GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
HANDELINGE
VAN DIE EERSTE ALGEMENE SINODE
VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
GEHOU TE POTCHEFSTROOM
OP 5 JANUARIE 2009 EN VOLGENDE DAE
ASOOK
29 JUNIE 2009 EN VOLGENDE DAE

1.

AMPTELIKE OPENING
Opening 5 Januarie 2009 (Art 1)
Die voorsitter van die Roepende Kerkraad, Potchefstroom-Noord, ds HS Coetzee,
open die vergadering deur uit Esra 1:1 en 2; 2:68-70; 3:1-6 en 3:10-13 te lees, ’n
gebed te doen en Ps 89:1 en 2 en Ps 20 (soos verwerk deur prof Rantoa Letšosa) te
laat sing.
Opening 29 Junie 2009 (Art 295)
Die voorsitter, dr CJ Smit, open die vergadering deur te lees uit Romeine 14 en 15,
enkele woorde tot die vergadering te rig, te laat sing van Ps 123:1 en Ps 124:3, 4 en ’n
gebed te doen.
Verwelkoming (Artt 2, 296)
5 Januarie 2009: Ds HS Coetzee rig namens die Roepende Kerkraad ’n hartlike woord
van verwelkoming aan alle afgevaardigdes.
29 Junie 2009: Die voorsitter verwelkom alle afgevaardigdes en adviseurs sowel as
besoekers, in besonder dr Kwon van Korea, dr Nsenga van die Kongo en dr Hannes
Breytenbach van die VGKSA.
Konstituering (Artt 3, 297)
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Streeksinodes
ontvang. Dit is behoorlik onderteken en in orde bevind.
Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig – 5 Januarie 2009:
Streeksinode Bosveld
Predikante (Primi)
Ouderlinge (Primi)
Ds SJMS Smit
Oudl P Aucamp
Dr ALA Buys
Oudl JP Viljoen
Ds PJ Venter
Oudl HJ Prinsloo
Ds JH Grobler
Oudl JTS van der Merwe
Ds SA Cilliers
Oudl MC Duvenage
Dr EJ de Beer
Oudl CNW Ligthelm
Ds CB Swanepoel
Oudl CJ Kruger
Ds JG Noëth
Oudl HFP Kruger
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Dr VE d’Assonville
Ds G Opperman
Ds HPM van Rhyn
Ds N Boy
Ds PJJ van Nieuwenhuizen
Ds SP Venter
Ds CJ Nagel [jr] (sek)
Ds DP Prinsloo
Ds JA Berg
Ds CJJ Putter
Ds LAS Nel
Ds NN Ligege
Ds WM Snyman

Oudl J Groothof
Oudl SJM Swanepoel
Oudl JA Hoogenboezem
Oudl MC Hattingh
Oudl H van der Wateren
Oudl R Boshoff
Oudl CB Pretorius
Oudl HLM Erasmus
Oudl WSS Roets (sek)
Oudl LJE Venter
Oudl JHJ Hoffman (sek)

Oostelike Streeksinode
Predikante (Primi)
Ds EJ Tiemensma
Ds LH van Schaik
Ds CA Jansen
Ds J van Schaik
Dr SP van der Walt
Ds MA Modise
Ds DJ Bakker
Ds CJH Breed
Ds AH Steyn
Ds LSD du Plessis
Dr SF Kruger
Ds C Kruger
Ds PJ van der Walt
Ds PW Kurpershoek
Dr AJ Krüger
Ds OJ Struwig
Ds MJJ Erasmus
Dr JH Howell
Ds DF Coetzee
Ds PC van Rooy

Ouderlinge (Primi)
Oudl DE Niemand
Oudl F vd B Postma
Oudl WJD Fouché
Oudl TM Buys
Oudl FPC Viljoen
Oudl P Moshia (sek)
Oudl OJF Hartung
Oudl NJ Hartung
Oudl BD Bakker
Oudl IJA van Wyk
Oudl BH Venter
Oudl DL de Beer (sek)
Oudl BJ Vorster
Oudl JJ van Niekerk
Oudl W Smit

Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal
Predikante (Primi)
Ds DG Zwemstra
Ds HF van Wyk
Ds JA du Preez
Ds AP de Jager
Ds MJ Smidt
Ds PA Odendaal
Dr SJ van der Walt
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Ouderlinge (Primi)
Oudl HG Kruger
Oudl C Theron (sek)
Oudl P Welken (sek)
Oudl SE Masankane
Oudl MN Hermann
Oudl JW du Plessis
Oudl DJ Coetzee

Ds PK Lourens
Ds JL van der Schyff
Dr N Vorster
Ds TJ van Vuuren
Ds AP Kruger
Ds MS Mbatha
Dr JA Erasmus
Ds VA Rankhotha
Ds JP Sithole (sek)
Ds HJ Stoltz (sek)
Ds JH Cilliers
Ds AF Berg
Ds J Temba
Ds AH Stavast (sek)

Oudl JC van der Walt
Oudl T van Eeden (sek)
Oudl L van den Brink
Oudl SC van der Walt
Oudl MJ Nakeli
Oudl JA Kruger (sek)
Oudl JF Venter
Oudl FH Roets (sek)
Oudl DJ de Klerk
Oudl JJ Pretorius
Oudl RJ Muller
Oudl HAH de Klerk

Streeksinode Pretoria
Predikante (Primi)
Ds C Aucamp
Ds HJP de Beer
Ds IW Ferreira
Dr HG Stoker
Ds BCG Fourie
Ds SD Snyman
Dr DG Breed
Ds MJ Erasmus
Dr GJ Meijer
Ds GS Kruger
Ds MA Sekhaulelo (sek)
Dr PH Heystek
Ds PJ Nel
Ds PG Geertsema
Ds CJ van Heyningen
Ds HL Stavast
Ds L du P van der Vyver
Ds WGM Kotze
Ds HH Sehoole
Ds HLJ Momberg (sek)
Ds GC Verhoef (sek)

Ouderlinge (Primi)
Oudl FC du Toit
Oudl MJL van der Meer
Oudl PS van Emmenis
Oudl AT van der Wetering
Oudl BJ Kruger
Oudl JFK Mulder
Oudl WC Heystek
Oudl WN Prinsloo
Oudl P van Staden
Oudl HS van der Walt
Oudl DJP Erasmus
Oudl PWB Kruger
Oudl GJ Oosthuizen
Oudl GLM Erasmus
Oudl THB van Dam
Oudl K Ndou

Streeksinode Randvaal
Predikante (Primi)
Dr G Breed
Dr D Lartz
Dr FP Kruger
Ds FM Dreyer (sek)
Dr EJ Smit

Ouderlinge (Primi)
Oudl CCA van den Berg
Oudl G Kotzee
Oudl CF Reinecke
Oudl JJ Howell
Oudl NJ van Rensburg
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Dr WC Vergeer
Dr ME Schalekamp
Dr DM Nkulu
Dr AL Rheeder
Dr JM van Tonder
Ds L Kruger
Ds HC van Rooy
Ds AP Tredoux
Ds JA Schutte
Ds P Fanoy
Ds H Goede
Ds LH Moretsi
Ds D van ’t Zand
Dr AJ Krüger
Ds HG Schutte

Oudl CJH van Wyk
Oudl HP Erasmus
Oudl NF Greyling
Oudl JP Jooste
Oudl P Greyling
Oudl K van der Merwe
Oudl J van der Wel
Oudl JG Jansen van Vuuren
Oudl SP Janse van Vuuren
Oudl DB van der Merwe
Oudl JH Kruger
Oudl JH van der Merwe

Suidelike Streeksinode
Predikante (Primi)
Ds RG Aucamp
Ds B Companie
Dr MJ du Plessis
Ds DPJ Erasmus
Dr JV Fatuse
Ds JP Fleischmann
Ds MP Fourie
Ds BR Kingma
Ds J Malan
Ds D Pansegrouw
Ds TJ Potgieter
Ds H Reinecke
Ds HW Schutte
Ds WP van der Merwe
Ds JP van der Walt
Ds KAJ van Rensburg
Ds HV Venter
Ds JH Venter
Ds DHP Wijnbeek

Ouderlinge (Primi)
Oudl P Aucamp
Oudl AB du Plessis
Oudl CG Foster
Oudl B Mtana (sek)
Oudl TE Gxotani
Oudl B Jager
Oudl SN Klaas
Oudl FJ Kruger
Oudl L Yozo (sek)
Oudl IJ Lessing
Oudl F Manuel
Oudl PA Marais
Oudl MN Ras
Oudl GJ Swanepoel
Oudl JA van Jaarsveld
Oudl J van Milligen

Streeksinode Noordwes
Predikante (Primi)
Ds JC Aucamp
Ds LJ Buys
Ds JJ Cloete
Ds HS Coetzee
Ds PA Coetzee
Ds TC de Klerk

Ouderlinge (Primi)
Oudl PWH Aucamp
Oudl G van der Walt
Oudl MC Erasmus
Oudl PJ Jones
Oudl JA Coetsee
Oudl SO Oostruis
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Ds JB du Plessis
Ds JC Erasmus
Dr J Lion-Cachet (sek)
Dr WC Opperman
Dr CJ Smit
Dr J Smit
Dr SJ van der Merwe
Ds AB van der Walt
Ds P Venter
Ds SL Oostruis
Ds W Vogel
Ds PM Lekgetho (sek)
Ds MR Ramalisa
Ds OI Rooibaadjie

Oudl PJ Snyman
Oudl DC Kruger (sek)
Oudl AJ du Plooy
Oudl FJWJ Slabbert
Oudl DA Steenkamp
Oudl F Venter
Oudl TF Schutte
Oudl D Taljaard
Oudl IJ Malunga
Oudl SJP du Plessis
Oudl DF du Toit
Oudl DJ de Kock (sek)
Oudl PH Lemmer (sek)

Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig – 29 Junie 2009:
Streeksinode Bosveld
Predikante (Primi)
Ouderlinge (Primi)
Ds SJMS Smit
Oudl P Aucamp
Ds PJ Venter
Oudl JP Viljoen
Ds JH Grobler
Oudl JTS van der Merwe
Ds SA Cilliers
Oudl HFP Kruger
Dr EJ de Beer
Oudl J Groothof
Ds CB Swanepoel
Oudl JG Opperman
Ds JG Noëth
Oudl SJM Swanepoel
Ds HPM van Rhyn
Oudl JA Hoogenboezem
Ds N Boy
Oudl MC Hattingh
Ds PJJ van Nieuwenhuizen
Oudl H van der Wateren
Ds SP Venter
Oudl CB Pretorius
Ds WM Snyman
Oudl LJE Venter
Ds DP Prinsloo
Oudl JAJ Hoffmann (sek)
Ds JA Berg
Oudl BP Lessing (sek)
Ds CJJ Putter
Ds LAS Nel
Ds NN Ligege
Dr DJ de Kock (sek)
Ds NJ van der Walt (sek)
Ds HB Hattingh (sek)
Oostelike Streeksinode
Predikante (Primi)
Ds EJ Tiemensma
Ds LH van Schaik
Ds CA Jansen
Ds J van Schaik
Dr SP van der Walt

Ouderlinge (Primi)
Oudl DE Niemand
Oudl WJD Fouché
Oudl TM Buys
Oudl OJF Hartung
Oudl NJ Hartung
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Ds MA Modise
Ds DJ Bakker
Ds CJH Breed
Ds AH Steyn
Dr SF Kruger
Ds C Kruger
Ds PJ van der Walt
Ds PW Kurpershoek
Dr AJ Krüger
Ds OJ Struwig
Ds MJJ Erasmus
Dr JH Howell
Ds PC van Rooy
Ds JJJ Erasmus (sek)

Oudl BD Bakker
Oudl IJA van Wyk
Oudl BH Venter
Oudl BJ Vorster
Oudl W Smit

Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal
Predikante (Primi)
Ds DG Zwemstra
Dr HF van Wyk
Ds JA du Preez
Ds AP de Jager
Ds MJ Smidt
Ds PA Odendaal
Ds PK Lourens
Ds JL van der Schyff
Dr N Vorster
Ds TJ van Vuuren
Ds AP Kruger
Ds MS Mbatha
Dr JA Erasmus
Ds VA Rankhotha
Ds JP Sithole (sek)
Ds HJ Stoltz (sek)
Ds JH Cilliers
Ds AF Berg
Ds J Temba
Ds PJ [Peet] van der Walt (sek)
Streeksinode Pretoria
Predikante (Primi)
Ds C Aucamp
Ds HJP de Beer
Ds IW Ferreira
Dr HG Stoker
Ds BCG Fourie
Ds SD Snyman

Ouderlinge (Primi)
Oudl MN Hermann
Oudl JW du Plessis
Oudl DJ Coetzee
Oudl L van den Brink
Oudl JC van der Bijl (sek)
Oudl T van Eeden (sek)
Oudl JA Kruger (sek)
Oudl P Welken (sek)
Oudl CS van Heerden (sek)
Oudl HJ Grobler (sek)
Oudl MJ Nakeli
Oudl DJ de Klerk
Oudl JJ Pretorius
Oudl RJ Muller
Oudl HAH de Klerk

Ouderlinge (Primi)
Oudl MJL van der Meer
Oudl PS van Emmenis
Oudl BJ Kruger
Oudl JFK Mulder
Oudl WC Heystek
Oudl WN Prinsloo
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Ds MA Sekhaulelo (sek)
Ds GC Verhoef (sek)
Ds HLJ Momberg (sek)
Ds GS Kruger
Dr PH Heystek
Ds PJ Nel
Ds HL Stavast
Ds L du P van der Vyver
Ds WGM Kotze
Ds A Venter (sek)
Ds M van Helden
Ds HH Sehoole

Oudl HS van der Walt
Oudl DJP Erasmus
Oudl PWB Kruger
Oudl THB van Dam

Streeksinode Randvaal
Predikante (Primi)
Dr G Breed
Dr D Lartz
Dr FP Kruger
Ds FM Dreyer (sek)
Dr EJ Smit
Dr WC Vergeer
Dr DM Nkulu
Dr AL Rheeder
Ds L Kruger
Ds HC van Rooy
Ds AP Tredoux
Ds JA Schutte
Ds HG Schutte
Ds P Fanoy
Ds H Goede
Ds LH Moretsi
Ds D van ’t Zand
Ds PM Modise
Dr AJ Krüger
Ds ASA de Bruyn (sek)

Ouderlinge (Primi)
Oudl CCA van den Berg
Oudl G Kotzee
Oudl JJ Howell
Oudl NJ van Rensburg
Oudl HP Erasmus
Oudl NF Greyling
Oudl JP Jooste
Oudl K van der Merwe
Oudl J van der Wel
Oudl JG Jansen van Vuuren
Oudl SP Janse van Vuuren
Oudl DB van der Merwe
Oudl JH van der Merwe

Suidelike Streeksinode
Predikante (Primi)
Ds RG Aucamp
Ds B Companie
Ds RP van Wyk (sek)
Ds DPJ Erasmus
Dr JV Fatuse
Ds JP Fleischmann
Ds MP Fourie
Ds BR Kingma

Ouderlinge (Primi)
Oudl P Aucamp
Oudl AB du Plessis
Oudl CG Foster
Oudl W Grové
Oudl TE Gxotani
Oudl B Jager
Oudl SN Klaas
Oudl FJ Kruger
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Ds J Malan
Ds D Pansegrouw
Ds TJ Potgieter
Ds H Reinecke
Ds HW Schutte
Ds WP van der Merwe
Ds KAJ van Rensburg
Ds DHP Wijnbeek
Ds JH Venter
Ds LM Kruger (sek)

Oudl IJ Lessing
Oudl JA Niesing
Oudl PA Marais
Oudl MN Ras
Oudl GJ Swanepoel
Oudl JA van Jaarsveld
Oudl WJA Steyn
Oudl CJH Schutte

Streeksinode Noordwes
Predikante (Primi)
Ds JC Aucamp
Ds LJ Buys
Ds JJ Cloete
Ds HS Coetzee
Ds PA Coetzee
Ds TC de Klerk
Ds JB du Plessis
Ds JC Erasmus
Dr J Lion-Cachet (sek)
Dr WC Opperman
Dr CJ Smit
Dr J Smit
Dr SJ van der Merwe
Ds AB van der Walt
Ds P Venter
Ds PM Lekgetho (sek)
Ds W Vogel
Ds MR Ramalisa
Ds OI Rooibaadjie

Ouderlinge (Primi)
Oudl PWH Aucamp
Oudl G van der Walt
Oudl MC Erasmus
Oudl PJ Jones
Oudl JA Coetsee
Oudl SO Oostruis
Oudl PJ Snyman
Oudl AJ du Plooy
Oudl DA Steenkamp
Oudl AJ van Wyk
Oudl TF Schutte
Oudl D Taljaard
Oudl SJP du Plessis
Oudl DF du Toit
Oudl C Kruger (sek)
Oudl DJ de Kock (sek)
Oudl PH Lemmer (sek)
Oudl S van Wyk (sek)

Adviseurs: Proff CFC Coetzee, BJ de Klerk, FW de Wet, A le R du Plooy, PH Fick, JJ
Janse van Rensburg, GJC Jordaan, PP Kruger, RS Letšosa, TD Mashau, HF van
Rooy, FP Viljoen en JM Vorster.
Verkiesing van Moderamen (Artt 4, )
Die voorgestelde Ordekommissie word as Telkommissie aangewys.
Die Sinode verkies die volgende Moderamen:
Voorsitter
Dr CJ Smit
Ondervoorsitter
Ds SD Snyman
Skriba
Ds LH van Schaik
Adjunk-skribas:
Di HJP de Beer en MA Modise
Die Moderamen neem hulle sitplekke in.
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Die Voorsitter verwelkom al die afgevaardigdes, besoekers en professore by die
Sinode (Art 5).
Openlike Verklaring (Artt 6, 298)
Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, lees die Openlike Verklaring voor en almal betuig
hulle instemming deur op te staan.
2.

AFGEVAARDIGDES ANDER KERKGEMEENSKAPPE, GROETE, ENS
Groeteboodskappe
GROETEBOODSKAP TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM
In hierdie besondere feesjaar beleef die Teologiese Skool saam met al die
Gereformeerde Kerke ’n oorheersende gevoel van dankbaarheid. Die tema van die
fees vertolk die gees en gesindheid van die TSP uitstekend: Klein voor God. Ons is
klein voor God in ons dankbaarheid vir sy liefde en geduld met die TSP. Soos die
kerke kan terugdink aan ’n eeu-en-’n-half se genade, vier die Teologiese Skool ook
hierdie jaar ’n ronde getal: 140 jaar van geseënde jare van die opleiding van
bedienaars van die Woord.
Vanaf die stigting van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 11 Februarie 1859
was dit duidelik dat voorsiening gemaak moes word vir die behoefte aan predikante.
Ds Dirk Postma het in sy voorgestelde kerkorde ’n bepaling ingesluit wat vir die
opleiding van predikante voorsiening gemaak het. Hierdie saak het ook op die
agenda van die eerste kerkvergadering in 1862 verskyn. Daar is besluit dat twee
predikante (ds Postma en ds J Beijer) die opleiding privaat sou doen. Maar die
behoefte aan ’n eie teologiese skool het in daardie jare al sterker gegroei.
In Mei 1869 het die vierde Algemene Sinode in die klein kerkgeboutjie in
Potchefstroom die geloofsbesluit geneem dat ’n teologiese skool in Burgersdorp
opgerig sal word. Die feestelike opening van die Skool het die naweek van 26-29
November plaasgevind. Dit was 10 jaar na die stigting van die eerste Gereformeerde
Kerk te Rustenburg. Slegs 14 kerke met vier predikante het tydens hierdie Sinode die
dapper besluit geneem. Die besluit het ook ingehou dat onderwysers en studente wat
ander beroepe wil volg, daar opgelei kan word.
In 1905, na die onstuimige oorlogsjare waarin van die teologiese studente gesneuwel
het, is die Skool na Potchefstroom verskuif. Intussen is predikante ook in Dube en
later Hammanskraal en in Venda opgelei totdat al die opleidingsplekke in 1995
saamgesmelt het en in Potchefstroom gehuisves word. Die meer as 650 dominees
wat deur al die jare opgelei is, het die blye evangelie in baie tale in en buite SuidAfrika verkondig. Gereformeerde gemeentes is gestig en opgebou, kinders het
toerusting ontvang en ongelowiges is tot die Here bekeer.
In ’n sekere opsig was die Teologiese Skool die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
vóór. Sedert 1995 is al die predikante uit al die bevolkingsgroepe op een plek en deur
een leerplan en praktiese blootstelling gesamentlik opgelei. Die ervaring was
ongelooflik verrykend en ’n voorloper van wat nóú op hierdie Sinode as beskikking
van die Here beleef kan word, dat al die kerke in een sinode gesamentlik hulle
eenheid in Christus tot uitdrukking kan bring en saam verantwoordelikheid kan neem
om die belange van die Teologiese Skool Potchefstroom te kan hanteer.
Met groot dankbaarheid kan ons ons werk doen, omdat kerke en lidmate voortdurend
vir ons voorbidding doen en ons finansieel ondersteun. Ons kan getuig dat die
Kuratorium steeds met nougesetheid en liefde na die werksaamheid van die Skool
omsien. Die wonderlike gees, volgehoue werksywer en ondersteuning van professore
en administratiewe personeel maak dit ’n vreugde om by die Skool werksaam te
wees.
Met die liefde van ons hart bid ons die kerke in Sinode die seën van die Here toe.
Mag hierdie Sinode met sy besluite, maar ook met die geleenthede vir onderlinge
meelewing, ons inspireer om die toekoms met geloofsmoed, vertroue en entoesiasme
tegemoed te gaan, en om die gawes, geleenthede en energie wat die Here ons gee,
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voluit te gebruik in belang van ons kerke, samelewing waarin God ons geplaas het en
die Koninkryk van God.
Rektor: Prof BJ de Klerk
GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
Dit is nou 50 jaar dat daar op sinodale vlak tussen die drie Afrikaanse Kerke gesprek
gevoer word oor veral die vraag na kerkeenheid tussen die drie kerke. Vir baie was
dit teleurstellend toe die Tussenkerklike Raad, waar dié gesprek gevoer word, verlede
jaar moes erken dat dié gesprek oor die halfeeu nie gevorder het nie. By die TKR het
dié feit daartoe gelei dat daar die afgelope aantal jare reeds ’n fokusverskuiwing
gekom het, weg van die problematiek van kerkeenheid na kerklike samewerking. Op
hierdie punt het die kerke mekaar in die onlangse tyd besonder goed gevind. Ten
opsigte van sake soos die onderwys, barmhartigheidswerk, gesamentlike vertalings
van die Belydenisskrifte, omdigting van die Psalms, gesamentlike getuienis teenoor
die owerhede en baie ander terreine van samewerking kan met groot dankbaarheid
teenoor die Heer van die Kerk erken word dat die eenheid van die Kerk daar gestalte
vind in die sin dat die Kerkgemeenskappe saamwerk en daar ten opsigte van dié
samewerking ook goeie groei en vordering is.
Maar terug na die gesprek oor kerkeenheid. In bilaterale gesprekke tussen onder
andere die Gereformeerde Kerke en die Hervormde Kerk het dit tog duidelik geword
dat daar vordering binne die verskillende kerkgemeenskappe is. Hierdie vordering
kom daarop neer dat die verskillende kerkgemeenskappe teenoor mekaar erken dat
dit gewoon deel is van ons kerkwees dat almal nie meer uit een mond praat nie.
Diverse standpunte oor sake soos kerkeenheid, eenwording, Skrifbeskouing,
Skrifgesag en Skrifgebruik, die verhouding Skrif teenoor Belydenis asook talle ander
kerklike en etiese kwessies, kom nie net tussen ons kerke voor wat op dieselfde
belydenisgrondslag staan nie. Dit kom ook intern binne elke kerkgemeenskap voor.
Hierdie diversiteit en verskeidenheid kan deur sommiges as ’n verleentheid beskou
word. Die uitgangspunt is dan dat almal inderdaad uit een mond moet praat. Dat alle
ampsdraers en kerkrade en kerke dieselfde standpunte oor alles moet handhaaf, met
die gevolg dat diegene wat nie soos die eie groep dink nie, verketter word. Die tyd
waar op so ’n wyse in die Kerk en met medegelowiges omgegaan word, is stellig vir
goed verby. Hoe verder die gesprekke binne die verskillende Kerke vorder, en hoe
dieper en indringender elke Kerk intern gesprek voer, hoe meer dring die uitdaging na
vore om wel die eenheid te handhaaf, maar met erkenning van die verskeidenheid.
Die tyd het stellig aangebreek dat ons as Kerke, as groepe binne Kerke, ander wat
anders oor teologiese en kerklike kwessies dink, nie sal verketter nie, maar die
verskeidenheid as gegewendheid sal erken en daarin die veelgeskakeerdheid en fyn
genuanseerdheid van die evangelie van Jesus Christus herontdek.
Natuurlik beteken die erkenning van die verskeidenheid nie dat daar nie meer grense
is nie. Ook dít is een van die groot uitdagings vir die Kerk vandag: Dat die Kerk nie
saam met die gesekulariseerde wêreld in relativisme verval waar alles as toelaatbaar
beskou word, waar daar nie meer so iets soos waarheid is nie en die Kerk derhalwe
nie meer met die evangelie ’n appèl op die wêreld kan maak nie.
In baie gemeentes worstel lidmate, kerkrade en ampsdraers van die Gereformeerde
Kerke en die Hervormde Kerk om hierdie uitdaging van eenheid te midde van die
verskeidenheid van teologie, liturgie, etos en kerklike gebruike die hoof te bied en
Kerk van Jesus Christus te bly midde van die aansprake van die relativisme aan die
een kant en ’n strakke ontkenning van die verskeidenheid aan die ander kant.
Teen hierdie agtergrond bring ek graag aan u Sinode groete oor vanuit die
Nederduitsch Hervormde Kerk. Mag die Heer van die Kerk u Sinode seën met
wysheid en onderskeidingsvermoë om die dinge te kan onderskei waarop dit werklik
aankom. Mag die Heer van die Kerk u as Kerk van die Reformasie lei sodat sy Woord
alleen opnuut die enigste maatstaf vir u besluite sal wees en dat daarbinne ook

10

ruimte vir verskeidenheid sal wees. Mag die genade by u as Kerke en met u almal
wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet.
Dr DJC van Wyk
Visevoorsitter: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
GROETEBOODSKAP VAN DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK
Dit is ’n groot eer en voorreg om namens die Sentrale Kerkekommissie van die
Afrikaanse Protestantse Kerk ’n groeteboodskap by die Nasionale Sinode van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika oor te dra.
Die Sinode van die Gereformeerde Kerke in sitting aan die begin van 2009 sal
sekerlik telkens besin en besluit oor kerkwees in die hedendaagse tye.
Wêreldomwentelinge is aan die orde van die dag. Te midde van al die woelinge en
veranderinge bly dit die uitdaging om steeds kerk van die Woord in die wêreld te
wees. Alle pogings en druk vanuit talle oorde om vernuwing en verandering moet
gehoor, maar ook gesif word sodat dít nie die kerk en sy koers bepaal nie, maar die
Skrif alleen. Dit alleen maak dat die kerk van Jesus Christus die voorwerp van geloof
bly en nie bloot ’n onderwerp van debat, bespreking en bespiegeling word nie. Nie die
humanisme of sogenaamde post-modernisme behoort bepalend vir die kerk van die
Here te wees nie, maar die uitverkiesing van die gelowiges in Christus. Daarom bly
die kerk staan en omdat dit die bruid van Christus is, kan ons saam met Maarten
Luther verklaar: Hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die hel se woede!
Dankie vir die geleentheid om op hierdie wyse weereens ’n hand van broederskap na
u te kan uitsteek. Dit is met dankbaarheid dat ons weet dat die hand van broederskap
wat tussen die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die Afrikaanse Protestantse
Kerkverband bestaan, veel wyer strek as bloot dié van groeteboodskappe, aangesien
daar ook indringende gesprek tussen ons kerkverbande plaasvind. Ons glo en vertrou
dat daar vanuit hierdie Sinode die gesprekke tussen die Gereformeerde Kerke in Suid
Afrika en die Afrikaanse Protestantse Kerk verdere steun en momentum sal verkry
sodat ons ook hande kan vat en saam kan werk om die gereformeerde geloof vanuit
die Bybel en Belydenisskrifte en dus Gereformeerde kerkwees in hierdie land te sterk
en uit te bou.
U word die leiding van die Heilige Gees op die Sinode afgebid en dat al die
besinnings en besluite tot eer en verheerliking van die Drie-enige God sal wees. Te
midde van dit alles is dit ons bede dat die sitting so geseënd sal wees dat elke
lidmaat van die kerk na afloop van die Sinode sal weet en beleef: ons het ’n Vader in
God van Wie ons kan sê ons Vader (Rom 8:15), maar ook ’n moeder, want die kerk is
die moeder van alle gelowiges (Calvyn).
Dr SD Nel
Lid van die Twaalfde Sentrale Kerkekommissie
Mosies en Gelukwensinge (Artt 10, 30, 100, 126, 137, 156, 167, 172, 197, 218, 226, 232,
345)
Mosies van meelewing
Die Sinode betuig diepe meegevoel met die families van broeders en susters wat ons
reeds na ons Vaderhuis vooruitgegaan het. Ons bid die vrede van ons Here toe aan
die families van die volgende:
Dr F van der Walt en oudl F van der Walt wie se broer oorlede is.
Oudl TA Nokosi van KwaThema wat Sondag oorlede is.
Oudl JG Jansen van Vuuren wie se niggie Sondag oorlede is.
Oudl P van Staden wie se broer op 12 Januarie 2009 oorlede is.
Ds MA Modise wie se swaer oorlede is.
’n Mosie van meegevoel word aanvaar met oudl G van der Walt wie se swaer in ’n
vliegtuig vermis was. Die vliegtuig is opgespoor en dit was ’n noodlottige ongeluk.
Oudl Van der Walt en sy familie word die krag en sterkte van die Here toegebid. Die
vergadering betuig hulle meegevoel deur op te staan.
Mosies van bemoediging
Oudl IJA van Wyk wat in die hospitaal was en na ontslag tuis aansterk.
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Oudl F Viljoen wat weens sy gesondheid wat versleg het moes terugkeer huis toe.
Oudl W Grové wat as afgevaardigde die Sinode sou bywoon, maar onttrek het weens
die behandeling van kanker wat by sy 3-jarige kleinkind gediagnoseer is.
Oudl M Erasmus wat tydens die sitting van 8 Januarie siek was.
Oudl F Schutte wie se vrou in die hospitaal opgeneem is.
Ds CJ van Heyningen wat, nadat hy in die hospitaal ná hartkloppings vir toetse
opgeneem is, tuis aansterk.
Ds JP Bingle met sy siekte.
Ds DF Coetzee wie se dogter in ’n motorongeluk was.
Oudl G van der Walt wie se swaer siek is.
Oudl PS van Emmenis wat siek geword het en terug huis toe is.
Dankbaarheid dat ds JP Sithole se broer gevind is.
Ds Norman Ligege wie se skoonma ernstig siek is.
Gelukwense met verjaardae/huweliksherdenkings
5 Januarie
Oudl FJ Kruger met sy verjaardag.
Ds HV Venter met sy huweliksherdenking.
6 Januarie
Prof PH Fick en oudl N Ligthelm met hulle verjaardae.
Ds Abel Modise met sy 30ste huweliksherdenking en 30ste jaar in die bediening.
7 Januarie
Ds PW Kurpershoek, mev Sylvia Letšosa, eggenote van prof RS Letšosa met hulle
verjaardae.
Oudl JH van der Merwe met sy 42ste huweliksherdenking.
Mnr Neels Jackson (van Beeld) met sy 25ste huweliksherdenking.
Ds MP Fourie wie se vrou verjaar.
8 Januarie
Oudl MN Hermann met sy verjaardag.
9 Januarie
Oudl C van der Merwe met die verjaardag van sy vrou.
Ds HH Sehoole wat die naweek verjaar.
Oudl T Buys met sy huweliksherdenking.
10 Januarie
Oudl S Oostruis, ds AP Tredoux, dr FP Kruger en oudl P Jooste met hulle verjaardae.
12 Januarie
Oudl WJD Fouché met sy 25ste huweliksherdenking.
13 Januarie
Ds JH Grobler wie se eggenote op 12 Januarie verjaar het.
14 Januarie
Dr GJ Meijer, di DF Coetzee, HG Schutte en oudl W Smit met hulle verjaardae.
15 Januarie
Ds P Venter en oudl D Snyman met hulle verjaardae.
Ander gelukwensinge
Prof GJC Jordaan, di JC Aucamp en JA du Preez met die doop van kleinkinders.
Dr MJ du Plessis met die doop van ’n agterkleinkind.
Ds MJ Erasmus met die beroep na Bergsig/Andeon-kombinasie.
E-posbriewe (Artt 30, 114, 137, 172)
’n Boodskap van prof Piet Strauss, moderator van die NG Kerk, waarin hy die Sinode
die seën van die Here toebid.
Gelukwensing en seënwense aan die Sinode van GK Reddersburg met verwysing na
Ps 124:1 en 124:8.
Gelukwensing en seënwense van dr J Visser aan die Sinode, die Moderamen en
spesifiek die voorsitter, dr CJ Smit.
’n Boodskap van dank van oudl Wouter en sr Rina Grové en familie.
’n Boodskap van dr JL Ras waarin hy die Moderamen gelukwens met hulle verkiesing
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en die Sinode sterkte toewens met die vergadering.
3.

DAGSLUITINGS
Maandag, 5 Januarie 2009 (Art 27)
Oudl DB Bakker sluit af deur Psalm 133 te lees, Ps 133:1 en 2 te laat sing en ’n gebed
te doen.
Dinsdag, 6 Januarie 2009 (Art 97)
Oudl JJ Howell sluit af deur te lees van 2 Petrus 1 vanaf vers 16, ’n gebed te doen en
te laat sing van Ps 147:1, 2.
Woensdag, 7 Januarie 2009 (Art 123)
Oudl IJ Lessing sluit af deur Sb 14-2 te laat sing en ’n gebed te doen.
Donderdag, 8 Januarie 2009 (Art 134)
Oudl TM Buys sluit af deur te lees uit Efesiërs 4 en Sb 2-2:3 te laat sing en ’n gebed te
doen.
Vrydag, 9 Januarie 2009 (Art 153)
Oudl MC Erasmus sluit af deur Psalm 25 te lees, te laat sing van Ps 25:2, 5 en ’n
gebed te doen.
Saterdag, 10 Januarie 2009 (Art 168)
Oudl PWB Kruger sluit af deur gedeeltes uit Hebreërs 11 & 12 te lees, te laat sing van
Sb 15-1:1-4 en ’n gebed te doen.
Maandag, 12 Januarie 2009 (Art 194)
Oudl DL de Beer sluit af deur Psalm 147 te lees, te laat sing van Ps 147:1, 4, 5 en ’n
gebed te doen.
Dinsdag, 13 Januarie 2009 (Art 215)
Oudl SJP du Plessis sluit af deur Psalm 25:2 te laat sing en ’n gebed te doen.
Woensdag, 14 Januarie 2009 (Art 230)
Ds N Boy sluit af deur ’n gebed te doen.
Donderdag, 15 Januarie 2009 (Art 260)
Oudl JJ van Niekerk sluit af deur Psalm 42 te lees, te laat sing van Ps 42:1, 5 en ’n
gebed te doen.
Maandag, 29 Junie 2009 (Art 306)
Oudl DE Niemand sluit af deur te laat sing van Ps 149:1, 2 en ’n gebed te doen.
Dinsdag, 30 Junie 2009 (Art 313)
Oudl NJ van Rensburg sluit af deur te laat sing van Ps 147:1 en ’n gebed te doen.

4.

DAGOPENINGE
Dinsdag, 6 Januarie 2009 (Art 28)
Die voorsitter, dr CJ Smit, open die dag se verrigtinge deur Jehova Morena, Ps 145:1,
2, 3, 11 en 12 te laat sing, te lees uit Genesis 35, Ps 89:1, 6 en 7 te laat sing en ’n
gebed te doen.
Woensdag, 7 Januarie 2009 (Art 98)
Ds JC Erasmus open deur te lees van Johannes 16, te laat sing van Ps 149 verse 1 tot
4 en ’n gebed te doen.
Donderdag, 8 Januarie 2009 (Art 124)
Ds SA Cilliers open deur te lees uit Lukas 9:18-36, Ps 145:1, 2, 10, 11 en 12 te laat
sing en ’n gebed te doen.
Vrydag, 9 Januarie 2009 (Art 135)
Ds MA Modise open deur te lees uit Deuteronomium 31:1-8, ’n gebed te doen en te
laat sing van Ps 18:1.
Saterdag, 10 Januarie 2009 (Art 154)
Ds RG Aucamp open deur te lees van Genesis 36, ’n gebed te doen en te laat sing van
Ps 90: 1, 9.
Maandag, 12 Januarie 2009 (Art 169)
Ds EJ Tiemensma open deur te lees uit Efesiërs 3:14-21, te laat sing van Ps 33:6, 11
en ’n gebed te doen.
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Dinsdag, 13 Januarie 2009 (Art 195)
Dr SJ van der Walt open deur gedeeltes uit Jesaja 40, 41, 42, 43, 46 en 49 te lees, te
laat sing van Ps 130:1, 3 en 4 en ’n gebed te doen.
Woensdag, 14 Januarie 2009 (Art 216)
Ds SD Snyman open deur Psalm 124 te lees, te laat sing van Ps 31:1, 2, 5 en ’n gebed
te doen.
Donderdag, 15 Januarie 2009 (Art 231)
Dr JM van Tonder open deur enkele verse uit Psalm 139 te lees, Ps 16:1, 3 te laat sing
en ’n gebed te doen.
Vrydag, 16 Januarie 2009 (Art 261)
Ds NN Ligege open deur te lees uit Handelinge 20:17, te laat sing van Ps 42:1, 3 en ’n
gebed te doen.
Dinsdag, 30 Junie 2009 (Art 307)
Ds LH van Schaik open deur te lees uit Hebreërs 13:20-21, te laat sing van Ps 25:2, 6,
Ps 86:1, 6 en ’n gebed te doen.
Woensdag, 1 Julie 2009 (Art 314)
Ds C Aucamp open deur te lees uit Handelinge 15, te laat sing van Sb 15:1-4 en ’n
gebed te doen.
5.

DAAGLIKSE PRESENSIE
Maandag, 5 Januarie 2009 (Artt 9, 14, 17, 23)
Ds NN Ligege, drr AJ Krüger en VE d’Assonville, di SJMS Smit, BCG Fourie en oudle
D de Kock, JHJ Hoffmann (sek) en H van der Wateren sluit by die vergadering aan,
betuig hulle instemming met die Openlike Verklaring deur op te staan, en ontvang
sittingsreg.
Dinsdag, 6 Januarie 2009 (Artt 9, 44)
Di HH Sehoole, B Companie, JA Schutte, HLJ Momberg (sek), HL Stavast, drr DM
Nkulu, JV Fatuse, oudle IJ Malunga, DJP Erasmus, HAH de Klerk en JH van der
Merwe sluit by die vergadering aan, betuig hulle instemming met die Openlike
Verklaring deur op te staan, en ontvang sittingsreg.
Ds AB van der Walt maak verskoning vir ’n gedeelte van die dag.
Woensdag, 7 Januarie 2009 (Art 99)
Oudl K Ndou sal na middagete weens dringende sake na Pretoria vertrek en die
volgende dag weer by die vergadering aansluit. Ds J Temba sal heel moontlik nie weer
by die vergadering kan aansluit nie, en daarom word ds AH Stavast in sy plek as
afgevaardigde verwelkom. Ds AH Stavast betuig sy instemming met die Openlike
Verklaring deur op te staan en hy ontvang sittingsreg.
Donderdag, 8 Januarie 2009 (Art 125)
Oudl G Jansen van Vuuren word verskoon vir ’n begrafnis.
Vrydag, 9 Januarie 2009 (Artt 136, 146)
Die volgende afgevaardigdes sal deur die loop van die dag afwesig wees: Oudle CJ
Kruger, C van Wyk, di JP Sithole, MA Sekhaulelo, HH Sehoole, MS Mbatha, HW
Schutte en dr ALA Buys.
Saterdag, 10 Januarie 2009 (Art 157)
Die volgende afgevaardigdes is met verskoning afwesig: Di MA Modise, HH Sehoole,
JG Noëth, W Vogel, JA Schutte, HC van Rooy, G Opperman, D van’t Zandt, SA
Cilliers, RLA Buys, drs WC Opperman, W Vergeer, oudle P Moshia, JW du Plessis, H
van der Wateren, W Smit, FJWF Slabbert, JG van der Well, NJ van Rensburg, NT
Greyling en S de Kock.
Maandag, 12 Januarie 2009 (Art 171)
Di A Kruger, N Boy en oudl G van der Walt sal later by die vergadering aansluit. Oudle
PH Lemmer en F vd B Postma sal nie verder die Sinode bywoon nie vanweë
ongesteldheid. Ds J Temba is weer teenwoordig in die vergadering. Oudle JH Kruger
en DB van der Merwe is as afgevaardigdes teenwoordig. Hulle betuig hulle instemming
met die Openlike Verklaring deur op te staan en ontvang sittingsreg. Afwesig weens
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siekte: Oudl IJA van Wyk en ds CJ van Heyningen.
Dinsdag, 13 Januarie 2009 (Artt 196, 205)
Afwesig met verskoning: oudl F du Toit. Afwesig vir ’n tydperk: ds DF Coetzee. Ds GC
Verhoef (sek) neem die plek in van ds J van Heyningen wat siek geword het. Ds
Verhoef betuig sy instemming met die Openlike Verklaring deur op te staan en verkry
sittingsreg. Ds JH Venter word verskoon, aangesien hy dringend na Bloemfontein moet
vertrek. Ds W Vogel sal later in die oggend weer by die vergadering aansluit. Ds CJ
Nagel versoek om terug te keer huis toe. In sy plek word ds WM Snyman verwelkom.
Ds Snyman betuig sy instemming met die Openlike Verklaring deur op te staan en
ontvang sittingsreg. Oudl PA van Emmenis is siek en het huis toe vertrek.
Woensdag, 14 Januarie 2009 (Artt 217)
Dr AL Rheeder, di PW Kurpershoek en MP Fourie sal vir ’n tydperk van die
vergadering vandag afwesig wees. Ds DPJ Erasmus het vir dringende sake huis toe
vertrek.
Donderdag, 15 Januarie 2009 (Art 232)
Oudl Gert van der Walt is terug in die Sinode.
Vrydag, 16 Januarie 2009 (Art 262)
Oudl DA Steenkamp, di JB du Plessis en D Pansegrouw het reeds vertrek. Di WM
Snyman, DP Prinsloo, SJMS Smit, dr ALA Buys, oudle L van den Brink en PJ Jansen
vertrek later die oggend.
Maandag, 29 Junie 2009 (Artt 301, 304)
Ds PM Modise, oudl JH Schutte, dr DM Nkulu, di C Aucamp en DPJ Erasmus sluit by
die vergadering aan, betuig hulle instemming met die Openlike Verklaring deur op te
staan en ontvang sittingsreg.
Dinsdag, 30 Junie 2009 (Artt 308, 311)
Oudl HP Erasmus word vir die dag verskoon. Di M van Helden en HH Sehoole sluit by
die vergadering aan, betuig hulle instemming met die Openlike Verklaring deur op te
staan en ontvang sittingsreg. Die volgende broeders is afwesig met verskoning: dr E
Peels, rev J Rogers, ds M van Leeuwen en prof BJ de Klerk.
Woensdag, 1 Julie 2009 (Artt 315, 330, 336)
Die volgende afgevaardigdes is met verskoning afwesig: Oudle F van Wyk, F van
Vuuren, B van der Merwe, NJ van Rensburg, F Greyling, M Erasmus, di JA Schutte,
FM Dreyer, P Fanoy en later in die dag dr D Lartz. Oudl JH van der Merwe en ds MJ
Erasmus sluit by die vergadering aan, betuig hulle instemming met die Openlike
Verklaring deur op te staan en ontvang sittingsreg.
6.

BESOEKERS
Die volgende besoekers is verwelkom: Christelle Raubenheimer en Sam Meiring van
SABC Nuus. Hulle sal opnames vir nuusuitsending maak (Art 51).
Brs H en P Schutte (Art 101).
Di R Makungo, GNV Botha, dr PWA Mulder, sowel as enkele redaksielede van Kruispad
(Art 108).
Rev J Rogers, prof E Peels, drr R Sikkema en A van den Bout (Art 128).
Ds Jeff van Schie van Australië (Art 133).
Ds S le Cornu en student S Pretorius (Art 136).
Di A Reitsema en JPB van der Walt [emeritus] (Art 146).
Ds KM Kabongo van die Kongo en eerw WA MacRae van die Presbyterian Church van
Wes-Australië (Art 155).
Dr L Anthony Autra, ds B Adema wat deur sy vader vergesel word, sr L Cloete,
eggenote van ds JJ Cloete, die eggenote van prof E Peels, di JM van Leeuwen, P Nel,
DJ de Kock en JH Jordaan (Art 170).
Prof T van der Walt [emeritus] (Art 175).
Prof L Floor (emeritus), di Hannes Breytenbach van die VGK, ED Pelele, WM Snyman
en br Andries Opperman, seun van ds G Opperman, drs LA Curto, A Wilson, di B
Adama en D McNiel (Art 185).
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Ds PC Buys [emeritus], teologiese student Karel Steyn en br Joop Stoker (Art 196).
Ds S Hibbert, drr PJ Vermeulen, CN van der Merwe en sy eggenote (Art 205).
Ds L Geel van die Hervormde Kerk (Art 221).
Dr D van Wyk (Hervormde Kerk), ds D Nel (APK) en prof P Strauss (NGK) (Art 225).
7.

GOEDKEURING VAN NOTULE
Die Notule word voorgehou van art 1 tot 119 (Art 159)
Die Notule word voorgehou van art 120 tot 255 (Art 291)
Die Notule word voorgehou van art 1 tot 294 (Art 317)
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8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Artt 3, 7)
A. Ds HS Coetzee lewer 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
2009.
Besluit: Kennis geneem.
1. Oproep
Die oproep van die Sinode is vroegtydig in Die Kerkblad (Januarie 2008) 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, Dennepark, is tot die beskikking van die Roepende Kerkraad
gestel. Etereëlings sal in die Aanvullende Rapport bekendgemaak word. 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 Maandag 5
Januarie tot Vrydag 16 Januarie 2009.

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 (5 Januarie 2009) om 19:00 in die kerkgebou van Potchefstroom-Noord saamkom.
Die godsdiensoefening staan onder die toesig van Potchefstroom-Noord.
Besluit: Goedgekeur.
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)
16:15 – 17:45
19:00 – 21:00

Saterdag: 08:00 – 10:30

10:45 – 12:45
Besluit: Kennis geneem.
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.

17

D. AANVULLENDE RAPPORT
Die Roepende Kerkraad, Potchefstroom-Noord rapporteer aanvullend oor die ontvangs en deputering
na die Algemene Sinode 2009.
Kredensiebriewe
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere Sinodes ontvang. Dit is
behoorlik onderteken en in orde bevind.
Besluit: Die Rapport word met dank aanvaar. Die Voorsitter bedank ds HS Coetzee vir die
treffende opening, die oproep en die reëlings getref.
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9.

A.
B.
C.
D.

RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE
AGENDA (ARTT 8), 339
Br HSJ Vorster lewer die Rapport.
Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Punt 2.5 van die Rapport word verwys na die Ordekommissie.
Ds CA Jansen rapporteer namens die Ordekommissie.

E. 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 benoemde 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 van 1.1 tot 1.12.
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 14 Januarie 2009 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 Sinode 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:
- Sinode Soutpansberg (2 afgevaardigdes)
- Christelijke Gereformeerde Kerke in Nederland
- Christian Reformed Church in North America
- Eglise Reformée Confessante Au Congo
- Free Church of Scotland
- Free Church of Scotland (Continuing)
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- Reformed Church in Botswana
- Gereformeerde Kerke Nederland (Vrijgemaakt)
- Nederlands Gereformeerde Kerken
- Orthodox Presbyterian Church, VSA
- The Presbyterian Church in Korea
- Reformed Churches of Australia
- The Reformed Church in Japan
- Reformed Churches of New Zealand
- The United Reformed Churches in North America
2.1.4 Om waarnemers te stuur:
- Afrikaanse Protestante Kerk
- Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA
- Free Church of SA
- Lanka Reformed Church
- Nederduitse Gereformeerde Kerk
- Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
- Presbyterian Church of America
- United Reformed Churches in North America
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 2008.
- vir die Aanvullende Agenda - 1 November 2008.
2.2.1.2 Keerdatum vir stukke van die Streeksinodes – 7 dae na afloop van Streeksinode
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 Januarie
2008 gepubliseer.
2.2.3 Die Agenda vir die afgevaardigdes van die Streeksinodes is direk aan elke
Streeksinode gestuur sodat dit aan die afgevaardigdes beskikbaar gestel kan word. ’n
Agenda per laserskyf is ook aan elke Kerkraad gestuur.
2.3 Benoeming van Deputate deur die Streeksinodes: Die Streeksinodes is versoek om:
2.3.1 Die Deputate vir Programmering te benoem – een uit elke Streeksinode asook ’n
sekundus. Die vergadering vir dié Deputate is bepaal vir Vrydag 5 Desember 2008
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 Streeksinodes ook versoek om een Deputaat te benoem.
Hierdie Deputate vergader 5 Desember 2008 om 09:00.
2.4 SAPA en CNW: ’n Persverklaring is opgestel en uitgereik en aan SAPA en CNW
gestuur.
Besluit: Kennis geneem van 2.1. tot 2.4.
2.5 Persverklaring: Die Agenda word op versoek beskikbaar gestel met die voorbehoud
van kopiereg totdat die saak tydens die Sinode gestel word.
Besluit:
1. Die term “kopiereg” nie meer t.o.v. die Agenda en Aanvullende Agenda gebruik
word nie.
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2. Die Agenda en Aanvullende Agenda nie publiek openbaar gemaak word, alvorens
die Sinode gekonstitueer het nie, waarna die Sinode die dokumente as Agenda en
Aanvullende Agenda aanvaar.
3. Afgevaardigdes ontvang vooraf kopieë van die konsep Agenda en konsep
Aanvullende Agenda om vir die Sinode voor te berei.
Besluit: Goedgekeur.
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.
2.7 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.
2.8 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die
Administratiewe Buro op Potchefstroom: Die opdrag word op ’n deurlopende basis
uitgevoer.
2.9 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 van 2.6. tot 2.9.
3. 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 of word laserskywe
uitgereik.
Besluit: Kennis geneem.
4. 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.:
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.

F. 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
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- Groeteboodskap van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
- Groeteboodskap van die Afrikaanse Protestantse Kerk
1.2 Uitnodiging om ‘n waarnemer/afgevaardigde te stuur
1.2.1 Geen antwoord is van die volgende ontvang nie:
Waarnemers
Sinode Soutpansberg
Eglise Reformée Confessante au Congo
Afgevaardigdes
Nederlands Gereformeerde Kerken
Lanka Reformed Church
The Reformed Church in Japan
The Presbyterian Church in Korea
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 LAS Nel
Noordwes
Dr J Smit
Oostelike
Ds PW Kurpershoek
Vrystaat en KwaZulu-Natal
Di BC Smit en MJ Temba
Pretoria
Ds HJP de Beer
Randvaal
Dr FP Kruger
Suidelike
Ds H Reinecke
Die ander lid benoem deur Sinode 2006 is ds RM van der Merwe.
1.3.2

Deputate vir Programmering
Die volgende benoemings is ontvang en aan die voorsitter, ds LH van Schaik
deurgegee:
Bosveld
Ds G Opperman en oudl CNW Ligthelm
Noordwes
Di PJ van Blerk en W Vogel
Oostelike
Drr SP van der Walt, JH Howell en ds MA Modise
OVS en Natal
Di HF van Wyk en AP de Jager
Pretoria
Dr PH Heystek
Randvaal
Dr D Lartz en ds P Fanoy
Suidelike
Ds D Pansegrouw en oudl FJ Kruger

Die ander lid benoem deur Sinode 2006 is ds CA Jansen.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.3.2.
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10. Programmering
10.1 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE
KOMMISSIES (Artt 12, 22, 26)

VIR

PROGRAMMERING

–

E. Ds CA Jansen lewer die Rapport.
F. Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.
G. Versoek van dr SJ van der Walt oor prosedure vir behandeling van sake word ter tafel
geneem.
H. ’n Ad hoc-kommissie word saamgestel uit die Moderamen, ds C Aucamp en dr SJ van der
Walt.
I. Ds SD Snyman rapporteer namens die ad hoc-kommissie.
J. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Die opdrag is vervat in die Handelinge van die Nasionale Sinode.
1.1.1 Acta 1979:301, art 76, 3.1.5
1.1.2 Acta 1991:491 – 494
1.1.3 Acta 1994:726 – 728
1.1.4 Acta 2000:31
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Werkswyse
1.2.1 Die Deputate aangewys deur die Nasionale Sinode 2003 (Acta 2003:763): ds LH van
Schaik (voorsitter), ds CA Jansen (skriba), br HSJ Vorster, dr W du Plessis, asook die
volgende verteenwoordigers van die Streeksinodes: ds G Opperman, oudl PCZ
Viljoen (Bosveld), oudl WJ Cilliers (Pretoria), ds PJ van Blerk, ds W Vogel
(Noordwes), dr JH Howell, dr SP van der Walt (Oostelike), ds AP de Jager, ds HF
van Wyk (VKN), dr D Lartz en ds P Fanoy (Randvaal), ds D Pansegrouw (Suidelike)
en dr JA Kruger (Adjunkdirekteur Administratiewe Buro) het op 5 Desember 2008
vergader om die voorlopige programmering van die Agenda van die Algemene
Sinode 2009 te doen.
1.2.2 Van die Deputate wat op die Ordekommissie dien, het weer op 4 Januarie 2009
vergader en hierdie Rapport saamgestel.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Logistiek
1.3.1 Die Sinode het 104 sake om af te handel. Dit sluit o.a in: 66 Rapporte, 5 Appèlle, 23
Beswaarskrifte en 18 Beskrywingspunte.
1.3.2 Elke dag het ongeveer 9 uur en 30 minute beskikbaar om te vergader.
1.3.3 Die koshuis “Kom en Gaan” moet op Vrydag 16 Januarie teen 08:00 ontruim word.
1.3.4 Die Sinode kos R225,00 per afgevaardigde per dag (reiskoste en administrasie
uitgesluit).
1.3.5 Die Sinode stel hom ten doel om Vrydag 16 Januarie 2009 teen 10:00 klaar te maak.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agenda
1.4.1 In die lig van die werkswyse van Nasionale Sinode 2006 is die volgende opsies
moontlik (nadat die Rapporte Roepende Kerkraad, Agenda, Programmering en
Regsake Ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte gedien het):
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1.4.1.1 volgens die programmering het elke rapporteur 5 minute tyd om ’n samevatting van
sy Rapport te gee. Die Rapport word verwys tensy die rapporteur aandui dat die
saak onmiddellik afgehandel kan word.
1.4.1.2 Alle persone kry geleentheid om sake by Kommissies te argumenteer. Kommissies
stel hulle ten doel om sover moontlik teen Vrydag 9 Januarie hulle
Kommissierapporte gereed te hê, sodat 7 dae geleentheid gegee word vir deeglike
bespreking en besluitneming. Die rapporteur kry weer geleentheid om kommentaar
te lewer.
Besluit: Goedgekeur.
1.4.2 Die Agenda en Aanvullende Agenda word as voorberei beskou.
Besluit: Goedgekeur.
1.5 Spreekstem Spreekbeurte
1.5.1 Spreekstem behoort volgens kredensiebrief by afgevaardigdes en volgens KO, art 18
by professore as adviseurs.
1.5.2 Persone wat nie afgevaardig is nie, maar wel by Rapporte, Beskrywingspunte en
Beswaarskrifte betrokke is, kan wel m.b.t. toeligting spreekbeurt kry.
1.5.3 Nie-afgevaardigdes kan hulle standpunte en bydraes skriftelik by Kommissies lewer.
Motivering: Die Sinode is ’n vergadering van Partikuliere Sinodes/Streeksinodes
(KO, art 50) waarheen afgevaardigdes met las en volmag gestuur word.
1.5.4 Spreekbeurte moet ekonomies gebruik word.
Motivering: die Sinode is ’n kerklike vergadering en nie ’n forum vir gesprekvoering
nie.
Besluit: Pte 1.5.1 tot 1.5.4 goedgekeur.
1.6 Aanwys van Kommissies
Die volgende kriteria is gevolg:
(i) persoonlike voorkeur van persone
(ii) gawes
(iii) aanbevelings deur Streeksinodes se verteenwoordigers
(iv) dat die Streeksinodes sover moontlik verteenwoordig is
(v) Beswaarskrifte of Appèlle waarby ’n Streeksinode direk of indirek betrek word, se
afgevaardigdes dien sover moontlik nie op Kommissies wat die betrokke Appèl of
beswaar behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
1.7 Mediaskakeling
1.7.1 Ds HF van Wyk het die GKSA se webwerf gereed.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die vergadering besluit
Die Deputate beveel aan:
2.1 Lokale
Lokale waar Kommissies vergader, se name is op die deure aangebring, en ter wille
van ordelikheid word dit nie verander nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Vergadertye en tye van sake
2.2.1 Vergadertye verander vanaf die aanbevelings van die Rapport Roepende Kerkraad,
omdat aangepas moet word by die etenstye wat die NWU (Pukkampus) aan ons gee:
08:00 – 10:00
10:00 – 10:15 (teetyd)
10:15 – 12:15
12:15 – 14:00 (middagete)
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45 (teetyd)
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15:45 – 17:15
17:15 – 18:30 (aandete)
18:30 – 21:00
Besluit: Goedgekeur.
2.2.2 Dinsdag, 6 Januarie kom Beswaarskrifte aan die orde
2.2.3 Woensdag, 7 Januarie kom Appèlle aan die orde.
2.2.4 Saterdag, 10 Januarie – dat die Sinode tot 16:00 vergader, indien nodig.
2.2.5 Woensdag, 14 Januarie word vanaf 15:45 opsy gesit vir GKSA Fees 150.
2.2.6 Die beplanning van die Sinode word so gedoen om Vrydag 16 Januarie om 10:00
klaar te maak.
Besluit: Pte 2.2.2 tot 2.2.6 – Goedgekeur.
2.3 Spreekstem en Spreekbeurte
2.3.1 dat slegs afgevaardigdes en adviseurs spreekstem het; dat persone wat nie
afgevaardig is nie, wel toegelaat word om by Rapporte, Appèlle en Beswaarskrifte
waarby hy/sy betrokke is, by die toeligting spreekbeurt te kry.
2.3.2 dat met spreekstemme gehandel word volgens 1.5.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 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:
(i)
Adviseurs
(ii) Emerituspredikante en –professore
(iii) Diensdoende predikante en ouderlinge wat nie afgevaardig is nie
(iv) Direkteur en Adjunkdirekteur Administratiewe Buro
(v) Diensdoende tikster
(vi) Kosters
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Adviseurs
Dit word aanbeveel dat:
2.5.1 Die professore TSP ooreenkomstig KO, art 18 hulle sal voeg by die Kommissies
waarby hulle ingedeel is.
2.5.2 Kommissies enige professor vir advies mag nader.
Besluit: Goedgekeur.
2.6 Ordereëlings rondom en vir die godsdiensoefening in die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom-Noord
Die volgende word aanbeveel:
2.6.1 Die Voorsitter rig die dankwoord aan prof A le R du Plooy vir die Godsdiens wat hy
sal lei.
2.6.2 Die afgevaardigdes keer ná die godsdiens na die Sinodesaal terug om met die
Agenda voort te gaan.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Ander reëlings
2.7.1 Alle groeteboodskappe oorgedra sal word tydens die feesviering op Woensdag 14
Januarie.
2.7.2 Die Rektor van die Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus, prof A
Combrink, lewer ’n groeteboodskap op 12 Januarie 2009 om 18:30.
2.7.3 Die verjaardag van die Potchefstroomkampus van die NWU en die Teologiese Skool
word deur die kampusrektor op 14 Januarie 2009 om 18:30 gehou. Die Feesvierings
sal om 19:15 weer ’n aanvang neem.
2.7.4 Konstituering van die Kuratore vind op 12 Januarie 2009 om 12:30 plaas.
2.7.5 Afgevaardigdes wat wel Saterdagmiddag en –aand en Sondag se drie etes neem,
moet dit voor middagete (vandag) aantoon.
2.7.6 Voorsang: dat ds JB du Plessis leiding neem met die sang.
Besluit: Goedgekeur.

25

2.8

Werkswyse tov Rapportering
Aanbevelings
2.8.1 Sake wat in die vergadering afgehandel kan word, word nie na ’n Kommissie verwys
nie.
2.8.2 Die Kommissierapporteur stel die Kommissie se Rapport.
2.8.3 Op die grootskerm verskyn die Rapport van die Kommissie.
2.8.4 Enige veranderinge/regstellings sal tydens terugrapportering aangebring word, om
op die grootskerm sigbaar te wees.
Besluit: Goedgekeur.
2.9 Uitgee van die Handelinge
2.9.1 Die twee skribas van die Sinode, die voorsitter, skriba en adjunk-skribas van die
Ordekommissie word as Deputate aangewys om die Handelinge saam te stel.
2.9.2 Prof CFC Coetzee word as adviseur vir hierdie Deputate aangewys.
Besluit: Goedgekeur.
2.10 Stem en stemtelling
2.10.1 Dat in sake van hoofdelike stemming gebruik gemaak word.
2.10.2 Die Ordekommissie tree op as stemtellers.
2.10.3 Die geel A-5 kartonne in die sakkies word gebruik vir hoofdelike stemming.
Besluit: Goedgekeur.
2.11 Mediaskakeling
2.11.1 Dat skakeling met die media aan die diskresie van die Moderamen oorgelaat word.
2.11.2 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.
2.12 Aanwys van Deputate
2.12.1 Vir die Kommissie se werksaamhede en Rapport word die volgende Sinodebesluit
saamgevat:
2.12.1.1 die aanbevelings van name soos deur kerke voorgestel en wat beskikbaar is by
die Direkteur van die Administratiewe Buro, in aanmerking geneem word.
2.12.1.2 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).
2.12.1.3 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 of soos deur die Sinode besluit.
2.12.2 Die Kommissie bepaal hulle eie werkswyse en lewer op Maandag 12 Januarie 2009
hulle Eerste Rapport ter inligting van die Sinode.
2.12.3 Alle afgevaardigdes lewer hulle insette, verkieslik skriftelik, aan die Kommissie.
2.12.4 Die Finale Rapport dien die laaste dag van die Sinode, wat onbespreek deur die
Sinode ter tafel geneem word.
Besluit: Goedgekeur en verwys na Kommissie vir aanwys van Deputate.
2.13 Kommissies van die Sinode
2.13.1 Die Kommissies hou hulle streng by die vergaderlokale ter wille van enige persoon
wat hulle by die Kommissies wil aanmeld.
2.13.2 Die goedgekeurde kommissie-indeling is finaal.
2.13.3 Die voorsitters en skribas van die Kommissies vergader net na dagsluiting op 5
Januarie 2009 voor in die Sinodesaal om die formaat van Rapporte vas te stel en
ander inligting te ontvang.
2.13.4 Die Kommissies vergader Maandagaand, 5 Januarie 2009 om
(i)
te konstitueer
(ii) hulle opdragte te verken
(iii) hulle vergaderlokale te kry
(iv) die formaat van hulle Rapporte vas te stel
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(v)

te kontroleer dat elke afgevaardigde by sy aangewese Kommissie aanwesig
is.
2.13.5 Die Kommissies gee genoegsaam tyd vir rapporteurs, toeligters en ander
afgevaardigdes wat insette wil lewer, om hulle sake te stel.
2.13.6 In die Kommissies vervang die sekundus-afgevaardigde die primus as
laasgenoemde nie teenwoordig is nie.
2.13.7 Kommissies moet elke geleentheid om te vergader benut, aangesien soveel moontlik
tyd vir deeglike bespreking en besluitneming beskikbaar moet wees.
2.13.8 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.
2.13.9 Kommissierapporte wat gereed is, moet aan die Voorsitter van die Ordekommissie
deurgegee word wat sal reël vir die prosessering van die Rapport.
Besluit: Pte 2.13.1 tot 2.13.9 – Goedgekeur.
2.13.10 Die volgende Kommissies word aanbeveel:
1. ORDEKOMMISSIE
Opdrag:
AA 4.2 Tel van stemme, kontrolering van notule, dagprogram
Vergaderplek: Raadsaal Admin Buro
Voorsitter:
Ds LH van Schaik (O)
Skriba:
Ds CA Jansen (O)
Adj Skriba:
Drr SP van der Walt (O), D Lartz (RV)
Lede:
Di D Pansegrouw (S), HF van Wyk (VKN), MA Modise (O), H Goede (RV);
Oudle WJD Fouche (O), FJWJ Slabbert (NW), P Jooste (RV), DJP Erasmus
(P), JW du Plessis (VKN)
2. APPÈLKOMMISSIE 1
Opdrag:
A6.1.1, A6.1.2
Vergaderplek: P10 (Admin Buro)
Voorsitter:
Dr MJ du Plessis (S)
Skriba:
Dr GJ Meijer (P)
Adj Skriba:
Ds JH Cilliers (VKN)
Lede:
Di G Opperman (B), C Aucamp (P); Oudle C Kruger (sek)(NW), C van den
Berg (RV), W Grové (S), WJ Snyman (B), P Aucamp (S), F Manuel (S)
Adviseur:
Prof JM Vorster
3. APPÈLKOMMISSIE 2
Opdrag:
A 6.1.5, AA 6.1.6
Vergaderplek: P11 (Admin Buro)
Voorsitter:
Ds JB du Plessis (NW)
Skriba:
Dr FP Kruger (RV)
Adj Skriba:
Ds P Venter (NW)
Lede:
Dr J Smit (NW), ds MJ Erasmus (P); Oudle DA Steenkamp (NW), CG Foster
(S), CJH van Wyk (RV), WA du P Erasmus (O), MN Ras (S), PA Marais (S)
Adviseur:
Prof A le R du Plooy
4. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 1
Opdrag:
A 9.4, A15.11, A15.12
Vergaderplek: P14 Admin Buro
Voorsitter:
Ds PA Coetzee (NW)
Skriba:
Ds C Aucamp (P)
Adj Skriba:
Ds WP van der Merwe (S)
Lede:
Ds MJJ Erasmus (O); Oudle AJ du Plooy (NW), CHJ Kruger (B), H van der
Wateren (B), A du Plessis (S), GJ Swanepoel (S), P van Emmenis (P)
Adviseur:
Prof BJ de Klerk
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a. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 2
Opdrag:
A 18.2, A 18.3, A 18.4, AA18.5 (NP Kruger)
Vergaderplek: Kantoor (GK Potchefstroom-Noord)
Voorsitter:
Ds HPM van Rhyn (B)
Skriba:
Ds PW Kurpershoek (O)
Adj Skriba:
Dr JA Erasmus (NW)
Lede:
Ds PJ Venter (B); Oudle DP Lessing (sek)(B), TF Schutte (NW), H Wait
(VKN), AP Erasmus (RV), JG Voster (S) AT van der Wetering (P)
b. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 3
Opdrag:
A14.5, A14.6, A14.7 (art 48), AA19.1, AA19.2
Vergaderplek: P15
Voorsitter:
Dr CJ Smit (NW)
Skriba:
Ds C Kruger (O)
Adj Skriba:
Ds FM Dreyer (RV)
Lede:
Di LSD du Plessis (O), PA Odendaal (VKN), VA Rankotha (VKN); Oudle F
vd B Postma (O), JC van der Walt (VKN), MJ Naledi (VKN), FJ Greyling
(RV), SJM Swanepoel (B), SJP du Plessis (VKN)
Adviseur:
Prof A le R du Plooy
c. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 4
Opdrag:
A15.13, A15.14, AA15.16 (vrou)
Vergaderplek: P16 (Admin Buro)
Voorsitter:
Dr JH Howell (O)
Skriba:
Ds JG Noëth (B)
Adj Skriba:
Ds TJ van Vuuren (VKN),
Lede:
Ds WGM Kotze (P); Oudle TS Miya (O), WJ Cilliers (P), JL du P Ligthelm
(O), SE Masakane (VKN), JG Opperman (B), BJ Kruger (P)
Adviseur:
Prof PP Kruger
d. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 5
Opdrag:
A9.5, A9.6, A9.7 (SARK)
Vergaderplek: P17 (Admin Buro)
Voorsitter:
Ds PK Lourens (VKN)
Skriba:
Ds HC van Rooy (S)
Adj Skriba:
Ds GS Kruger (P)
Lede:
Di OJ Struwig (O), HL Stavast (P); Oudl B Moshia (sek)(O), J Malunga
(NW), CS van Heerder (sek)(VKN), P Greyling (RV), P Aucamp (B), JF
Mulder (P)
Adviseur:
Prof TD Mashau
e. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 6
Opdrag:
A16.5, A16.6, A16.7
Vergaderplek: GK Potchefstroom-Noord Konsistorie
Voorsitter:
Ds CB Swanepoel (B)
Skriba:
Dr AL Rheeder (RV)
Adj Skriba:
Ds JH Grobler (B)
Lede:
Di PC van Rooy (O), MS Mbatha (VKN); Oudle BJ Vorster (O), SC van der
Walt (VKN), T van Eeden (sek)(VKN), DB van der Merwe (RV), JP Viljoen
(B), W Heystek (P)
Adviseur:
Prof PH Fick
f.

KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 7
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Opdrag:
Vergaderplek:
Voorsitter:
Skriba:
Adj Skriba:
Lede:
Adviseur:

A15.15, AA14.8
Moederskamer GK Potchefstroom-Noord
Ds SA Cilliers (B)
Ds AB van der Walt (NW)
Ds CJJ Putter (B)
Ds B Companie (S); Oudle JJA van Wyk (O), JF Venter (VKN), HJ Kruger
(RV), JC Oosthuizen (RV), R Boshoff (B), W Prinsloo (P)
Prof PH Fick

g.
KOMMISSIE BYBELMEDIA/VERTALING
Opdrag:
A7.1, AA 7.1, A7.2
Vergaderplek: TSP SBB Teekamer
Voorsitter:
Dr WC Vergeer (RV)
Skriba:
Dr J Lion-Cachet (sek)(NW)
Adj Skriba:
Dr SF Kruger (O)
Lede:
Ds HJ Stoltz (sek)(VKN); Oudle BA Potgieter (RV), DJ Coetzee (VKN), K
van der Merwe (RV), J Groothof (B), J Coetzee (P), P van Staden (P)
Adviseur:
Prof GJC Jordaan
h.
DIAKONALE SAKE (& Ad Hoc)
Opdrag:
A8.1, AA8.1
Vergaderplek: GK Potchefstroom-Noord Klaskamer
Voorsitter:
Ds TC de Klerk (NW)
Skriba:
Dr EJ de Beer (B)
Adj Skriba:
Ds AF Berg (VKN)
Lede:
Di N Boy (B), DJP Erasmus (S); Oudle HCC Kruger (O), MW Kgaue (sek)
(O), G Floors (NW), P Magonare (NW), J van Milligen (S)
i.
KOMMISSIE EKUMENISITEIT
Opdrag:
A9.1, AA9.1, A9.2, A9.3, AA9.8
Vergaderplek: GK Potchefstroom-Noord Kerkgebou
Voorsitter:
Ds RG Aucamp (S)
Skriba:
Ds IW Ferreira (P)
Adj Skriba:
Dr SJ van der Merwe (NW)
Lede:
Di KA J van Rensburg (S), DG Zwemstra (VKN), HH Sehoole (P); Oudle F
Kruis (S), S Oostruis (NW), JJ Pretorius (VKN), J van der Walt (RV), HLM
Erasmus (B), T Mathibe (P)
j.
KOMMISSIE EMERITAATSVERSORGING
Opdrag:
A10.1, AA 10.1, A10.2, A10.3, A 10.4
Vergaderplek: Adj Direkteur Kantoor (Admin Buro)
Voorsitter:
Ds CJH Breed (O)
Skriba:
Ds JC Aucamp (NW)
Adj Skriba:
Ds HW Schutte (S)
Lede:
Di JP Sithole (sek)(VKN), NN Ligege (B), HG Schutte (RV), PG Geertsema
(P); Oudle NJ Hartung (O), G van der Walt (NW), JA van Jaarsveld (S),
HAH de Klerk (VKN), HJ Prinsloo (B), NJ van Rensburg (RV), MJL van der
Meer (P)
Adviseur:
Br BG Kukkuk
k.
KOMMISSIE FINANSIES
Opdrag:
A11.1, AA11.1, A11.2, AA11.2 en finansiële state
Vergaderplek: Admin Buro P7
Voorsitter:
Ds W Vogel (NW)
Skriba:
Ds J van Schaik (O)
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Adj Skriba:
Lede:
Adviseurs:

Ds PJ Nel (P)
Di P Lubbinge (S), L Kruger (RV), JA Berg (B), JA du Preez (VKN), MR
Ramalisa (NW); Oudle PWH Aucamp (NW), BD Bakker (O), IJ Lessing (S),
PWB Kruger (P), JJ Howell (RV), LJE Venter (B), MN Hermann (VKN)
Brs L Kruger, WD van der Walt, HSJ Vorster

l.
KOMMISSIE: JEUG EN ONDERWYS
Opdrag:
A12.1, A12.2, A12.3, AA12.4, AA12.5
Vergaderplek: TSP Seminaarlokaal
Voorsitter:
Ds TJ Potgieter (S)
Skriba:
Dr EJ Smit (RV)
Adj Skriba:
Ds HS Coetzee (NW)
Lede:
Di AP Tredoux (RV), JH Venter (S), DF Coetzee (O); Oudle S Klaas (S),
FPC Viljoen (O), JA Kruger (sek) (VKN), G J van Vuuren (RV), HJ Briel
(sek)(B)
Adviseur:
Prof FW de Wet
m. KOMMISSIE KERKSAKE: HISTORIES EN KERKREGTELIK
Opdrag:
A 5.2, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, AA14.9, AA14.10
Vergaderplek: Klaskamer 110 TSP
Voorsitter:
Dr DG Breed (P)
Skriba:
Dr WC Opperman (NW)
Adj Skriba:
Dr N Vorster (VKN)
Lede:
Di HJP de Beer (P), WM Snyman (B), dr JV Fatuse (S); Oudle F Venter
(NW), MC Duvenage (B), R Muller (VKN), GWP van Wyk (RV), JTS van der
Merwe (B)
Adviseur:
Prof A le R du Plooy
n.
KOMMISSIE LEERSTELLIG 1
Opdrag:
A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
Vergaderplek: Klaskamer 111 (TSP)
Voorsitter:
Dr G Breed (RV)
Skriba:
Ds BCG Fourie (P)
Adj Skriba:
Dr ALA Buys (B)
Lede:
Di HV Venter (S), LH Moretsi (RV), dr DM Nkulu (RV), ds SL Oostruis (NW);
Oudle B Jager (S), HS van der Walt (P), JA Coetzee (NW), OFJ Hartung
(O), MC Hattingh (B)
Adviseur:
Prof CFC Coetzee
o.
KOMMISSIE LEERSTELLIG 2
Opdrag:
A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A15.10
Vergaderplek: Klaskamer 112 (TSP)
Voorsitter:
Ds JJ Cloete (NW)
Skriba:
Ds L du P van der Vyver (P)
Adj Skriba:
Ds D van ’t Zand (RV)
Lede:
Di AP de Jager (VKN), PJJ van Nieuwenhuizen (B), DHP Wijnbeek (S);
Oudle G Kotzee (RV), DF du Toit (NW), DE Niemand (O), AJ van Wyk (NW)
Adviseur:
Prof CFC Coetzee
p.
KOMMISSIE LITURGIES 1
Opdrag:
A16.1, AA16.1, A16.2, AA16.2,
Vergaderplek: Studente teekamer (TSP)
Voorsitter:
Dr AJ Krüger (O)
Skriba:
Ds JP van der Walt (S)
Adj Skriba:
Ds JA Schutte (RV)
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Lede:
Adviseur:

Dr JM van Tonder (RV), di JL van der Schyff (VKN), AH Steyn (O), SJMS
Smit (B); Oudle HF Kruger (B), TE Gxotani (S), DJ Taljaard (NW), TM Buys
(O), P Welken (sek)(VKN), I du Preez (P)
Prof FP Viljoen

q.
KOMMISSIE LITURGIES 2
Opdrag:
A16.3, A16.4, A16.8, AA16.9, AA16.10
Vergaderplek: GK Potchefstroom-Noord Saal
Voorsitter:
Dr ME Schalekamp (RV)
Skriba:
Ds LJ Buys (NW)
Adj Skriba:
Ds DJ Bakker (O)
Lede:
Di CJ van Heyningen (P), J Malan (S), OI Rooibaadjie (NW); Oudle CJH
Schutte (S), THB van Dam (P), W Smit (O), DJ de Klerk (VKN), L van den
Brink (VKN), G Schoeman (P)
Adviseur:
Prof FP Viljoen
r.
KOMMISSIE MEDIA & PUBLIKASIES
Opdrag:
A17.1, A17.2, A17.3, AA17.3, A17.4, A17.5, A17.6, AA17.7
Vergaderplek: Sysaal GK Potchefstroom-Noord
Voorsitter:
Dr SJ van der Walt (VKN)
Skriba:
Ds AP Kruger (VKN
Adj Skriba:
Ds JP Fleischmann (S)
Lede:
Di DP Prinsloo (B), SP Venter (B); Oudle WJ Steyn (S), PJ Jones (NW), HG
Kruger (VKN) F J van Vuuren (RV), F du Toit (P), DL de Beer (sek)(O)
Adviseur:
Prof GJC Jordaan
s.
KOMMISSIE TEOLOGIESE SKOOL
Opdrag:
A 18.1, AA18.1, AA18.6
Vergaderplek: Senaatsaal TSP
Voorsitter:
Ds SD Snyman (P)
Skriba:
Dr PH Heystek (P)
Adj Skriba:
Ds PJ van der Walt (O)
Lede:
Ds PM Modise (RV), dr VE d’Assonville (B), di ED Pelele (NW), MP Fourie
(S), MJ Temba (VKN); Oudle J Brouwer (VKN), GJ Oosthuizen (P), C
Reinecke (RV), BH Venter (O), JA Hoogenboezem (B), PJ Snyman (NW),
JA Niesing (S)
t.
KOMMISSIE BENOEMING DEPUTATE
Opdrag:
Wys Deputategroepe aan soos deur die Sinode besluit.
Vergaderplek: Feeskantoor (Admin Buro)
Voorsitter:
Ds EJ Tiemensma (O)
Skriba:
Ds P Fanoy (RV)
Adj Skriba:
Ds BR Kingma (S)
Lede:
Dr HG Stoker (P), di JC Erasmus (NW), LAS Nel (B), MJ Smidt (VKN);
Oudle JJ van Niekerk (O), JH van der Merwe (RV), FJ Kruger (S), GL
Erasmus (P), MC Erasmus (NW), CNW Ligthelm (B), PJ Manake (VKN)
Besluit: Goedgekeur.
K. RAPPORT VAN DIE MODERAMEN IN OORLEG MET DR KOBUS VAN DER WALT
EN DS CASSIE AUCAMP I.S. ORDE VAN VERGADERING
Die volgende werkswyse word vir die Sinode aanbeveel:
1. dat elke rapporteur van ’n Deputaterapport, toeligter van ’n Beskrywingspunt en
beswaarde 5 minute gegee word om ’n kernagtige samevatting van sy saak te gee
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2. dat die Rapport / Beskrywingspunt / Beswaarskrif onmiddellik daarna na die aangewese
Kommissie verwys word, tensy die rapporteur aandui dat die saak onmiddellik
afgehandel kan word
3. dat Rapporte nie gedeeltelik behandel en gedeeltelik verwys sal word nie, maar as
geheel hanteer sal word
4. dat die Voorsitter sal oordeel wanneer dit nodig is dat ’n Rapport, wat vir onmiddellike
afhandeling hanteer word, tog na ’n Kommissie verwys moet word
5. dat ’n rapporteur, toeligter of beswaarde, wat voel dat hy meer as 5 minute tyd gegee
moet word, sy saak aan die Ordekommissie sal stel, wat dan die Voorsitter daaroor sal
adviseer
6. dat ’n Rapport in sy geheel na ’n betrokke Kommissie verwys word en dat die Kommissie
die verantwoordelikheid het om sake wat deur ander Kommissies hanteer moet word (bv
finansies, deputate), onder sodanige Kommissies se aandag te bring
7. dat appèllante en toeligters van die besluite waarteen geappèlleer word, elk 10 minute
kry vir ’n opsommende voorlegging van die kern van hulle sake aan die Sinode
8. dat die Voorsitter sal toesien dat die vrae wat by die aanvanklike voorlegging van die
Appèl en toeligting deur die lede van die vergadering gevra word, net bona fide
inligtingsvrae is
9. dat hierdie van nou af die werkswyse van hierdie Sinode sal wees en vroeëre besluite
oor hierdie vergadering se werkswyse vervang.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.

10.2

BESKRYWINGSPUNT VAN STREEKSINODE RANDVAAL OOR DIE
HANTERING VAN KONTENSIEUSE SAKE (Art 16)

A. Ds D van ’t Zand stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
Dat die volgende aan die Nasionale Sinode deurgegee word: die Moderamen gee
geleentheid vir Bybelstudie en gebed in groepe voordat kontensieuse sake aan die orde
kom.
Motivering
Die getuienis van ds M Rebel in sy artikel in Die Kerkblad (Junie 2008:35-36) toon aan dat
hierdie benadering groot vrugte in die Christelik Gereformeerde Kerk in Nederland se Sinode
2007 opgelewer het.
Dit kan wees dat afgevaardigdes strydlustig by die Sinode opdaag. Hierdie benadering gee
geleentheid aan die afgevaardigdes om mekaar as medestryders en nie as teenstanders nie,
te sien.
As een groep die ander groep met meerderheid van stemme sou verslaan, strek dit nie tot
God se eer nie. Dit is waarskynlik dat daar geen oorreding sal plaasvind nie. Die
teenoorgestelde sal moontlik gebeur: die “groepe” sal waarskynlik verder uit mekaar beweeg.
Ons is geroepe om mekaar in Christus te vind.
Besluit: In die lig van KO, art 32, wat hiervoor voorsiening maak, word nie aan die
Beskrywingspunt gevolg gegee nie.
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11. Deputate Nasionale Sinode
11.1 RAPPORT DEPUTATE NASIONALE SINODE – RAPPORT OOR
STUDIE – FREKWENSIE EN DUUR VAN SINODE (Artt 11, 161, 211,
321, 325)
A. Ds CA Jansen lewer die Rapport.
B. Besluit: Punt 2.1.1 word verwys na die Ordekommissie vir ’n aanbeveling van ’n
Kommissie pre-advies.
C. Punt 2.2.1 word verwys na Beswaarskrifkommissie 2.
D. Punt 2.2.2 word verwys na die Kommissie Diakonale Sake.
E. Punt 2.2.4 word verwys na Kommissie Kerksake: Histories en Kerkregtelik.
F. Punt 2.2.5 word verwys na die Kommissie Ekumenisiteit.
G. Punt 2.2.6 word verwys na Kommissie Christelike Onderwys.
H. Dr D Lartz rapporteer namens die Ordekommissie as Kommissie pre-advies (2.1.1).
I. Ds PJ Venter rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 2 (2.2.1).
J. Dr EJ de Beer rapporteer namens die Kommissie Diakonale Sake (2.2.2).
K. Dr WC Opperman rapporteer namens Kommissie Kerksake: Histories en Kerkregtelik
(2.2.4).
L. Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit (2.2.5).
M. Ds JH Venter rapporteer namens die Kommissie Christelike Onderwys (2.2.6).
N. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdragte
1.1.1 Opdrag Nasionale Sinode 2006 (Acta 2006:826, art 24.3, punt F 3)
1.1.2 Uitstaande opdragte van die Algemene Sinode 1988.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Opdrag Nasionale Sinode 2006 – frekwensie en duur van Sinodes.
1.2.1 Prosedure by Appèlle en Beswaarskrifte – ’n afsonderlike Rapport hieroor is in die
Agenda opgeneem. Ook moet ’n Rapport oor Beswaarskrifte dien (Acta 2006:842).
1.2.2 Alle Rapporte en Beskrywingspunte behoort primêr staande die vergadering
afgehandel te kan word (KO, art 30). Sinode 1976 (Acta 1976:14-19, art 12) het egter
op ’n werkswyse besluit (wat in volgende Sinodes uitgevoer is). Die Beskrywingspunt
van Partikuliere Sinode Noordwes in 2006 het hierdie werkswyse nie verreken nie
(KO, art 46).
1.2.3 Rakende die beslegting van besware het vorige Sinodes reeds op ’n
werkswyse/prosedure ooreengekom (Acta 1967:349-350; Acta 1991:526-528 en Acta
1994:51-55). Vir die spoedige beslegting van besware behoort beswaardes sowel as
kerklike vergaderings wat hierdie besware hanteer, te let op KO, artt 30 en 46. Aparte
prosedures en strukture gaan hierdie situasie nie verbeter nie. Persoonlike en
gesamentlike verantwoordelikheid is nodig. Dit bring vanself mee dat Agendas van
Sinodes kleiner word. Die huidige werklikheid van al dikker-wordende Agendas skep
die indruk dat kerklike besluite al meer van Sinodes afhanklik gemaak word
(Sinodokrasie), terwyl die plaaslike kerk en die belangrikste meerdere vergadering
(Klassis – KO, art 41) al minder verantwoordelikheid neem (KO, art 30).
1.2.4 Praktiese sake
1.2.4.1 Kostes: die Beskrywingspunt (Acta 2006:824, 5) wys in elk geval dat die kostes vir
’n hoër frekwensie duurder is.

33

1.2.4.2

Deputategroepe: Deputate kry ’n jaar minder tyd om opdragte uit te voer en af te
handel. Binne die realiteit van werksprogramme lyk dit nie prakties uitvoerbaar te
wees nie.
1.2.4.3 Afvaardiging: afgevaardigdes word op meer gereelde basis vir ten minste ’n week
uit hulle normale werkskedules uitgehaal vir Sinodale vergaderings. Dit is tans al
moeilik vir voltyds werkende ouderlinge om beskikbaar te wees vir afvaardiging (vgl
Acta 2006:824, 7).
1.2.4.4 Mees geskikte tyd: die grootste uitdaging in die beplanning van Sinodes is om
verblyf te reël vir al die afgevaardigdes. Die enigste beskikbare tyd hiervoor is
Januarie. In Potchefstroom is daar geen genoegsame verblyf na middel Januarie
beskikbaar nie (a.g.v. vasgestelde programme in akademie, sport, kultuur). ’n
Alternatief sou wees om die Sinode na ’n ander plek te verskuif, maar die hele
logistieke struktuur is by die Administratiewe Buro en die Teologiese Skool (o.a. die
Biblioteek). Tydelike verskuiwing hiervan is logisties problematies en gaan groot
kostes meebring.
1.2.5 Ander kerke
1.2.5.1 NGK – die NG Kerk wys Sinodale kommissies aan wat in hulle opdragte en
voorkomende sake afhandelingsbevoegdheid kry. Hierdie verskil egter van KO, art
49.
1.2.5.2 Kerke in Nederland: Nederland het die voordeel van baie kleiner afstande, wat
meebring dat meerdere vergaderings makliker (en dus meermale) opgeroep kan
word. ’n Vergelyking met die GKSA laat nie reg geskied aan die werklikhede eie
aan Suid-Afrika nie.
Besluit: Kennis geneem van 1.2.1 tot 1.2.5.2.
1.3 Uitstaande sake Algemene Sinode
1.3.1 Appèlle prof L Floor, br JPL Reinecke en prof JJ vd Walt, en Geref Kerk Linden teen
besluit Nasionale Sinode 1988 (vgl Acta Alg Sinode 1988:78–128). Beide Appèlle het
geslaag, wat beteken dat die saak eintlik weer deur Nasionale Sinode 1991 behandel
moes word. Dit het egter nooit gebeur nie. As onafgehandelde saak (KO, artt 30 en
46) moet hierdie Sinode die saak (Beswaarskrif deur Geref Kerk Linden) weer in
behandeling neem en afhandel.
1.3.2 Deputate vir Interkerklike Diakonale korrespondensie (vgl Acta Algemene Sinode
1988:30–38 en 168, art 73.6)
1.3.3 Dag van verootmoediging (KO, art 66) (vgl Acta Algemene Sinode 1988:40–46)
1.3.4 Afhandeling van Kerkordeboekie (vgl Acta Algemene Sinode 1988:56 & 57)
1.3.4.1 Acta Nasionale Sinode 1991:549–550 – KO, art 11
1.3.4.2 Acta Nasionale Sinode 1994:639 e.v. wysigings aan Kerkordeboekie
1.3.4.3 Acta Nasionale Sinode 1997:370 – KO, art 13
1.3.4.4 Acta Nasionale Sinode 1997:562– KO, art 25
1.3.4.5 Acta Nasionale Sinode 1997:526–537 – KO, artt 61, 76 & 77
1.3.4.6 Acta Nasionale Sinode 2003:247, KO, art 20
1.3.5 Studie oor afvaardiging GES (vgl Acta Algemene Sinode 1988:62–77)
1.3.6 Beskrywingspunt Onderwys (vgl Acta Algemene Sinode 1988:144–146, 168, art
73.10)
1.3.7 Beskrywingspunt Klassisse – (vgl Acta Algemene Sinode 1988:146–160): hierdie
saak word vervat in die Rapport KO, art 48.
Besluit: Kennis geneem van 1.3.1 tot 1.3.7.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
Die volgende word aanbeveel:
2.1 Prosedure, frekwensie en duur van Sinode
2.1.1 Dat die huidige frekwensie behou word, naamlik een keer elke 3 jaar.
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Aanbeveling: Dat persone wat met alternatiewe wil kom insake tyd en plek van Sinodes, met
’n volledige voorlegging kom waarin alle relevante faktore verreken is.
Besluit: Goedgekeur.
2.1.2 Dat soveel moontlik sake deur die volle Sinode afgehandel word. Motivering:
Deputate het oor ’n tydperk van 3 jaar ’n saak deeglik behandel en gee hulle
aanbevelings gemotiveerd.
Vir besluit: Kyk Handelinge 10.1 by 2.8.1.
2.1.3 Dat die Sinode aan mindere vergaderings ’n herderlike skrywe rig om op die
verantwoordelikheid vir uitvoering van KO, art 30 te wys (mindere vergaderings neem
groter verantwoordelikheid in afhandeling van sake).
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Uitstaande sake
2.2.1 Appèl teen Nasionale Sinode 1988 – hierdie saak word na ’n
Beswaarskriftekommissie verwys om die Sinode te adviseer met die doel om af te
handel.
Besluit: Goedgekeur.
Rapport : Kommissie Beswaarskrifte
1. Opdrag: Punt 1.3.1 en 2.2.1.
Nasionale Sinode 1991 het nagelaat om sy besluit rondom die Nagmaalstafel te hersien
na aanleiding van ’n vroeëre Beswaarskrif van Geref Kerk Linden. Hierdie
onafgehandelde saak (KO, artt 30 en 46) moet deur hierdie Sinode behandel en
afgehandel word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 In 1988 moes die Nasionale Sinode ’n Beswaarskrif van die Geref Kerk Linden teen
Sinodebesluit 1930 hanteer.
2.2 Die Beswaarskrif van Linden was gerig teen 1930 spesifiek oor die Nagmaalstafel.
2.2.1 Linden het op drie beswaargronde beweer dat om aan die tafel as wesentlike element
van die Nagmaalviering ’n wesentlike plek toe te ken, nie vanuit die Skrif aangetoon
kan word nie (vgl Acta Nas Sinode 1988:56 ev).
2.2.2 Die Nasionale Sinode van 1988 het die Beswaarskrif van die Geref kerk Linden op
geen grond laat slaag nie.
2.3 Daardeur het die Nasionale Sinode 1988 se bevinding daarop neergekom dat vanuit
die besluit van 1930 daar wel ’n prinsipiële plek aan die tafel toegeken is en die
teendeel nie bewys kon word nie.
2.4 Teen hierdie besluit van Nasionale Sinode 1988 het daar toe twee Appèlle op die
Algemene Sinode in 1988 gedien (Acta Alg Sinode 1988:78-128).
2.4.1 Prof L Floor, br JPL Reinecke en prof JJ vd Walt het geappèlleer, so ook die
Gereformeerde Kerk Linden in twee aparte Appèlskrifte.
2.4.2 Albei hierdie Appèlle het in hoofsaak die wesentlike elemente van die Nagmaalviering
wou aantoon, en het in hulle Appèl die onlosmaaklike verbinding wat daar op grond
van 1988 se besluit tussen Nagmaalsbeker en Nagmaalstafel gelê is, wou weerlê
(Acta Alg Sinode 1988:78-128).
2.5 Albei hierdie Appèlskrifte het op die meeste van die gronde geslaag, wat in wese die
besluit van die Nasionale Sinode 1988 rojeer.
2.6 Regskrenking is aangetoon, en daar is bevind dat die fisiese Nagmaalstafel nie as ’n
wesentlike element van die Nagmaalsviering dien nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.6.
3. Implikasies van hierdie besluit
3.1 Die Nasionale Sinode het sedert 1988 in gebreke gebly om die implikasies van die
geslaagde Appèlle wat op die Algemene Sinode van 1988 gedien het, weer te
behandel en af te handel.
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3.2

Hierdie saak moes weer deur die Nasionale Sinode van 1991 behandel word, maar dit
het nie gebeur nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 en 3.2.
4. Bevinding
4.1 Daar is sedert 1988 baie studie rondom die Nagmaal gedoen. Veral in die Sinodes wat
in 2000 (Acta 2000:400) plaasgevind het asook in 2003 is daar prinsipieel en grondig
besin waarop wesentlike aspekte en sakramentele handelinge in die Nagmaalsviering
duidelik onderskei is.
4.2 Die Nasionale Sinode in 2003 (Acta 2003:538) het na aanleiding van ’n aantal
Beswaarskrifte toe ’n duideliker prinsipiële raamwerk daargestel wat op wesentlike
aspekte en sakramentele handelinge ooreengekom het.
4.3 Hierdie advies is aan kerke in hulle uitvoering van KO, art 62 voorgehou en aanvaar.
Hierdie besluite wat tot die prinsipiële raamwerk gelei het, het die besluite van 1927,
1930 en 1997 vervang.
4.4 Die feit dat hierdie vorige besluite geskrap is, bring allerweë die kerkregtelike feit na
vore dat die besluite waarteen onafgehandelde Appèlle gerig was, ook nie meer
bestaan nie.
4.5 Die wesentlike aspekte by die viering van die Nagmaal is die brood en die wyn, en die
gemeenskaplike drinkbeker het ’n simboliese funksie wat by die sakramentele
handeling ons geestelike geloofseenheid in Christus simboliseer. Daarom het die
beker saam met die wyn as teken ’n prominente plek en funksie.
4.6 Dit is duidelik dat aan die Nagmaalstafel geen wesentlike betekenis toegeken kan
word nie.
4.7 In die sakramentele handeling dien dit slegs as draer van die tekens, en die tafel as
sodanig het geen rol in die sakramentele handeling nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.7.
5. Aanbeveling
Die besluite soos deur die Algemene Sinode 1988 geneem om beide die genoemde
Appèlle te laat slaag, word gehandhaaf. Die Nagmaalstafel het geen wesentlike
betekenis nie en speel geen prominente rol in die sakramentele handeling nie.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode neem kennis van die besluit van Algemene Sinode
1988.
2.2.2

Deputate vir Interkerklike Diakonale korrespondensie – word na die Kommissie
Diakonale sake verwys om die Sinode te adviseer om af te handel.
Aanbeveling:
1) In die lig van die samesmelting van die verskillende Sinodes die opdrag aan die
Sinodale Deputate vir Diakonale Sake (SDDS) om, in samewerking met plaaslike
diakonieë, daadwerklike en deurlopende hulp te verleen aan mense wat geen kos, klere
en onderdak het nie (Rapport SDDS, 4.2.1), asook die besluit dat die SDDS gegewens
bekom oor die nood van geloofsgenote binne en buite die GKSA (Rapport SDDS,
4.2.2).
Besluit: Kennis geneem.
2) Die Sinode ag dat die saak wat aanleiding gegee het tot die verskillende besluite deur
die Algemene Sinode (1980-1988) rakende diakonale hulp reeds deur bestaande
opdragte aan die SDDS ondervang is (Rapport SDDS, 4.2.1 en 4.2.2).
Besluit: Goedgekeur.
2.2.3 Dag van verootmoediging (KO, art 66) – ’n Rapport is in die Agenda opgeneem en
word verwys na ’n Kommissie Samelewing om die Sinode te adviseer om af te
handel.
Vir besluit: Kyk Handelinge 20.2.
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2.2.4

Afhandeling van Kerkordeboekie (kyk 1.3.4.1 – 1.3.4.6) – word met die aangehegte
Rapport (Bylae 1) verwys na die Kommissie Kerkregtelik om die Sinode te adviseer
om die saak af te handel.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.5 Studie oor afvaardiging GES – word verwys na die Kommissie Ekumenisiteit om die
Sinode te adviseer vir afhandeling.
Besluit: Hierdie opdrag verval.
2.2.6 Beskrywingspunt Onderwys – word verwys na Kommissie CO om met die
Deputaterapport te integreer vir afhandeling.
Besluit: Relevante opdragte word geïnkorporeer in die opdragte wat aan die
benoemde Deputate vir Christelike Onderwys gegee word.

37

11.2 RAPPORT DEPUTATE NASIONALE SINODE – PROSEDURE VIR
BEHANDELING VAN APPÈLLE (Artt 13, 186)
O. Ds CA Jansen lewer die Rapport.
P. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Kerksake: Histories en
Kerkregtelik.
Q. Dr WC Opperman rapporteer namens die Kommissie Kerksake: Histories en
Kerkregtelik.
R. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Acta 2006:44, 2.3 “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: Kennis geneem.
1.2 Werkswyse
1.2.1 Besluite van vorige Sinodes is nagegaan.
1.2.2 Die proefskrif van dr GJ Meijer, “Appèl met die oog op regsherstel”, is gebruik, asook
die webwerwe van die Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (Rapporte “Appèlzaken
naar KO, art 31”), Christelijk Gereformeerde Kerken, Nederlandse Gereformeerde
Kerk is besoek. Dr Meijer het aan die Appèlprosedures van verskeie kerke in sy
proefskrif aandag gegee.
1.2.3 Hierdie Rapport word soos volg ingedeel:
1.2.3.1 Oorsig van vorige Sinodes se besluite
1.2.3.2 Beginsels/wesenlike aspekte (sake wat die vergadering beoordeel)
1.2.3.3 Elemente van belang in Appèlprosedures (sake wat die vergadering beoordeel)
1.2.3.4 Praktiese oorwegings vir die hantering van en afhandeling van Appèlle (sake
waaroor die vergadering beoordeel)
1.2.3.5 Voorstel (sake waaroor die vergadering besluit).
1.3 Vorige Sinodes
1.3.1 Sinode 1933 keur ’n Beskrywingspunt goed wat vra dat ’n Kommissie benoem word
om die behandeling van Appèlle te reël (Acta, 1933:45)
1.3.2 Sinode 1936 vind sekere tekortkominge in die Kommissie se Rapport, maar twee
belangrike sake kom wel tot goedgekeurde besluit, naamlik drie beginsels waarop
KO, art 31 wys, en dat ’n appèllant binne 6 weke nadat hy skriftelik kennis van ’n
beslissing gekry het, kennis moet gee van voorneme om te appèlleer (Acta,
1936:167–169)
1.3.3 Sinode 1939 aanvaar drie beginsels vir Appèl (sien 1.3) en gee reëlings i.v.m.
prosedure (Acta, 1939:144 & 145)
1.3.4 Sinode 1973 gee gevolg aan ’n Beskrywingspunt waarin die reg tot repliek deur
appèllant en verweerder by die prosedure gevoeg word (Acta, 1973:191)
1.3.5 Sinode 1985 gee gevolg aan ’n Beskrywingpunt waarin ’n prosedurereëling met
betrekking tot die tyd van indiening van ’n Appèl bygevoeg is. (Acta, 1985:524–525)
1.3.6 Sinode 1991 gee op ’n bepaalde wyse gevolg aan ’n Beskrywingspunt, sodat ’n
Kommissie/Deputate vooraf oor die ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte
oordeel en die Sinode daaroor adviseer (Acta, 1991:539–540)
1.3.7 Sinode 1997 gee gevolg aan ’n Beskrywingspunt waarin die verantwoordelikheid van
die appèllant t.o.v. getuies/getuienis gereël word (Acta, 1997:545–546) (vgl ook
Meijer, 2006:227–233).
Besluit: Kennis geneem van 1.2 tot 1.3.7.
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2. Sake wat die Sinode beoordeel
2.1 Beginsels vir Appèl
Sinode 1939 (Acta, 1939:144 & 145) het drie beginsels vir Appèl gegee:
2.1.1 by die krenking van reg
2.1.2 die meerderheid beslis
2.1.3 kerklike besluite is geldig tensy hulle in stryd is met Gods Woord
2.1.4 Die beginsels (wesenlike aspekte) behels dan die volgende:
2.1.4.1 Reg: regskrenking behels nie alleen persoonlike regskrenking nie (Visser,
1999:141–142), maar sluit beslis in die krenking van die Here se reg en by die
ontstaan van onreg in die gemeente/kerk (Bouwman, 1970b:24, 41 & 42; Meijer,
2006:121–123). In die kerk is die reg van God in Christus bo alles van belang, soos
dit ook tot openbaring kom in die liggaam (kerk) van Christus.
2.1.4.2 Sonde & versoening: regskrenking hou in dat konflik bestaan (vgl Meijer, 2006:125).
In die hantering van konflik is die Skrifuitsprake oor die sonde (Rom 3:10–17; Ps
51:7) en die belydenis (NGB, art 15) onontbeerlik. Daarom dat in konflikhantering
die versoening sentraal moet staan (vgl 2 Kor 5:19 & 20). Deur versoening word die
reg herstel.
2.1.4.3 Eer van God: die belang/e van God moet die swaarste weeg en nie persoonlike
belang nie. Daarom moet ter wille van God se eer gesoek word om die onreg deur
die teenparty te herstel (vgl Meijer, 2006:127). God se eer word gedien in die vrug
van die Gees (Gal 5:22). In nader woorde: dat gedagtes, woorde en werke
ooreenkomstig Gods Woord sal wees (HK, 47:122).
2.1.4.4 Geloofs- en liefdesgemeenskap: Appèl wat gedring word deur versoening en gerig
word op regsherstel, soek die stigting van die geloofs- en liefdesgemeenskap. Die
Skrif fokus op “ook die onderkleed” en “die tweede myl” (Matt 5:41), die ander hoër
ag as jouself (Fil 2:3) en die belange van ander soek (Fil 2:4).
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.1.2.4.
2.2 Elemente van belang in Appèlprosedure
2.2.1 Appèllant – ooreenkomstig KO, art 31 is die Appèllant ’n persoon/e wat deur die
uitspraak van ’n kerklike vergadering verongelyk is. Die grond vir Appèl is
regskrenking.
2.2.1.1 Sy motief: vanuit die Skrif moet in alles die eer van God gesoek word, met die
erkenning dat niemand in homself/haarself voor God regverdig is nie (Rom 3:10–
17). Daarom moet in sake van Appèl die vrug van die Gees geopenbaar word (Gal
5:22).
2.2.1.2 Sy doel: die versoening, of herstel deur Christus se versoening, moet die
uiteindelike doel wees (2 Kor 5:20). Versoening is (vertikaal) tot eer van God,
(horisontaal) tot stigting van die geloofsgemeenskap en tot heil van die Appèllant
(vgl Meijer, 2006:129).
2.2.2 Die Partye – in alle geskille (konflik) is duidelik twee partye. Dit is die partye wat van
mekaar verskil. Daar kan egter sprake van “derdes” (Meijer, 2006:132) wees,
wanneer ’n Appèlsaak meer persone as net die twee betrokke partye raak
(byvoorbeeld ’n Appèl wat ’n persoon/e raak).
2.2.3 Die Regter: Die hoogste Regter is God, in Jesus Christus. Kerke en kerklike
vergaderings wat tot regspraak geroep is, staan in diens van Christus (Du Plooy,
1979:131). Volgens KO, art 31 word beroep gedoen op kerklike vergaderings vir
regspraak. Kerklike vergaderings moet in die Naam van Christus regspreek.
2.2.4 Regsherstel: Appèl word gedoen in geval van regskrenking (kyk 2.2.1). In die herstel
van gekrenkte reg is die versoening van Christus deurslaggewend (kyk 2.2.1.2).
Daarom behoort ruimte geskep te word vir alternatiewe vorme van geskilbeslegting
(Meijer, 2006:198–206), naamlik:
2.2.4.1 arbitrasie (1 Kor 6:5): ’n arbiter uit eie geledere bied ’n uitweg vir geskilbeslegting
tussen twee partye waar ampsdraers nie by magte is om ’n konflik op te los nie.
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2.2.4.2 Mediasie: deur middel van ’n onafhanklike derde (bemiddelaar) probeer partye
konflik in der minne skik. Hierin fokus die partye op die versoening in Christus. Die
voordeel is dat beide partye saam ’n oplossing soek en vind.
2.2.4.3 Advies: advies deur ’n onafhanklike derde persoon/e word deur die partye aanvaar
met die oog op ’n ooreenkoms. Kerklike advies het minder vormvoorskrifte (soos bv
by Appèl) en kan ’n geskil vinniger skik.
2.2.4.4 Wyse persone: ’n aantal lede van ’n kerklike vergadering word aangewys om in loco
na ’n oplossing vir ’n geskil te soek. Dit skep ruimte vir versoenende gesprek.
2.2.4.5 Kerkvisitasie – KO, art 44: visitatore kan ’n belangrike rol speel in die beslegting van
geskille, wat moontlike eskalasie van konflik kan voorkom.
2.2.4.6 Slotsom: alternatiewe vorme moet, waar die situasie dit toelaat, gebruik word,
voordat tot Appèl (as regshandeling) oorgegaan word. Nie alle konflik hoef ’n
juridiese pad op te gaan nie. Aan die ander kant kan alternatiewe vorme nie gebruik
word om regspraak te ontduik nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.2 tot 2.2.4.6.
2.3 Praktiese oorwegings
2.3.1 Probleem: Twee probleme in die hantering van Appèlle is tyd en kundigheid. Heelwat
vergadertyd word gebruik om Appèllant en Verweerder aan te hoor in die stel van die
Appèl en repliek. Hiermee saam is min afgevaardigdes werklik op hoogte van die
geskiedenis van ’n konflik (wat oor weke of maande al aan die gang is) en moet binne
’n kort tydsbestek volledig op hoogte kom. Hierdeur kom verantwoordelike regspraak
in gedrang. Afgevaardigdes het, as dienaars van Christus, die taak om reg te spreek.
2.3.2 In die GK(V) en PKN is alternatiewe prosedures in plek gestel. Die mees gewenste
lyk na die aanbevelings van die Appèldeputate (GK(V)) in hulle Rapport in November
2004. Die grootste verskil in praktiese situasie tussen Nederland en Suid-Afrika is
afstand wat praktiese uitvoerbaarheid negatief kan beïnvloed.
2.3.3 Vir praktiese prosedure vir Appèl na die Algemene Sinode word die volgende
oorweeg:
2.3.3.1 Deputategroepe
2.3.3.1.1 In die GKSA word drie groepe Appèldeputate aangewys (KO, art 49). Een groep
vir Streeksinodes Oostelik, Randvaal en Pretoria, een groep vir Streeksinodes
Vrystaat & Kwazulu-Natal en Suidkaap, en een groep vir Streeksinodes
Noordwes & Bosveld.
2.3.3.1.2 Elke groep Appèldeputate bestaan uit 6 primi en 6 sekundi waarin ten minste 2
juriste (wat ook dien as ouderlinge) en 2 predikante (met verkieslik kundigheid op
die terrein van kerkreg) benoem word.
2.3.3.1.3 Die Algemene Sinode wys die sameroepers en skribas van die Deputategroepe
aan.
2.3.3.1.4 Indien ’n lid van die Deputategroep reeds by ’n saak betrokke was, word een van
die sekundi in sy plek opgeroep.
2.3.3.1.5 Reis- en verblyfkoste vir elke Deputategroep is die verantwoordelikheid van die
GKSA (binne ooreengekome tariewe).
2.3.3.2 Indiening van Appèl
2.3.3.2.1 Die Appèllant bly primêr verantwoordelik vir indiening van Appèl volgens besluite
van die onderskeie Sinodes.
2.3.3.2.2 Appèlskrifte moet aan die ooreengekome vereistes voldoen.
2.3.3.2.3 Appèllante dien die Appèl per e-pos en skriftelik (twee kopieë) by die Roepende
Kerkraad van die Algemene Sinode in, asook per e-pos en skriftelik (sewe kopieë)
by die skriba van die betrokke Deputategroep. Die Deputategroep verleen advies
aan die Appèllant indien gebreke bestaan oor die vereistes waaraan ’n Appèlskrif
moet voldoen en gee die Appèllant geleentheid om dit binne vasgestelde tyd aan
te vul.
2.3.3.2.4 Die Appèllant gee kennis van Appèl aan die betrokke kerklike vergadering teen
wie se besluit/e geappèlleer word.
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2.3.3.2.5

Reiskoste en verblyfkoste is die eie verantwoordelikheid vir beide partye in ’n
geskil.

2.3.3.3 Handelinge van die Deputategroep
2.3.3.3.1 Die Deputategroep ontvang bevoegdheid om alternatiewe werkswyses te gebruik
om ’n geskil te besleg (kyk 2.2.4).
2.3.3.3.2 Die Appèlskrif word deur die Deputategroep vir ontvanklikheid getoets.
2.3.3.3.3 Die betrokke Deputategroep neem so spoedig moontlik kennis van die Appèlskrif
en begin voorberei vir die behandeling daarvan deur die Algemene Sinode.
2.3.3.3.4 Die partye in geskil is diegene wat oorspronklik by die beswaar betrokke is. Die
partye sal alle gevraagde inligting en dokumente wat op die geskil betrekking het,
aan die Deputategroep beskikbaar stel. Die Deputate sal toesien dat die partye
volledig ingelig is oor die inligting en dokumente wat van weerskante in die
behandeling van die saak ter tafel gebring is. Wanneer dokumente vertroulik is,
rus die onus op die Deputategroep om sodanige dokumente aan een of beide
partye (wanneer deur ’n party versoek) beskikbaar te stel, of slegs die karakter
van die vertroulike dokument te noem.
2.3.3.3.5 Die Deputategroep sal so gou moontlik beide partye aanhoor (audi alteram
partem). Partye word in mekaar se teenwoordigheid aangehoor. Kerklede,
visitatore en ander persone wat regstreeks deur die saak geraak word of in die
regsgang van die saak betrokke was, kan ook deur die Deputategroep aangehoor
word.
2.3.3.3.6 Partye in geskil het die reg om in skriftelike en mondelinge kontak met die
Deputategroep bystand te bekom.
2.3.3.3.7 Die Deputategroep kan kundige advies inwin, mits die noodsaaklike
geheimhouding daarby in ag geneem word.
2.3.3.3.8 Van alle besprekings tydens ’n vergadering van die Deputategroep word
Notule/Verslag gehou wat aan die partye in geskil beskikbaar gestel word.
2.3.3.3.9 Die Deputategroep stel ’n Rapport met konsepbesluit op. Hierdie konsepbesluit
moet motivering vir besluit, asook aanbevole remedie (regsherstel as versoening),
insluit. Die Rapport met konsepbesluit word twee weke voor die die aanvang van
’n Algemene Sinode se sitting ingedien (by die Administratiewe Buro, Deputate
Agenda) en die Deputate Programmering beveel die wyse van behandeling aan.
Die Deputate Programmering bring alle partye in die geskil hiervan betyds op
hoogte.
2.3.3.4 Behandeling en afhandeling deur die Algemene Sinode
2.3.3.4.1 By behandeling van ’n Appèl sal ten minste twee lede van die betrokke
Deputategroep teenwoordig wees om die Rapport te stel en toe te lig. Hierdie
lede kan die Sinode van verdere advies bedien.
2.3.3.4.2 Die betrokke partye in geskil kry die reg om hulle saak toe te lig (hierin word die
geleentheid tot repliek – dws ’n tweede keer aan die woord kom – uitgeskakel).
Indien die Sinode dit wel so sou aanvaar, beteken dit dat ’n besluit van Sinode
1973, art 66 herroep moet word.
2.3.3.4.3 Afgevaardigdes van ’n Steeksinode (en mindere vergadering binne die ressort
van die betrokke Streeksinode) vorm nie deel van die behandeling van die Appèl
nie. Wanneer die Algemene Sinode besluit om oor ’n Appèl in camera te gaan, sal
lede van die Sinode wat by die regsgang van die Appèl betrokke is/was, die
vergadering verlaat voordat met behandeling begin word. Dieselfde geld ook
partye in geskil (nadat hulle toegelaat is om hulle saak toe te lig).
2.3.3.4.4 Die besluit van die Algemene Sinode behoort die volgende te bevat:
(i)
Die besluit van die mindere vergadering waaroor die geskil ontstaan het
(ii) Samevatting van die besware wat die Appèllant daarteen ingebring het
(iii) Samevatting van die verweer van die mindere vergadering
(iv) Verantwoording van die gronde waarop die uitspraak van die Algemene
Sinode berus
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(v)
(vi)

’n Duidelike uitspraak van die Algemene Sinode oor die Appèlskrif
Waar nodig, ’n aanduiding van die regsgevolge van die besluit van die
Algemene Sinode
(vii) Aanwysing van die weg tot regsherstel en versoening.
Die besluit word skriftelik aan die partye in geskil deurgegee, nie later nie as
veertien dae (14) na die verdaging van die Algemene Sinode.
2.3.3.4.5 Indien daar omstandighede is, buite bogenoemde reëling, besluit elke Algemene
Sinode self daaroor.
Besluit: Kennis geneem van 2.3 tot 2.3.3.4.5.
3.

Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die Deputate beveel aan:
3.1 Dat alternatiewe vorme van geskilbeslegting beklemtoon word(vgl 2.2.4).
3.2 Dat 2.3.3 goedgekeur word as praktiese prosedure in behandeling van Appèlle.
3.3 Dat die besluit van Sinode 1973 (Acta:191, art 66) herroep word.
Besluit: Kennis geneem.

4. Aanbevelings van Kommissie
4.1 Die Kommissie beveel aan dat die Sinode, met dank aan die Deputate, van die Rapport
in geheel kennis neem.
4.2 Die Sinode wys Deputate aan om ’n grondige studie oor die volgende aspekte te maak:
4.2.1 aandag aan geskilbeslegting as versoeningstaak van die plaaslike kerk en van
meerdere vergaderings
4.2.2 die onderskeid tussen die hantering van die Appèlprosedures enersyds en andersyds
die wyse waarop onenigheid/geskille en onderlinge twiste kerklik hanteer moet word
4.2.3 die daarstelling van meganismes ten einde te verseker dat Appèlle beperk word tot
wesenlike sake
4.2.4 hoe tussen Appèlle en Beswaarskrifte onderskei moet word
4.2.5 die wesensverskille tussen kerklike en staatlike regsprosesse, en
4.2.6 die moontlikheid daarvan om appèlle buite die volle vergadering van die Sinode te
laat afhandel, byvoorbeeld deur ’n Synodus Contracta.
4.3 Die Studiedeputate kan gebruik maak van beskikbare kundigheid op hierdie terrein
sowel as van navorsing oor die Appèlprosedures van kerke wat met die GKSA in
ekumeniese eenheid staan.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
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11.3

RAPPORT DEPUTATE ALGEMENE SINODE – TAAL (Art 15)

S. Ds CA Jansen lewer die Rapport.
T. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Die Deputate Nasionale Sinode se opdrag is in Sinode 2006 se Handelinge (p842)
vervat. Hiermee saam het die Deputate ook punte 2.3.2 (p387) en 4.2.1 (p389) in
berekening gebring – taalkwessies.
1.2 Alhoewel taalkwessies nie ’n direkte opdrag (KO, art 49) was nie, het die Deputate
geoordeel dat in die beplanning van die Sinode sekere aksies geneem moes word om
mee te werk dat die Sinode so vlot doenlik kan verloop.
1.3 Die Deputate het die Agenda en Aanvullende Agenda in beide Afrikaans en Engels
voorberei. Afgevaardigdes kry elkeen ’n gedrukte kopie in die taal van hulle keuse. Aan
die kerke is die Agenda op CD beskikbaar gestel.
1.3.1 Motivering: besparing van koste.
1.4 Die Deputate het ’n woordelys Afrikaans-Engels saamgestel as hulpmiddel in vertaling.
Hierdie lys is beskikbaar vir Deputategroepe, Kommissies en die GKSA-webwerf.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
Die Deputate beveel aan:
2.1 Die Agenda en Aanvullende Agenda word in die toekoms in Afrikaans en Engels in
gedrukte kopie beskikbaar gestel aan afgevaardigdes en op CD aan gemeentes, totdat
tyd en omstandighede aanpassings vereis.
2.2 Die algemene spreektaal tydens die Sinode is Afrikaans, en daar sal gelyklopend in
Engels getolk word (hiervoor is gehoorpunte beskikbaar).
2.3 Afgevaardigdes (wanneer dit sy spreekbeurt is) druk hom uit in die taal waarin hy die
gemaklikste is en dit word (in die geval van ander inheemse, amptelike tale) in
Afrikaans en/of Engels getolk.
2.4 Alle dokumente, gedruk en op skerm, verskyn in Afrikaans en Engels.
Besluit: Goedgekeur.
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12. Appèlle en Beswaarskrifte
12.1 RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE PRE-ADVIES OOR DIE
ONTVANKLIKHEID VAN APPÈLLE EN BESWAARSKRIFTE (Artt 19,
66, 113, 242)
U.
V.
W.
X.

Ds RM van der Merwe stel die Rapporte.
Besluit: Verwys pt 4.1.5.1 van Derde Rapport na ’n Kommissie Pre-advies.
Ds PK Lourens rapporteer namens die Kommissie Pre-advies.
Besluit:
a. Dat die Notule van artikel 113 as korrek goedgekeur word.
b. Dat die redaksioneel-gewysigde motivering as motivering van die spesifieke besluit
by artikel 113 van die Notule pt.4.1.5.1 dien.

Y. EERSTE RAPPORT
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.
Die Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèlle met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
Appèl br L Kruger teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, 21 November 2006, oor die wyse
van Nagmaalviering te GK Kuruman.
Appèl 1 br HG Kruger teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, November 2006.
Appèl GK Colesberg teen die uitsprake van die Suidelike Partikuliere Sinode, November 2006.
Appèl GK Suidkus teen die besluit van Partikuliere Sinode OVS+Natal, November 2006.
Appèl br NP Kruger teen ’n Kuratorebesluit November 2004.
Appèl van Klassis Etosha teen ’n besluit van Streeksinode Bosveld 2008.
Appèl 2 br HG Kruger teen ’n besluit van die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal, 18/19
November 2008.
Besluit: Kennis geneem van 2.1.1 tot 2.1.7.
2.2 Oorsig oor Beswaarskrifte met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.2.1 Beswaarskrif – GK Orania teen die aanvaarding van ’n Verklaring van menseregte by Sinode
1985.
2.2.2 Beswaarskrif – GK Pretoria (Dolerend) teen die besluit om aansoek te doen om SARKlidmaatskap.
2.2.3 Beswaarskrif – Partikuliere Sinode Bosveld teen GKSA se lidmaatskap van die SARK.
2.2.4 Beswaarskrif – GK Oos-Moot teen ’n besluit van Sinode 2006 oor SARK en parlementêre
lessenaar.
2.2.5 Beswaarskrif – GK Potchefstroom teen die besluit van Sinode 1964 oor wysiging KO, art 31.
2.2.6 Beswaarskrif – GK Parys teen ’n besluit van Sinode 2006, KO, art 4.
2.2.7 Beswaarskrif – GK Pretoria (Dolerend) teen besluite van Sinode 2006 oor nuwe “strukture”
van meerdere vergaderings.
2.2.8 Beswaarskrif br AJ Burger – teen besluite van Nasionale Sinode Potchefstroom 1985 en 1997.
2.2.9 Beswaarskrif – br JL Kruger rakende die besluit van Sinode 2003 oor Nagmaalsviering.
2.2.10 Beswaarskrif – br JF Kruger rakende die besluit van Sinode 2003 oor Nagmaalsviering.
2.2.11 Beswaarskrif – Klassis Krugersdorp oor besluite van Sinode 2006 oor die vrou in die amp.
2.2.12 Beswaarskrif – GK Brits-Wes teen ’n besluit van Sinode 2006 oor vroue in die amp.
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2.2.13

Beswaarskrif – br PE van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 1982 – beswaar met ’n
beroep op NGB, artt 27-29.
2.2.14 Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen besluit van Sinode 2003 insake kasuïstiek.
2.2.15 Beswaarskrif 1 – br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003: Rapport Deputate
Liturgiese Sake.
2.2.16 Beswaarskrif 2 – br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting
naas 1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe.
2.2.17 Beswaarskrif – KH en T Sattlegger teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting
naas 1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe.
2.2.18 Beswaarskrif 3 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2003 oor MA Kruger en eis teen
GKSA.
2.2.19 Beswaarskrif – GK Wonderboompoort teen ’n besluit van die Kuratore 2006.
2.2.20 Beswaarskrif – Streeksinode Bosveld teen besluit van Sinode 2000.
2.2.21 Beswaarskrif – Streeksinode Bosveld teen besluit van die Sinode 1958.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.21.
2.3 Moontlike betrokkenheid van Regsdeputate by besluite waarteen geappèlleer/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.
Die Sinode oorweeg
3.1 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle
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.
Die volgende aspekte is spesifiek in ag geneem:
Kennisgewing van Appèl binne tydperk van ses weke.
Weergawe van offisiële redaksie van besluit waarteen geappèlleer word.
Gronde vir besware in eie woorde.
Skriftelike beskikbaarstelling (waar moontlik, verkieslik 14 dae voor meerdere vergadering),
Kerkorde, art 46.
Aanbeveling: Die Sinode neem kennis.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte
3.2.1 Die Sinode (Acta, 2003:43, 3.2) het Studiedeputate aangewys om die problematiek rondom
die reikwydte van die besluite van Sinodes 1967, 1991 en 1994 (Acta, 1967:349-350,
1991:526-528 en 1994:51-55) te bestudeer en die Sinode hieroor te adviseer. Die
Studiedeputate rapporteer later in die Sinode oor die reg van direkte toegang tot enige
meerdere vergadering.
3.2.2 Intussen geld dieselfde vereistes vir ontvanklikheid van Beswaarskrifte soos deur Sinode 2003
(Acta, 2003:43, 3.2) goedgekeur. Die Kommissie het in die beoordeling van Beswaarskrifte
die vereistes soos goedgekeur deur Sinode 2003 (Acta, 2003:43, 3.2) as vertrekpunt geneem.
3.2.3 Die volgende aspekte is spesifiek gebruik in die beoordeling:
3.2.3.1
Beswaar is teen bestaande Sinodebesluit.
3.2.3.2
Sinodebesluit is korrek weergegee.
3.2.3.3
Gronde vir besware in eie woorde.
3.2.3.4
Kerkorde, art 46.
3.2.4 Aanbeveling: Die Sinode neem kennis.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1 tot 3.2.4.
Die Sinode besluit
4.1 Appèl br L Kruger teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, 21 November 2006 oor die
wyse van Nagmaalviering te GK Kuruman
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Tyd van kennisgewing
Besluit van Partikuliere Sinode Noordwes: 21 November 2006.
Kennisgewing van Appèl: 21 Februarie 2007 (ontvang op 7 Maart 2007).
Redaksie van besluit
Die amptelike redaksie van die besluit word deurgegee.
Gronde vir Appèl in eie woorde
Een grond word in eie woorde aangebied.
Inhandiging van Appèl
Die Appèl is betyds ingehandig.
Kerkorde, artikel 46
Daar word geappèlleer teen ’n besluit wat nie voorheen gedien het nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Die Appèl is ontvanklik.
Die Sinode wys ’n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Appèl 1: br HG Kruger teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, November 2006
4.2.1 Tyd van kennisgewing
4.2.1.1
Besluit van Partikuliere Sinode Noordwes: 21 November 2006.
4.2.1.2
Kennisgewing van Appèl: 8 Maart 2007 (Brief aan Sinode 2008: 12 November 2004 – dalk
tikfout).
4.2.2 Redaksie van besluit
4.2.2.1
Die amptelike redaksie van die besluit is aangeheg.
4.2.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
4.2.3.1
Twee gronde word in eie woorde aangebied.
4.2.4 Inhandiging van Appèl
4.2.4.1
Die Appèl is betyds beskikbaar gestel.
4.2.5 Kerkorde, artikel 46
4.2.5.1
Daar word geappèlleer teen ’n besluit wat nie voorheen gedien het nie.
Besluit: Kennis geneem.
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.
4.3 Appèl GK Colesberg teen die uitsprake van die Suidelike Partikuliere Sinode, November 2006
4.3.1 Die GK Colesberg gee skriftelik kennis van Appèl op 9 Januarie 2007.
4.3.2 Die Appèl word skriftelik teruggetrek op 11 November 2008.
Besluit: Kennis geneem.

4.4 Appèl GK Suidkus teen die besluit van Partikuliere Sinode OVS+Natal, November 2006
4.4.1 Die GK Suidkus gee skriftelik kennis van Appèl op 1 Januarie 20066.
4.4.2 Die Appèl word skriftelik teruggetrek op 12 November 2008.
Besluit: Kennis geneem.
4.5 Appèl br NP Kruger teen ’n Kuratorebesluit November 2004
4.5.1 Tyd van kennisgewing
4.5.1.1
Besluit van Kuratore: 20 Oktober 2004.
4.5.1.2
Kennisgewing van Appèl: Uit die stukke beskikbaar (soos deur die appèllant ingedien) blyk
dit dat die appèllant nie binne die toegelate tydperk kennis van Appèl gegee het nie.
4.5.2 Redaksie van besluit
4.5.2.1
Die amptelike redaksie van die besluit is aangehaal.
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4.5.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.5.3.1
Die Appèlstuk word as ’n Appèl aangebied, maar die appèllant toon nie duidelik
beredeneerde Appèlgronde aan nie.
4.5.4 Inhandiging van Appèl
4.5.4.1
Die Appèl is betyds beskikbaar gestel.
4.5.5 Kerkorde, artikel 46
4.5.5.1
Daar word geappèlleer teen ’n besluit wat nie voorheen gedien het nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.6 Aanbeveling
4.5.6.1
Die Appèlstuk word onontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur.
4.6 Appèl van Klassis Etosha teen ’n besluit van Streeksinode Bosveld 2008
4.6.1 Tyd van kennisgewing
4.6.1.1
Besluit van Streeksinode Bosveld: 17 November 2006.
4.6.1.2
Kennisgewing van Appèl: 21 November 2008.
4.6.2 Redaksie van besluit
4.6.2.1
Die amptelike redaksie van die besluit is aangeheg.
4.6.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.6.3.1
Vyf Appèlgronde word in eie woorde aangebied.
4.6.4 Inhandiging van Appèl
4.6.4.1
Die Appèl is betyds beskikbaar gestel.
4.6.5 Kerkorde, artikel 46
4.6.5.1
Daar word geappèlleer teen ’n besluit wat nie voorheen gedien het nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.6.6 Aanbeveling
4.6.6.1
Die Appèl is ontvanklik.
4.6.6.2
Die Sinode wys ’n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.7

Appèl 2 HG Kruger teen ’n besluit van die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal, 18/19
November 2008
4.7.1 Kennis van Appèl ontvang 1 Desember 2008.
4.7.2 Die Appèlstuk is nog nie beskikbaar nie.
4.7.3 Aanbeveling
4.7.3.1
Dat in die Tweede Rapport oor die Appèl se ontvanklikheid gerapporteer word.
Besluit: Goedgekeur.

BESWAARSKRIFTE
4.8

Beswaarskrif – GK Orania teen die aanvaarding van ’n Verklaring van menseregte by Sinode
1985
4.8.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.8.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 1985 (Acta:651).
4.8.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.8.2.1 Besluite word woordeliks weergegee.
4.8.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.8.3.1 Gronde vir die beswaar word in eie woorde weergegee waarom besluit hersien
moet word.
4.8.4 Kerkorde, artikel 46
4.8.4.1
Die inhoud van die Beswaarskrif het nie voorheen op die Sinode gedien nie.
Besluit: Kennis geneem.
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4.8.5 Aanbeveling
4.8.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.8.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.9

Beswaarskrif – GK Pretoria (Dolerend) teen die besluit om aansoek te doen om SARK
lidmaatskap
4.9.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.9.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2006
(http://www.gksa.org.za/sinode2006/Acta2006.pdf op 18 Januarie 2008).
4.9.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.9.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos op die GKSA-webwerf verkry.
4.9.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.9.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2006 hersien
moet word.
4.9.4 Kerkorde, artikel 46
4.9.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.9.5 Aanbeveling
4.9.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.9.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.10 Beswaarskrif – Partikuliere Sinode Bosveld teen GKSA se lidmaatskap van die SARK
4.10.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.10.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2006 (Acta:172-175).
4.10.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.10.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2006.
4.10.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.10.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2006 hersien
moet word.
4.10.4 Kerkorde, artikel 46
4.10.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.10.5 Aanbeveling
4.10.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.10.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.

4.11 Beswaarskrif – GK Oos-Moot teen ’n besluit van Sinode 2006 oor SARK en parlementêre
lessenaar
4.11.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.11.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2006 (Acta:172-175, art 14.1).
4.11.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.11.2.1
Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2006.
4.11.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.11.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2006 hersien
moet word.
4.11.4 Kerkorde, artikel 46
4.11.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.11.5 Aanbeveling
4.11.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
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4.11.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.12 Beswaarskrif – GK Potchefstroom teen die besluit van Sinode 1964 oor wysiging KO, art 31
4.12.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.12.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 1964 (Acta:73, 35).
4.12.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.12.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 1964.
4.12.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.12.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 1964 hersien
moet word.
4.12.4 Kerkorde, artikel 46
4.12.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.12.5 Aanbeveling
4.12.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.12.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.13 Beswaarskrif – GK Parys teen ’n besluit van Sinode 2006, KO, art 48
4.13.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.13.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2006 (Acta 2006:391, art 19.2).
4.13.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.13.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2006.
4.13.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.13.3.1 Twee gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2006 hersien
moet word.
4.13.4 Kerkorde, artikel 46
4.13.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.13.5 Aanbeveling
4.13.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.13.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.14 Beswaarskrif – GK Pretoria (Dolerend) teen besluite van Sinode 2006 oor nuwe “strukture”
van meerdere vergaderings
4.14.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.14.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2006 (Acta 2006:391, art 19.2).
4.14.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.14.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2006.
4.14.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.14.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2006 hersien
moet word.
4.14.4 Kerkorde, artikel 46
4.14.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.14.5 Aanbeveling
4.14.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.14.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.15 Beswaarskrif br AJ Burger – teen besluite van Nasionale Sinode Potchefstroom 1985
en 1997
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4.15.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.15.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 1985 (Acta 1985:354-357) en 1997 (Acta:562).
4.15.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.15.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 1985 en 1997.
4.15.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.15.3.1 Beswaar word aangevoer waarom die besluite van 1985 en 1997 hersien moet
word.
4.15.4 Kerkorde, artikel 46
4.15.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.15.5 Aanbeveling
4.15.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.15.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.16 Beswaarskrif – br JL Kruger rakende die besluit van Sinode 2003 oor Nagmaalsviering
4.16.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.16.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2003 (Acta 2003, Punt F).
4.16.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.16.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2003.
4.16.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.16.3.1 Twee beswaargronde word aangevoer waarom hersiening van die besluite van
2003 nodig sou wees.
4.16.4 Kerkorde, artikel 46
4.16.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.16.5 Aanbeveling
4.16.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.16.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.17 Beswaarskrif – br JF Kruger rakende die besluit van Sinode 2003 oor Nagmaalsviering
4.17.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.17.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2003 (Acta, Punt F).
4.17.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.17.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2003.
4.17.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.17.3.1 Vier beswaargronde word aangevoer waarom die besluite van 2003 hersiening
nodig het.
4.17.4 Kerkorde, artikel 46
4.17.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.17.5 Aanbeveling
4.17.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.17.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.18 Beswaarskrif – Klassis Krugersdorp oor besluite van Sinode 2006 oor die vrou in die amp
4.18.1 Aanbeveling
4.18.1.1
Dat in die Aanvullende Rapport oor die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif
gerapporteer word.
Besluit: Goedgekeur.
4.19 Beswaarskrif – GK Brits-Wes teen ’n besluit van Sinode 2006 oor vroue in die amp
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4.19.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.19.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2006 (Acta:415-416, art 54,3).
4.19.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.19.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2006.
4.19.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.19.3.1 Beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2006 hersiening nodig het.
4.19.4 Kerkorde, artikel 46
4.19.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.19.5 Aanbeveling
4.19.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.19.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.20 Beswaarskrif – br PE van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 1982 – beswaar met ’n beroep
op NGB, artt 27-29
4.20.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.20.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 1982 (Acta:383vv).
4.20.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.20.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 1982.
4.20.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.20.3.1 Agt gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 1982 hersien
moet word.
4.20.4 Kerkorde, artikel 46
4.20.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.20.5 Aanbeveling
4.20.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.20.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.21 Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen besluit van Sinode 2003 insake kasuïstiek
4.21.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.21.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (Acta:555).
4.21.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.21.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2003.
4.21.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.21.3.1 ’n Beswaar met onderafdelings word aangevoer waarom die besluit van 2003
hersien moet word.
4.21.4 Kerkorde, artikel 46
4.21.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.21.5 Aanbeveling
4.21.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.21.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.22 Beswaarskrif 1 – br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003: Rapport Deputate
Liturgiese Sake
4.22.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.22.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003
(http://www.gksa.co.za/sinode2003/liturgies/rapport.htm).
4.22.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.22.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos op GKSA-webwerf.
4.22.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
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4.22.3.1

Drie gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2003 hersien
moet word.
4.22.4 Kerkorde, artikel 46
4.22.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.22.5 Aanbeveling
4.22.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.22.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.23 Beswaarskrif 2 – br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting
naas 1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe
4.23.1 Aanbeveling
4.23.1.1
Dat in die Tweede Rapport oor die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif gerapporteer
word.
Besluit: Goedgekeur.

4.24 Beswaarskrif – KH en T Sattlegger teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting naas
1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe
4.24.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.24.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (Acta:643,644).
4.24.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.24.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2003.
4.24.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.24.3.1 Ses beswaargronde word aangevoer waarom die besluit van 2003 hersien moet
word.
4.24.4 Kerkorde, artikel 46
4.24.4.1
Dieselfde gronde as in die afgehandelde beswaar van AH Bogaards in Sinode GKSA
(2006) word weer aangevoer. Dit blyk dat daar sterk ooreenstemming bestaan tussen die
twee bogenoemde Beswaarskrifte.
4.24.4.2
Die nescessitas waarom dieselfde gronde weer deur die Sinode beoordeel moet word, is
nie in die Beswaarskrif aangedui nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.24.5 Aanbeveling
4.24.5.1
Die Beswaarskrif word onontvanklik verklaar op grond van Kerkorde, artikel 46.
Besluit: Goedgekeur. Die gewysigde Beswaarskrif, ontvang en gedateer 1 Januarie 2009, word
verwys na Kommissie Appèlle en Beswaarskrifte vir aanbeveling.
4.25 Beswaarskrif 1 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2000 oor MA Kruger
4.25.1 Aanbeveling
4.25.1.1
Dat in die Tweede Rapport oor die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif gerapporteer
word.
Besluit: Goedgekeur.
4.26 Beswaarskrif 2 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2003 oor MA Kruger
4.26.1 Aanbeveling
4.26.1.1
Dat in die Tweede Rapport oor die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif gerapporteer
word.
Besluit: Goedgekeur.
4.27 Beswaarskrif 3 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2003 oor MA Kruger en eis teen
GKSA
4.27.1 Aanbeveling
4.27.1.1 Dat in die Tweede Rapport oor die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif gerapporteer
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word.
Besluit: Goedgekeur.
4.28 Beswaarskrif – GK Wonderboompoort teen ’n besluit van die Kuratore 2006
4.28.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.28.1.1 Die Beswaarskrif is gerig teen ’n besluit van die Kuratore (synodus contracta)
soos per brief van 20 Junie 2008 aan die Beswaardes oorgedra is.
4.28.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.28.2.1 Die besluit is weergegee soos die Kuratore dit verwoord het in die brief van 20
Junie 2008.
4.28.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.28.3.1 Twee beswaargronde word aangevoer waarom die besluit van die Kuratore 2006
hersien moet word.
4.28.4 Kerkorde, artikel 46
4.28.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
4.28.5 Aanbeveling
4.28.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.28.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer
Besluit: Die saak word terugverwys na die Kommissie vir Appèlle en Beswaarskrifte.
4.29 Beswaarskrif – Streeksinode Bosveld teen besluit van Sinode 2000
4.29.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.29.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2000 (Acta:357).
4.29.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.29.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2000.
4.29.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.29.3.1 ’n Beswaar met onderafdelings word aangevoer waarom die besluit van 2000
hersien moet word.
4.29.4 Kerkorde, artikel 46
4.29.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.29.5 Aanbeveling
4.29.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.29.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.30 Beswaarskrif – Streeksinode Bosveld teen besluit van die Sinode 1958
4.30.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.30.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 1958 (Acta:42).
4.30.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.30.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 1958.
4.30.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.30.3.1 ’n Beswaar met onderafdelings word aangevoer waarom die besluit van 1958
hersien moet word.
4.30.4 Kerkorde, artikel 46
4.30.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.30.5 Aanbeveling
4.30.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.30.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
Z. TWEEDE RAPPORT
a. Opdrag
1.1 Kyk Eerste Rapport hierbo.
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1.2

Net uitstaande beoordelings en stukke ontvang na die eerste vergadering van die Deputate word
in die Tweede Rapport hanteer.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèlle met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
Appèl 2 van br Gert Kruger teen ’n besluit van die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal, 18/19
November 2008 (4.7 van Eerste Rapport).
2.2 Oorsig oor Beswaarskrifte met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.2.1 Beswaarskrif – Klassis Krugersdorp oor besluite van Sinode 2006 oor die vrou in die amp
(4.18 van Eerste Rapport).
2.2.2 Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen besluit van Sinode 2003 insake kasuïstiek (4.21
van Eerste Rapport).
2.2.3 Beswaarskrif 2 – br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting
naas 1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe (4.23 van Eerste Rapport).
2.2.4 Beswaarskrif – KH en T Sattlegger teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting naas
1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe (4.24 van Eerste Rapport).
2.2.5 Beswaarskrif 1 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2003 oor MA Kruger en eis teen
GKSA (4.25 van Eerste Rapport).
2.2.6 Beswaarskrif 2 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2003 oor MA Kruger en eis teen
GKSA (4.26 van Eerste Rapport).
2.2.7 Beswaarskrif 3 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2003 oor MA Kruger en eis teen
GKSA (4.27 van Eerste Rapport).
2.2.8 Beswaarskrif – GK Wonderboompoort teen ’n besluit van die Kuratore 2006 (4.28 van Eerste
Rapport).
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.8.
2.3 Moontlike betrokkenheid van Regsdeputate by besluite waarteen geappèlleer/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.
c. Die Sinode oorweeg
3.1 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte
3.1.1 Die prosedure soos onderskeidelik uiteengesit in 3.1 en 3.2 van die Eerste Rapport is gevolg.
Aanbeveling
3.1.2 Die Sinode neem kennis.
Besluit: Kennis geneem.
d. Die Sinode besluit
4.1 Appèl 2 – HG Kruger teen ’n besluit van die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal, 18/19
November 2008 (4.7 van Eerste Rapport)
4.1.1
Tyd van kennisgewing
4.1.1.1
Besluit van Streeksinode Vrystaat en Kwazulu-Natal is op 18/19 November 2008.
4.1.1.2
Kennisgewing van Appèl is op 1 Desember 2008.
4.1.2
Redaksie van besluit
4.1.2.1
Die besluit word woordeliks weergegee met die betrokke gedeelte van die Notule van die
Streeksinode as Bylae aangeheg. Daar is egter ’n datumfout 2006 i.p.v. 2008.
4.1.3
Gronde vir Appèl in eie woorde
4.1.3.1
Twee gronde van Appèl met motivering word aangebied.
4.1.4
Inhandiging van Appèl
4.1.4.1 Die Appèl is betyds – op 18 Desember 2008 beskikbaar gestel.
4.1.5 Kerkorde, artikel 46
4.1.5.1
Die Appèl handel oor ’n saak wat nie voorheen gedien het nie.
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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 in die lig van 4.5.1 tot 4.5.1.4.
4.2

Beswaarskrif – Klassis Krugersdorp oor besluite van Sinode 2006 oor die vrou in die amp (4.18
van Eerste Rapport)
4.2.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.2.1.1
Gerig teen Sinodebesluite van 2006 (Acta:412, 2, 3).
4.2.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.2.2.1
Besluite word woordeliks weergegee.
4.2.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.2.3.1
Gronde vir die beswaar word in eie woorde weergegee, toegespits op
kerkregtelike beredenering.
4.2.4
Kerkorde, artikel 46
4.2.4.1
Daar is na afloop van die besluit waarteen beswaar gemaak word, wel twee verdere
besluite oor die saak geneem, maar dit bring nie die beswaar (kragtens KO, artikel 46) in
gedrang nie. Die beswaar handel oor die feit dat die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld
geslaag het, en is daarom ’n nuwe saak.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.5
Aanbeveling
4.2.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.2.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur in die lig van 4.2.1 tot 4.2.4.1.
4.3

Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen besluit van Sinode 2003 insake kasuïstiek
(4.21 van Eerste Rapport)
4.3.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.3.1.1
Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (Acta:555).
4.3.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.3.2.1
Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2003.
4.3.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.3.3.1
’n Beswaar met onderafdelings word aangevoer waarom die besluit van 2003
hersien moet word.
4.3.4
Kerkorde, artikel 46
4.3.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
4.3.5
Aanbeveling
4.3.5.1
Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.3.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Die saak (pt 4.3) word terugverwys na die Kommissie. Kyk verdere besluite by Derde
Rapport by 4.2.
4.4

Beswaarskrif 2 – br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting
naas 1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe (4.23 van Eerste Rapport)
4.4.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.4.1.1
Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (p642, 3.2.2).
4.4.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.4.2.1
Besluite word woordeliks weergegee soos op GKSA webwerf.
4.4.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.4.3.1
Drie gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2003 hersien
moet word.
4.4.4
Kerkorde, artikel 46
4.4.4.1
Die inhoud van die beswaargronde sentreer oor die werkswyse van die Deputate ten
opsigte van die kommentaar vanuit die kerke.
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4.4.4.2

Die eerste beswaargrond (wesenlike beswaargrond – vgl. eie woorde) handel oor ’n
beweerde voorafbesluitneming deur die Deputate oor hulle aanbeveling insake die 2001omdigting – voordat die kommentaar ingewin is. Hierdie saak het nog nie voorheen
aandag gekry nie.
4.4.4.3
Die tweede en derde beswaargronde handel oor die wyse waarop die kommentaar op die
2001-omdigting deur die Deputate en Sinode 2003 hanteer is. Hieroor het reeds tydens
Sinode 2006 ’n Beswaarskrif van GK Pretoria-Rooiwal (Acta 2006:636, 21.6) gedien –
met gevolg dat die saak ingevolge KO, artikel 46 nie weer kan dien nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.4.5
Aanbeveling
4.4.5.1
Net beswaargrond 1 van die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.4.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif (beswaargrond 1) te hanteer.
Besluit: Die Aanbeveling word nie goedgekeur nie en die Beswaarskrif word ontvanklik
verklaar.
4.5

Beswaarskrif – KH en T Sattlegger teen ’n besluit van Sinode 2003: die 2001-omdigting naas
1936-omdigting se plek in kerklike liturgie/lewe (vergelyk 4.24 van Eerste Rapport)
4.5.1
Laatgekome beswaar
4.5.1.1
Die Beswaarskrif (gedateer 1 Januarie 2009) is by die Sinode ingedien as ’n
opgedateerde beswaar van ’n vorige beswaar wat hierdie Sinode onontvanklik
verklaar het.
4.5.1.2
Die opgedateerde beswaar handel oor dieselfde besluit, maar dit blyk dat
Beswaargronde 1-4 (wat by die vorige uitgawe van die besluit, KO, artikel 46 in
gedrang gebring het) weggelaat is en dat Beswaargronde 5 en 6 uitgebrei is om
vier nuwe beswaargronde te vorm.
4.5.1.3
In ’n skrywe van die Administratiewe Buro (gedateer 12 Mei 2008) is die
beswaardes daaraan herinner dat die Beswaar voor 30 Junie 2008 ingehandig
moet word.
4.5.1.4
U kommissie oordeel dat dit onordelik sou wees om die Beswaar op so ’n laat
stadium in hierdie Sinode ter tafel te neem.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.2
Aanbeveling
4.5.2.1
Die opgedateerde Beswaarskrif word onontvanklik vir hierdie Sinode verklaar.
Besluit: Goedgekeur in die lig van 4.5.1 tot 4.5.1.4.
4.6

Beswaarskrif 1 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2000 oor MA Kruger (4.25 van
Eerste Rapport)
4.6.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.6.1.1
Die besluit waarteen beswaar gemaak word, is nie duidelik aangehaal nie.
4.6.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.6.2.1
Besluite is nie woordeliks weergegee nie.
4.6.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.6.3.1
Die “Motivering” wat aangebied word (1-5) kan nie as beswaargronde beskou
word nie, omdat dit nie op grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde beredeneer
word nie.
4.6.3.2
Die sogenaamde Beswaarskrif is ’n weergawe van die historiese verloop van die
saak, sonder om konkrete beswaargronde aan te voer (vgl. 1.1.2).
4.6.3.3
Die bedoeling van die beswaarde word duidelik uit die laaste woorde van die
Beswaarskrif, “Die Kuratore is myns insiens tugwaardig”. Hierdie bewoording wek
die indruk van ’n klag teen die Kuratore.
4.6.3.4
Kragtens ’n skrywe van die Kuratore (05/02/2008) is die weg van klaglegging teen
die Kuratore by die Algemene Sinode as moontlikheid aangedui.
4.6.4
Kerkorde, artikel 46
4.6.4.1
Die inhoud van die Beswaarskrif het nie voorheen op die Sinode gedien nie.
Besluit: Kennis geneem.
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4.6.5
Aanbeveling
4.6.5.1
Die Beswaarskrif word onontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur met toevoeging van 4.6.3.3 as motivering in die lig van 4.6.1 tot 4.6.4.1.
4.7

Beswaarskrif 2 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2000 oor MA Kruger (4.26 van
Eerste Rapport)
4.7.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.7.1.1
Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (Acta:717).
4.7.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.7.2.1
Die besluit is nie volledig aangehaal nie: Die besluit oor 3.1.2.2 tot 3.1.2.4 is
“Goedgekeur”.
4.7.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.7.3.1
Soos in die Eerste Beswaarskrif, dien “Motivering” waarskynlik as die gronde van
beswaar. Daar is wel verwysing na en beredenering van Belydenis en Skrif,
sonder om dit as beswaargronde aan te toon.
4.7.3.2
Al vier gronde hou verband met beweerde oortreding van die Negende Gebod
deur die Kuratore en bied nie afsonderlike beswaargronde nie.
4.7.3.3
Die inhoud van die beswaar blyk klagtes teen die Kuratore te wees.
4.7.3.4
Kragtens ’n skrywe van die Kuratore (05/02/2008) is die weg van klaglegging teen
die Kuratore by die Algemene Sinode as moontlikheid aangedui.
4.7.4
Kerkorde, artikel 46
4.7.4.1
Die inhoud van die Beswaarskrif het nie voorheen op die Sinode gedien nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.7.5
Aanbeveling
4.7.5.1
Die Beswaarskrif word onontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur in die lig van 4.7.1 tot 4.7.4.1.

4.8

Beswaarskrif 3 – br NP Kruger teen ’n besluit van Sinode 2000 oor MA Kruger (4.27 van
Eerste Rapport)
4.8.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.8.1.1
Gerig teen Sinodebesluite van 2006.
4.8.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.8.2.1
Die besluit waarteen beswaar gemaak word, is nie duidelik aangehaal nie.
4.8.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.8.3.1
Soos in Beswaarskrif 1 en 2, dien “Motivering” waarskynlik as gronde van
beswaar. Geen beredenering op grond van Skrif, Belydenis of Kerkorde vind
egter plaas nie.
4.8.3.2
Kragtens ’n skrywe van die Kuratore (05/02/2008) is die weg van klaglegging teen
die Kuratore op die Algemene Sinode as moontlikheid aangedui.
4.8.4
Kerkorde, artikel 46
4.8.4.1
Die inhoud van die Beswaarskrif het nie voorheen op die Sinode gedien nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.8.5
Aanbeveling
4.8.5.1
Die Beswaarskrif word onontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur in die lig van 4.8.1 tot 4.8.4.1.
4.9

Beswaarskrif – GK Wonderboompoort teen ’n besluit van die Kuratore 2006 (4.28 van
Eerste Rapport)
4.9.1
Aanbeveling
4.9.1.1
Dat die ontvanklikheid van die Beswaarskrif in ’n Derde Rapport behandel word.
Besluit: Goedgekeur.
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AA. DERDE RAPPORT
a. Opdrag
1.1 Kyk Eerste Rapport hierbo.
1.2 Net uitstaande beoordelings en stukke ontvang na die eerste vergadering van die Deputate word
in die Derde Rapport hanteer.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Beswaarskrifte met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.1.1 Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen besluit van Sinode 2003 insake kasuïstiek (4.21
van Eerste Rapport).
2.1.2 Beswaarskrif – GK Wonderboompoort teen ’n besluit van die Kuratore 2006 (4.28 van Eerste
Rapport).
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Moontlike betrokkenheid van Regsdeputate by besluite waarteen geappèlleer/beswaar
aangeteken word
2.2.1 Persoonlike betrokkenheid van lede van die Kommissie is verreken. Alle
aanbevelings van die Regskommissie is eenparig.
Besluit: Kennis geneem.
c. Die Sinode oorweeg
3.2 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte
3.1.1 Die prosedure soos onderskeidelik uiteengesit in 3.1 en 3.2 van die Eerste Rapport is gevolg.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
3.1.2 Die Sinode neem kennis van die vereistes soos gestel in 3.1.1.
Besluit: Die aanbeveling word goedgekeur.

d. Die Sinode besluit
4.1 Beswaarskrif – GK Wonderboompoort teen ’n besluit van die Kuratore 2006 (4.28 van
Eerste Rapport)
4.1.1
Teen bestaande Kuratorebesluit
4.1.1.1
Gerig teen besluit van Kuratore geneem op 18 Junie 2008.
4.1.1.2
Die Sinode het die ontvanklikheid van die Beswaar terugverwys ten opsigte van
die adres waarheen die Beswaar gerig word.
4.1.1.3
Die Sinodebesluite van 1982, 1985, 1988 en 1991 asook die Prospektus van die
Teologiese Skool is nagegaan en advies is ingewin.
4.1.1.4
Dit blyk daar riglyne bestaan oor die adres van die Beswaar, maar dat die riglyne
nie heeltemal duidelik is nie. As die besluite van 1988 as uitgangspunt geneem
word (Die Sinode het hom verenig met die bevindings van die Rapport wat gedien
het en die hele saak van die Kuratore na Studiedeputate verwys), word bepaal:
“2.5.5.1 Besware teen die besluit(e) van ’n Kuratorium kan tot daardie betrokke
Kuratorium gerig word (volgens prosedure by KO, art 46).
2.5.5.2 Indien daar na die oortuiging van ’n beswaarde nie na behore op die
beswaar geantwoord is nie, of iemand meen dat ’n besluit van die Kuratorium
regskrenkend is, behoort die weg van KO, art 46 na die Nasionale Sinode gevolg
te word en nie dié van KO, art 31 nie. Die rede hiervoor is dat die saak van
opleiding van predikante – asook die beheer oor die teologiese skole – ’n saak is
wat in die lig van KO, art 30 by ons Nasionale Sinode tuishoort” (Acta:536, 537).
4.1.1.5
Dit blyk dat die beswaardes hierdie weg probeer volg het. Hulle bestempel die
twee briewe en die trant waarin die briewe beantwoord is, as genoegsame
getuienis dat die beswaar (nie Beswaarskrif) nie na behore beantwoord is nie,
daarom die Beswaarskrif op hierdie Sinode.
4.1.1.6
Indien 1991 se besluite op grond van bevindings van Studiedeputate as
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uitgangspunt geneem word, blyk dit weer dat die weg van Appèl die aangewese
wyse is wanneer ná beswaar regskrenking plaasgevind het.
5.1.3 ’n Synodus Contracta en ’n kombinasie van kerke berus op dieselfde
kerkregtelike beginsels as meerdere vergaderings, omdat meer kerke daarin
saamkom om op ’n beperkte wyse ’n bepaalde taak (waartoe hulle ooreengekom
het) uit te voer, met behoud van reg tot Appèl na die volle Sinode” (Acta:506).
4.1.1.7
Dit blyk dat Sinode 1991 die vergadering van die Kuratore op dieselfde
kerkregtelike beginsels as meerdere vergaderings beskou. Dit hou die “normale”
weg van beswaar by die betrokke vergadering (die Kuratorevergadering) in asook
die reg van Appèl na die Algemene Sinode.
4.1.1.8
Die besluit van 1991 sluit aan by besluite wat in 1981, 1985 en 1988 geneem is,
en dui nie aan dat die besluit van 1988 hierbo opgehef is nie.
4.1.1.9
Beide besluite (1988 en 1991) veronderstel beswaar by die betrokke
Kuratorevergadering, voordat beswaardes hulle na die Algemene Sinode wend,
hetsy deur Gravamen of deur Appèl.
4.1.1.10 Oor die probleem of die rig van twee briewe waarin die probleme/beswaar van ’n
Kerkraad gekorrespondeer word, genoegsame aanduiding is van wat KO, art 46
daarmee met Gravamen bedoel, is daar ’n verskil van opinie.
4.1.1.11 Dit blyk dus dat die genoemde Sinodebesluite op verskillende maniere
geïnterpreteer kan word. Daar is dus nie volkome duidelikheid oor die korrekte
weg wat gevolg moet word nie.
4.1.2
Weergawe van Kuratorebesluit
4.1.2.1
Verwys na Kuratorebesluit wat via ’n brief aan Wonderboompoort 30/11/2008
oorgedra is (brief as Bylae aangeheg).
4.1.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.1.3.1
Gronde vir die beswaar word in eie woorde weergegee.
4.1.4
Kerkorde, artikel 46
4.1.4.1
Die inhoud van die Beswaarskrif het nie voorheen op die Sinode gedien nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.1.1 tot 4.1.4.1.
4.1.5
Aanbeveling
4.1.5.1
Op grond van wat hierbo beredeneer is, is die Beswaarskrif ontvanklik.
Besluit: Die aanbeveling word nie aanvaar nie en die Beswaarskrif is dus onontvanklik.
Motivering:
1. In die Prospektus TSP (p18, 6.2.9) wat aan die Sinode 2000 voorgelê is, laat die jongste besluit
oor prosedure duidelik alleen die weg van die Appèl oop.
2. Die twee briewe genoem in die Rapporte in 4.1.1.5 en 4.1.1.10 kan nie as Beswaarskrifte gesien
word nie, aangesien dit nie voldoen aan die vereistes van KO, art 46 nie.
3. Die Kuratorium het geen geleentheid gehad om die saak in terme van sy mandaat af te handel nie.
Indien die Sinode so ’n saak in behandeling sou neem, sou dit beide partye die geleentheid tot
Appèl ontneem.
4.1.5.2
Die Sinode verwys die Beswaarskrif na ’n Kommissie.
Besluit: Punt 4.1.5.2 verval in die lig van besluit by 4.1.5.1.
4.1.5.3
Die Sinode wys die Deputate vir ontvanklikheid van Besware en Appèlle as ’n ad hoc
kommissie aan om in die lig van vorige Sinodebesluite (in besonder die gedagte dat die
vergadering van die Kuratore soos ’n meerdere vergadering is) die Sinode te adviseer oor
’n duidelike praktiese pad t.o.v. besware oor besluite en handelinge van die Kuratore in
die toekoms.
Besluit: Punt 4.1.5.3 word nie aanvaar nie en geen ad hoc kommissie word aangewys nie.
4.2

Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen besluit van Sinode 2003 insake kasuïstiek
(4.21 van Eerste Rapport)
4.2.1
Teen bestaande Sinodebesluit
4.2.1.1
Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (Acta:555).
4.2.2
Weergawe van Sinodebesluit
4.2.2.1
Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta 2003.
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4.2.2.2

Die beswaardes merk oor die besluit waarteen beswaar aangeteken word dat die
betrokke aanbevelings goedgekeur is, hoewel dit nie so in die gedrukte
Handelinge van die Sinode staan nie.
4.2.2.3
Die handgeskrewe Notule lui by punt 7.1 en 7.2 oor die “Finale aanbevelings (vgl
5 van Beswaarskrif) ... goedgekeur”, waarna dit deurgehaal is en vervang is met
“neem kennis” (vergelyk Notule 7.1 en 7.2).
4.2.2.4
Die vraag is of die (bona fide) fout in die weergawe van die besluit deur die
beswaardes die Beswaar onontvanklik maak?
4.2.2.5
Daar kan geredeneer word dat die saak waaroor besluit is duidelik genoeg in die
Notule na vore kom, en dat die “notuleringsfout” daarom nie wesenlik ’n verskil is
oor die ontvanklikheid van die Beswaar nie.
4.2.2.6
Daar kan aan die ander kant geredeneer word dat die besluit nie korrek
aangehaal is nie, en daarom die Beswaar moontlik onontvanklik maak.
4.2.2.7
Die Kommissie is van oordeel dat hierdie onduidelikheid nie noodwendig die
ontvanklikheid van die Beswaar negatief beïnvloed nie.
4.2.3
Gronde vir beswaar in eie woorde
4.2.3.1
’n Beswaar met onderafdelings word aangevoer waarom die besluit van 2003
hersien moet word.
4.2.4
Kerkorde, artikel 46
4.2.4.1
Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.5
Aanbeveling
4.2.5.1
In die lig van bogenoemde beredenering is die Beswaarskrif ontvanklik.
4.2.5.2
Die Sinode wys ’n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur en verwys na Beswaarskrifkommissie 4.
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12.1.1

APPÈL – BR L KRUGER: TEEN ’N BESLUIT VAN PARTIKULIERE
SINODE NOORDWES, 21 NOVEMBER 2006 OOR DIE WYSE VAN
NAGMAALVIERING TE GK KURUMAN (Artt 19, 131, 338)

BB. Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, neem die voorsitterstoel in.
CC. Br L Kruger stel die Appèl.
DD. Ds JC Aucamp gee toeligting namens Streeksinode Noordwes.
EE. Geleentheid vir inligtingsvrae word gegee.
FF. Die appèllant en toeligter beantwoord die vrae.
GG. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 1.
HH. Ds HLJ Momberg rapporteer namens Appèlkommissie 1.
II. Die appèllant is nie teenwoordig nie.
JJ. Geleentheid word gegee vir repliek deur die rapporteur van die Streeksinode.
KK. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
LL. Die afgevaardigdes van Streeksinode Noordwes neem nie aan die stemming deel nie.
MM. APPÈL
Ondergetekende teken hiermee Appèl aan teen ’n besluit van die Partikuliere Sinode
Noordwes, soos geneem op 21 November 2006.
Die besluit waarteen ons appèlleer lui, soos volg: (Bylae 9 – Part Sinode Acta, 21
November 2006):
PART SINODE BEOORDEEL:
2.1. Appèlgrond 1
2.1.1 Beredenering
2.1.2 Bevinding – Neem kennis
2.1.3 Aanbeveling – Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie
Besluit: Goedgekeur.
2.2. Appèlgrond 2
2.2.1 Beredenering
2.2.2 Bevinding – Die Appèllant se reg is gekrenk daarin dat die Skrifgronde wat hy
aanvoer, nie genoegsaam skriftelik beantwoord is nie.
2.2.3 Aanbeveling – Die Appèl slaag op hierdie punt.
Besluit: Die aanbeveling word nie goedgekeur nie.
2.3. Appèlgrond 3
2.3.1 Beredenering
2.3.2 Bevinding – Die Klassis oordeel tereg dat Belydenis en Kerkorde wel in die
antwoord van die Kerkraad gefunksioneer het.
2.1.3 Aanbeveling – Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie
Besluit: Goedgekeur.
Samevattende aanbeveling:
Die Appèl slaag op twee gronde nie, maar op Appèlgrond 2, wat handel oor Skrifbewys,
wel.
Besluit:
Nie goedgekeur nie, omdat al drie Appèlgronde nie geslaag het nie.
Die Appèl slaag in geheel nie.
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A. Bylaes by die Appèl:
1. Appèl na Algemene Sinode en erkenning vanaf Algemene Sinode.
2. Bylae A – Appèl van broeders GA Coetsee, L Kruger en JS Reynecke teen die besluit
van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Kuruman, 18 September 2006.
3. Bylae B – Appèl van broeders GA Coetsee, L Kruger en JS Reynecke teen die besluit
van die Klassis Griekwaland-Wes, 16 Oktober 2006.
4. Bylae C – Uitspraak van die Part Sinode Noord-Wes van Appèl van broeders GA
Coetsee en L Kruger op 21 November 2006.
B. Agtergrond van Appèl
Appèl teen besluit van Part Sinode Noord-Wes te Potchefstroom op 21 November 2006.
1. Besluit waarteen Appèl gemaak word
Samevattende besluit (tesame met die materie wat daartoe aanleiding gegee het) soos
verwoord: in punt 3:
3. Samevattende Aanbeveling
Die Appèl slaag op twee gronde nie, maar op Appèlgrond 2, wat handel oor
Skrifbewys, wel.
Weens die tegniese aard van die Appèl beteken dit nie dat die Appèl in sy geheel nie
slaag, of impliseer dat die besluit van die Kerkraad opgehef word, nie.
Die implikasie is egter dat die saak terugverwys word na die Kerkraad vir
beantwoording van die Skrifgronde in Beswaargrond 2.
Besluit: Nie goedgekeur nie, omdat al drie die Appèlgronde nie geslaag het nie. Die
Appèl slaag in geheel nie.
Appèlgrond
Die betrokke mindere vergaderings beroep hulleself onregmatiglik op – of alternatiewelik
gaan onregmatiglik akkoord met ’n spesifieke interpretasie van die besluite van Sinode 2003
wanneer hulle oordeel dat daar nie regskrenking plaasvind as kerke individuele kelkies saam
met die gesamentlike drinkbekers tydens Nagmaal bedien nie.
Die rede waarom besware by die Kerkraad en Appèlle teen die Kerkraadsbesluite by die
Klassis, asook teen die besluite van die Klassis by die Part Sinode ingebring is, nie geslaag
het nie, is:
a) vanweë die basis-argument wat aanvaar word– “dat Sinode 2003 ten volle geleentheid
gee om kelkies saam met bekers by die Nagmaal te gebruik” (kyk na die argument
waarmee die Beswaarskrif by Klassis 8 Augustus 2006 behandel is, soos blyk uit die
punte 5.1 en 5.2 van ons Appèl na die Part Sinode tesame met sy Bylae), en
b) vanweë die verdere oordeel van die Kerkraad, Klassis, asook die besluite van die Part
Sinode – November 2006 – wat reken dat die mindere vergaderings die Skrif, Belydenis,
Kerkorde en Sinodebesluite genoegsaam verreken het sodat nie reg gekrenk is, soos
beweer was, nie.
Ons verweer hierteen, waarmee ons ons op die wysheid van die Sinode beroep, is: dat
bogenoemde argumente ’n ongeldige beroep op die besluite van Sinode 2003 is. Die
ongeldigheid hiervan blyk uit die aanpak en saamlees van die Sinodebesluite self in hierdie
verband soos hierna beredeneer word:
Beredenering
1. Die Beswaarskrif van Schulze, Coetzee en Visser het betekenisryk en met groot
implikasies teen die besluit van Sinode 2000 geslaag. Tot so ’n mate dat dit gewoon
ongeldig is wanneer iemand ná die tyd beweer dat daar in wese geen verskil is tussen
die besluite van 2000 en 2003 nie!
2. Die betrokke Beswaarskrif het op verskeie punte juis gehandel en geslaag téén die
gebruik van kelkies, maar in die besonder betreffende:
3.4 Beswaargrond 4
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Konfessioneel gesien, kom die Nagmaalsformulier en die Geref Belydenisskrifte met
die Skrif ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering as goddelike instelling met brood
en beker. Die huidige praktyk om die instelling van kelkies met ’n beroep op ‘n
Sinodebesluit, maar sonder voldoende Skrifgegewens, te kondoneer, is ’n verloëning
van NGB, art 7 en 29.
3.4.1 Beredenering
Die Belydenis en Nagmaalsformulier kom duidelik met die Skrif ooreen waarin die
beker en wyn aan mekaar verbind word. Indien daar afgewyk word van die
gemeenskaplike beker, bring dit spanning met die Belydenis en Nagmaalsformulier
mee.
3.4.2 Bevinding
Die verwarrende formulering van 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk kan spanning
met die Belydenis en Nagmaalsformulier meebring.
Besluit: Pte 3.4–3.4.2 Kennis geneem (kyk oorspronklike Notule N61, art 242).
3.4.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
Besluit: Die Beswaar slaag (kyk oorspronklike Notule N61, art 242).
3. Die gevolg daarvan dat hierdie Beswaarskrif in sy geheel geslaag het, het
meegebring dat die aanvanklike prinsipiële raamwerk van Sinode 2000 op twee
kardinale punte gewysig is.
a. Eerste: die punt 3.2.2.3 het “wyn” verander na “beker met wyn” om saam te val met
wat later in dieselfde punt verwoord word as die “gemeenskaplike drinkbeker(s)” wat
uitgedeel moet word met die pertinente opdrag ... “Drink almal daaruit” (Matt 26:28).
Die drink van die wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien om die geestelike
geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die drinkbeker, saam met die
wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.
i.
Gevolgtrekking: Daar kan hierna geen misverstand wees dat hierdie punt
handel oor die gemeenskaplike drink uit die beker(s) wat uitgedeel is nie. Alle
kommunikante moet uit die gemeenskaplike drinkbeker/s drink wat deur die
Bedienaar van die sakrament uitgedeel word.
b. Tweede: punt 3.2.2.4 was die punt wat gehandel het oor die moontlikheid dat van die
gemeenskaplike drinkbeker(s) afgewyk sou kon word. En hieroor het die Sinode 2003
besluit om dit geheel te skrap.
i.
Gevolgtrekking: Ook hieroor kan daar nou geen verdere misverstand wees nie:
Die veranderde prinsipiële raamwerk het die moontlikheid dat van die
gemeenskaplike drinkbeker(s) afgewyk kan word, heeltemal uitgesluit. Die
gebruik van kelkies is nie meer deel van die prinsipiële raamwerk nie!
4. Wanneer met die gewysigde prinsipiële raamwerk nou na die goedgekeurde
aanbevelings van 2000 gekyk word, veral na die aanbeveling 4.4 “Waar daar in ’n
plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde raamwerk mag
voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige agting en begrip vir mekaar
getoon word.
Besluit: Goedgekeur.”
Dan beteken dit na 2003 iets heeltemal anders as wat dit in 2000 beteken het. Toegelate
alternatiewe weë van Nagmaalsviering is slegs moontlik binne die gestelde raamwerk
wat intussen gewysig is dat dit nie meer vir die gebruik van kelkies voorsiening maak nie.
5. Gevolgtrekking: Wanneer die besluite van Sinode 2003 in samehang met mekaar
geneem word, moet alle kommunikante die sakrament van die Nagmaal ontvang soos
binne die reggestelde prinsipiële raamwerk, naamlik: “Die drink van die wyn uit (’n)
gemeenskaplike drinkbeker(s) ...” Die aanspraak wat nou deur vele gemaak word as sou
“... Sinode 2003 ten volle geleentheid gee om kelkies saam met bekers by die Nagmaal
te gebruik,” is nie geldig nie.
Versoek
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1. Ek versoek u om ooreenkomstig God se Woord, die Belydenis en die Kerkorde, uitspraak
oor die wyse van regspraak van Part Sinode Noord-Wes te lewer.
2. Ek versoek u verder om, nadat uitspraak oor die Appèl gelewer is, die saak waaroor die
aanvanklike Beswaarskrif en eerste Appèl handel, naamlik die korrekte wyse van
Nagmaalsviering volgens God se Woord, die Belydenis en die Kerkorde, ter tafel te neem
en die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke daaroor uit te spreek.
My bede is dat u behandeling van hierdie saak daartoe sal bydra dat die korrekte wyse van
Nagmaalsviering uitdruklik en gemotiveerd sal wees op grond van God se Woord, die
Belydenis en die Kerkorde geneem sal word.
NN. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag
Beswaarskrif van JL Kruger rakende die besluit van die Sinode 2003 – oor die
Nagmaalsviering
Besluit: Kennis geneem.
2. Werkswyse
2.1 Die Kommissie het deur die Appèl gewerk.
2.2 Aangehegte Bylaes is gekontroleer soos wat die appèllant daarna verwys het.
2.3 Die opheldering en argumente van die Streeksinode se toeligter is aangehoor en in samehang
met die Appèl verreken. Sowel die appèllant en die toeligter is gesamentlik aangehoor terwyl
vrae aan beide gestel is deur die Kommissie. Die Kommissie het geleentheid gegee vir
afgevaardigdes om insette te lewer.
2.4 Die Kommissie het advies van professore en Deputate verkry wat reeds by die onderhawige
besluite betrokke was, om uitklaring te verkry van die betekenis daarvan.
2.5 Lede van die Kommissie wat reeds voorheen in adviserende hoedanigheid oor die
onderhawige saak by die mindere vergaderings opgetree het, of andersins daarby betrokke
was, is vir toeligting oor bepaalde sake betreffende die Appèl en sy aanloop ondervra, maar
in die beoordeling van die Appèl uitgeskakel.
2.6 Met dankbaarheid dien vermeld te word dat met dankbaarheid kennis geneem is dat die
appèllant en die toeligter hulle sake in vredevolle en broederlike gesindheid jeens mekaar
gestel het en ook die versekering gegee het dat die uitslag van die Appèl nie hierdie
verhouding sal versteur nie.
2.7 Die Kommissie het samespreking gehou met die Kommissie Beswaarskrifte 1, aangesien dié
Kommissie ten opsigte van die Appèl dieselfde inhoudelike kwessie as opdrag gekry het.
Nader duidelikheid is verkry van professore en Deputate wat by die relevante Sinodebesluit
betrokke was, oor die betekenis van hierdie Sinodebesluit wat ten grondslag lê van beide die
betrokke Appèl en betrokke Beswaarskrif.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.7.
3. Die saak waaroor dit gaan om regskrenking al dan nie te bepaal
Die appèllant voer een Appèlgrond aan. Volgens sy nadere toeligting daarvan gaan dit
daaroor dat die Kerkraad, Klassis en Partikuliere Sinode op grond van ’n ongeldige
beroep op die besluite van Sinode 2003 die argument aanvaar het “dat die Sinode
2003 ten volle geleentheid gee om kelkies saam met bekers by die Nagmaal te
gebruik”. Laasgenoemde het gelei tot die invoering van kelkies by die Nagmaalsviering
van die Gereformeerde Kerk Kuruman. Voorts het die Klassis en Partikuliere Sinode
die regmatigheid van hierdie optrede gehandhaaf sonder om uit die Skrif, Belydenis,
Kerkorde – soos wat die Sinodebesluite dit verwoord het – aan te toon hoedat hierdie
argument geldig is.
Besluit: Kennis geneem.
4. Die betekenis van Sinodebesluit 2003 ten opsigte van die prinsipiële raamwerk as
advies vir die kerk by die toepassing van KO, art 62
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4.1

Dat die Sinode die woorde van KO, art 62 self as uitgangspunt in sy besluitneming
gebruik het, en dit as sodanig volledig aangehaal het, bevestig dat die Sinode nie iets
anders as advies in die gees en bedoeling van KO, art 62 – met aanhaling van die
letterlike bewoording daarvan – wou gee nie.
4.2 Dat die Sinode hom daarby op NGB, art 32 beroep het in terme waarvan nie in
voorskriftelikheid verval wou word nie, maar advies wou bedien aan die kerke in die
nakoming van KO, art 62, bevestig dat die Sinode hom eenvoudig gehou het aan wat
uit die Woord van God vasstaan, nie wil afwyk van wat Christus ons enigste
Leermeester vir ons ingestel het nie, nie mense se gewetens wil bind met menslike
versinsels of wette nie, maar advies gee wat dien as gehoorsaamheid aan die Woord
van God.
4.3 Dat die Sinode deur ’n beroep op NGB, art 32 dus self aangedui het wat die betekenis
van die term advies is, soos wat die prinsipiële raamwerk as advies aan die kerke
goedgekeur is, bevestig dat die Sinode die prinsipiële raamwerk en die besluite wat
daaroor geneem is (4.1–4.4) in dieselfde geldigheid as enige geldige Sinodebesluite in
terme van KO, art 31 geneem het.
4.4 Die Sinode het die wesentlike sake saam met die sakramentele handelinge binne
dieselfde prinsipiële raamwerk as advies i.t.v. NGB, art 32 aan die kerke goedgekeur.
4.5 Die Sinode het onder die sakramentele handelinge in 3.2.2.2 die opdrag van Christus
soos verwoord uit Matteus 26:28 aangehaal waar die Sinode stel dat die beker wyn
aan almal uitgedeel moet word. Daarby is gemotiveer dat hierdie handeling van die
drink uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien om die geestelike geloofseenheid in
Christus te simboliseer. En afgesluit met die gevolgtrekking: “Daarom het die
drinkbeker, saam met die wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.”
4.6 Die Sinodebesluite in hierdie saak bevat in hulleself-genome ’n begrensing wat geen
advies bedien oor ander weë wat buite die gestelde prinsipiële raamwerk val nie. Punt
4.4 van die besluite stel dit uitdruklik: “Waar daar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë
van Nagmaalsviering binne die gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die
liefde van Christus die nodige agting en begrip vir mekaar getoon word.”
4.7 Hierdie feite in die Sinodebesluite plaas die Kommissie tot ’n mate in die dilemma,
maar ook in die roeping, dat regspraak slegs mag plaasvind in ooreenstemming met
die bewoording van die Sinodebesluite waarop die appèllant hom beroep en nie uit
simpatie vir of teen uiteenlopende praktyke in gemeentes by die bediening van die
Nagmaal nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.7.
5. Die historiese verloop van die prinsipiële raamwerk
5.1 Sinode 2000 het ’n prinsipiële raamwerk goedgekeur (a) as samevatting van baie jare
se studie, (b) as antwoord op verskeie Beswaarskrifte, asook (c) as getuienis teenoor
verskeie kerkgemeenskappe met wie die GKSA in ekumeniese bande staan en by wie
daar i.t.v. KO, art 85 ander gebruike in swang is wat as middelmatige sake beskou
word, waarin hulle nie veroordeel word nie. Laasgenoemde (c) is aan die Kommissie
meegedeel deur verskeie getuies wat in hierdie verband opgetree het as Deputate van
die GKSA.
5.2 Die besluite wat verder oor die prinsipiële raamwerk geneem is, het die betrokke
besluite van Sinodes 1927, 1930 en 1997 vervang.
5.3 By Sinode 2003 het ’n Beswaarskrif van Schulze, Visser en Coetzee gedien en
geslaag teen sekere bewoording van die prinsipiële raamwerk van Sinode 2000.
5.4 Dit het daartoe gelei dat die betrokke bewoording sodanig gewysig is dat sterker as
voorheen prominensie verleen is aan die gemeenskaplike drinkbeker(s). (Kyk 3.2.2.2
van die prinsipiële raamwerk asook die 2de besluit wat aan die einde geneem is dat
3.2.2.3 in Acta 2000:401 geskrap word.)
5.5 Terwyl die besluit (4.4) stel dat die nodige agting en begrip vir mekaar getoon moet
word waar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die
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gestelde raamwerk (Kommissie se beklemtoning) mag voorkom, moet dit verstaan
word soos wat die raamwerk in 2003 verfyn is.
5.6 Terwyl die Sinode in sy advies deur die prinsipiële raamwerk hom i.t.v. NGB, art 32
daaraan hou om nie af te wyk van wat Christus vir ons ingestel het nie, deur hom bloot
te hou aan wat ooreenkomstig die Woord van God is, en ook nie deur menslike
voorskriftelikheid gewetens wil bind nie, spreek hy hom nie meer adviserend uit oor
situasies wanneer kerke om gewigtige redes van die gemeenskaplike drinkbeker(s)
afwyk nie. Die betrokke 3.2.2.3 in Acta 2000:401 is geskrap.
Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.6.
6. Beoordeling van argumente wat aangevoer word ter bewysvoering van die
appèlgrond
6.1 Beredeneringspunt 1 voer aan dat die Beswaarskrif van Schulze, Coetzee en Visser
tot so ’n mate betekenisryk teen die besluit van Sinode 2000 geslaag het dat dit
ongeldig is wanneer iemand beweer dat daar in wese geen verskil is tussen die
besluite van 2000 en 2003 nie.
6.1.1 Die Kommissie beoordeel: Hierdie punt blyk bloot ’n inleidende beredeneringspunt te
wees, waarvan die appèllant in die volgende punte bedoel om bewyse daarvoor aan
te voer.
6.2 Beredeneringspunt 2 betrek ’n Sinodebesluit tesame met die motivering daarvan as
bewys waarom daar ’n betekenisryke verskil met groot implikasies gekom het tussen
die besluite van Sinodes 2000 en 2003.
6.2.1 Die Kommissie beoordeel:
6.2.1.1 Die inhoud van die betrokke Sinodebesluit handel inderdaad oor die praktyk om
kelkies in te stel met die beroep op ’n Sinodebesluit. Die Kommissierapport van
Sinode 2003 het bevind dat die formulering van 3.2.2.3 in die prinsipiële raamwerk
van Sinode 2000 spanning kan bring met die Belydenis en Nagmaalsformulier, en
het gevolglik aanbeveel dat die beswaargrond gehandhaaf word. Die Sinode het
hierdie aanbeveling goedgekeur.
6.2.1.2 Aangesien Sinode 2003 wel die besluit geneem het, moet hierdie bewysvoering as
geldig aanvaar word.
6.3 Beredeneringspunt 3 betrek die effek wat die handhawing van die beswaargrond op
die prinsipiële raamwerk van Sinode 2000 gehad het, naamlik dat dit op kardinale
punte gewysig is.
6.3.1 Die eerste wysiging was dat “wyn” verander is na “beker met wyn” in konteks met die
res van 3.2.2.3.
6.3.1.1 Die appèllant maak hierna die gevolgtrekking dat hierdie punt die gemeenskaplike
drink uit die gemeenskaplike drinkbeker(s) beklemtoon en geen verdere
misverstand meer laat nie.
6.3.1.2 Aangesien Sinode 2003 wel hierdie wysiging so aangebring het, moet hierdie
bewysvoering as geldig aanvaar word.
6.3.2 Die tweede wysiging was dat 3.2.2.4 van die oorspronklike prinsipiële raamwerk as
geheel geskrap is.
6.3.2.1 Die appèllant maak hierna die gevolgtrekking dat die Sinode deur die skrapping van
die punt dus die moontlikheid om af te kan wyk van die gemeenskaplike
drinkbeker(s), heeltemal uitgesluit het.
6.3.2.2 Aangesien Sinode 2003 wel hierdie wysiging so aangebring het, moet die
bewysvoering aanvaar word. Die appèllant het hierdeur sy appèlgrond bewys dat
die prinsipiële raamwerk van 2000 na 2003 verander het.
6.3.2.3 Tog oordeel die Kommissie dat hierdie wysiging nie noodwendig die implikasie het
wat die appèllant daaraan heg nie. Die Kommissie oordeel dat die implikasie
daarvan in die lig van die toeligting wat hy hieroor ontvang het, eerder beteken dat
terwyl die Sinode, in sy advies deur die prinsipiële raamwerk, hom i.t.v. NGB, art 32
daaraan hou om nie af te wyk van wat Christus vir ons ingestel het nie, deur hom
bloot te hou aan wat ooreenkomstig die Woord van God is, en ook nie deur
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menslike voorskriftelikheid gewetens wil bind nie, spreek hy hom nie meer
adviserend uit oor situasies wanneer kerke om gewigtige redes van die
gemeenskaplike drinkbeker(s) afwyk nie.
6.4 In beredeneringspunt 4 maak die appèllant die afleiding dat die gewysigde prinsipiële
raamwerk slegs van alternatiewe weë van Nagmaalsviering voorsiening maak binne
die gestelde raamwerk en nie meer vir die gebruik van kelkies nie.
6.4.1 Die Kommissie oordeel dat hierdie afleiding slegs gedeeltelik korrek is, in die sin dat
die Sinode nie “voorsiening” maak vir die gebruik van kelkies nie. Maar eweneens
beteken dit dat die Sinode hom daarvan weerhou om oor die gebruik van kelkies as
sulks (voorskriftelik of gewetensbindend) ’n prinsipiële uitspraak te maak. Die Sinode
het deur die prinsipiële raamwerk hom alleen i.t.v. NGB, art 32 asook KO, art 62
bepaal by wat Christus ingestel en beveel het, sonder om in voorskriftelikheid te
verval oor besondere of uitsonderlike situasies soos wat dit van tyd tot tyd mag
voorkom.
6.4.2 Beredeneringspunt 5 is ook ’n gevolgtrekking wat gemaak word dat die Nagmaal
gevier behoort te word soos dit in die prinsipiële raamwerk verwoord is, en dat die
aanspraak as sou Sinode 2003 ten volle geleentheid gee om kelkies saam met
bekers by die Nagmaal te gebruik, nie geldig is nie.
6.4.2.1 Die Kommissie oordeel dat die appèllant se gevolgtrekking korrek is, dat dit nie
moontlik is om uit die besluit van Sinode 2003 self so ’n “volle geleentheid” te vind
wat gegee is om kelkies saam met die bekers by die Nagmaal te gebruik nie. Die
Sinode het sy prinsipiële raamwerk betekenisryk gewysig, soos die appèllant dit
bewys het. In sy gewysigde prinsipiële raamwerk het die Sinode hom daarvan
weerhou om hieroor voorskriftelik of gewetebindend te spreek. In besondere
omstandighede wat buite die woorde van die prinsipiële raamwerk sou val en wat
dikwels by plaaslike kerke voorkom, bly Kerkrade i.t.v. NGB, art 32 asook KO, art 62
aan die Here verantwoording verskuldig.
Besluit: Kennis geneem van 6.1 tot 6.4.2.1.
7. Bevinding
7.1 Uit die voorafgaande beredenering is oortuigend aangetoon dat die Kerkraad van
Kuruman tot die praktyk van die inbring van kelkies naas die gesamentlike
drinkbeker(s) gekom het, mede op grond van die argument as sou Sinode 2003
geleentheid daarvoor gegee het (verwys na die Notules van Kerkraad, 7 Febr 2006
punt iii en 4 Sept 2006 punt 10).
7.2 Alhoewel die argumentasie van die Kerkraad met loop van tyd ook aangevul en op
sekere punte gewysig is, blyk dit verder duidelik dat die Klassis en Partikuliere Sinode
hierdie optrede van die Kerkraad, soos dit gemotiveer was met hierdie basisargument,
gehandhaaf het.
7.3 Die appèllant is korrek wanneer hy met bewysvoering vanuit die geslaagde
Beswaarskrif van Schulze, Coetzee en Visser, en die effek daarvan op die prinsipiële
raamwerk van Sinode 2000 soos wat dit uiteindelik neerslag gevind het in die
gewysigde prinsipiële raamwerk van Sinode 2003, aantoon dat dit nie moontlik is om
die invoering van kelkies naas die gemeenskaplike drinkbeker(s) regmatiglik met ’n
beroep op die besluite van Sinode 2003 te doen nie. Die Sinode spreek homself nie
daaroor uit nie. Die Sinodebesluite het die gebruik van die gemeenskaplike drinkbeker
as prinsipiële raamwerk goedgekeur as advies aan die kerke in terme van NGB, art 32
en KO, art 62, en hom hoegenaamd nie verder uitgespreek oor die afwyking van die
gemeenskaplike drinkbeker(s) nie.
7.4 Alhoewel die Sinode homself i.t.v. NGB, art 32 en KO, art 62 daarvan weerhou het om
in sy prinsipiële raamwerk voorskriftelik te wees, maar eerder die kerke van advies te
bedien, beteken dit nie dat daarmee enige ander weë van Nagmaalsbediening –
waarvan die detail nie in die prinsipiële raamwerk ondervang is nie – per implikasie
verdoem is nie. Die prinsipiële raamwerk was vanuit sy ontstaansgeskiedenis nie
bedoel om slegs een bedieningswyse te verabsoluteer nie.
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7.5

Maar dit beteken ook nie dat die Sinode “volle geleentheid” gee om kelkies saam met
bekers by die Nagmaal te gebruik nie. Wat as prinsipiële raamwerk gegee is as advies
aan die kerke, is die naspreke van die Woord – dat die Here Jesus die gesamentlike
drinkbeker(s) met sy instellingsopdragte by die bediening van die Nagmaal verorden
het en dat dit so bedien moet word. “Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met
die opdrag: ‘drink almal daaruit’” (Matt 26:28).
7.6 Dit is dus nie geldig nie wanneer kerke wat in die bediening van die Nagmaal oorgaan
tot praktyke wat nie binne die prinsipiële raamwerk ondervang is nie, hulleself op die
Sinodebesluite kan beroep/regverdig daarvoor nie. In sulke gevalle moet kerke hulle in
terme van NGB, art 32 en KO, art 62 voor die Here verantwoord.
7.7 Die Sinodebesluite het in die veranderde bewoording van 2003 die gesamentlike
drinkbeker by die Nagmaal sodanig prominent gestel dat dit nie anders geïnterpreteer
kan word as hoe die appèllant gedoen het nie.
Besluit: Kennis geneem van 7.1 tot 7.7.
8. Aanbeveling
Die Kommissie beveel aan dat die Appèl slaag.
Besluit: Die aanbeveling word afgekeur. Die Appèl slaag nie.
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12.1.2 APPÈL 1 – BR HG KRUGER TEEN ’N BESLUIT VAN
PARTIKULIERE SINODE NOORDWES, 21 NOVEMBER 2006 (Artt
19, 66, 106, 238)
OO. Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, neem die voorsitterstoel in.
PP. Br HG Kruger stel die Appèl.
QQ. Ds PA Coetzee lig die besluit van Streeksinode Noordwes toe.
RR. Geleentheid vir inligtingsvrae word gegee.
SS. Die appèllant en toeligter beantwoord die vrae.
TT. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 1.
UU. Dr GJ Meijer rapporteer namens Appèlkommissie 1.
VV. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appèllant.
WW. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Streeksinode.
XX. Geleentheid word gegee vir repliek deur die rapporteur van die Appèlkommissie.
YY. Die afgevaardigdes van Streeksinode Noordwes neem nie aan die stemming deel nie.
ZZ. APPÈL
Appèl teen ’n besluit van Partikuliere Sinode Noordwes (Nov 2006 – Art 7) rakende
vrae aan die voorsitters van Klassis Potchefstroom 2002 – Getuienis teen ’n
kerkregbegrip waar amptenare d.m..v burokratiese besluite in vaste afsonderlike en
losstaande strukture (Klassis, Part Sinode, ens) regeer ten koste van Christusregering
in die sfeer van die EEN (kerk) raad van God.
Ek stel die Appèl om drie redes:
(a) Om vas te stel of daar nie dalk tog nog genoeg bedienaars van Christus in die GKSA
teenwoordig is wat in staat is om die saak op ’n geestelike wyse (teenoorgestelde van
’n burokratiese amptenaarsmentaliteit) aan te spreek nie en dalk tog nog in staat is om
sinvolle beginsels/riglyne neer te lê om in die toekoms sodanige sake te behandel.
(b) Sodat regsinnige bedienaars van Christus in die toekoms bewus sal wees van die
toenemende tendens in die GKSA dat meerdere vergaderings as losstaande en
afsonderlike vaste strukture beskou word waar burokraties reëls deur amptenare
gebruik word om lastige klante af te skud deur hulle van herwaarts na derwaarts te
verwys, sonder dat die materie van die saak ooit uitgeklaar word. Dat meer sulke
voorbeelde uitgelig sal word totdat God op sy eie tyd reformasie t.o.v. die afwyking sal
bewerkstellig. My eie analise oor die wyse waarop meeste huidige predikante oor die
saak oordeel, is dat die huidige tendens so sterk posgevat het dat dit menslik gesproke
tans onmoontlik is om meer te doen as om teen die jammerlike tendens te getuig.
(c) Sodat regsinnige kerkregstudente wat in die toekoms deur God geroep mag word, kan
lees tot watter mate die uitoefening van die kerkreg in 2002–2006 vanuit ’n
burokratiese amptenaarsbeskouing uitgaan waar vaste afsonderlike en losstaande
strukture (Klassis, Part Sinode en Sinode) geskep word in plaas van dat EEN Christus
deur sy EEN Woord en EEN Gees in die sfeer van die EEN (kerk) raad van God op ’n
geestelike wyse regeer (art 30 NGB).
Stukke aangeheg by die Appèl:
Bylae 1
Kennis van Appèl op Part Sinode Januarie 2008.
Bylae 2
Die besluit (Notule Part Sinode Noordwes – Nov 2006) waarteen geappèlleer
word, tesame met die Kommissierapport uit die Notule.
Bylae 3
My skrywe aan die Korresponderende Kerkraad Klassis Potchefstroom 2002 om
te bevestig of die brief i.s. ’n 2de Appèl wat nie behandel is nie, wel ontvang is of
nie.
Bylae 4
Die antwoord van die Korresponderende Kerkraad Klassis Potchefstroom 2002 –
my brief is wel ontvang. Redes word nie verskaf oor waarom die brief nie deur
die Klassis beantwoord is nie.
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Bylae 5
Bylae 6
Bylae 7
Bylae 8
Bylae 9
Bylae 10
Bylae 11
Bylae 12
Bylae 13
Bylae 14
Bylae 15

My oorspronklike Appèl en versoek aan Part Sinode 2002 om my behulpsaam te
wees om van die betrokke Klassis 2002 en voorsitters op die Klassis uit te vind
waarom my brief nie beantwoord is nie.
Uittreksel van die Notule van Part Sinode 2002, waarin my vrae na Klassis
Potchefstroom 2003 “terugverwys” is.
My skrywe aan Klassis Potchefstroom Sept 2003 waarin ek uitwys dat my brief
nie deur Klassis Potchefstroom Mrt 2003 beantwoord is nie.
Uittreksel van die Notule van Klassis Potchefstroom Sept 2003. Die Klassis
besluit dat my vrae nie beantwoord “kan” word nie.
My Appèl op Part Sinode 2003 teen bg. Klassisbesluit – voer aan dat voorsitters
tot verantwoording geroep kan word. Let op my versoek aan die einde van die
Appèl om nie die SAAK/MATERIE soos ’n tennisbal heer en weer te slaan nie.
Uittreksels uit die Notule van Part Sinode 2003 t.o.v. die geslaagde Appèl. Die
Part Sinode aanvaar die beginsel dat voorsitters van kerklike vergaderings tot
verantwoording geroep kan word (lees in samehang met my Appèl – Bylae 9).
Notule Klassis Potchefstroom Mei 2004. Die poging van Klassis Potchefstroom
Mei 2004 om my oorspronklike vrae aan Part Sinode 2002 te beantwoord.
My Appèl op Part Sinode 2004 en 2005 (gewysig en wat eers in 2006 gedien
het).
Uittreksel uit die Notule van Part Sinode 2004. Die Appèl word onontvanklik
verklaar.
Uittreksel van die Notule van Part Sinode 2005. Die Appèl word weereens
onontvanklik verklaar.
My siening oor die tendens van meerdere vergaderings om sake “terug te
verwys” na mindere vergaderings. Die brief is geplaas in Die Kerkblad 23
Oktober 2002.

Aanloop
1. Soos u in die aanloop van saak sal bemerk, kom die saak sedert 2002. Die Klassis
krenk reg, die Part Sinode wys dit uit (maar weier om by die materie betrokke te raak).
Die Klassis krenk weer reg (systap die gevolge van die geslaagde Appèl) en die Part
Sinode wys dit weer uit. Die storie word herhaal ... Daarna word die saak op elke
moontlike tegniese punt vir 2 jaar na mekaar (Nov 2004 en Nov 2005) onontvanklik
verklaar.
2. Dit is my begeerte dat ons die regering van Christus ernstig opneem. In my beskeie
opinie kan dit bydra om die saak vir eens en vir altyd op te los en die regering van
Christus daardeur te dien.
3. Klassis Potchefstroom 2002 behandel ’n brief oor ’n 2de Appèl nie, alhoewel dit ter tafel
geneem is. Aangeheg my skrywe aan die Korresponderende Kerkraad (Bylae 3) om te
verneem of die brief ontvang is en indien dit ontvang is, waarom dit nie beantwoord is
nie.
4. Aangeheg ’n antwoord van die Korresponderende Kerkraad waarin bevestig is dat die
brief oor die 2de Appèl wel deur hulle ontvang is en dat dit deur hom (Deputate
Korrespondensie) tydens Klassis 2002 ter tafel gebring is (sien Bylae 4, 1c en 2). Die
Deputate Korrespondensie beantwoord nie my vraag oor waarom die brief nie deur
Klassis 2002 beantwoord is nie (vgl Bylae 4 en vraag (d) van Bylae 3).
5. Beide die voorsitter van Klassis Potchefstroom (Sept 2002) asook die voorsitter van die
Regskommissie (Sept 2002) beweer dat hulle nie my vrae kan beantwoord i.s. waarom
my brief oor die 2de Appèl nie op die Klassis (Sept 2002) behandel is nie. Hulle verskaf
nie redes nie en weier om verder met my daaroor te korrespondeer/kommunikeer. Ek rig
’n skrywe aan die Kerkraad van die voorsitter (Klassis 2002), maar hy weier dat die
Kerkraad dit ter tafel neem.
6. Daarom rig ek ’n Appèl en ’n versoek aan Part Sinode 2002 om my behulpsaam te wees
om die antwoorde op my vrae aan Klassis Potchefstroom 2002 en twee individue op die
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Klassis (die voorsitter van die Klassis en die voorsitter van die Regskommissie) te verkry
(Bylae 5).
Part Sinode 2002 gee toe dat Klassis Potchefstroom 2002 reg gekrenk het deur nie my
brief te beantwoord nie. My versoek om inligting van die Klassis en betrokke voorsitters
te verkry, word deur Part Sinode 2002 terugverwys na Klassis Potchefstroom 2003 toe
(Bylae 6, art 8.7).
Klassis Potchefstroom Mrt 2003 beantwoord nie my versoek nie. Daarop rig ek ’n skrywe
aan die Korresponderende Kerkraad van die Klassis om my versoek wel op die
volgende Klassissitting (Sept 2003) te beantwoord (Bylae 7).
Klassis Potchefstroom Sept 03 besluit om verskeie “redes” dat my brief nie beantwoord
kan word nie (Bylae 8).
Daarna rig ek ’n Appèl op Part Sinode 2003 om beswaar te maak teen die besluit van
Klassis Potchefstroom 2003 (Bylae 9).
Die Appèl op Part Sinode Noordwes 2003 slaag (Bylae 10, art 8.5, 6). Die Part Sinode
aanvaar dat voorsitters aanspreeklik gehou kan word en verwys die saak terug na die
Klassis. Die Part Sinode beantwoord nie my versoek in die Appèl om aan my en die
Klassis advies te gee oor die beste kerkregtelike weg om die saak op te los nie. Hulle
beantwoord ook nie my versoek om die saak nie soos ’n tennisbal heen en weer te slaan
nie (vgl my versoek in Bylae 9 en die behandeling van die Appèl in Bylae 10, art 8.5).
Tydens Klassis Potchefstroom Mei 2004 word my eintlike versoek (Bylae 5) aan Part
Sinode 2002 weereens om verskeie “redes” nie volgens die gees van Part Sinode 2002
en 2003 se besluit beantwoord nie (vgl Notule van Klassis Potchefstroom Mei 2004,
Bylae 2, art 24 en pt 5 van hulle Bylae 2).
Klassis (Potchefstroom Mei 2004) skep die indruk skep dat hulle nie met Part Sinode
(Nov 2003) saamstem oor die terugverwys van die SAAK/MATERIE (soos in Bylae 5
beskryf) nie. Die Klassis skryf in hulle antwoord dat: “Die Partikuliere Sinode Noordwes,
18 November 2003, het opdrag gegee dat Klassis Potchefstroom die vrae in u brief
gedateer 19 Oktober 2002, moet beantwoord. Dit skep wel die indruk dat kollegialistiese
strukture die GKSA regeer” (Bylae 2, kyk pt 5 van hulle Bylae 2).
Daarom rig ek weereens ’n Appèl op Part Sinode Noord-Wes 2004 (Bylae 12) om my
behulpsaam te wees om die vrae in my gemoed te help beantwoord.
Part Sinode 2004 neem nie die Appèl in behandeling nie, aangesien die Appèl nie 2
weke voor die tyd beskikbaar gestel is aan al die amptenare nie (Bylae 13). Daar is wel
betyds kennis gegee aan die Korresponderende Kerkraad.
Die Appèl word gewysig (Bylae 12) en daar word op 2 Nov 2005 weer kennis gegee
(aan die Korresponderende Kerkraad vir Part Sinode Nov 2005) van die gewysigde
Appèl vir behandeling op Part Sinode 2005.
Part Sinode 2005 verklaar die Appèl (teen Klassisbesluit Mei 2004) onontvanklik, omdat
die appèllant nie weer binne 6 weke nadat die Notule onvang is (Bylae 14, 3.3.1.1,
3.3.2.2 en 3.3.6.1) aan die Klassis kennis sou gegee het van voorneme om te appèlleer
nie. Asof dit moontlik is om na Part Sinode Nov 2004 (waar dieselfde Appèl onontvanklik
verklaar is) binne 6 weke kennis te gee teen ’n besluit van Mei 2004!
Die Appèl word uiteindelik op Part Sinode Nov 2006 ter tafel geneem en behandel.
Halleluja, prys die HERE!
Die Appèl op Part Sinode Nov 2006 word afgewys om verskillende redes (Bylae 2). Die
hoofrede is dat voorsitters slegs tot verantwoording geroep kan word tydens die sitting
van die meerdere vergadering. Wanneer die vergadering afgehandel is, hou die
vergadering op om te bestaan en kan ’n volgende (selfde) meerdere vergadering nie die
vorige voorsitter tot verantwoording roep nie.
Die Appèlkommissie van Part Sinode 2006 is korrek (Bylae 2) in dat ek aanvoer dat
voorsitters van vergaderings wel na afloop van die vergadering steeds tot
verantwoording geroep kan word. Dat dit spesifiek deur die volgende (selfde) meerdere
vergadering gedoen moet word soos hulle suggereer, voer ek egter nie aan nie. Daarom
dat ek telkens aan meerdere vergaderings vra om uit te spel hoe die beginsel van
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verantwoording in praktyk tot uitvoering behoort te kom. Vgl Bylae 9, versoek 2; Bylae
12, versoek aan die einde van die Appèl.
Besluite waarteen geappèlleer word (Part Sinode Nov 2006)
“7.
Aanbeveling in die geheel
7.1
Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.”
Die kern van hierdie Appèl gaan oor twee sake: (a) Kan voorsitters van kerklike
meerdere vergaderings (ook dié van Kommissies) tot verantwoording geroep word oor ’n
handeling (of ’n gebrek aan ’n handeling) op ’n meerdere vergadering waar hulle gedien
het; en wel ook nadat die vergadering afgesluit is. (b) As dit wel moontlik is om ’n
voorsitter tot verantwoording te roep, wat is die korrekte werkswyse?
Grond van Appèl
Appèlgrond 1
Voorsitters van vergaderings/kommissies kan tot verantwoording geroep word t.o.v. die
uitvoering van hulle opdrag (vgl KO, art 35 – “... verduidelik wat behandel moet word ...” (Vgl
ook die beginsel in 1 Pet 3:15, 16 soos gebruik in Appèl van ds ZC Grobler op Part Sinode
Wes-Transvaal Nov 1975.) Volgens die Kerkorde (artt 30, 31 en 35) kan ’n gelowige met reg
verwag dat sy oproep om regspraak (Appèl) sal uitloop op regspraak en die uitvoering
daarvan. Indien dit voorkom of ’n voorsitter van die vergadering (of ’n Kommissie) nie
behoorlik verduidelik het wat behandel moet word nie, is dit daarom moontlik dat so ’n
voorsitter tot verantwoording geroep kan word, al het die vergadering reeds gesluit en
bestaan dit nie meer verder nie. Die kerke wat verskillende meerdere vergaderings (Klassis
Potchefstroom; Part Sinode Noordwes) gevorm het om die saak sedert 2002 te behandel,
krenk reg (KO, onder artt 31 en 35) omdat die beginsel (dat voorsitters tot verantwoording
geroep kan word, selfs as die vergadering reeds afgesluit is) weens verskillende tegniese
redes nie tot uitvoering kom nie (vgl Bylaes 1-15).
Motivering
21.1 Die voorsitter van ’n meerdere vergadering moet toesien dat alle stukke behandel
word. Dit is sy opdrag: (KO, art 35 “... verduidelik wat behandel moet word ...”).
Dieselfde beginsel is van toepassing op voorsitters van Kommissies wat deur
meerdere vergaderings aangewys word.
21.2 Enige gelowige moet aan God verantwoording doen t.o.v. sy roeping. In besonder
moet die ouderlinge aan God verantwoording doen (NGB, artt 30, 31). Gelowiges wat
kinderlik ’n beroep op ’n meerdere vergadering doen, glo dat Christus self die
“voorsitter” van die vergadering sal wees en dat Hy deur sy Woord en Gees self
regeer. Indien die uitvoering van die voorsitter se opdrag dus bevraagteken word, is
dit ’n ernstige saak, omdat God se eer in gedrang kom.
21.3 Die voorsitter se verantwoordelikheid voor God en sy medegelowige kan daarom
nooit ophou nie, selfs as die vergadering afgesluit is nie. Die beginsel in 1 Pet 3:15,
16 behoort ook op voorsitters van meerdere vergaderings van toepassing te wees,
selfs as die vergadering reeds afgesluit is. Die beginsel word in die kerkreg vervat
t.o.v. die gedrag van gewone afgevaardigdes – hulle Kerkrade moet sulke gevalle
behandel. Kyk Spoelstra (Gereformeerde Kerkreg en kerkregering. Handboek by die
Kerkorde) art 35, p217 (laaste paragraaf) en Visser (Die Kerkorde in Praktyk) p161.
Waarom sou die beginsel voorsitters van meerdere vergaderings (of Kommissies)
uitsluit?
21.4 KO, art 30 stel dat kerklike sake op ’n kerklike wyse behandel moet word (Christus
regeer deur sy Woord en Gees – Ek beroep my dus eintlik op Christus.) Dit is
regskrenking onder art 30 om ’n skrywe ter tafel (volgens getuienis in Bylae 4) nie te
beantwoord nie (al word dit onontvanklik verklaar met opgaaf van redes!), omdat dit
nie ’n kerklike wyse van regeer is nie.
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Versoek: aan Sinode 2009 indien my Appèl bo geslaag het:
(a) Hiermee versoek ek die Sinode om, indien my Appèl geslaag het, aan my en alle
vergaderings wat moontlik met die saak te doen kan kry, advies te gee oor die beste
kerkordelike weg om die beginsel dat voorsitters van meerdere vergaderings (en
Kommissies) tot verantwoording geroep mag word, in praktyk tot uitvoering kan kom.
Die saak het reeds baie man-ure op meerdere vergaderings gemors en die behandeling van
die saak tot op hede skep die indruk dat kerkregering in die GKSA ’n sirkus is wat deur
amptenare bedryf word. Die saak kan nie tot eer van die Here tot in der ewigheid
gekontinueer word nie.
Dit spyt my dat die versuim van verskillende meerdere vergaderings my dwing om die moeite
u aan te doen.
AAA. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
a. Opdrag
Appèl br HG Kruger.
Besluit: Kennis geneem.
b. Werkwyse van die Kommissie
2.1 In die behandeling van die Appèl is die appèllant sowel as toeligter van die betrokke
Partikuliere Sinode in mekaar se teenwoordigheid aangehoor.
2.2 Prof JM Vorster is deurgaans as adviseur betrek, en daar is met groot vrug van sy
advies gebruik gemaak.
Besluit: Kennis geneem.
c. Appèl 1 br HG Kruger
3.1 Historiese agtergrond
3.1.1 Die geskiedenis van die Appèl dateer na 2002, en word opgesom in die Rapport van
die Appèlkommissie van Part Sinode Noordwes, November 2006 (kyk Bylae 1, 4 van
die Appèl).
3.1.2 Die oorsprong van die Appèl het te doen met ’n klag wat die appèllant by die
Kerkraad van die GK Noordbrug ingedien het. Die Kerkraad verklaar die klag
onontvanklik.
3.1.3 In reaksie op die Kerkraad se besluit appèlleer die appèllant na Klassis
Potchefstroom. Saam met die Appèl wat die appèllant by die Klassis indien, rig hy ’n
skrywe aan die Klassis. In die skrywe stel hy sekere vrae waarop hy wil hê die
Klassis moet antwoord.
3.1.4 Klassis Potchefstroom behandel sowel die Appèl as die skrywe. Hulle gee uitspraak
oor die Appèl, maar beantwoord nie die skrywe waarin sekere vrae gestel word nie.
3.1.5 Die appèllant wend hom tot die Korresponderende Kerkraad van die Klassis om te
verneem wat van die Klassis se antwoord op sy skrywe geword het. In antwoord
hierop vestig die Korresponderende Kerkraad die appèllant se aandag op die besluit
van die Klassis.
3.1.6 Omdat die appèllant geen bevredigende antwoord uit die besluit van die Klassis kry
nie, wend hy hom met ’n Appèl tot die Partikuliere Sinode Noordwes waarin hy vra
dat die Part Sinode hom sal help om antwoorde op sy vrae te kry. Part Sinode
Noordwes 2002 hanteer die Appèl as ’n versoek. Hulle oordeel dat die appèllant se
reg gekrenk is, en dat die Klassis antwoord op die vrae moet gee.
3.1.7 Tydens die daaropvolgende Klassis Potchefstroom (Maart 2003) word geen aandag
aan die saak gegee nie.
3.1.8 Nadat die appèllant op grond van die besluit van die Part Sinode Noordwes op
antwoorde aandring, besluit Klassis Potchefstroom September 2003 dat dit nie vir
hulle moontlik is om op die vrae te antwoord nie.
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3.1.9

Die appèllant wend hom vir ’n tweede keer na Part Sinode Noordwes – November
2003. Die Part Sinode oordeel dat sy Appèl slaag, maar die Sinode dui nie aan watter
pad verder geloop moet word nie.
3.1.10 Klassis Potchefstroom April 2004 spreek uit dat die besluit van Part Sinode Noordwes
die indruk skep dat kollegialistiese strukture die GKSA regeer. Geen antwoord word
op die oorspronklike vrae van die appèllant gegee nie.
3.1.11 Die appèllant wend hom vir ’n derde keer na Part Sinode Noordwes – 2004. Dié keer
word die Appèl onontvanklik verklaar omdat dit nie betyds ingedien is nie.
3.1.12 In 2005 word ’n soortgelyke Appèl oor dieselfde vraagstuk onontvanklik verklaar
omdat die appèllant nie betyds kennis van Appèl gegee het nie.
3.1.13 Part Sinode Noordwes 2006 neem die Appèl wel ter tafel, maar wys dit weens
verskillende redes af.
3.1.14 Die Appèl wat tans voor die Algemene Sinode dien, is teen die besluit van Part
Sinode Noordwes 2006.
3.2 Inhoud van die Appèl
3.2.1 Die appèllant voer een Appèlgrond aan, wat uit twee dele bestaan. Die eerste deel is
in wese ’n stelling: “Voorsitters kan tot verantwoording geroep word ten opsigte van
die uitvoering van hulle opdrag” (KO, art 35). Die tweede deel is gerig teen die kerke
van Klassis Potchefstroom en Part Sinode Noordwes, wat na die mening van die
appèllant reg krenk omdat die betrokke vergaderings sedert sy Appèlle wat vanaf
2002 dien, nie voorsitters tot verantwoording roep nie.
3.2.2 In ooreenstemming met die tweeledige Appèlgrond gaan die Appèl volgens die
appèllant oor twee kernsake:
3.2.2.1 Kan voorsitters van meerdere vergaderings (ook van Kommissies) tot
verantwoording geroep word oor ’n handeling (of ’n gebrek aan handeling) op ’n
meerdere vergadering waar hulle gedien het; ook nadat die vergadering afgesluit
het?
3.2.2.2 As dit wel moontlik is om ’n voorsitter tot verantwoording te roep, wat is die
korrekte wyse?
3.2.3 As motivering vir die Appèlgrond en die omskrywing van die twee kernsake stel die
appèllant die volgende (kyk 21.1-21.4):
3.2.3.1 Die voorsitter van ’n meerdere vergadering moet toesien dat alle stukke op die
Agenda behandel word.
3.2.3.2 Enige gelowige moet oor sy optrede verantwoording kan doen (1 Petrus 3:15, 16).
3.2.3.3 Die voorsitter se roeping tot verantwoording eindig nie as die betrokke vergadering
gesluit het nie.
3.2.3.4 Kerklike sake moet op ’n kerklike wyse behandel word.
3.3 Beredenering
3.3.1 Eerste helfte van die Appèlgrond
3.3.1.1 Die eerste deel van die Appèlgrond dui nie op enige regskrenking nie, en is ook
geen bewys van regskrenking nie. Dit is slegs ’n stelling wat moontlik as motivering
vir vermeende regskrenking kan dien. Derhalwe kan dit nie as grond vir die Appèl
beskou en beoordeel word nie.
3.3.1.2 Tog moet dit beklemtoon word dat voorsitters (en alle ander afgevaardigdes) van
alle kerklike vergaderings tydens die vergadering tot verantwoording en orde
geroep kan word. Die Kerkorde maak ruim voorsiening daarvoor, onder andere in
artikel 35 en 43.
3.3.1.3 Daar is na afloop van die vergaderings ook ruimte om ooreenkomstig KO, artt
79/80 by die Kerkraad van die betrokke afgevaardigde ’n vermeende
ongerymdheid wat tydens die vergadering plaasgevind het, aanhangig te maak.
3.3.2 Tweede helfte van die Appèlgrond
3.3.2.1 Die tweede deel van die Appèlgrond toon wel vermeende regskrenking aan. Die
appèllant stel dat sy reg deur verskeie meerdere vergaderings gekrenk is omdat
die betrokke vergaderings nie voorsitters van vorige kerklike vergaderings (wat
reeds afgesluit is) ter verantwoording roep nie.
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3.3.2.2

Uit die historiese verloop van die saak is dit duidelik dat Klassis Potchefstroom
2002 inderdaad in gebreke gebly het om ’n brief van die appèllant te beantwoord.
Dié gebrek is deur Part Sinode Noordwes bevestig en ordelik aangespreek.
3.3.2.3 Die vraag is wie vir die gebrek aan optrede verantwoordelikheid moet aanvaar: die
voorsitter alleen, of die hele vergadering? In antwoord hierop moet gestel word dat
die hele vergadering, wat die Notule goedgekeur het (per implikasie al die optredes
en nalating van die hantering van ’n stuk) verantwoordelikheid daarvoor moet
verantwoording daaroor moet kan doen. Die kerke wat die Notule van die kerklike
vergadering ontvang, moet eweneens verantwoordelikheid aanvaar, aangesien dit
kerke is wat in hulle afgevaardigdes vergader en besluite neem.
3.3.2.4 Die enigste manier waarop afgevaardigdes en kerke hulle kan verantwoord, is deur
terug te val op die Agenda en die goedgekeurde Notule van die vergadering.
3.3.2.5 Die Appèl stel die algemene klag dat voorsitters van Klassis Potchefstroom en Part
Sinode Noordwes weens verskeie tegniese redes nie ter verantwoording geroep
word nie. Hierdie klag verwys na geen spesifieke voorval nie, en word bewys nie.
3.3.2.6 Geen regskrenking word aangetoon of bewys nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.2.6.
3.4 Bevinding en aanbeveling
3.4.1 Omdat geen regskrenking aangetoon en bewys word nie, slaag die Appèl nie.
3.4.2 Die appèllant word gewys op die antwoorde op sy twee kernsake (vrae – kyk 3.2.2
hierbo), soos wat dit in die beredenering vervat is.
Besluit: Goedgekeur.
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12.1.3 APPÈL VAN KLASSIS ETOSHA TEEN DIE BESLUIT VAN
STREEKSINODE BOSVELD (artikels 54 en 57, Notule van
Streeksinode Bosveld, November 2008) (Artt 19, 107, 246)
BBB. Dr WC Opperman stel die Appèl.
CCC. Ds SA Cilliers lig die besluit van Streeksinode Bosveld toe.
DDD. Geleentheid vir inligtingsvrae word gegee.
EEE. Die appèllant en toeligter beantwoord die vrae.
FFF. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 2.
GGG. Dr FP Kruger rapporteer namens Appèlkommissie 2.
HHH. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appèllant.
III. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Streeksinode.
JJJ. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
KKK. Die afgevaardigdes van Streeksinode Bosveld neem nie aan die stemming deel nie.
LLL. APPÈL
1. Appèl
Klassis Etosha appèlleer teen die besluit van Streeksinode Bosveld, November 2008, artikels 54
en 57, waarin uitspraak gegee is oor die Appèl van Klassis Etosha na hierdie Streeksinode oor ’n
besluit van Klassis Waterberg in September 2007.
(Offisiële redaksie: Artikel 57. Punt 6.4.2 Besluit: Die appèl slaag in sy geheel nie.
- Die volledige notulering, soos deur die Deputaat Korrespondensie, Streeksinode Bosveld
2008, aan ons beskikbaar gestel, word as Bylae 5 aangeheg)
Kortliks saamgevat is die saak waarteen geappèlleer word, besluite van die Streeksinode oor die
aanbevelings van die Appèlkommissie (artt 54 en 57, Notule Streeksinode Bosveld), naamlik dat
die Appèl slaag. Alhoewel die Appèlkommissie met motiverings aanbeveel het dat die Appèl
slaag, word die aanbeveling deur stemming tydens die Streeksinode verwerp. Die Sinode besluit
dat die Appèl nie slaag nie, sonder dat enige rede uit Skrif, Belydenis of Kerkorde daarvoor
aangedui word.
In eie woorde kan die verloop van die saak soos volg opgesom word: Klassis Etosha het by
Klassis Waterberg beswaar gemaak teen ’n besluit om vier gemeentes uit Namibië toestemming
te gee om met hulle te vergader, in plaas van met naburige kerke in Namibië, wat jaarliks as
Klassis Etosha vergader. Die beswaar is nie goedgekeur nie. Daarom is na Streeksinode Bosveld
2008 geappèlleer vir regspraak. Die Appèl het nie geslaag nie. Die Klassis appèlleer hiermee na
die Algemene Sinode 2009.
Doel van die Appèl: Die belangrike aspek is dat die Algemene Sinode 2009 moet uitspraak gee
oor die meriete en inhoud van die saak. Die uitspraak moet handel oor die reg of verkeerd van die
optrede van daardie vier gemeentes, asook van die Klassis en Streeksinode.
Die versoek om regspraak van Klassis Etosha is dus dat die Sinode die Appèl ter tafel neem en
beoordeel of regskrenking teen Christus en daardeur teen Klassis Etosha gepleeg is. Regspraak
vra dat die Sinode ’n uitspraak oor die Appèl gee, en nie slegs die Appèl weer na Streeksinode
Bosveld terugverwys om daar te behandel nie.
2. Kort agtergrond
Die Klassis Etosha het in April 2006 beswaar gemaak by Klassis Waterberg dat vier gemeentes
uit Namibië, wat vir dekades lank geografies in die ressort van Klassis Etosha (vroeër ook Klassis
Nossob) val, toestemming gegee is om met ander gemeentes in die ressort van Klassis
Waterberg te vergader. Daarmee word eerstens die eenheid van die kerk van Christus, soos
geopenbaar in die Gereformeerde kerkverband, asook die orde vir die oproep van ’n Klassis, soos
gereël in KO, art 41 nie gehandhaaf nie. Die Beswaarskrif is aanvanklik nie by daardie jaar se
Klassis Waterberg behandel nie. Klassis Etosha het na Part Sinode Bosveld 2006 teen die besluit
van Klassis Waterberg, om nie die Beswaarskrif te behandel nie, geappèlleer. Die Appèl het
geslaag. Daarom is die Beswaarskrif wel in September 2007 deur Klassis Waterberg behandel.
Klassis Waterberg het die beswaar egter nie goedgekeur (gehandhaaf) nie, soos in die
aangehaalde besluite hieronder gelees kan word (Bylae 3). Daarom is ’n Appèl aan die
Streeksinode Bosveld, November 2008, voorgelê. Die Streeksinode het besluit dat die Appèl nie
slaag nie, sonder om enige redes daarvoor te notuleer.
Bylaes: Vyf (5) Bylaes word aangeheg
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*Bylae 1:
*Bylae 2:
*Bylae 3:
*Bylae 4:
*Bylae 5:

Beswaarskrif van Klassis Etosha teen ’n besluit van Klassis Waterberg
Kommissierapport oor die Beswaarskrif van Klassis Etosha
Besluite oor die Beswaarkommissie se Rapport, Klassis Waterberg
Rapport van die Appèlkommissie aan Streeksinode Bosveld 2008
Offisiële redaksie: Besluite oor die Appèlkommissie se Rapport, Streeksinode Bosveld
2008

3. Regskrenking teen Christus en sy Kerk het volgens Klassis Etosha oor die volgende sake
plaasgevind
3.1 Die opdrag van Christus om die eenheid wat die Heilige Gees tussen gelowiges gesmee het, te
handhaaf, is nie deur Klassis Waterberg se besluit uitgevoer nie. Die Gereformeerde Kerke
erken die eenheid in Christus en leef dit uit in leer, diens en tug. Op grond daarvan vergader
naburige kerke as ’n Klassis om sake wat die eenheid van die kerke kan bevorder, te behandel
(KO, art 41). Die besluit van Klassis Waterberg handhaaf nie hierdie eenheid nie. Sodoende is
die reg van Christus as Hoof van sy kerk gekrenk.
Die Klassis Etosha se reg is gekrenk deurdat Klassis Waterberg van die begin af nie na die ander
party (Etosha) se kant van die saak geluister het nie. Streeksinode Bosveld het in hulle
uitspraak hierdie regskrenking gekondoneer deur hulle uitspraak oor Etosha se Appèl. Die audi
alteram partem reël is nie nagekom nie. ’n Besluit is aanvanklik deur Waterberg geneem oor ’n
saak wat soveel verdere implikasies vir die orde van die kerk, verhoudinge van gelowiges onder
mekaar, asook van gemeentes en ander het, sonder om die saak in sy volle omvang te
beoordeel. Die verweer van Klassis Waterberg, dat die materie van die saak (nl. die lang
motiverings van die vier gemeentes waarom hulle nie by Etosha kan bly nie) nie ter tafel
geneem is nie, bevestig juis dat die Klassis nie sy werk deeglik gedoen het nie. Of dat eensydig
na een party geluister is, sonder om die ander party aan te hoor. In sy besluit dat Etosha se
Appèl nie slaag nie, keur Streeksinode Bosveld 2008 hierdie hantering van die saak goed.
Klassis Waterberg se besluit krenk ook die reg van die kerk van Christus, deurdat besluite van die
Nasionale Sinode 2006 oor die indeling van Klassisse en Streeksinodes nie in ag geneem is nie.
Klassis Waterberg neem nie die orde binne die kerkverband in ag nie, deur te aanvaar dat die vier
gemeentes “nie meer saam met Klassis Etosha vergader het nie”.
Streeksinode Bosveld het voortgegaan met regskrenking teen Christus en sy kerk, deur te besluit
dat die Appèl van Klassis Etosha nie slaag nie, sonder om enige Skrif-, Belydenis- of
Kerkordebeginsels as redes vir die besluit aan te dui.
In die lig van bogenoemde beweerde regskrenking beroep die Klassis Etosha hulle op die Algemene
Sinode 2009 vir ’n regverdige uitspraak oor die saak.
4. Die beweerde regskrenking word in die volgende Appèlgronde gemotiveer
Appèlgrond 1
Die reg van Christus word gekrenk deurdat kerke nie sy opdrag, “Lê julle daarop toe om
die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar
te lewe” (Ef 4:3, NAV) uitvoer nie.
’n Klassis wat volgens KO, art 41 byeen geroep word, het die verantwoordelikheid om hierdie
eenheid in Christus uit te leef en alles wat dit kan versteur, te beveg.
Die besluit om kerke uit Namibië met Klassis Waterberg te laat vergader, is in stryd met KO, art
41 (vgl. hierby ook die relevansie van KO, art 86). Kerke wat in een kerkverband is, word nou
toegelaat om hulle willekeurig “los te maak” van een groep kerke uit dieselfde kerkverband om
met ’n ander groep ’n Klassis te vorm. Sodoende word die eenheid wat deur die Gees gesmee
is, nie gehandhaaf nie, maar toegelaat dat dit versteur word.
4.1.1 Motivering
Volgens KO, art 41 is ’n Klassis ’n vergadering van naburige kerke. Die artikel lui:
“Artikel 41
Die Klassis is ’n vergadering van naburige kerke wat elkeen ’n bedienaar van die Woord en ’n
ouderling of, waar nie ’n bedienaar is nie, twee ouderlinge afvaardig. Die plek en die tyd van
die volgende vergadering word deur die vorige vergadering bepaal. Op hierdie vergadering
moet die bedienaars van die Woord om die beurt presideer, of anders die een wat deur die
vergadering gekies word, maar dieselfde bedienaar mag nie op twee agtereenvolgende
vergaderinge gekies word nie. Die praeses moet onder andere vra of die kerke
kerkraadsvergaderings hou, of die kerklike tug uitgeoefen word, of die armes en die skole
versorg word en of daar iets is waarin ’n kerk die oordeel en die hulp van die Klassis vir sy
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regte bestuur nodig het. Op die laaste vergadering voor die Partikuliere Sinode moet die
afgevaardigdes na hierdie Sinode gekies word.”
Die Klassis Waterberg het die volgende beredenering en stelling goedgekeur: “Verder
beredeneer u Kommissie dat naburigheid, anders as wat die beswaardes dit stel, nie
noodwendig ’n saak is van geografiese eenheid nie, maar van kerke wat ’n gemeenskaplike
agenda deel” (Kommissierapport i.s. Beswaarskrif van Etosha 4.1.1, sien Bylae 2). Op grond
daarvan is die aanbeveling goedgekeur dat die Klassis Etosha nie genoegsaam bewys dat die
optrede van Klassis Waterberg, om goed te keur dat Namibiese Gereformeerde Kerke met
kerke in SA in een Klassis vergader, in stryd was met KO, art 41 nie.
In die woordelikse aanhaling van KO, art 41 hierbo word die begrip “naburige kerke” gebruik.
Ons is daarvan oortuig – volgens die toepassing van die artikel in die geskiedenis van die
GKSA, sowel as deur ander Gereformeerde Kerke – Dat die artikel met “naburige kerke” niks
anders bedoel as geografiese Gereformeerde buurgemeentes nie. ’n Klassis vorm nie ’n
vaste, voortgaande struktuur nie, maar daar is ’n bepaalde orde waarvolgens opeenvolgende
vergaderings vir ’n vasgestelde aantal gemeentes in die ressort van die Klassis gereël word.
Die noodsaak vir ’n meerdere vergadering lê in die behoefte om met naburige Gereformeerde
Kerke saam te kom ter wille van die stigting en opbou van die plaaslike kerke. Die optrede van
die vier gemeentes, sowel as die besluit van Klassis Waterberg, verbreek die ordereëling van
die Kerkorde vir meerdere vergaderings in sy wese.
Die stelling dat kerke wat ’n gemeenskaplike agenda deel, naburige kerke is, gooi die deur
van willekeurigheid wawyd oop. Dit impliseer dat die sake op die Agenda, ongeag van
geografiese ligging van gemeentes, kerke die reg gee om ’n Klassis te kies waar hulle wil
vergader. In feite beteken dit dat gemeentes hulle rug draai op Gereformeerde Kerke met wie
tot op ’n bepaalde stadium in ’n Klassis byeengekom is. Dit wil voorkom of dit dan nie die
Agenda nie, maar eerder die Notule is, wat die motivering gee om nie meer met sekere kerke
in ’n Klassis te vergader nie.
Daardeur word die eenheid in Christus, gesmee deur die Heilige Gees, wat bevestig word in ’n
gemeenskaplike Gereformeerde Belydenis en Kerkorde, nie gehandhaaf nie. Vrede kan dan
nie nagestreef word deur met naburige kerke in ’n Klassis sake van gemeenskaplike belang te
bespreek en mekaar op te bou nie. Onvrede word egter hierdeur geduld, omdat ontevrede
kerke, wat nie bereid is om meer met bepaalde naburige kerke te vergader nie, toegelaat word
om daarmee te volhard.
Die stelling dat naburigheid nie noodwendig ’n saak van geografiese eenheid is nie, verdraai
die pleitgrond van Klassis Etosha se Beswaarskrif. Vir Klassis Etosha dwing geografiese
eenheid nie kerkverband af nie. ’n Meerdere vergadering van geografies naburige kerke, wat
reeds een is in Christus, deur die werk van die Heilige Gees, op grond van Skrif, Belydenis en
Kerkorde, is juis ’n sigbare uitlewing daarvan. Dan is die eerste kring van kerke wat vergader
(oor gemeenskaplike sake wat nie plaaslik afgehandel kan word nie) ’n vergadering van
daardie kerke wat reeds een is en wat in dieselfde geografiese streek funksioneer.
Ons het die uitgangspunt van Klassis Waterberg, dat naburigheid deur ’n Klassis se Agenda
bepaal kan word, so wyd moontlik getoets. Aanvaarde kommentare op die Kerkorde skryf
soos volg oor die toepassing van KO, art 41:
Bouwman, H. Gereformeerd Kerkrecht (1934), Deel 2:124-132
Hy stel dat naburige kerke van die begin af kerke in ’n bepaalde geografiese streek was, wat
in ’n vergadering saamgekom het. Reeds die Sinode van Emden 1571 het in Art 7-12 gesê dat
verskillende gemeentes hulle in ’n Klassis moet saamvoeg. Die “samenleven” met ander
Gereformeerde Kerke was op grond van die gemeenskaplike grond van Gods Woord en die
Gereformeerde Belydenis. Naburige kerke in een geografiese omgewing was nie gedwing om
in ’n klassikale vergadering saam te kom nie, maar geen willekeurigheid is toegelaat nie. Die
Klassis het nie die selfstandigheid van die plaaslike kerk bedreig nie, maar dit was tot stigting,
welsyn en opbou van die gemeentes. Wanneer ’n plaaslike kerk eenmaal die eenheid in die
kerkverband aanvaar het, het dit daardie kerk nie vrygestaan om die verband te verbreek nie,
tensy die kerke met wie hulle in gemeenskap leef, die Belydenis volgens Gods Woord verlaat
het (ons onderstreping).
Van der Linde, GPL. Die Kerkorde (1983), p156-159
Ons haal hom woordeliks aan: “Die bedoeling van die artikel is tog duidelik. Die afgevaardigde
ouderlinge en predikante uit plaaslike kerke van dieselfde omgewing (ons onderstreping) wat
dieselfde belang het, kom byeen om hierdie belange te behartig in ooreenstemming met die
Woord van die Here.”
Spoelstra, B. Gereformeerde kerkreg en kerkregering (1989), p247-253
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Die plaaslike kerk is die volledige openbaring van die liggaam van Christus. Spoelstra
beklemtoon dat die eenheid in Christus nie deur die saamkom in verskillende Klassisse in
gedrang kom nie. Verskillende Klassisse binne een geografiese gebied is wel in die
geskiedenis volgens kultuur gegroepeer (Waalse, Nederlandse, Engelse). Ons vind egter
geen sweem daarvan dat kerke wat dieselfde Gereformeerde Belydenis deel, hulle vanweë ’n
bepaalde Agenda losgemaak het van een Klassis om hulle by ’n ander Klassis te voeg nie.
(Opmerking van appèllante: Dieselfde het ook in die GKSA gegeld toe meerdere vergaderings
volgens taal en kultuur gegroepeer is.)
Visser, J. Die kerkorde in praktyk (1999), p185-188
Uit Visser se praktiese advies oor KO, art 41 is dit duidelik dat hy aanvaar dat “naburige
kerke” niks anders beteken nie as geografiese naburige Gereformeerde Kerke, wat een is in
Belydenis, Liturgie en Kerkregering.
Gevolgtrekking uit die aanhalings van kommentare op die Kerkorde
Uit bogenoemde kommentare is daar duidelik eenstemmigheid dat met “naburige kerke”
bedoel word geografiese Gereformeerde buurgemeentes.
Individuele kerke is in terme van KO, art 86 daaraan gebind om die Kerkorde te onderhou, ook
dat hulle vir die doel van ’n meerdere vergadering as Klassis (vgl KO, art 39) byeengeroep
word in ’n bepaalde geografiese gebied.
Appèlgrond 2
Klassis Waterberg honoreer nie die regsbeginsel om na albei kante van die saak te luister
nie (audi alteram partem), maar besluit om vier gemeentes uit Namibië toe te laat om
saam met hulle te vergader, sonder om die motiverings daarvoor aan die hand van
getuienis van Klassis Etosha te toets.
Motivering
Gemeentes wat oor dekades met die Klassis Etosha (vroeër twee Klassisse) in Namibië
vergader het, het mondeling kennis gegee dat hulle nie weer met Etosha gaan vergader nie
(of dat die gemeentes se Deputate by die Klassis so by hulle Kerkrade gaan aanbeveel). Die
mondelinge kennisgewing was ná besluite van Klassis Etosha oor besware van een van die
gemeentes teen Nasionale Sinodebesluite. Die bogenoemde besware is nie deur die Klassis
onderskryf nie, maar die gemeente kon op haar eie die besware by die Nasionale Sinode
indien. (Terloops, van die besware het ook by die Sinode nie geslaag nie. Ander besware is
nog nie behandel nie, vanweë ’n Sinodebesluit oor ’n tegniese punt van al soortgelyke
besware.)
Die mondelinge kennisgewing aan die Klassis om hulle van die toekomstige vergaderings te
onttrek, is nie op daardie Klassis behandel nie, aangesien dit nie op die Agenda was nie. ’n
Nuwe saak kon nie aan die einde van die vergadering, sonder behoorlike dokumente en
voorbereiding, ter tafel geneem word nie. Dit sou onordelik wees. Sonder om verder met die
Klassis Etosha te kommunikeer, het drie gemeentes by ’n spesiale vergadering van Klassis
Waterberg versoek om in die vervolg met hulle te vergader. Later het ook ’n vierde gemeente
by ’n volgende vergadering dieselfde versoek gerig.
Volgens dokumente wat deur Klassis Waterberg aan die appèllante voorsien is, was verskeie
redes aangedui waarom die vier gemeentes nie meer met Etosha wou vergader nie. Die
beswaar van Etosha se kant by ’n volgende vergadering van Waterberg, dat die motiverings
van die gemeentes aanvaar is as goeie redes, sonder om die Klassis Etosha se Notules na te
gaan of enige persoon uit die Klassis aan te hoor, is verwerp. Die motiverings is volgens
Waterberg nie getoets nie, daarom moes die ander party nie aangehoor word nie. Tog is
aanvaar dat die vier gemeentes hulle reeds van die Klassis Etosha “losgemaak het”, wat ook
nie getoets is nie.
Waterberg het besluit om aan die vier gemeentes toestemming te gee om met hulle te
vergader, sonder om die ander party in die saak (Klassis Etosha) aan te hoor.
Waterberg se “barmhartigheid” om hulle oor die “kerkverbandlose” gemeentes te ontferm, was
misplaas. Die geweldige negatiewe gevolge vir die kerklike verhoudinge in Namibië is
geensins in ag geneem nie. Die skeuring wat in gemeentes gekom het, lidmate wat
gemeenskap opgesê het of wat deur naburige gemeentes bedien moet word, verdagmakery,
spanning en onsekerheid, ’n slegte naam in die breë gemeenskap en vele ander wrang
vrugte, wat deur hierdie ondeurdagte besluit na vore gebring is, bevestig dat ’n besluit sonder
om na die ander kant van die saak te luister, nie die kerk van Christus opgebou het nie.
Deur hierdie optrede is die basiese regsbeginsel van audi alteram partem nie gehandhaaf nie.
Daardeur is die reg van Christus en sy kerk om regverdige besluite te neem, gekrenk. Die
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besluit van Streeksinode Bosveld 2008 om nie die Appèl van Klassis Etosha te laat slaag nie,
keur hierdie regskrenking goed.
Appèlgrond 3
Klassis Waterberg respekteer nie die gees van besluite oor meerdere vergaderings soos
deur die Nasionale Sinode geneem is nie.
Motivering
Die jongste toepassing binne die GKSA van die begrip “naburige kerke” as geografiese bure
vind ons in die Nasionale Sinode 2006 se besluite oor meerdere vergaderings (Acta
2006:387-399, art 19.2 Rapport Deputate KO, art 48). Die opvallende van hierdie Rapport is
dat geografiese indeling van meerdere vergaderings voorop staan, selfs waar taal en
kultuurverskille bestaan. Daarom is goedgekeur “that Regional Classes and Regional Synods
and a General Synod be instituted” (2.1, p388). “Regional” beteken binne die konteks van
hierdie Rapport geografiese streke. In ’n Aanvullende Rapport word praktiese voorstelle vir die
implementering van bogenoemde besluit gemaak, naamlik “dat kerke mekaar buite taal-en
kultuurverband (volgens geografiese indeling) in kerkregering kan bystaan”. (E. p391) Die
praktiese voorstelle vir die vorming van Klassisse is alles geografies, ook wat Namibië betref
(p. 396, Classis 19). Daar is wel besluit: “Regional Synods, Classes and local churches may
ask the relevant assemblies to change this grouping” (3.4, p397). Uit die gees van die Rapport
is dit egter duidelik dat die begrip “naburige kerke” beskou word as geografiese
Gereformeerde bure, sowel by Klassisse as by Streeksinodes. Indien die “relevant
assemblies” gevra kan word om die groepering te wysig, dan behoort daar minstens ’n
ordelike pad tussen twee of meer Klassisse (in ons geval Etosha en Waterberg) geloop te
word. Daar kan tog nie eensydig deur een Klassis besluit word om gemeentes by hulle “op te
neem” nie. Die eensydige besluit is wel deur Waterberg geneem, sonder om met Etosha te
raadpleeg.
Appèlgrond 4
Klassis Waterberg neem nie die orde binne die Kerkverband in ag nie, deur te aanvaar dat
die vier gemeentes “nie meer saam met Klassis Etosha vergader het nie”.
Motivering
Klassis Waterberg het as een van die redes waarom die vier Namibiese gemeentes se
versoek gunstig oorweeg is, aangedui: “Die feit is dat hierdie gemeentes aan die deur van
Klassis Waterberg geklop het nadat hulle reeds besluit het om nie meer saam met Klassis
Etosha te vergader nie en Klassis Etosha dienooreenkomstig ingelig het” (Kommissierapport,
Bylae 2, 4.1).
Let wel: die gemeentes het self besluit en kennis gegee aan Klassis Etosha. Die saak was
nog geensins op die Agenda van Etosha voordat Klassis Waterberg, deur ’n Spesiale Klassis
op te roep, die versoek van die gemeentes gunstig oorweeg het nie.
Kerkverband word gevorm deur plaaslike kerke, wat volledig liggaam van Christus is, se
verband met ander plaaslike kerke wat met hulle een is in leer, diens en tug. Kerke in
kerkverband kom op ’n ordelike wyse in meerdere vergaderings byeen, soos gereël deur die
Kerkorde. Kerke wat vir ’n tyd aanvaar het dat hulle in die ressort van ’n meerdere vergadering
is en daarom opgeroep was vir daardie vergadering(s), kan nie eensydig besluit en kennis gee
dat hulle nie meer ’n oproep na daardie meerdere vergadering gaan gehoorsaam nie.
Vier Namibiese gemeentes se versoeke om met Klassis Waterberg te vergader, ver buite die
geografiese grense van Klassis Etosha, kon nie slegs op grond van “nie meer deel van
Klassis Etosha wees” simpatiek beoordeel word nie. ’n Gemeente kan tog nie (soos ’n
lidmaat) “gemeenskap opsê” by een meerdere vergadering om haar dan na ’n ander
meerdere vergadering te wend om daar “opgeneem” te word nie. En dit sonder dat die rede vir
die weggaan van daardie Klassis ordelik op die Agenda van hierdie vorige Klassis geplaas
was.
Verder maak dit ook nie sin dat die gemeentes hulle van ’n kerkverband wat in ’n Klassis
vergader losmaak oor bepaalde redes nie, terwyl hulle bereid is om in Streeksinode en
Algemene Sinode met kerke te vergader, sonder dat daardie selfde redes vir hulle ’n
struikelblok is. Hierdie optrede is in stryd met KO artt 30, 31 en 46. Hiermee verbreek hulle
ook die onderneming van KO, art 33 soos dit in die Kredensiebrief geformuleer word, nl. dat
hulle in alles sal bly by die reëlings van die Kerkorde. Die feit dat sowel Klassis Waterberg as
Streeksinode Bosveld hierdie optrede bly kondoneer, selfs sonder skriftelike motivering
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daarvan, laat blyk dat die enigste bevoegde vergadering wat hieroor sal kan regspreek, die
Algemene Sinode is.
Die ernstige kommervraag is: Hoe ver moet hierdie onordelike siening van kerkverband en
meerdere vergaderings gevoer word? Watter orde is daar in die kerkverband as kerke en
meerdere vergaderings nie die Kerkorde eer nie? Mag hierdie optrede geduld word, en waar
mag dit plaasvind, slegs by ’n Klassis, of ook by ’n Streeksinode en uiteindelik ook by ’n
Algemene Sinode? Maak dit die deur oop vir ’n kerkverband van kerke binne die GKSAkerkverband? ’n Kerkverband wat op grond van hoe ’n Agenda van ’n meerdere vergadering
lyk, en hoedanig besluite daar geneem word, hulleself losmaak van sommige kerke binne die
GKSA om net te vergader met ander GKSA-kerke?
Appèlgrond 5
Streeksinode Bosveld het voortgegaan met regskrenking teen Christus en sy Kerk, deur
te besluit dat die Appèl van Klassis Etosha nie slaag nie, sonder om enige Skrif-,
Belydenis- of Kerkorde beginsels as redes vir die besluit aan te dui.
Motivering
Die Appèl van Etosha by Streeksinode Bosveld 2008 is (soos die gebruik is) vir ontvanklikheid
getoets en toe na ’n Kommissie verwys. Die Appèlkommissie het, volgens die aangehegte
Kommissierapport (kyk Bylae 4), by die Streeksinode aanbeveel dat die Appèl slaag. Die
Streeksinode het die Kommissierapport behandel, maar besluit dat die Rapport nie aanvaar
word nie. Daarom staan die besluit dat die Appèl nie slaag nie.
Dit is eerstens regskrenking, aangesien die vergaderingprosedure ten opsigte van
behandeling van Kommissierapporte nie gevolg is nie. Die Streeksinode kon hoogstens
besluit om die Rapport na die Appèlkommissie terug te verwys.
Dit is tweedens regskrenking, aangesien die Streeksinode geen rede waarom die
Kommissierapport nie aanvaar word nie, genotuleer het nie. Sodoende word ’n regsuitspraak
gegee sonder om vir die appèllant aan te dui op grond van watter Skrifbeginsels,
Belydenisgrondslag of Kerkorde reëlings die Appèl nie slaag nie.
5. Afsluitend
Indien Klassis Waterberg ’n positiewe bydrae wou maak (in lyn met die oproep om die eenheid
wat in Christus bestaan te handhaaf, in ooreenstemming met die ordereëlings van die
Gereformeerde Kerke te bevorder en om in gehoorsaamheid aan Christus vrede te bewerk), dan
moes hierdie besluit nooit geneem gewees het nie. Die gevolge van hierdie ondeurdagte besluit
vir die lidmate, gemeentes en kerkverband in Namibië is nie tot opbou van die kerk van Christus
nie. Inteendeel, dit veroorsaak verwarring, verwaarlosing, verbrokkeling van wat vroeër ’n kragtige
kerkverband was.
MMM. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag
Appèl van Klassis Etosha teen die besluit van Streeksinode Bosveld.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Appèl is gestel en verwys na die Kommissie.
2.2 Geleentheid is gebied aan die toeligter, appèllante, lede van die vier gemeentes wat hulle by
Klassis Waterberg gevoeg het asook verskeie ander persone om die Kommissie te spreek en
verdere toeligting te bied.
2.3 Die adviseur, prof A le R du Plooy, se advies is aangehoor.
Besluit: Kennis geneem.
3. Agtergrond van die Appèl
3.1 Kronologies het die saak soos volg verloop
Klassis Etosha het by Klassis Waterberg beswaar gemaak teen ’n besluit om vier gemeentes uit
Namibië toestemming te gee om met hulle te vergader, in plaas van met naburige kerke in
Namibië. Die vier gemeentes het baie lank geografies binne die grense van eers Klassis Nossob
en later Klassis Etosha geval. Die beswaar van Klassis Etosha het nie in 2006 by Klassis
Waterberg gedien nie. Hierop het Klassis Etosha na die “Partikuliere Sinode” Bosveld
geappèlleer op grond van die besluit van Klassis Waterberg om nie die Beswaarskrif te hanteer
nie. Die Appèl het geslaag. In September 2007 het Klassis Waterberg wel die beswaar
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behandel. Klassis Waterberg het nie die beswaar gehandhaaf nie. Klassis Etosha het
geappèlleer na die Streeksinode Bosveld vir regspraak in November 2008. Die Appèl by die
Streeksinode Bosveld het nie geslaag nie. Derhalwe dien die Appèl van Klassis Etosha by die
Algemene Sinode.
3.2 Klassis Waterberg neem hierdie vier gemeentes in hulle ressort op, wel voorwaardelik met die
oog op versoening. Die Appèl beredeneer die saak dat die ordelike weg sou gewees het om die
vier gemeentes terug te verwys na Klassis Etosha om eers hulle besware op te klaar. Die Appèl
stel die saak dat Klassis Waterberg eers met Klassis Etosha in gesprek moes getree het oor die
beweerde spanning wat bestaan. Die appèllante en die verweerders hanteer verskillende
verklarings van KO, art 41. Klassis Waterberg en Streeksinode Bosveld handhaaf die standpunt
dat “naburigheid” nie noodwendig “geografiese” naburigheid beteken nie, maar ook kan inhou
om ’n gemeenskaplike agenda te deel. Klassis Etosha omskryf naburigheid as geografiese
naburigheid.
3.3 Die doel van die Appèl volgens Klassis Etosha: Klassis Etosha versoek die Algemene Sinode
2009 om uitspraak te gee oor die meriete en inhoud van die saak. Klassis Etosha versoek dat
die uitspraak moet handel oor die reg of verkeerd van die optrede van die vier gemeentes,
Klassis Waterberg asook Streeksinode Bosveld. Volgens Klassis Etosha het die optrede van
Klassis Waterberg en Streeksinode Bosveld telkens die optrede van die vier kerke
gekondoneer.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.
4. Bevindings
4.1 Appèlgrond 1
Die reg van Christus word gekrenk deurdat kerke nie sy opdrag “ Lê julle daarop toe om die
eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe”
(Efesiërs 4:3, NAV) uitvoer nie.
4.1.1 Beredenering
4.1.1.1 Die kern van die Appèlgrond is dat Klassis Waterberg die reg gekrenk het deur gemeentes
in Klassis Etosha in Klassis Waterberg op te neem en dat Streeksinode Bosveld hierdie
optrede kondoneer. Die Appèlgrond berus op die aangehaalde Skrifgedeelte (Efesiërs 4:3)
en ’n beroep op KO, art 41. Klassis Waterberg asook Streeksinode Bosveld verstaan
“naburige kerke” (KO, art 41) as kerke wat dieselfde agenda deel. Die eenheid van kerke
word egter nie bepaal deur die agenda van ’n spesifieke vergadering nie, maar vanweë die
eenheid in diens, leer en tug. Klassis Etosha toon aan, met verwysing na erkende
verklarings van die Kerkorde ten opsigte van KO, art 41, dat naburige kerke as geografiese
buurgemeentes ’n beginsel is waaroor eenstemmigheid bestaan. Plaaslike kerke beleef die
eenheid in kerkverband deur mekaar as naburige gemeentes by te staan ten opsigte van
sake van gemeenskaplike belang, in ’n geografiese gebied (vanweë die eenheid in diens
leer en tug). Kerke in dieselfde omgewing staan mekaar by in streekgebonde
omstandighede. Die Kerkorde reël in byvoorbeeld KO, artt 4, 6, 10, 11, 12, 38, 41, 44 asook
die tugartikels die situasies waarin kerke in dieselfde streek mekaar kan bystaan. In die Acta
van Sinode 2006 word ook ander kriteria vir die samestelling van ’n Klassis genoem, maar
nie die kriterium van ’n onversoenlike verhouding nie. Dit is nie die kerklike weg om op
grond van verskille tussen gemeentes ’n Klassis te verlaat nie. Die kerklike weg is die
kerkordelike weg. Hierdie weg moet enduit geloop word. Die appèllante toon aan dat
Streeksinode Bosveld die besluit van Klassis Waterberg kondoneer en strydig is met KO, art
41 wat bepaal dat ’n Klassis uit naburige kerke bestaan.
4.1.1.2 Klassis Etosha toon aan dat kerke in terme van KO, art 86 daartoe verbind is om die
Kerkorde te onderhou, ook vir die doel van meerdere vergaderings. Sinode 2006 vertrek
vanaf die beginsel van die indeling van geografiese grense vir Klassisse. Dit bevestig die
beginsel van geografiese naburigheid, soos deur Klassis Etosha aangetoon. Die appèllante
toon aan dat die besluit van Streeksinode Bosveld die optrede van Klassis Waterberg
kondoneer en daarom nie in lyn is met onder andere die Sinodebesluite van 2003 en 2006
nie. Die Streeksinode Bosveld kondoneer hierdie optrede en standpunte van Klassis
Waterberg deur nie die Appèl van Klassis Etosha te laat slaag nie. Daarmee krenk hulle die
reg van Klassis Etosha deurdat die eenheid met die vier gemeentes verbeek word.
4.1.2 Bevinding
Regskrenking word wel bewys.
Besluit: Kennis geneem.
4.1.3 Aanbeveling
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Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
4.2

Appèlgrond 2
Klassis Waterberg honoreer nie die regsbeginsel om na albei kante van die saak te luister nie
(audi alteram partem), maar besluit om vier gemeentes uit Namibië toe te laat om saam met
hulle te vergader, sonder om die motiverings daarvoor aan die hand van getuienis van Klassis
Etosha te toets.
4.2.1 Beredenering
4.2.1.1 Dit is ’n Skrifbeginsel dat die ander kant van die saak aangehoor moet word (audi alteram
partem) indien daar beskuldiging teen ’n party is. Uit die dokumente en toeligting blyk dat
die gemeentes verskillende redes aangevoer het waarom hulle nie verder met Klassis
Etosha wil vergader nie. Klassis Waterberg besluit om die vier gemeentes in die Klassis op
te neem. Hierdie Klassis het wel ná die opname van die gemeentes moeite gedoen met die
proses van versoening. Vir die beoordeling van die Appèlgrond is dit egter nie die saak
waarom dit gaan nie. Die vraag is: Het Klassis Waterberg, Etosha se kant van die saak
gehoor toe die bewerings aanvanklik teen Klassis Etosha gemaak is? Dit blyk dat Klassis
Waterberg daarvan bewus was dat die vier gemeentes hulle nie meer met Klassis Etosha
een voel in diens, leer en tug nie. Dit is ’n bewering wat die kerkverband in sy wese raak –
in wese kan dit ook verstaan word as ’n beskuldiging teen Klassis Etosha. Klassis
Waterberg het op grond van die bewerings nie Klassis Etosha se kant van die saak gehoor
alvorens die vier gemeentes by hulle opgeneem is nie. Uit die toeligting en stukke blyk
verder dat Klassis Waterberg in die proses die Skrifbeginsel en kerkregtelike reël van audi
alteram partem nie nagekom het nie. Hierdie optrede word deur Streeksinode Bosveld
gekondoneer.
4.2.1.2 Klassis Waterberg neem die gemeentes op sonder om die redes te toets deur die ander
kant van die saak te hoor. Hierdie Klassis versuim om die gemeentes te wys op die
kerkordelike pad om hulle besware te hanteer. Die Kerkorde maak nie voorsiening daarvoor
dat gemeentes hulle op grond van ander redes as dié wat vasgestel is by Sinodes 2003
(p473) en 2006 (p387-399) hulle van ’n Klassis onttrek nie. Die Streeksinode Bosveld krenk
die reg van Klassis Etosha, omdat hulle nie die Appèl van die Klassis laat slaag wat aantoon
dat die audi alteram partem reël oortree is nie.
4.2.2 Bevinding
Die appèllante bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
4.3

Appèlgrond 3
Klassis Waterberg respekteer nie die gees van besluite oor meerdere vergaderings soos deur
die Nasionale Sinode geneem nie.
4.3.1 Beredenering
Kerkorde Artikel 31 bepaal dat wat op kerklike vergaderings met meerderheid van stemme
besluit is, as vas en bindend beskou moet word, tensy bewys word dat dit in stryd is met God
se Woord of die artikels van die Kerkorde. In 2006 het die GKSA saam besluit oor die
toepassing van die indeling van naburige kerke met die Rapport van die Deputate Artikel 48
Kerkorde. Die appèllante beroep hulle op hierdie vertrekpunt wat in 2006 gebruik is. Klassis
Etosha toon verder aan dat Klassis Waterberg sonder om Klassis Etosha te raadpleeg oor die
opname van die vier gemeentes vanuit hulle ressort, nie die bedoeling van besluite oor
meerdere vergaderings gerespekteer het nie.
Streeksinode Bosveld kondoneer met hulle besluit die optrede van Klassis Waterberg.
4.3.2 Bevinding
Die appèllante bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
4.4

Appèlgrond 4
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Klassis Waterberg neem nie die orde binne die kerkverband in ag nie, deur te aanvaar dat die
vier gemeentes “nie meer saam met Klassis Etosha vergader het nie”.
4.4.1 Beredenering
In Kerkorde Artikel 29 word die onderskeie kerklike vergaderings wat onderhou word, gereël. Elke
plaaslike kerk is selfstandig. Hierdie beginsel is eie aan die Gereformeerde kerkbegrip. Die
plaaslike kerk is egter met ander kerke met dieselfde Belydenis, liturgie en kerkregering
een, en beleef die eenheid prakties in kerkverband. Kerkverband rus dus op ’n geestelike
eenheid. Hierdie eenheid word onder andere onderskryf wanneer met die Openlike
Verklaring instemming betuig word. Dit is daarom nie houdbaar dat kerke die eenheid met ’n
betrokke Klassis opsê, maar wel by ’n ander Klassis inskakel, omdat hulle een voel in diens,
leer en tug nie.
Wanneer kerke nie hierdie eenheid binne ’n Klassis ervaar nie, bestaan daar die kerklike weg wat
gevolg moet word. Kerkorde, art 30 reël daarom dat kerklike sake op kerklike wyse
behandel moet word, en dat op meerdere vergaderings alleen sake behandel word wat nie
in mindere vergaderings afgehandel kan word nie, of wat by meerdere vergaderings
tuishoort. Die versoek van ’n gemeente om hulle by ’n ander Klassis te voeg, is ’n saak wat
ander kerke in die omgewing raak. Die band met die Klassis mag nie eensydig opgehef
word nie. Daarom reël KO, art 31 ook die ordelike weg van Appèl en artikel 46 die weg van
beswaar indien ’n gemeente verongelyk is, of van mening is dat ’n bepaalde besluit in die lig
van omstandighede gewysig moet word. Klassis Waterberg het met hulle besluit nie die
kerkregtelike pad gevolg nie. Die Streeksinode Bosveld kondoneer met die afwys van die
Appèl van Klassis Etosha (sonder motivering) die onordelike optrede om nie nadere
ondersoek in te stel na die stand van sake nie. Hiermee neem hulle nie die orde binne
kerkverband in ag nie, en krenk so die reg van Klassis Etosha.
Bevinding
Die appèllante bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
Appèlgrond 5
Streeksinode Bosveld het voortgegaan met regskrenking teen Christus en sy kerk, deur te
besluit dat die Appèl van Klassis Etosha nie slaag nie, sonder om enige Skrif-, Belydenis- of
Kerkordebeginsels as redes vir die besluit aan te dui.
Beredenering
Streeksinode Bosveld het ’n Appèlkommissie se Rapport ter tafel geneem wat aanbeveel dat
die Appèl van Klassis Etosha slaag. Dit is natuurlik die reg van die Streeksinode om die
aanbevelings van die Kommissie te verwerp. Dit het inderdaad gebeur, maar sonder om
motivering aan te bied van waarom die Appèl nie slaag nie. Regspraak is derhalwe gelewer,
maar sonder enige grondige en gemotiveerde motivering. ’n Appèl is wel ’n regspraak, maar in
dié geval het ons te make met ’n kerklike regspraak. Motivering van waarom ’n Appèl slaag, is
noodsaaklik, veral wanneer die Appèl praktiese implikasies het en is ’n verantwoordelikheid
van ’n kerklike vergadering. Daarom is dit noodsaaklik dat die besluit behoorlik gemotiveer
word.
Die Streeksinode Bosveld het met die kondonering van die besluit die reg van Klassis Etosha
gekrenk.
Bevinding
Die appèllante bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
5. Aanbeveling
Die Appèl slaag in sy geheel.
Besluit: Kennis geneem.
6. Implikasie
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Die geslaagde Appèl bring mee dat die besluit van die Streeksinode Bosveld gerojeer word. Die
implikasie is dus dat die besluite van Klassis Waterberg ook nie op grond van kerkregtelike gronde
geneem kon word nie. Die verdere implikasie is dat die vier gemeentes weer deel uitmaak van
Klassis Etosha. Dit bring mee dat Klassis Etosha en die vier gemeentes biddend moet streef om
versoening te bewerk en langs die kerkordelike weg alle probleme van die betrokke vier kerke
behandel.
Besluit: Kennis geneem.
Die vergadering besluit dat die Sinode Deputate benoem na analogie van KO, art 49 om die betrokke
mindere vergaderings ter wille van versoening op hulle versoek met advies te bedien.
’n Geleentheid word aan prof BJ de Klerk gegee om die kerke wat deur die voorafgaande besluit
geraak word, maar ook die breë kerkverband, in gebed aan die Here op te dra.
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12.1.4

APPÈL 2 – BR HG KRUGER TEEN ’N BESLUIT VAN
PARTIKULIERE SINODE OVS EN KWAZULU-NATAL, NOVEMBER
2007 EN 2008 OOR ORANIA SE OPNAME BY KLASSIS
VENTERSBURG (NOORD-VRYSTAAT) (Artt 19, 66, 109, 247)

NNN. Br HG Kruger stel die Appèl.
OOO. Ds TJ van Vuuren lig die besluit van Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal toe.
PPP. Geleentheid vir inligtingsvrae word gegee.
QQQ. Die appèllant en toeligter beantwoord die vrae.
RRR. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 2.
SSS. Dr FP Kruger rapporteer namens Appèlkommissie 2.
TTT. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appèllant.
UUU. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Streeksinode.
VVV. Geleentheid word gegee vir repliek deur die rapporteur van die Appèlkommissie.
WWW. Die afgevaardigdes van Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal neem nie aan die
stemming deel nie.
XXX. APPÈL
Appèl teen besluite van Part Sinode OVS-Natal Nov 2007 en 2008 oor Orania se
opname by Klassis Ventersburg (Noord-Vrystaat).
Na bestudering van al die betrokke stukke oor die saak is dit vir my as buitestaander duidelik
dat die Part Sinode (meerderheid afgevaardigdes) waarskynlik te naby staan aan die saak
om genoegsaam objektief te oordeel oor die saak. Dit wil voorts voorkom asof daar ’n mate
van bevooroordeling oor Orania by hantering van die saak is. Ek vind dit moeilik om te glo
dat indien enige ander Kerkraad A in (’n ander) Klassis B met wedersydse goedkeuring van
beide Klassisse B en C oorskuif na Klassis C, ’n soortgelyke Appèl teen sodanige besluit sou
volg.
Die verloop van hierdie saak gee ’n klassieke voorbeeld weer waar ’n letterknegtelike
hantering van die kerkorde/reg deur amptenare (uitgesluit die Appèlkommissie van Part
Sinode 2007) in die pad gestaan het van ’n geestelike regering van Christus deur sy Woord
en Gees en Waarheid. Amptenare wat die waarheid sou uitvind tydens die hantering van die
saak, ignoreer dit, aangesien hulle slegs werk met wat geskryf is.
Ek treur saam met baie ander in die kerk oor die toestand van die verdeeldheid in die GKSA.
Dit is myns insiens die resultaat van kompromisbesluite deur verskillende Sinodes waarby
klein meerderhede gebruik word om ’n groot groepering se gewete m.b.v. Sinodedwang te
bind. In gesonde kerkregering behoort beginselsake waaroor daar nie voldoende
eenstemmigheid bereik kan word nie, van die tafel gereël te word.
Die Appèl van Vorster en Kie (Bylae 11) kom voor as net nog ’n metode om Sinodedwang
toe te pas om die simptoom van bogenoemde probleem te behandel, in plaas daarvan om
die probleem (Sinodebesluite met ’n klein meerderheid = demokrasie heers in plaas van
Christus deur sy Gees en Woord) aan te spreek.
Stukke aangeheg by die Appèl:
Bylae 1:
Kennis van Appèl op Sinode Jan 2008.
Bylae 2
Die besluit (Notule Part Sinode OVS-Vrystaat – Nov 2008) waarteen
geappèlleer word, tesame met die Kommissierapport uit die Notule.
Bylae 3:
Kommissieverslag van die Part Sinode OVS-Vrystaat 2008.
Bylae 4:
Orania se versoek (2 Okt 2007) om by Klassis Ventersburg in te skakel.
Bylae 5:
Skrywe van Deputate Korrespondensie Klassis Griekwaland-Wes (Sept 2007),
in antwoord op die skrywe van Orania, wat tydens die Klassis van Sept 2007
behandel is.
Bylae 6:
Skrywe van Klassis Burgersdorp (Sept 2007) nadat hulle ’n skrywe van Orania
ontvang het oor hulle voorneme om hulle by Klassis Ventersburg te voeg.
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Bylae 7:
Bylae 8:
Bylae 9:
Bylae 10:
Bylae 11:
Bylae 12:
Bylae 13:

Aanbeveling oor Orania se versoek tydens Klassis Ventersburg van Sept
2007.
Voorlopige Notule van Klassis Ventersburg (Sept 2007) oor die Oraniaversoek. Die Klassis gaan in reses en word hervat op 2 Okt 2007.
Notule van Klassis Ventersburg op 2 Okt 2007.
Appèl van Vorster en Kie op Part Sinode OVS-Natal van Nov 2007.
Uittreksel van die Notule van die Part Sinode 2007.
Beswaarskrif van Orania wat dien op Part Sinode OVS-Natal van Nov 2008.
Uittreksel van die Notule van die Part Sinode 2008.

Aanloop:
21.
Volgens Handelinge Sinode 2006 is Orania by Klassis Griekwaland-Wes ingeskakel
(2006:394, 3.1).
22.
Art 48 Deputate van die Sinode deel Orania in by Klassis Burgersdorp, sonder dat
Orania in die aanbeveling geraadpleeg is (Bylae 4). Soos hierna genoem, was die
bedoeling van die Deputate nie om grense af te dwing nie, maar dat naburigheid as ’n
riglyn gebruik is (kyk Bylae 5).
23.
Orania rig skrywes aan Klassis Griekwaland-Wes, Burgersdorp en Ventersburg om te
probeer reël dat hulle by Klassis Ventersburg inskakel.
24.
Ds Steve van der Walt (namens Klassis Griekwaland-Wes, Deputate
korrespondensie 29 Sept 2007, Bylae 5) was deel van die art 48 Sinodedeputate en
rig ’n skrywe aan Klassis Ventersburg nadat Griekwaland-Wes in September oor die
saak gehandel het. In die skrywe stel hy dat die art 48 Deputate nie die grense van
bo-af wou dwing nie, en alhoewel hulle die beginsel van naburigheid as riglyn gebruik
het, berus die indeling van Orania (volgens Klassis Griekwaland-Wes) by haarself,
Klassis Middelburg en Ventersburg.
25.
Dit kom voor asof Klassis Middelburg toe a.g.v. die herindeling vervang is met Klassis
Burgersdorp. Gevolglik antwoord Klassis Burgersdorp die skrywe van Orania (18
Sept 2007, Bylae 6). In die skrywe neem Klassis Burgersdorp kennis van Orania se
wens om eerder by Klassis Ventersburg in te skakel. Hulle skryf dat “Ons sien daarna
uit dat oor sake waaroor daar tans onrustigheid in die GKSA is, deur opregte studie
en verdieping in so ’n mate helderheid mag kom dat daar vir GK Orania weer die
vrymoedigheid sal wees om by Klassis Burgersdorp in te skakel.” Dit is dus duidelik
dat Klassis Burgersdorp die huidige situasie (t.o.v. Orania se inskakeling by
Ventersburg) broederlik aanvaar, alhoewel dit ongewens is.
26.
Orania doen aansoek om by Klassis Ventersburg in te skakel. Die Klassis (Sept
2007) se Moderamen beveel die volgende aan (Bylae 7): “1.1.3 In hierde saak word
aan die hand gedoen dat GK Orania sy verbintenisse met ander kerklike
vergaderings ordelik afhandel.” En: “1.2.1 Dat die GK Orania in die ressort van
Klassis Ventersburg opgeneem kan word sodra hulle die saak by die ander Klassisse
waarby hulle betrokke is, afgehandel het.” Klassis Ventersburg (11 Sept 2007)
aanvaar die aanbeveling (Bylae 8).
27.
Klassis Ventersburg (11 Sept 2007) gaan in reses en word hervat op 2 Okt 2007. In
die gees van die aanbeveling van Klassis Ventersburg 11 Sept (kyk Bylae 7 en 8) rig
Orania weer ’n skrywe (Bylae 4) aan die Klassis (2 Okt 2007) waarby hulle die
reaksie van Klassis Griekwaland-Wes (Bylae 5) en Burgersdorp (Bylae 6) voorhou
as getuienis dat hulle die skuif na Ventersburg broederlik met die twee Klassisse
uitgeklaar het.
28.
Klassis Ventersburg (van 11 Sept en voortgesit na reses op 2 Okt 2007, Bylae 9)
neem kennis van die getuienis (Bylaes 4, 5 en 6) en besluit om Orania op te neem.
29.
Daarop volg die Appèl van Vorster en Kie (Bylae 10) op Part Sinode OVS-Natal (Nov
2007). Interessant dat die Appèlkommissie aanbeveel het dat die Appèl nie slaag nie
(Bylae 11), maar dat die Part Sinode die aanbeveling verwerp, sonder behoorlike
motivering.
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30.
31.

Orania rig ’n Beswaarskrif aan Part Sinode OVS-Natal van Nov 2008. Die
Beswaarskrif slaag nie (Bylae 12 en 13).
Besluite waarteen geappèlleer word (Part Sinode Nov 2006): (Bylae 13 en 14)
“Punt 4.1: Met meerderheid van stem goedgekeur.
Punt 4.2: Met meerderheid van stem goedgekeur.
Punt 4.3: Met meerderheid van stem goedgekeur.
Punt 4.4: Met meerderheid van stem goedgekeur.
Punt 4.5: Met meerderheid van stem afgekeur. Beswaargrond 5 slaag nie.”

Gronde van Appèl
32.
Appèlgrond 1
Die besluite van Part Sinode OVS-Natal van 2007 en 2008 bots met die gees van KO, art 30
(Op meerdere vergaderings moet alleen sake behandel word wat nie in mindere
vergaderings afgehandel kan word nie of sake wat by die meerdere vergaderings tuishoort)
en neig in die rigting van “indringing in die diens van ’n ander” (KO, artt 79/80). Klassis
Ventersburg (later Noord-Vrystaat) het verseker dat Orania se skuif broederlik met alle
betrokke meerdere vergaderings opgeneem is (Klassis Griekwaland-Wes en Burgersdorp).
Die saak oor Klassisgrense (wat op die Klassis se tafel hoort – KO, art 30) is daar ordelik
afgehandel (kyk Bylaes 7, 8 en 9 tesame met Bylaes 5 en 6). Die Part Sinode meng
daarom in deur ’n Appèl ter tafel te neem (2007, en te handhaaf 2008) sonder dat die feite
oor die ordelike afhandeling van die saak by die Klassis in ag geneem is.1 Die Part Sinode
krenk dus reg onder KO, art 30 (en moontlik onder KO, artt 79/80).
Motivering
12.1 Orania klaar broederlik haar posisie uit met die betrokke meerdere vergaderings
(Klassis Burgersdorp, Griekwaland-Wes en Ventersburg) en Klassis Venterburg
neem ’n verantwoordelike besluit dat Orania in sy ressort kan inskakel, omdat Orania
sy posisie ordelik met Burgersdorp en Orania uitgeklaar het (kyk Bylaes 7, 8 en 9
tesame met Bylaes 5 en 6). Die saak oor Klassisgrense hoort tuis by die Klassis (KO,
art 30) en die Klassis het die saak ordelik afgehandel. Die Part Sinode (2007 en
2008) het nie by behandeling van die ontvanklikheid van die saak (Appèl Vorster en
Kie – Bylae 10) hierdie feite in ag geneem nie, en krenk daarom reg onder KO, art
30.
12.2 Dit is presies dieselfde beginsel wat daagliks met individue toegepas word wat van
gemeente A na B in die GKSA skuif. As Kerkraad A broederlik aanvaar (dikwels oor
dieselfde verskille wat Orania aanvoer – kyk Bylae 4) dat die lidmaat wil skuif, dan rig
hulle ’n skrywe (attestaat) aan Kerkraad B om die lidmaat aan hulle sorg toe te
vertrou. Inmenging deur meerdere vergaderings oor sodanige besluite (Kerkraad A
om die lidmaat te laat gaan, en Kerkraad B om die lidmaat te aanvaar) sou neerkom
op indringing in die diens van ’n ander (KO, artt 79/80). Dieselfde beginsel behoort te
geld vir Orania en die besluite van die betrokke Klassisse (dit is as Christus self deur
sy Woord en Gees toegelaat word om te regeer).
12.3 Al treur meeste van ons oor die toestand in die GKSA vandag, is dit nie ’n rede om
d.m.v. inmenging (Sinodedwang) sake wat reeds onderling en by die regte
verandering(s) (KO, art 30) op ’n broederlike wyse geskik is, van bo af te wil reguleer
nie. Die oplossing vir die jammerlike staat waarin Christus se kerk haarself bevind,
moet op ’n ander manier benader word.
33.
Appèlgrond 2
Partikuliere Sinode 2007 en 2008 handhaaf ’n Appèl (Bylae 10) waarin die 9de Gebod in
gedrang kom en krenk daarom reg.
Motivering
13.1 Die Appèl (op Part Sinode 2007, Bylae 10) wat gehandhaaf word (Part Sinode 2008,
Bylae 12 en 13) beweer dat “Klassis Ventersburg en Klassis Noord-Vrystaat gekies
1

Die grond wil nie beweer dat daar geen moontlikheid van Appèl op ’n meerderheidsvergadering is nadat so ’n saak selfs
broederlik uitgeklaar is nie. Daar mag ander regsgronde vir Appèl bestaan. Dit is egter regskrenking as die volle feite oor die
saak nie behoorlik geweeg is nie.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

het om saam met Orania besware teen Sinodebesluite te hanteer by wyse van
saamgroepeer van eendersdenkendes in plaas van om dit te hanteer langs die weg
wat in art 31 gereël word ... ook geen geleentheid aan die kerke binne die ressort van
Klassis Griekwaland-Wes en Klassis Burgersdorp gegee om hulleself te verantwoord
nie, maar bloot voortgegaan om ’n nuwe kerklike eenheid tot stand te bring” (Bylae
10, 2.2).
Die sake wat Orania onder andere aanvoer as waaroor hulle sterk voel, is die
volgende (kyk Bylae 4): (a) Nagmaalbeker, (b) die 1933-Bybelvertaling, (c) gebruik
van 1933-Psalmberyming, (d) manne in die besondere ampte, ens. Al hierdie sake
(uitgesonderd die vrou in die amp – my persoonlike siening) is aan die vryheid van
die plaaslike Kerkraad oorgelaat. Selfs al skaar kerke wat sterk hieroor voel hulle
bymekaar, mag hulle nie beskuldig word daarvan dat hulle ’n nuwe kerklike eenheid
tot stand sou bring en dat hulle sou nalaat om KO, art 31 te gebruik nie! Hulle oefen
slegs hulle reg uit om in die toegelate vryheid ’n keuse uit te oefen waarin hulle
gewetens nie gebind word nie. Die Sinodebesluit maak hiervoor voorsiening! ’n Nuwe
kerklike eenheid kan slegs ter sprake wees as ’n groep ’n rigting inslaan wat teen die
Skrif, KO en Belydenis (ingeslote Sinodebesluite) bots.
Die feit dat die Sinode dubbelsinnige besluite geneem het oor die sake
(Nagmaalbeker, 2003-omdigting, ens) is die oorsaak van toenemende verdeeldheid
in die kerkverband. Dat sommige kerke steeds vrouens as diakens bevestig en
kelkies gebruik (of die teenoorgestelde) is die simptoom van die probleem.
Sinodedwang om die simptoom aan te spreek, sal nie die oorsprong van die
probleem oplos nie, maar die emosies rondom die probleem slegs verder opjaag.
Die stelling dat Orania nie bereid is om die kerklike pad te volg nie, is nie in
ooreenstemming met die feite en die 9de Gebod nie. (Vgl. die Agendas van die laaste
paar Sinodes.) Ek twyfel of daar enige Kerkraad is waarvan verhoudingsgewys
dieselfde aantal Beswaarskrifte en Appèlle aan meerdere vergaderings gerig is as
Orania. Die stelling is nie begrond in hulle Appèl nie en die Part Sinode spreek
daarmee ’n algemene oordeel oor Orania uit wat nie met die waarheid (9de Gebod)
strook nie.
Die stelling dat die kerke in die ressort van Klassis Griekwaland-Wes en Burgersdorp
nie geleentheid gehad het om te reageer op die skuif van Orania na Klassis
Ventersburg nie, slaag nie die toets van die waarheid nie. Beide Klassis GriekwalandWes (Bylae 5) en Burgersdorp (Bylae 6) het op die skrywe van Orania gereageer. Dit
wil voorkom asof die beswaardes (Vorster en Kie – Bylae 10), wat teenwoordig was
op die betrokke meerdere vergaderings, nie hulle sin gekry het nie en nou
Sinodedwang wil toepas om hulle sin af te dwing.
Die Appèl van Vorster en Kie (Bylae 10, 3.2) beweer voorts dat daar nou ideologiesgedefinieerde Klassisse sou ontstaan a.g.v. Ventersburg se besluit om Orania in hulle
ressort op te neem. Dit is onmoontlik dat kerke wat hulle self beroep op
Sinodebesluite (wat vryheid toelaat t.o.v. die gebruik van beker, Bybelvertaling,
Psalmberyming, man in die amp, ens) geklassifiseer kan word as ideologies vreemd
aan die res van die kerke. Part Sinode 2007 en 2008 krenk daarom reg. omdat die
etiket aan Klassis Ventersburg (Noord-Vrystaat) gehang word deur hulle besluite.
Die Appèl van Vorster en Kie (Bylae 10, 5.2) beweer voorts dat Orania hulleself sou
afgeskei het omdat Klassis Burgersdorp en Griekwaland-Wes Sinodebesluite erken
wat Orania verwerp. Eerstens is die bewering dat Orania hulleself sou afgeskei het,
nie korrek nie. Orania het ordelik hulle posisie met die betrokke Klassisse uitgeklaar.
Kyk die reaksie van die betrokke Klassisse (Bylae 5 en 6). Weereens, Orania is
geregtig om plaaslik self te besluit oor sake soos bo genoem (beker, Bybelvertaling,
Psalmberyming, man in die amp, ens). Deur sodanige besluite te neem, is nie in stryd
met enige Sinodebesluit opgetree nie. Orania se keuse in die verband kan daarom
nie dien as bewys dat Orania sou afskei van ander kerke nie. Orania volg wel die weg
van art 31 oor verskillende sake, ingesluit bg. sake.
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13.8

Die korrekte weg wat die beswaardes moes gevolg het, was om die probleme/vrae
wat hulle het broederlik volgens Matt 18 met Orania op te geneem het. Dan sou hulle
kon vasstel of dit wel waar is of Orania enige iemand (of Kerkraad) van dwaalleer sou
beskuldig. Dit moet toegegee word dat die skrywe van Orania (Bylae 4) wel so ’n
indruk kon geskep het (“... kerke wat saamkom in Klassis Venterburg ook nog
gehoorsaam aan die Woord van God wil bly in dit wat ons geleer is.”) Dit is en kan
egter nooit meer as ’n afleiding en ’n indruk wees nie. Part Sinode OVS-Natal (2007)
moes daarom nooit die Appèl van Vorster en Kie ter tafel geneem het nie, omdat
hulle aannames maak sonder om dit d.m.v. Matteus 18 eers uit te geklaar het. Part
Sinodes 2007 en 2008 krenk daarom reg onder KO, art 30 (en moontlik die 9de
Gebod), omdat Orania (met sanksionering van die Part Sinode) gebrandmerk word
oor onduidelikhede in hulle brief wat nie broederlik met hulle volgens Matteus 18
uitgeklaar is nie.

YYY. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
a. Opdrag
Appèl van HG Kruger teen besluite van Partikuliere/Streeksinode KwaZulu-Natal oor
Orania se opname by Klassis Ventersburg.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake waarvan kennis geneem word
2.1 Die Appèl is gestel en verwys na die Kommissie.
2.2 Geleentheid is gebied aan die toeligter sowel as verweerders om die Kommissie te
spreek en verdere toeligting te bied.
2.3 Die adviseur, prof A le R du Plooy, het advies gelewer.
Besluit: Kennis geneem.
c. Tersaaklike agtergrond van die Appèl
Kragtens die Rapport van Kerkorde Artikel 48 Deputate word Orania ingedeel by Klassis
Burgersdorp. Die beginsel van naburigheid is wel in die indeling as ’n maatstaf geneem.
Orania was op daardie stadium onder die indruk dat hulle onder Klassis Griekwaland-Wes
geressorteer het. Intussen het Klassis Burgersdorp Orania opgeroep vir die Klassis op 11
September 2007. Orania het korrespondensie gerig om eerder by Klassis Ventersburg in
te skakel. Op 2 Oktober 2007 besluit Klassis Ventersburg om Orania (op grond van
korrespondensie aan Orania dat die aansoek met Griekwaland-Wes en Burgersdorp
uitgeklaar is) in hulle Klassis op te neem. In November 2007 neem die “Partikuliere
Sinode” OVS-Natal ’n Appèl ter tafel. In dié geval beveel die Appèlkommissie aan dat die
Appèl nie slaag nie, maar die Sinode verwerp die aanbeveling van die Kommissie en laat
die Appèl slaag, volgens die appèllant met gebrekkige motivering. In November 2008 dien
’n Beswaarskrif van Orania by Streeksinode KwaZulu-Natal. Die Beswaarskrif slaag egter
nie. Broeder HG Kruger appèlleer op grond hiervan na die Algemene Sinode.
Besluit: Kennis geneem.
d. Bevindings
4.1 Appèlgrond 1
Die besluite van Partikuliere Sinode OVS-Natal in 2007 en 2008 bots met die gees
van KO, art 30 en neig in die rigting van indringing in die diens van ’n ander (KO,
artt 79/80).
4.1.1 Beredenering
4.1.1.1 Die appèllant voer aan dat die Partikuliere Sinode OVS-Natal/Streeksinode
KwaZulu-Natal die reg gekrenk het deur nie voldoende uitvoering te gee aan KO,
art 30 nie. Kerkorde, art 30 wat as Appèlgrond aangevoer word, het betrekking op
die feit dat kerklike sake op kerklike wyse hanteer word en dat alleen sake op
meerdere vergaderings behandel word wat nie in mindere vergaderings
afgehandel kan word nie. In die lig hiervan is KO, art 30 nie van toepassing nie.
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Die appèllante het teen ’n besluit van Klassis Ventersburg na die Streeksinode
KwaZulu-Natal geappèlleer. Hiermee is die kerklike weg gevolg en moes die
Streeksinode uitspraak gee. Hier is dus geen sprake van “indringing in die diens
van ’n ander” soos deur die appèllant beweer word nie.
4.1.1.2 Die appèllant vergelyk verder in 12.2 van sy motivering van Appèlgrond 1 die
inskakeling van gemeentes by ’n Klassis (KO, art 41) met die inskakeling van
lidmate by ander gemeentes. Hiermee word ’n gelykstelling getref tussen KO, artt
41 en 82. Die gelykstelling is nie geldig nie. Kerkorde, art 82 reël die vertrek van
lidmate, terwyl KO, art 41die saamkom van kerke in ’n Klassis (geografies) reël.
4.1.1.3 Dit blyk verder uit 12.3 van die Appèlskrif asook toeligting dat Orania nie die saak
met Klassis Burgersdorp uitgeklaar het oor waarom hulle nie by Burgersdorp wil
inskakel nie. Die saak was nog nie afgehandel soos wat die appèllant beweer nie.
Dit blyk uit ’n brief van Klassis Burgersdorp, gedateer 18 September 2007, dat
Klassis Burgersdorp slegs kennis geneem het van Orania se besluit om hulle by
Klassis Ventersburg te voeg. Uit die res van die brief blyk dit dat die Klassis die
saak verder met hulle sal wil opneem, en daarom die verwysing na die woorde van
die Openlike Verklaring, die vermaning uit Johannes 13:34 en 35 en die bede tot
toekomstige eenheid. Daar word ook pertinent aan Orania die vraag gevra:
“Beteken u besluit om nie by Klassis Burgersdorp as geografiese naaste in te
skakel nie, dat u u nie in leer, diens en tug met hierdie Klassis kan vereenselwig
nie?” Hieruit blyk dat Klassis Burgersdorp nie goedkeuring verleen het aan Orania
om by Klassis Ventersburg in te skakel nie. Die appèllant toon nie aan dat die reg
in dié opsig gekrenk is nie.
4.1.1.4 Die appèllant beweer dat die Streeksinode KwaZulu-Natal in die diens van ’n
ander ingedring het. In sy beredenering ontbreek die gedagtegang van KO, art 36,
waarin die seggenskap van die onderskeie vergaderings gereël word. Die artikel
praat van seggenskap en nie van gesag nie. Die verskillende vergaderings het
daarom gelyke seggenskap. Kragtens KO, art 36 het die onderskeie vergaderings
nie die reg om in mekaar se sake in te meng nie. Tog mag die saak van
seggenskap nie buite rekening gelaat word nie. ’n Streeksinode bestaan uit
naburige Klassisse. In daardie sin van die woord is die onderskeie kerke binne die
ressort van die Streeksinode ook op mekaar aangewese. Die Klassis eerbiedig die
seggenskap van die Streeksinode deur hulle aan die besluite van die meerdere
vergadering te hou (KO, art 31). Enigiemand het die reg om teen die besluit van ’n
kerklike vergadering te appèlleer. Die appèllant toon nie aan dat die Streeksinode
OVS-Natal ultra vires, m.a.w. buite hulle bevoegdheid, opgetree het nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.1.1.1 tot 4.1.1.4.
4.1.2 Bevinding
Die appèllant bewys nie regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.1.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.2

Appèlgrond 2
Die Partikuliere Sinode OVS-Natal handhaaf ’n Appèl waarin die Negende Gebod in
gedrang kom, en krenk daarom reg.
4.2.1 Beredenering
4.2.1.1 Oor die motivering by 13.1 – 13.4
Die aansoekbrief van Orania om by Klassis Ventersburg aan te sluit, verwys
duidelik in die motivering na optredes van gemeentes in Klassis Griekwaland-Wes
en by implikasie Klassis Burgersdorp, wat na die oordeel van Orania nie meer die
Skrif, Belydenis en Kerkorde handhaaf nie. Die appèllante by Streeksinode
KwaZulu-Natal was dus korrek in hulle vertolking dat Orania eers die weg van KO,
art 31 met Klassis Griekwaland-Wes en Klassis Burgersdorp moes geloop het.
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Die appèllant beroep hom in die Appèlgrond op KO, art 31 ten opsigte van sake
wat nie betrekking het op hierdie saak nie. Die vraag is nie in hoeveel sake Orania
hulle op KO, art 31 beroep het nie, maar of Orania die weg van KO, art 31 met
Klassis Burgersdorp geloop het. Orania het egter nie dié pad met Klassis
Burgersdorp geloop nie. Die appèllant verwys egter in sy motivering (13.4) vir
Appèlgrond 2 dat Orania wel ’n hele klomp Appèlle by wyse van KO, art 31
ingedien het by meerdere vergaderings. Hierdie stelling het egter niks te doen met
die beroep op KO, art 31 met betrekking tot Klassisse Griekwaland-Wes en
Burgersdorp wat die appèllante by Streeksinode KwaZulu-Natal gedoen het nie.
Vanuit die Appèl wat by die Streeksinode geslaag het, blyk dit dat die sake waarop
die appèllante hulle beroep het met bewys uit Skrif, Kerkorde en Belydenis gedoen
is. Die besluit van die Streeksinode berus daarom nie op valse getuienis nie.
4.2.1.2 Oor die motivering by 13.5 en 13. 7
Sien die beredenering by Appelgrond 1 met betrekking tot die skrywe van Klassis
Burgersdorp aan Orania wat selektief deur die appèllant en deur Orania hanteer is.
Die saak was dus nie reeds opgeklaar soos beweer word nie.
4.2.1.3 Oor 13.6
In hierdie punt van motivering verwys die appèllant na die motivering by
Appèlgrond 2 van die appèllante by Streeksinode KwaZulu-Natal 2008. In hierdie
motivering staan die volgende sinne: “Deur die opname van Orania vervang
Klassisse Noord-Vrystaat en Ventersburg die beginsel van naburigheid met die
beginsel van eendersdenkendheid. Geografiese Klassisse maak nou plek vir
ideologies-gedefinieerde Klassisse.” Die klem is op eendersdenkende Klassisse
en die woordkeuse van “ideologiese Klassisse” was na die mening van die
Kommissie ’n ongelukkige woordkeuse. Aan die ander kant kan ideologies ook
volgens die WAT “denktipes vir ’n groep wat heersend onder hulle is”, beteken.
Ideologies beteken in die konteks van die Appèl eendersdenkendheid soos in die
Appèlskrif aangetoon is wat by die Streeksinode gedien het.
Die feit is egter: In die aansoekbrief van Orania staan baie duidelik dat hulle hul as
gevolg van sekere Sinodebesluite nie meer tuis voel by Klassisse GriekwalandWes en Burgersdorp nie. Dit kom tog duidelik daarop neer dat Orania meen dat
hulle denke oor sekere sake meer ooreenstem met die denke van Klassis
Ventersburg as met die denke van ander Klassisse oor die betrokke sake.
4.2.1.4 Oor die motivering by 13.8
Die appèllant toon aan dat die Streeksinode KwaZulu-Natal die saak vooraf
broederlik volgens Matteus 18 met Orania moes opgeneem het. Die Appèl
kragtens KO, art 31 wat by die Streeksinode KwaZulu-Natal gedien en geslaag
het, het egter niks te make met die wyse waarop onderlinge vermaning en die tug
volgens Matteus 18 en KO, artt 71-75 geskied nie. Artikel 31 reël juis die weg
waarvolgens enigiemand kan appèlleer teen die besluit van ’n vergadering indien
hy deur die besluit van ’n vergadering verongelyk is.
Die appèllant toon nie in Appèlgrond 2 aan dat die Negende Gebod in die proses
oortree is nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.2.1.1 tot 4.2.1.4.
4.2.2 Bevinding
Regskrenking word nie bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
e. Aanbeveling
Die Appèl slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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13. Bybelmedia, Bybelvertaling en Bybelverspreiding
13.1 Rapport Deputate Bybel (Artt 24, 25, 179)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Br HL Dekker lewer die Rapport.
Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Finansiële sake word verwys na Kommissie Finansies.
Br HL Dekker rig ’n woord aan die Sinode namens die Bybelgenootskap van SA.
Ds AP Kruger bedank br HL Dekker vir sy optrede en sy werk in die Bybelgenootskap.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Finansiële Kommissie.
Die Voorsitter bedank ds JGL van der Walt en sr I Senekal vir hulle betrokkenheid by die vertaling van die
Bybel vir Dowes.

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.
Besluit: Kennis geneem.
2. BYBELVERSPREIDING
2.1
Opdrag (Acta 2006:123, 7.1.2.1 en 7.1.2.2)
2.1.1
Hou fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap in Suid-Afrika in
stand.
2.2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.2.1
Fondsinsameling
2.2.1.1
Die werksaamhede van die skakeldeputaat, mnr Hennie Dekker, behels onder andere dat hy op
Sondae ná eredienste by gemeentes optree en Power Point-aanbiedings doen oor die werksaamhede
van die Bybelgenootskap. Tydens hierdie optredes is besondere aandag aan spesiale projekte van die
BSA ten opsigte van Bybelverspreiding, Bybelvertaling, ens gegee.
2.2.1.2
Maandelikse besoeke aan gemeentes vorm die basis van kontak met predikante, kerkrade,
sustersverenigings, Bybelstudiegroepe, senior lidmate en jeuggroepe. Kerkrade is aangemoedig om
volgens die goedgekeurde riglyn van R23 per belydende lidmaat per jaar vir Bybelverspreiding by te
dra.
2.2.1.3
Aan Klassisse is verslag gedoen oor bydraes van gemeentes. Die tydperk waaroor verslag gedoen
word, is altyd van die vorige jaar (Januarie tot Desember). Aan die begin van elke jaar ontvang elke
gemeente ook ’n uiteensetting van inbetalings gedurende die vorige jaar gedoen. Op hierdie wyse
kan elke gemeente sy oorbetalings vir Bybelverspreiding kontroleer.
2.2.1.4
Bydraes van gemeentes en individue het die afgelope 3 jaar met tussen 10 en 13 persent gegroei.
Voorwaar seën uit die Here se hand:
Jaar geëindig
31 Oktober
2003
2004
2005
2006
2007
2.2.1.5

2.2.2

Bedrag
855 198
1 013 535
1 022 614
1 168 485
1 332 117

Gemiddeld per Belydende
lidmaat
11.60
14.08
14.66
16.85
19.64

Gedurende die afgelope jaar het die Comrades-marathon, wat deur baie gelowiges gebruik word as
geleentheid om fondse vir Bybelverspreiding in te samel, na ’n Sondag verskuif. Dit het wye reaksie
uitgelok en die BSA het in die spervuur beland. Die saak is in die pers rapporteer en verskeie
lidmate het hulle ontevredenheid met die toedrag van sake teenoor die BSA geopper. Die
Hoofsekretaris, ds Gerrit Kritzinger, het die BSA se standpunt hieroor in ’n brief gestel. Na
aanleiding hiervan het die BSA die Hardloop vir Bybels-projek uitgebrei na alle marathonne wat
deur die loop van die jaar aangebied word.
Skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
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2.2.2.1

Mnr Dekker dien op alle vlakke as skakel met die BSA. Gedurende 2007 is hy ook aangestel as die
Streekhoof vir die Noordwes-provinsie. In hierdie hoedanigheid as Streekhoof het hy ook toegang
tot hoër vlak vergaderings binne die BSA en het stemreg op die Nasionale Raadvergadering. Die
Noordwes-streek is een van 5 nuwe streke wat daargestel is met die doel om “nader aan die mense te
beweeg” en ook om “Bybels tot by die verste uithoeke van die platteland te versprei”. Dit het ook
meegebring dat Streekrade vir die nuwe streke in die Noord-Kaap, Limpopo, Mpumalanga, Gauteng
en Noordwes tot stand moes kom. Die Streeksinodes in die streke is ook versoek om kerklike
afgevaardigdes aan te wys vir die nuwe Streekrade waarop hulle sal dien, om so inspraak te hê
namens die kerke in daardie streke. Streeksinodes het gunstig reageer en Deputate is aangewys om
op die Streekrade te dien.
2.2.2.2
In al die Streekrade speel Gereformeerdes ’n belangrike rol. In die Wes-Kaap en Noordwes
byvoorbeeld, is ds Rodney van Wyk en prof Rantoa Letšosa as Voorsitters aangewys. Dit beteken
dat die broeders, saam met die Voorsitters van die ander Streekrade, op die Nasionale Raad dien.
Die Raad is die hoogste gesagsliggaam van die BSA. Gedurende die Nasionale Raadvergadering van
November 2007 is ds Van Wyk en prof Letšosa aangewys as lede van die Bestuurskomitee waar
hulle op hoogste vlak besluite neem rakende die bedryfs- en finansiële sake van die BSA.
2.3
Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.3.1
Die Sinode stel die riglyn vir bydraes vir Bybelverspreiding vas op R25 per belydende lidmaat vir 2009.
Die Skakeldeputaat sal die riglyn aan kerke deurgee. Die riglyn sal jaarliks verhoog word volgens die
besluit van die Sinode (Acta 2006, 119, 3.2.2).
2.3.2
Die Sinode spreek sy gelukwense teenoor ds Rodney van Wyk en prof Rantoa Letšosa uit met hulle
verkiesing op die Uitvoerende Komitee van die BSA.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.2.
3. BYBELMEDIA
3.1
Opdrag (Acta 2006:123, 7.1.1.1 en 7.1.1.2)
3.1.1
Hou skakeling met Bybelmedia en benoem kundige persone op ad hoc basis, indien Bybelmedia van
adviespanele in die keuring van manuskripte gebruik maak.
3.2
Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
3.2.1
Ds BR Kingma (Bellville-Oos) is aangewys om met Bybelmedia te skakel.
3.2.2
Geen noemenswaardige skakeling met Bybelmedia het gedurende die afgelope termyn plaasgevind nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.2.2.
3.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.3.1
Dat die Sinode nie weer ’n Deputaat vir skakeling met Bybelmedia aanwys nie.
3.3.2
Dat Bybelmedia die Deputate Bybel kontak indien kundiges benodig word om op adviespanele vir
keuring van manuskripte te dien.
Besluit: Goedgekeur.

4.
BYBELVERTALING
4.1
Opdrag (Acta 2006:123-124)
4.1.1
Benoem persone op die Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap.
4.1.2
Verleen samewerking in alle sake wat verband hou met die “Verdere Afrikaanse Vertaling van die
Bybel”.
4.1.3
Die opdrag van 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.
Besluit: Kennis geneem van 4.1.1 tot 4.1.3.
4.2
Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
4.2.1
Afrikaanse Bybelvertaling vir Dowes
4.2.1.1
Die Deputate het ds JGL van der Walt (Worcester) en sr I Senekal benoem om op die Keurkomitee
te dien.
4.2.1.2
Ds Van der Walt doen met blydskap verslag dat die hele proses van vertaling, druk en verspreiding
van die Bybel vir Dowes voltooi is en die Bybel is in Februarie 2008 landswyd vrygestel Die Bybel
word goed ontvang deur die dowe gemeenskap. Wat die Bybel uniek maak, is dat dit slegs die
tweede vertaling vir dowes in die wêreld is. Die Bybel is ook vir horendes geskik. Veral kinders
behoort aanklank te vind by die eenvoudige woordgebruik asook die 17 000 voetnote wat baie
begrippe mooi verduidelik.
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4.2.2
Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
4.2.2.1
Die volgende persone is op die Interkerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling van die
Bybelgenootskap van SA uit die geledere van die GKSA benoem: Proff GJC Jordaan (sameroeper),
HF van Rooy, JJ Janse van Rensburg, PP Kruger, HJM van Deventer (skakeldeputaat), dr AJ Kruger
(sekundus – OT) en prof FP Viljoen (sekundus – NT). Die betrokke persone en die Bybelgenootskap
is van hierdie benoemings in kennis gestel.
4.2.2.2
Die benoemdes (of sekundi) het sedert Sinode 2006 by die volgende geleenthede saam met die
Kerklike Advieskomitee vergader: 23 Oktober 2006 (jaarlikse vergadering), 22 Oktober 2007
(jaarlikse vergadering). Hierbenewens woon die benoemdes, saam met ander persone wat benoem is
as medewerkers aan ’n volgende Afrikaanse vertaling van die Bybel, opleidingsgeleenthede in
hierdie verband gedurende 2006 en 2007 by.
4.2.2.3
Tydens die vergadering van 23 Oktober 2006 is veral aandag gegee aan sake wat verband hou met
die volgende Afrikaanse Bybelvertalingsprojek. ’n Begeleidingskomitee onder voorsitterskap van
prof HJB Combrink staan aan die stuur van die projek. Verslag is gedoen oor opleidingseminare wat
gedurende 2006 aangebied is, asook die werkboek waarvolgens die onderskeie boekspanne die
vertaling sal aanpak. Tydens Sinode 2006 is verslag gedoen oor die spesifieke vertaalopdrag waarop
ooreengekom is en wat in die genoemde werkboek in meer besonderhede uiteengesit word (vgl Acta
2006:122).
4.2.2.4
Tydens die vergadering van 22 Oktober 2007 is terugvoering gegee van ’n ontmoeting wat die
Begeleidingskomitee gehad het met dr Jaap van Dorp van die Nederlandse Bybelgenootskap en
aanpassings wat na aanleiding daarvan gemaak is in die proses. Daar is onder andere besluit om
Eksegetiese Koördineerders aan te stel om te help om die proses te bestuur. Verslag word ook
gedoen insake verdere opleidingseminare wat tydens 2007 aangebied is en dat kerke gedurende
2007 aangaande die verdere vertaling ingelig is. Die belang van kerklike konsultante vir die proses
is ook herbevestig.
4.2.2.5
Die Deputate Bybel van die GKSA het in verband met die benoeming van kerklike konsultante ’n
brief van die begeleidingskomitee ontvang (Maart 2008) waarin gevra is dat ’n beperkte getal
konsultante uit die GKSA aangewys word. Die Deputate het besluit om ’n stedelike gemeente, ’n
plattelandse gemeente, asook ander belanghebbende persone hierby te betrek.
4.2.2.6
Die saak rakende die vertaling van Godsname in die Afrikaanse vertaling van die Bybel is nog nie
afgehandel nie. Verskillende moontlikhede word op hierdie stadium oorweeg. Insae wat die
Deputate gehad het in reeds vertaalde werk wat aan kerklike konsultante voorgelê gaan word, dui
daarop dat ortografiese onderskeid (bv. HERE vir die Verbondsnaam, soos in die 1933-vertaling)
beslis een van hierdie moontlikhede is.
Besluit: Kennis geneem van 4.2.1 tot 4.2.2.6.
4.3
Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.3.1
Afrikaanse Bybel vir Dowes
4.3.1.1
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.
4.3.1.2
Die Sinode neem met waardering kennis van die werk wat ds Van der Walt en sr Senekal in hierdie
verband gedoen het.
4.3.1.3
Die Sinode wens die Bybelgenootskap en alle medewerkers aan die projek hartlik geluk met die
afhandeling van hierdie werk en vertrou dat dit tot groot seën in die koninkryk sal wees.
4.3.2
Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
4.3.2.1
Die Sinode keur die benoeming van Proff GJC Jordaan (sameroeper), HF van Rooy, JJ Janse van
Rensburg, PP Kruger, HJM van Deventer, FP Viljoen (sekundus – NT), dr AJ Kruger (sekundus –
OT) op die Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling goed.
4.3.2.2
Die Sinode neem met dank kennis van die vordering met die projek vir die daarstelling van ’n
brontaal-georiënteerde Verdere Afrikaanse Vertaling van die Bybel. Die Bybelgenootskap en alle
betrokkenes word die Here se seën toegebid vir die afhandeling van die projek.
4.3.2.3
Die Sinode neem met dank kennis van die deelname en insette van die gemeentes en persone uit die
geledere van die GKSA wat op verskeie maniere betrokke is by die Verdere Afrikaanse Vertaling
van die Bybel.
4.3.2.4
Die Sinode keur die aanwysing van kerklike konsultante uit die geledere van die GKSA, met die oog
op die Verdere Afrikaanse Vertaling van die Bybel, goed.
4.3.2.5
Die Sinode kontinueer die opdrag m.b.t. die vertaling van die Godsname JHWH en Adonai in die
Ou Testament (Acta, 2006:124, 6.3.2.5 en 7.1.3.3).
Besluit: Punt 4.3.1 tot 4.3.2.5 word goedgekeur.
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5. Aanbevelings
5.1
Benoem weer Deputate met die volgende opdragte:
5.1.1
Bybelmedia
5.1.1.1
Benoem kundige persone op ad hoc basis, indien Bybelmedia van adviespanele in die keuring van
manuskripte gebruik maak.
5.1.2
Bybelverspreiding
5.1.2.1
Hou fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap in Suid-Afrika in
stand.
5.1.2.2
Voorsien die kerke jaarliks van die riglyn vir bydraes ten opsigte van Bybelverspreiding.
5.1.3
Bybelvertaling
5.1.3.1
Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap.
5.1.3.2
Verleen samewerking in alle sake wat verband hou met die Verdere Afrikaanse Vertaling van die
Bybel.
5.1.3.3
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: Punt 5.1 tot 5.1.3.3 word goedgekeur.

I. AANVULLENDE RAPPORT
1. BYBELVERSPREIDING
1.1
Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

1.1.1 Fondsinsameling vir Bybelverspreiding (boekjaar geëindig 31 Oktober 2008). Die
volgende bedrag is ontvang vanuit die kerkverband: R1 528 306.73.
1.1.2 ’n Gedeelte van dié bedrag word opgemaak deur Besighede – R9 300 en individue
wat op eie inisiatief bydraes gee: R204 856.
1.1.3 Die bydraeverslag van Kerke moet dus per aantal lidmate bereken word t.o.v. die
bedrag wat die gemeentes self ingesamel het d.m.v. lidmate, susters en katkisante
gesamentlik, nl R1 081 904. Dit gee ’n gemiddeld van R15.41 per belydende lidmaat.
Indien die totale bedrag deur die verskillend elemente in die Kerkverband bygedra
geneem word, is die gemiddeld R21.76.
1.1.4 Die Deputate beveel ook aan dat daar ’n geleentheid geskep word vir die
Skakeldeputaat – Bybel, mnr Hennie Dekker (voltyds by die Bybelgenootskap van
Suid-Afrika), om die Sinode kortliks in te lig oor belangrike verwikkelinge by die
Genootskap, veral t.o.v. die nuwe toeganklikheid tot die Woord wat die Kerk in sy
werk (Bybelverspreiding) as hulpmiddele kan gebruik.
Besluit: Kennis geneem van 1.1.1 tot 1.1.4.
1.2
BYBELVERTALING
1.2.1
Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.2.1.1
Afrikaanse Bybelvertaling vir Dowes
1.2.1.1.1
Alhoewel die projek afgehandel is, het die groot belangstelling in hierdie vertaling daartoe gelei
dat hierdie vertaling in vereenvoudigde Afrikaans uit die oorspronklike tale deur die
Bybelgenootskap ook beskikbaar gestel is as Die Bybel vir Almal. Dit is spesifiek gerig op jonger
lesers.
1.2.1.2
Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
1.2.1.2.1
Die Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is nou voluit aan die gang en eerste proefvertalings van
korter gedeeltes is aan kerklike lesers uitgestuur vir insette. Tydens die vergadering gehou op 3
November 2008 is ’n beroep gedoen dat kerke veral jonger lesers betrek by die lees van die
proefvertalings met die oog op hulle insette. Baie insette is reeds ontvang van ouer lesers. Die
Bybelgenootskap werk tans aan ’n webblad waarop inligting van die projek sal verskyn.
1.2.1.2.2
Tydens die vergadering is ook verslag gedoen oor die huidige stand van die projek. Die teiken dat
die eerste hoofstukke van alle Bybelboeke voor einde September 2008 deur die eerste twee van die
vier fases van die vertalingsproses sal wees, kon nie bereik word nie.
1.2.1.2.3
Die volgende persoon uit die geledere van die GKSA is as Addisionele Lid op die Dagbestuur van
die Interkerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling van die Bybelgenootskap van SA verkies: Prof
HJM van Deventer.
1.2.1.3
Begroting vir Bybelvertalingsprojek
1.2.1.3.1
Die brontaal-georiënteerde vertaling is op versoek van die GKSA onderneem en professore
verbonde aan die TSP en NWU werk aktief daaraan mee.
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1.2.1.3.2

Die professore wat as vertalers by die vertaalprojek betrokke is, is dikwels heeltyds met die
vertaalwerk besig. Dit bring mee dat tydelike aflospersoneel van hulle verpligtinge by die TSP en
NWU moet oorneem. Hierdie aflospersoneel moet vir hulle dienste vergoed word.
Besluit: Kennis geneem van 1.2.1.1.1 tot 1.2.1.3.2.
1.2.2
Sake waaroor die Sinode moet besluit
1.2.2.1
Dat daar begroot word vir aflospersoneel in die plek van professore wat betrokke is by die nuwe
brontaal-georiënteerde Bybelvertaling. Motivering: Kyk 1.1.3.
Besluit: Goedgekeur en verwys na Finansiële Kommissie.
Besluit: Goedgekeur. Die bedrae vir die volgende drie jaar is: 2009: R63 560; 2010: R49 450 (plus
inflasiekoers); 2011: R23 000 (plus inflasiekoers).
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13.2 RAPPORT STUDIEDEPUTATE VANWEË DIE BESWAARSKRIF
TEEN DIE GOEDKEURING VAN DIE 1983-BYBELVERTALING (Artt
87, 160)
J. Prof GJC Jordaan lewer die Rapport.
K. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Bybelmedia en Vertaling.
L. Dr J Lion-Cachet rapporteer namens die Kommissie Bybelmedia en Vertaling.
M. RAPPORT
1. Sake vir kennisname
1.1 Opdrag en werkswyse
1.1.1 Die Nasionale Sinode GKSA 2006 het as Studiedeputate vanweë die Beswaarskrif
van GL Erasmus e.a. oor die goedkeuring van die 1983-vertaling van die Bybel
(AV83) vir kerklike gebruik die volgende persone aangewys: Proff GJC Jordaan
(Voorsitter), PP Krüger, dr AH Grové, ds BCG Fourie.
1.1.2 Die besluit van die Sinode waaruit die opdrag aan die Studiedeputate voortspruit, is
op bladsy 154 van die Acta van 2006:
“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.”
1.1.3 Die Studiedeputate het die opdrag so opgeneem dat die Rapport die Beswaarskrif
met sy beswaargronde moet weeg en aanbevelings daaroor aan die Sinode van 2009
moet maak vir besluitneming.
1.1.4 Die Studiedeputate het by wyse van elektroniese media en die telefoon die opdrag
afgehandel.
1.1.5 Die Bylaes wat by die Beswaarskrif gedien het, is in die studie opgeneem en inligting
uit ander studiemateriaal (bv. die boek Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling
[2003] van Jeanette Erasmus) is ter agtergrond ingewin.
1.1.6 Ter wille van rapportering is nommers aan die onderskeie beswaargronde van
Beswaarskrif toegeken (telkens met verwysing na die ooreenstemmende punte van
die Beswaarskrif).
1.2 Besluite waarteen beswaar gemaak word
1.2.1 Die besluite waarteen beswaar gemaak word, is die volgende:
1.2.1.1 Handelinge (Acta) 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.
1.2.1.2 Acta 1985:576, 4.2: Die 1933/53- en 1983-vertaling van die Bybel kan naas mekaar
deur die kerke gebruik word.
1.2.1.3 Acta 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.
1.2.1.4 Acta 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).
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1.2.1.5

Acta 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.
1.3 Uitgangspunte van die Beswaarskrif
1.3.1 Die volgende word as uitgangspunte van die Beswaarskrif gestel:
1.3.1.1 KO, art 30, en dele van die Skrif en Belydenis wat die artikel ten grondslag lê, word
as basiese uitgangspunt gestel. Wat KO, art 30 betref, word klem daarop gelê dat
kerklike vergaderings “kerklike sake op kerklike wyse” moet behandel. Voorts word
beredeneer dat met “kerklike wyse” bedoel word beteken “ooreenkomstig die
Bybel”. Indien ’n kerk nie hou by die werkswyse wat die Skrif gee nie, is sy besig
met eiewillige godsdiens strydig met KO, art 30.
1.3.1.2 Vir die weeg van kerklike optrede word die volgende Bybelse “toetsbeginsels”
gestel: Ondersoek die geeste, of dit uit God is (1 Joh 4:1); vrugte moet aan die
boom, en bome aan die vrugte beoordeel word (Matt 7:16-21; 12:33-37);
getuies/getuienis moet betroubaar wees (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).
1.3.1.3 Bybelvertaling is kerkwerk (Acta 1991:111 en 112, 2.1.2.4 & 5) en mag dus slegs
op rigsnoer van die Skrif self geskied.
1.3.2 Bevinding: Bogenoemde sake is geen beswaargronde nie, maar stel bloot die
uitgangspunte waarop die Beswaarskrif berus.
Besluit: Kennis geneem van 1.1.1 tot 1.3.2.
2. Sake vir beoordeling
Die beswaargronde van die Beswaarskrif (BS) word in drie kategorieë aangebied: ’n formele
beswaargrond (punt 3 van BS), prinsipiële beswaargronde (4.1-4.7 van BS), en enkele meer
praktiese besware (4.8-4.11 van BS).
2.1 Formele beswaargrond
Die Beswaarskrif stel die volgende formele beswaar (Acta 2006:135, 3) –
Beswaargrond 1: “Die NAV voldoen nie aan die opdrag nie”
2.1.1 Eerste motivering vir beswaargrond (Acta 2006:135, 3.1)
Die Eerste motivering word soos volg saamgevat: Die 1983-vertaling van die Bybel
(AV83) voldoen nie aan die vertaalopdrag en vertaalbeleid wat deur die Nasionale
Sinode van 1970 gestel is nie, nl. dat die vertaling so getrou moontlik aan die grondteks
moet wees, die oorspronklike koloriet so ver moontlik moet behou en geen parafrase
(omskrywing) moet wees nie (Acta 1970:302, 3).
2.1.1.1 Beredenering van die motivering
2.1.1.1.1 “Getrouheid aan die grondteks” beteken nie net dat die seggingswyse van die
oorspronklike teks so getrou as moontlik in die vertaling weergegee moet word nie.
Dit beteken ook dat die betekenis van die oorspronklike teks so getrou as moontlik
in die vertaling weergegee moet word. As gevolg van verskille in die brontaal en die
ontvangertaal is dit onmoontlik om ’n vertaling te maak wat deurlopend aan beide
die oorspronklike seggingswyse én die betekenis reg laat geskied. Soms kan die
oorspronklike seggingswyse behou word sonder dat die vertaling in die
ontvangertaal onverstaanbaar word; soms moet ter wille van verstaanbaarheid van
die oorspronklike seggingswyse wegbeweeg word. Vertalings wat te veel op behoud
van die brontaal se seggingswyse gefokus is, loop uit op ’n onverstaanbare
“interliniêre” oorsetting. Vertalings wat te veel op verstaanbaarheid in die
ontvangertaal gefokus is, loop uit op ’n parafrase. By die AV33/53 was die fokus op
behoud van die seggingswyse van die brontale, maar nie tot so ’n mate dat die
vertaling ’n oorsetting geword het nie. By die AV83 was die fokus op
verstaanbaarheid in die ontvangertaal, maar nie tot so ’n mate dat dit ’n parafrase
geword het nie. Binne hierdie konteks moet die 1970-Sinodebesluit waarop die
Beswaarskrif hom beroep, verstaan word (“vertaling is geen parafrase (omskrywing)
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nie – dit is die werk van kommentare” [Acta 1970:302, 3]). Die Sinode het hom nie
uitgespreek teen ’n vertaling wat meer (as die AV33/53) op verstaanbaarheid
gefokus is nie. Wat die Sinode wel gedoen het, is om te waarsku dat die beoogde
vertaling uiteindelik ’n parafrase word. Die Beswaarskrif verstaan die 1970Sinodebesluit (Acta 1970:302, 3) dus nie binne sy volledige konteks nie.
2.1.1.1.2 Binne hierdie selfde konteks moet ook daaropvolgende Sinodebesluite waarna in die
Beswaarskrif verwys word, verstaan word. Ná die verskyning van die eerste
proefvertaling het 1976 se Sinode gewaarsku dat die vertaling op plekke neig om te
vry te wees, te ver van die bronteks se eie seggingswyse wegbeweeg, en selfs te
veel na parafrasering neig (Acta 1976:563, 3.2). Veral by die vertaling van die
Psalms en ander digterlike gedeeltes het Sinodes teen ontbeelding en
ontpoëtisering (Acta 1979:414-418; 1982:643-644; 1985:572) gewaarsku. Die
Sinodes het egter uit die staanspoor daarvan uitgegaan dat die beoogde vertaling,
anders as die AV33/53, volgens die D-E-vertaalmetode op verstaanbaarheid in die
ontvangertaal sal fokus. Die Sinode van 1982 het dan ook besluit “dat die twee
vertalings (die dinamies-ekwivalente en dié van 1933) nie as absolute alternatiewe
beskou moet word nie, maar dat die eie aard en dus ook die waarde en
gebruiksveld van elk erken moet word” (Acta 1982:643, 3.2.2.1; vgl ook Acta
1985:575-576, 2.3.2). In soverre as die AV83 dus binne die perke van die D-Evertaalmetode gebly het sonder om ’n parafrasering te word, het dit aan die
vertaalopdrag van die Nasionale Sinodes voldoen.
2.1.1.2 Bevinding: Die Eerste motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.1.2 Tweede motivering vir die beswaargrond
“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 ... 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” (Acta 2006:135, 3.1.2).
2.1.2.1 Beredenering van die motivering
2.1.2.1.1 Op geen stadium het die Nasionale Sinode van 1991 of enige daaropvolgende
Sinode as rede vir ’n nuwe formeel-korrespondente vertaling aangegee “dat die
NAV nie aan die opdrag van 1970 voldoen het nie”. Trouens, die motivering vir die
Beskrywingpunt op grond waarvan die besluit van 1991 geneem is, was juis dat so
’n nuwe vertaling as alternatief vir ’n hersiening van die AV33/53 oorweeg moet
word (Acta 1991:131-133). Die bewering in die Beswaarskrif dat hierdie besluit
geneem is “nadat dit duidelik geword het dat nie aan die oorspronklike opdrag
voldoen sou word nie” het dus geen grond nie.
2.1.2.1.2 Die berigte waarna die Beswaarskrif verwys, waarvolgens die Bybelgenootskap in
2002 teen ’n formeel-korrespondente vertaling sou besluit het, was misleidend. Op
daardie stadium was die Bybelgenootskap nog besig om die versoek wat van die
GKSA se Deputate af gekom het, te oorweeg en die samewerking van ander kerke
te vra. Trouens, na afloop van die ondersoek het die BSA op 23 April 2004 die
advies van die Kerklike Advieskomitee (waarop die GKSA verteenwoordig is)
aanvaar en daartoe ingestem om ’n brontaalgerigte vertaling van die Bybel in
Afrikaans van stapel te stuur. ’n “Brontaalgerigte” vertaling en ’n “formeelkorrespondente” vertaling is in wese dieselfde (vgl. die Beskrywingspunt op grond
waarvan die 1991-Sinode se besluit geneem is, Acta 1991:132). Die afleiding in
die Beswaarskrif dat die BSA teen ’n formeel-korrespondente vertaling besluit
het, is dus ongegrond.
2.1.2.2 Bevinding: Die Tweede motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.1.3 Derde motivering vir die beswaargrond
Aan die vereiste wat Nasionale Sinodes van die GKSA herhaaldelik gestel het dat die
Name van God in die OT onderskeidend vertaal moet word (Acta 1982:642, 2.2.5.6;
Acta 1985:582; Acta 1991:110, 2.1.9.1.1.3; p114, par 2; Acta 1994:122 & 123, 2.1.2;
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p124, art 2.1.2). is nie in die AV83 voldoen nie, ook nie in sy finale redaksie nie (Acta
2006:135, 3.2).
2.1.3.1 Beredenering van die motivering
2.1.3.1.1 Die beswaardes se stelling dat die (vertalings- en hersieningskommissie van die)
AV83 nie aan hierdie versoek van die GKSA voldoen het nie, is korrek. Daarom is
die Name van God (JHWH en Adonai) ook in die hersiene uitgawe van die Vertaling
nie onderskeidend weergegee nie.
2.1.3.1.2 Hoewel die toedrag van sake te betreur is, het Sinodes van die GKSA sodanige
onderskeidende vertaling nie as ’n absolute voorvereiste vir gebruik van die AV83
gestel nie. Die GKSA se besluit hieroor het nie verder gegaan nie as om ’n “ernstige
vertoë tot die Bybelgenootskap te rig dat in Bybelvertalings ’n onderskeidende
gebruik van die Godsname JHWH en Adonai moet geld”, dat die Deputate hierdie
kwessie met die BSA “moet bespreek en beoordeel met die oog op bestaande en
eventuele toekomstige vertalings” en “dat die Sinode oordeel dat die skryfwyse
verkies word waaruit die leser en hoorder die onderskeiding kan identifiseer” (Acta
1991:114, 2.1–2.3). Dat die BSA hierdie vertoë ernstig opgeneem het, blyk uit die
feit dat besluit is om in die bronteks-georiënteerde Afrikaanse vertaling wat tans
onderneem word, die Name wel onderskeidend met “HERE/Here” weer te gee. Die
besluit om die Name in die AV83 onveranderd te laat, is jammer, maar dien nie as
diskwalifikasie van die Vertaling as geheel nie.
2.1.3.2 Bevinding: Die Derde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.1.4 Vierde motivering vir die beswaargrond
Die beswaardes wys daarop dat, hoewel die Sinode aanvanklik besluit het dat die
Griekse teks van die United Bible Societies (UBS-teks) gebruik word (Acta 1970:304),
die 1979 Sinode besluit het “dat geen bepaalde teks nie, maar die beste gebruik moet
word en die TR nie buite rekening gelaat moet word nie” (Acta 1979:439 ev). Hulle
beswaar is dat die UBS-teks in praktyk byna deurgaans as grondteks vir die AV83
gebruik is (Acta 2006:135, 3.3).
2.1.4.1 Beredenering van die motivering
2.1.4.1.1 Die 1979-besluit was sekerlik goed bedoel, maar was ongelukkig nie baie spesifiek
nie. Dit gee byvoorbeeld die opdrag dat “die beste teks” gebruik moet word, maar
laat dit blykbaar aan die vertalers self oor om te oordeel oor watter teks die beste is.
Verder gee dit opdrag dat “die TR nie buite rekening gelaat moet word nie”, sonder
om te spesifiseer tot watter mate dit in berekening gebring moet word. Daarom is dit
moeilik om die besluit as grond vir beswaar te gebruik.
2.1.4.1.2 Gegewe die onduidelikhede in die 1979-besluit, moet toegegee word dat die 1983vertalers die grondteks wat na hulle oordeel die beste is, gebruik het. Dit was die
UBS-teks. Voorts het hulle die UBS-teks nie slaafs nagevolg nie, maar op enkele
plekke lesings van die TR in die vertaling ingevoeg, byvoorbeeld die slot van Markus
(Mark 16:9-20) en die gedeelte oor die owerspelige vrou (Joh 7:53-8:11). Met reg
kan dus beweer word dat die AV83 die teks wat na hulle oordeel die beste is, gevolg
het en die TR nie buite rekening gelaat het nie. Die beswaardes het waarskynlik ’n
ander mening as die 1983-vertalers oor watter teks die beste is, maar kan nie op
grond van enige Sinodebesluit teen die vertalers se besluit beswaar aanteken nie.
2.1.4.2 Bevinding: Die Vierde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 1 kan slaag
nie, aangesien die motiverings daarvoor ontoereikend is om dit te laat slaag.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.1.4.2.
2.2 Prinsipiële beswaargronde
2.2.1 Beswaargrond 2.1: Onskriftuurlike vertaalbeleid
Die beswaar is dat die AV83 op ’n onskriftuurlike vertaalbeleid berus.
Vier motiverings word vir die beswaargrond aangevoer.
2.2.1.1 Eerste motivering (Acta 2006:136, 4.1.1)
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2.2.1.1.1

Argumente vir die motivering
Die Eerste beswaargrond word gemotiveer met argument dat in die AV83 “die
eenheid van die Bybel in die Ou Testament en Nuwe Testament misken word,
strydig met o.a. 2 Timoteus 3:16”. Vir hierdie motivering word aangevoer dat die
AV83 in die vertaling van die Ou Testament hom aan “ontmessianisering” skuldig
maak. In die motivering word verwys na Sinodebesluite en uitsprake in
publikasies soos die Bybel in Praktyk.
2.2.1.1.2 Beredenering van argumente
Die argument dat die AV83 hom aan “ontmessianisering” skuldig maak, word nie
met bewese voorbeelde uit die AV83 gestaaf nie, maar word gegrond op
uitsprake wat in ander publikasies soos die Bybel in Praktyk gemaak word, bv.
dat Ou-Testamentiese heenwysings na Christus nie inherent aan die OT is nie,
maar op interpretasies vanuit die NT berus. Die BS bly egter in gebreke om aan
te toon waarom sulke uitsprake ook die AV83 ten laste gelê moet word.
2.2.1.1.3 Bevinding: Die Eerste motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.1.2 Tweede motivering (Acta 2006:137, 4.1.2)
2.2.1.2.1 Argumente vir die motivering
Die Eerste beswaargrond word verder gemotiveer met die bewering dat ook die
Godheid van Christus in die AV83 grootliks “in vertaling verbloem, verander,
misken en wegvertaal” word (Acta 2006:137, 4.1.2). Ter begronding hiervan
bespreek die beswaardes in Bylae B (wat as motivering vir die Tweede
beswaargrond dien) uitgebreide tekskritiese gegewens met betrekking tot Jesaja
9:5-6, Romeine 9:5, 1 Timoteus 3:16, Judas :4 en Romeine 14:10.
2.2.1.2.2 Beredenering van die argumente in Bylae B
2.2.1.2.2.1 In Bylae B van die BS word Jesaja 9:5-6, Romeine 9:5, 1 Timoteus 3:16, Judas
:4 en Romeine 14:1 voorgehou as voorbeelde waar die Godheid van Christus in
die AV83 in gedrang gebring word. Die beswaardes toon egter nêrens aan dat
die AV83 self op enige van die genoemde plekke die Godheid van Christus “in
vertaling verbloem, verander, misken en wegvertaal” nie. Wat hulle wel
aantoon, is dat die vertaling plek-plek op so ’n wyse vertolk kan word dat die
Godheid van Christus in gedrang kom.
2.2.1.2.2.2 Op grond van tekskritiese gegewens word in die BS geredeneer dat die AV83
by 1 Timoteus 3:16 die lesing gevolg word waarin verswyg word dat Christus
God is. Die beswaardes gee egter nie aandag aan die verband van die hele
Christushimne waarvan vers 16 deel vorm nie. As vers 16 in sy geheel besien
word, spreek dit ook in die lesing wat in die AV83 gevolg word, duidelik van die
Godheid en Messianiteit van Christus (vgl. Ridderbos, H 1976. Commentaar op
het Nieuwe Testament. De Pastorale Brieve. p106-108).
2.2.1.3 Bevinding: Die Tweede motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.1.4 Derde motivering (Acta 2006:137, 4.1.3)
2.2.1.4.1 Argumente vir die motivering
Die Eerste beswaargrond word derdens gemotiveer met: “Die vertalers gaan in
die praktyk uit van die standpunt dat Messiaanse uitsprake van die Ou Testament
in werklikheid Nuwe-Testamentiese interpretasies is en dus nie Messiaans
vertaal moet word nie.” Bylae C is die beswaardes se motivering vir
laasgenoemde stelling.
2.2.1.4.2 Beredenering van die argumente in Bylae C
Die Deputate het die volgende bevindings ten opsigte van die gegewens en
argumente wat in Bylae C gemaak word:
2.2.1.4.2.1
In verband met Genesis 21:12, Galasiërs 3:16 en Genesis 3:15 (Saad,
nageslag, nakomeling): Volgens Louw en Nida (1, 1989:33,116) het die
Griekse woord sperma, waar dit in verband met plante gebruik word,
gewoonlik die betekenis van saad. Waar dit egter in verband met mense
gebruik word, kan dit die betekenis hê van nageslag en nakomeling – spesifiek
uit ’n voorsaat. Om sperma dus in Afrikaans met nasaat of met nakomeling
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2.2.1.4.2.2

2.2.1.4.2.3

2.2.1.4.2.4

2.2.1.4.2.5

weer te gee, soos in die AV33/53 (Gen 21:12) en in die AV83, is bloot goeie
Afrikaans. Die beswaardes se argument dat so ’n vertaling op die standpunt
berus dat “Messiaanse uitsprake van die Ou Testament in werklikheid NuweTestamentiese interpretasies is en dus nie Messiaans vertaal moet word nie”,
is dus nie geldig nie.
In verband met die vertaling en betekenismoontlikhede van ‘almâ in Jesaja
7:14: Die standaardwoordeboek van Koehler en Baumgartner (KBL3, 709)
verklaar ‘almâ bloot as ’n hubare meisie of jong vrou voor die geboorte van
haar eerste kind. Uit die konteks van Jesaja 7 is daar niks wat daarop dui dat
daar uitsluitlik van die geboorte van die Messias uit ’n maagd gepraat word, of
dat daar na ’n vrou in die tyd van Jesaja verwys word wat nog nie omgang met
’n man gehad het nie. Trouens, die kindjie wat gebore sal word, sal nog jonk
wees wanneer die land van konings Peka en Resin verlate sal wees (Jes
7:16). Ander verwysings na ‘almâ in die Ou Testament kan egter almal op
ongetroude vroue dui. Die vertaling van ‘almâ is ’n ou vertalingsprobleem
waarmee vertalers deur die eeue geworstel het, sonder om noodwendig te wil
ontmessianiseer of die maagdelike geboorte van Christus te wil ontken. Die
feit dat Jesaja 7:14 in die Nuwe Testament in verband met die maagdelike
geboorte van Christus gebruik word, kan verklaar word as ’n dubbele, verdere
vervulling van ’n profesie wat in Jesaja se eie tyd ’n nadere vervulling gehad
het. Die vertaling van ‘almâ in Jesaja 7:14 met jong meisie ondermyn nie as
sodanig die Messianiteit of die maagdelike geboorte van Christus nie.
In verband met die “weglating” van “eersgebore” (seun) in Matteus 1:25: Die
lesing wat deur die AV83 gevolg is (“haar Seun”, sonder “eersgebore”), sê
hoegenaamd nie dat Jesus nie Maria se eersgebore Seun was nie. Trouens,
in Lukas 2:7 word Jesus in die AV83 uitdruklik die Eerstelingseun van Maria
genoem. Die beswaardes se bewering dat die AV83 op ’n ontkenning van die
Messianiteit van Christus berus, kan dus nie uit die “weglating” van
“eersgebore” in Matteus 1:25 bewys word nie.
In verband met Lukas 2:33: Waar die AV33/53 op ’n grondteks berus waarin
van “Josef en sy moeder” gepraat word, berus die AV83 op ’n grondteks wat
na “sy vader en sy moeder” verwys. Die beswaardes vermoed dat ’n Egiptiese
kettery aanleiding gegee het dat die lesing “Josef en sy moeder” in sommige
manuskripte verander is na “sy vader en sy moeder”. Dit is egter ’n vermoede
wat nie bewys kan word nie. Omgekeerd vermoed die samestellers van die
UBS (die grondteks van die AV83) dat vrees vir ’n verkeerde verstaan van “sy
vader en sy moeder” daartoe gelei het dat dit in sommige manuskripte
verander is na “Josef en sy moeder”. Hierdie vermoede kan ewe min as die
eerste bewys word. Wat egter opval, is dat in Lukas 2:41 na Josef en Maria
verwys word as “sy ouers”, sonder dat daar enige tekskritiese kwessie oor
bestaan. Dit blyk dus dat die verwysing na Josef en Maria as Jesus se ouers
(sy vader en moeder) op sigself nie Jesus se maagdelike geboorte en/of sy
Goddelikheid in gedrang bring nie (vgl. Greijdanus S, Kort Verklaring van die
Heilige Schrift).
In verband met Jesaja 53:4-11, e.a.: Die beswaardes meen dat om hoofletters
by Hy en Hom te gebruik, asook om Jahwe (JHWH) met HERE weer te gee,
die Messianiteit van Christus in Jesaja 53 na vore gebring word. Dit is
inderdaad verkieslik om die Godsname JHWH en Adonai onderskeidend te
vertaal, soos vorige Sinodes by herhaling aangetoon het. Die feit van die saak
is egter dat die NT self nie die Godsname onderskeidend vertaal nie. Nóg die
Hebreeus en Aramees van die Ou Testament, nóg die Grieks van die Nuwe
Testament gebruik hoofletters by voornaamwoorde om ’n onderskeid te tref
tussen mense en God. By vertaling in Afrikaans (of ander moderne vertalings)
moet die vertaler vasstel of na God (Vader, Seun en/of Heilige Gees) verwys
word wanneer hy kies om ’n hoof- of kleinletter by voornaamwoorde te
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2.2.1.4.2.6

2.2.1.4.2.7

2.2.1.4.2.8
2.2.1.4.2.9
2.2.1.4.2.10

2.2.1.4.2.11

2.2.1.4.2.12

gebruik. Wanneer ’n hoofletter gebruik word, gee die vertaling te kenne dat ’n
betrokke gedeelte (profesie) uitsluitlik na God verwys en word nadere
vervullings daarmee effektief uitgeskakel. Aan die ander kant voel die
beswaardes dat die nie-gebruik van ’n hoofletter die Messianiteit van Christus
in gedrang bring. Uit die voorafgaande verduideliking blyk dat dit nie die
bedoeling is nie, maar dat die konvensie in Afrikaans om óf ’n kleinletter óf ’n
hoofletter by voornaamwoorde te gebruik, vertalers voor ’n dilemma plaas. Die
beswaardes se argument is dus ongeldig.
In verband met Psalm 22:17: Die vertaling en verklaring van die woord k ’arî in
Psalm 22:17 is ’n vertaalprobleem (crux interpretum). Ridderbos, J (1955, De
Psalmen, 1, Commentaar op het Nieuwe Testament, 192-193) toon aan dat
k ’arî óf met “vasbind” óf met “deurboor” vertaal kan word, maar dat in Psalm
22:17 “deurboor” ’n vertaling bied wat “geen zeer natuurlijke verklaring” vind
nie. Aan die een kant dui Koehler en Baumgartner (KBL3:454) aan dat hierdie
hoogs ongewone werkwoordvorm en –stam slegs eenmaal in die Bybel
voorkom en gee as enigste betekenis, uit Arabies afgelei, “vasmaak”
(zusammenbinden). Aan die ander kant volg sommige moderne
Bybelvertalings soos die NIV en NKJV “deurboor” (pierced) as vertaling. Die
AV33/53 vertaal hier met “deurgrawe”. Die vertaling “deurboor” maak die
vervulling van hierdie uitspraak by Jesus se kruisiging meer opsigtelik, maar
daar kan nie met reg beweer word dat ’n vertaling met “vasbind” ten doel het
om die “Woord tot leuen” te maak nie. Die opmerkings van die beswaardes oor
Sagaria 12:10b en 13:6 is op dieselfde vlak en raak die Messianiteit van
Christus nie. Die beswaardes bewys dus nie met enige van hulle voorbeelde
dat die Messiaanse karakter van die OT in die AV83 misken word nie.
Die AV83 se “weglating” van die aanhaling van Psalm 22:19 in Matteus 27:35
berus op die grondteks (UBS-teks) wat gebruik is. Die grondteks wat die
aanhaling “invoeg” (die TR wat deur die AV33/53 gevolg is) verskil egter net in
dié opsig dat dit ’n vanselfsprekende saak vermeld. Selfs sonder die invoeging
is die verband met Psalm 22:17 voor die handliggend. Daarom bewys die
beswaardes ook in hierdie geval nie dat die AV83 of sy grondteks die
Messiaanse karakter van die OT misken nie.
Die verwysing van die beswaardes na Jesaja 53:9,10 en Psalm 16:10 belig nie
iets in verband met die Messianiteit van Christus nie, en is dus irrelevant met
betrekking tot die Beswaarskrif.
Met betrekking tot Psalm 2:7 geld dieselfde beredenering as wat hierbo in punt
2.2.1.4.2.5 gevolg is.
Met betrekking tot Handelinge 13:32-34 en Hebreërs 1:5 en die vertaling van
die woord gennao: Volgens Louw en Nida (1, 1989:257) is ’n geldige
weergawe van dié woord om die vader te wees van – soos dit inderdaad deur
die AV83 weergegee is. Die argument van die beswaardes hou dus nie water
nie. Die vertaling in die AV83 tas derhalwe nie die Messianiteit van Christus
aan nie.
In verband met Handelinge 8:37: Die UBS-teks wat as grondteks vir die AV83
gedien het, het goeie rede gehad om hierdie vers oor te slaan. Die vers word
immers in slegs 7 Griekse manuskripte van betreklike laat datum aangetref en
kom verder slegs in ou Latynse vertalings voor. Tekskrities gesproke is dit dus
feitlik ’n uitgemaakte saak dat vers 37 nie deel van die oorspronklike teks was
nie. Daar is dus geen rede om die lesing wat deur die AV83 gevolg is, te
bevraagteken nie.
In verband met Johannes 6:69: Die feit dat die AV83 op hierdie plek die
woorde “Seun van God” met “Heilige van God” weergee, berus op die
grondteks (UBS-teks) wat gebruik is. Daar is goeie rede vir die samestellers
van die UBS-teks om te vermoed dat die woorde “Seun van God” in later eeue
deur oorskrywers vanuit die ander evangelies oorgeneem en op hierdie plek in
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2.2.1.4.2.13

2.2.1.4.2.14

2.2.1.4.2.15

2.2.1.4.2.16

2.2.1.4.2.17

die Johannes-Evangelie ingevoeg is. Daarmee is Jesus as Seun van God
egter nie uit die Nuwe Testament of uit die Johannes-Evangelie misken of
verwyder nie, aangesien daar talle ander plekke in die Johannes-Evangelie is
waar Jesus – ook in die AV83 – Seun van God genoem word (bv Joh 3:18, 35,
36; 10:36; 20:31).
In verband met Johannes 9:35: Om dieselfde redes as by Johannes 6:69 het
die samestellers van die UBS-teks ook in Johannes 9:35 die lesing “Seun van
die mens” in plaas van “Seun van God” gevolg. Tog verskil Johannes 9:35 van
die vorige in dié opsig dat daar nie ’n parallelle gedeelte in een van die ander
Evangelies voorkom nie. Verder verwys Jesus in Johannes 10:36 waarskynlik
terug na 9:35 waar Hy sê: “Julle sê ‘Jy praat godslasterlik’, omdat Ek gesê het:
‘Ek is die Seun van God.’” Daarom is daar goeie rede om tog in Johannes 9:35
die lesing “Seun van God” te behou. Aan die ander kant is die benaming
“Seun van die mens” so ’n onmiskenbaar Messiaanse titel dat die gebruik
daarvan kwalik as ’n ontmessianisering of selfs ’n miskenning van die Godheid
van Christus beskou kan word. Ook in ag genome die talle ander plekke in die
Johannes-Evangelie waar Jesus in die AV83 steeds as Seun van God
aangedui word (vgl 2.2.1.3.2.12 hierbo), blyk dit dat die beswaardes nie met
hierdie voorbeeld grond vir hulle beswaar het nie.
In verband met die woord monogenê in Johannes 1:18: Die beswaardes meen
dit is foutief om dié woord in Johannes 1:18 met “enigste Seun” (verwysende
na Christus) te vertaal. In Lukas 7:12, 8:42 en 9:38 word dié woord ook
gebruik om na die enigste seun/dogter van hulle ouers te verwys. Die
beswaardes se argument is dus ongeldig en die AV83 gebruik ’n geldige
weergawe van die woord monogenê.
In verband met Psalm 45:7, 8: Die probleem van die beswaardes is dat die
woord Elohim (’el hîm) wat normaalweg vir God staan, hier met “verhewe
wese” vertaal word. Ridderbos, J (1958, De Psalmen, 2, Commentaar op het
Nieuwe Testament, p31-40) maak ’n sterk saak daarvoor uit dat die woord
’el hîm in hierdie Psalm gebruik word om die koning te beskryf, aangesien
Psalm 45 nie bloot profeties is nie, maar ook direk op die huwelik van die
koning betrekking het. Daarom het gee die AV83 dié woord met “verhewe
wese” weer. Dit is nie vreemd dat ’n mens soms met die woord ’el hîm
aangedui word nie (vgl. Ridderbos, J 1958:39). So ’n gebruik is soortgelyk aan
die gebruik (in moderne tale) om dieselfde woord (Heer, Lord, Herr, Morena)
te gebruik om aan ’n hooggeplaaste eer te bewys as wat gebruik word om God
aan te dui. Die beswaardes hou nie daarmee rekening dat ’n woord (soos
’el hîm in hierdie geval) nie oral in die Bybel presies eenders vertaal kan of
moet word nie. Trouens, die woord ’el hîm, wat gewoonlik in die Bybel na God
verwys, word op ander plekke selfs vir “gode” (afgode) gebruik. Hierdie
beswaar van die beswaardes verval dus.
In verband met Psalm 110: Soos in die Beswaarskrif aangetoon word, laat die
AV83 se vertaling van Psalm 110 nie aan die Messiaanse karakter van die
Psalm reg geskied nie (vgl. ook die besluite van Sinode 2006 oor Psalm 110).
In hierdie opsig is die beswaardes reg. Psalm 110 is ’n voorbeeld van ’n
minder gelukkige vertaling in die AV83. Daar is egter in elke Bybelvertaling
voorbeelde van minder gelukkige vertalings. Sulke voorbeelde maak egter nie
die hele vertaling vals nie of onmessiaans, soos die beswaardes beweer, nie.
Hoewel die beswaardes dus tereg aantoon dat die AV83 Psalm 110 nie
Messiaans vertaal nie, bewys hulle daarmee nog nie dat die hele AV83 van
die standpunt uitgaan “dat Messiaanse uitsprake van die OT in werklikheid NT
interpretasies is” nie.
Met betrekking tot Jesaja 4:2 en Jeremia 33:15: By hierdie Skrifdele gaan dit
weer eens oor die gebruik van klein/hoofletters by spruit/Spruit om die
Messiaanse verwysing daarvan aan te dui. Weereens moet daarop gewys
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word dat, hoewel so ’n onderskeid in vertaling verkieslik is, nóg die Hebreeuse
OT nóg die Griekse NT so ’n onderskeid getref het. Dit kan dus nie beweer
word dat die Messiaanse profesieë van die OT daarmee misken word nie.
2.2.1.4.2.18 Met betrekking tot Jeremia 23:6 en 33:16: Dieselfde evaluering wat die
beswaardes gee oor die AV83, kan net so oor die AV33/53 gegee word. In die
vertaling “die Here ons geregtigheid” tree die “ons” immers ook sterk na vore,
sodat gesê kan word dat die mens ook in die AV33/53 nie buite rekening
gelaat word nie. In Bylae C skryf die beswaardes immers self: “JHWH tree vir
ons in.” (Onderstreping deur Deputate.) Die Messianiteit van Christus word
dus nie onderbeklemtoon in die AV83 nie.
2.2.1.4.2.19 Die bespreking deur die beswaardes van Jesaja 57:15 en Lukas 7:23 dien nie
as ondersteuning by bostaande motivering vir die Eerste beswaargrond nie en
is dus irrelevant met betrekking tot die Beswaarskrif.
2.2.1.4.2.20 Die beswaardes meen dat dit ongeldig is om in Psalm 118:22 die woord
m ’asû in die AV83 met “afgekeur” weer te gee. In Matteus 21:42 – wat
duidelik ’n toespeling op Psalm 118:22 is – word die woord apedokimasan ook
met “afgekeur” in die AV83 vertaal. Die verband tussen die OT en die NT word
dus nie deur die vertaling enigsins vertroebel nie. Volgens Kittel (Abridged,
181) is ’n betekenismoontlikheid vir die woord apedokimasan “om te toets”. En
volgens Grosheide (Mattheüs, 327) verwys Psalm 118 na die bou van ’n
tempel. Die bouers toets die klippe, en as ’n klip ongeskik was vir die bouwerk
(dus afgekeur is), is dit tersyde “geworpen” (verwerp). Dit blyk tog dat die
woord – in Hebreeus en Grieks – die betekenis het van toets (keur, afkeur as
dit die toets nie slaag nie) en daarmee saam dan noodwendig verwerp. Die
AV83 het dus in Psalm 118:22 ’n geldige vertaling van die woord m ’asû
gegee. Boonop toon die beswaardes nie aan hoe die vertaling “afgekeur” in
die AV83 die Messianiteit van Christus in gedrang bring nie.
2.2.1.4.2.21 In die bespreking van Matteus 16:18 word nie na die AV83 verwys nie. Hierdie
bespreking is dus irrelevant met betrekking tot die beswaar.
2.2.1.4.2.22 Die beswaardes haal in hulle Beswaarskrif Lukas 6:48 onvolledig aan, asof die
hele saak van rots en fondament glad nie in die AV83 verdiskonteer is nie. In
die AV83 lui die volledige Lukas 6:48 egter soos volg: “Hy is soos ’n man wat
by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fondament op die
rotsbodem gelê het. Toe daar ’n oorstroming kom en die vloedwater die huis
tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou.” In die AV83
word die saak van die rots en fondament dus wel ingesluit, hoewel dit, anders
as in die AV33/53, nie herhaal word nie. Dit is so omdat die UBS-grondteks nie
die herhaling bevat nie. Die bewering in die Beswaarskrif dat die fondament en
die rots waarop die huis gebou is, in die AV83 ontbreek, verval dus. Daarom is
ook hierdie voorbeeld nie geldig as motivering vir die Beswaarskrif nie.
2.2.1.4.2.23 In verband met die hoeksteen (AV33/53) of belangrikste klip (AV83) (kefalên
g nian) in Matteus 21:42 en parallelle: In die ou Oosterse kulture was ’n
hoeksteen, soos ons dit ken, onbekend. Kommentare en woordeboeke dui
daarom aan dat die kefalên g nian destyds verwys het na ’n klip met ’n
belangrike funksie in die struktuur van ’n gebou (vgl Louw en Nida 1, 1989:88:
“’the most important stone’ or ‘the very important stone’”). Die AV83 gee dus
die woorde kefalên g nian in Matteus 21:42 geldig weer. Dat die behoud van
“hoeksteen” in Efesiërs 2:20 deur die AV83 moontlik verbeter kan word, is wel
waar. Die beswaardes dui egter nie oortuigend aan dat hierdie alternatiewe
vertaling enige aspek van Christus se Messianiteit in gedrang bring nie.
2.2.1.5 Bevinding: Die Derde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.1.6 Vierde motivering (Acta 2006:137, 4.1.4)
2.2.1.6.1 Argumente vir die motivering
Die Vierde motivering vir die Eerste beswaargrond is die volgende:
“Verbondsterme is die baba wat saam met badwater van ‘teologies-tegniese,
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tradisioneel-kerklike begrippe’ … moet verdwyn.” Bylae D maak deel uit van die
beswaardes se motivering vir laasgenoemde stelling.
2.2.1.6.2 Beredenering van die argumente in Bylae D
2.2.1.6.2.1 Paragraaf 4.1 van Bylae D wys sekere woorde in die AV83 aan (“geseënd”
i.p.v. “salig”, “ontvang” i.p.v. “beërwe”, “wat reg is” i.p.v. “geregtigheid”) wat na
die oordeel van die beswaardes betekenisvervlakking bevat. Weliswaar kan
daar meningsverskil bestaan oor hoe goed die betrokke woorde die
oorspronklike woorde weergee. Die beswaardes bly egter in gebreke om aan te
toon dat die AV83 daarmee verbondsbegrippe laat “verdwyn”.
2.2.1.6.2.2 Paragraaf 4.2 van Bylae D toon wel aan hoe die woord “bloed” in die AV33/53
op bepaalde plekke met ander woorde in die AV83 weergegee word. Die
beswaardes slaag egter nie daarin om by die betrokke tekste waarna hulle
verwys, aan dat en hoe die verbondsinhoud in die AV83 (volgens hulle) verkrag
word nie. Hulle betoog dien dus nie as motivering vir die Eerste beswaargrond
nie.
2.2.1.6.2.3 In Paragraaf 4.3 van Bylae D meen die beswaardes dat die woord echaristhê in
Filippense 1:29 deur die AV83 verkeerdelik vertaal is met “voorreg gegee”,
omdat die element van genade daaruit wegneem word. Alhoewel charis dikwels
met genade (in soteriologiese sin) vertaal word en die woord charizomai
dieselfde stam het as charis, beteken dit nie noodwendig dat charizomai ook
altyd ’n soteriologiese betekenis moet hê nie. Vergelyk hier byvoorbeeld die
gebruik van charizomai in Handelinge 3:14. Die vraag is of echaristhê in
Filippense 1:29 in soteriologiese sin gebruik word. Filippense 1:29 is iets van ’n
crux interpretum. Dit word aan jou gegee (passief van charizomai) deur God om
nie alleen te glo nie, maar ook te ly – alles ter wille van Christus: in Christus
(glo) en vir Christus (ly). Charizomai het nie dieselfde/gelyke betekenis met
betrekking tot glo en ly nie. Wanneer charizomai saam met glo gebruik word,
het dit soteriologiese betekenis, en wanneer dit saam met ly gebruik het, het dit
gewoon praktiese betekenis (soos byvoorbeeld in Handelinge 3:14). Glo is ’n
onontbeerlike faktor by jou saligheid, maar nie ly nie. Die AV33/53 het
charizomai se soteriologiese betekenis weergegee, en die AV83 sy praktiese
betekenis. Die siening van die beswaardes steun dus nie die Eerste
beswaargrond nie. (Vir breedvoeriger verklaring van hierdie saak, vgl. Matter,
M.M. 1965. Commentaar op het Nieuwe Testament. De Brief aan de
Philippenzen en de Brief aan Philémon.)
2.2.1.6.2.4 Met verwysing na Jeremia 4:4, Deuteronomium 10:16 en 30:6 meen die
beswaardes dat die AV83 verbondsterme wegvertaal deur die werkwoordstam
mwl met “wy” weer te gee in plaas van met “besny” soos in die AV33/53.
Spesifiek hierdie tekste verwys nie na fisiese besnydenis nie, maar na ’n
geestelike besnydenis – die besnydenis van die hart. Die besnydenis van die
hart beteken om in toewyding aan God te lewe (Vir ’n breedvoeriger bespreking
hiervan vgl. Smick, E.B. 1981. Theological Wordbook of the Old Testament,
Vol. 1. p494-495.) Hoewel daar meningsverskil kan bestaan oor die wenslikheid
daarvan om die werkwoord mwl in die betrokke Skrifdele verduidelikend met
“wy” te vertaal, dit wil sê om die metafoor te verduidelik, blyk dit dat so ’n
vertaling ’n geldige weergawe van mwl is. Derhalwe dien die argumente van die
beswaardes nie as steun vir die Eerste beswaargrond nie.
2.2.1.6.2.5 By Paragraaf 4.5 van Bylae D: Die beswaardes meen dat die AV83 fouteer
wanneer dit die uitdrukking “aangesig van die HERE” (AV33/53) in verskillende
tekste weergee deur nie die woord “aangesig” te gebruik nie. Die beswaardes
sien die frase “aangesig van die HERE” as “tipiese verbondsterminologie”.
Uiteraard is dit verbondsterminologie en word dit in brontaalgerigte vertalings
verkieslik behou. Wat die beswaardes egter uit die oog verloor, is dat die saak
van die verbond binne die gevraagde konteks ook met ander geldige terme aan
die orde gestel kan word. Verder laat die beswaardes na om aan te toon hoe

10
7

die AV83
deur die
gebruik
van alternatiewe vertalings
van
verbondsterminologie die hele saak van die verbond wegvertaal. Derhalwe dien
die argumente van die beswaardes nie as steun vir die Eerste beswaargrond
nie.
2.2.1.6.2.6 By Paragraaf 4.6 van Bylae D: Die beswaardes meen die AV83 fouteer deur die
woord “heilig” (AV33/53) (q d sj in Hebreeus) met verskillende woorde in die
vertaling weer te gee. Hulle hou nie daarmee rekening dat ’n woord meer as
een betekenis kan hê, en ook dat meer as een woord dieselfde begrip kan
oordra, nie. Daarom kan ’n vertaling na gelang van die konteks dikwels
verskillende woorde gebruik om dieselfde begrip weer te gee. Die beswaardes
is reg waar hulle sê dat die gebruik van verskillende vertalings teks-met-teksvergelyking bemoeilik. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die AV83,
anders as die AV33/53, nie juis bedoel is om teks-met-teks-vergelyking te doen
nie, maar eerder om in maklike Afrikaans te kommunikeer. Die eis wat die
beswaardes aan die AV83 stel, is dus onbillik, aangesien so ’n eis eerder vir
meer konkordante vertalings soos die AV33/53 geld. Hierdie argument steun
dus nie die Eerste beswaargrond nie.
2.2.1.7 Bevinding: Die Vierde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
Besluit: Kennis geneem van 2.2 tot 2.2.1.7.
2.2.1.8 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.1
Die motiverings vir Beswaargrond 2.1 bied nie genoegsame gronde vir die beswaar
om te slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2.1 kan
slaag nie, aangesien die motivering daarvoor ontoereikend is om dit te laat slaag.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.2

Beswaargrond 2.2: Die D-E-vertaalmetode is prinsipieel onskriftuurlik
Twee motiverings word vir hierdie beswaargrond gegee.
2.2.2.1 Eerste motivering (Acta 2006:137, 4.2.1)
Om die Tweede beswaargrond, naamlik “Die D-E-vertaalmetode is prinsipieel
onbybels/onskriftuurlik” te motiveer, word die volgende stelling gemaak: “Daar is
geen Skriftuurlike begronding vir die vertaling van die Bybel anders as die
konkordante nie.”
2.2.2.1.1 Beredenering van die argumente vir die motivering
2.2.2.1.1.1 Hierdie Beswaargrond gaan van die siening uit dat ’n vertaalmetode in die
Bybel vasgelê is – met ander woorde die Bybel gee prinsipiële riglyne vir
vertaling. Die Skrif skryf egter geen vertalingsprinsipes voor nie. Inteendeel, in
die Griekse NT word die OT dikwels in verskillende soorte vertalings aangehaal
– soms is die vertalings meer letterlik en soms betreklik vry. ’n Voorbeeld
hiervan is die aanhaling van Jesaja 6:9 in Matteus 13:14 en Handelinge 28:27
(redelik konkordant) en Johannes 12:40 (baie vry). [Jesaja 6:9 (AV33/53) lui:
“Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë
sodat hulle nie sien met hulle oë nie.” In Matteus 13:14 en Handelinge 28:27
word die vers soos volg aangehaal (AV33/53): “Die hart van hierdie volk het
stomp geword en met hulle ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het
hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien nie.” In Johannes
12:40 lui die aanhaling soos volg (AV33/53): “Hy het hulle oë verblind en hulle
hart verhard, sodat hulle nie met die oë sien nie.”] Daar is dus geen grond om
te beweer dat die Bybel slegs konkordante vertalings voorskryf nie.
2.2.2.1.1.2 Hierdie Beswaargrond sluit enige ander vertaalmetode as geldig uit. Dit hou nie
rekening met die feit dat daar tussen die uiterste vertaalwyses wat in die NT
self voorkom, naamlik “letterlike” en “vrye” vertaling, ’n wye spektrum van
verskillende vertaalwyses moontlik is nie. Redelik in die middel van hierdie
spektrum is daar die D-E-vertaalmetode waarop die AV83 grootliks berus, en
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ook die bronteksgeoriënteerde vertaalmetode waarop die AV33/53 grootliks
berus.
2.2.2.1.1.3 In hulle beredenering van hierdie saak speel die beswaardes verstaanbaarheid
en betroubaarheid teenoor mekaar af. Dit is ’n valse teenstelling.
Verstaanbaarheid en betroubaarheid hoef nie ten koste van mekaar te geld nie.
Dikwels is die betroubaarheid juis daarin geleë dat die vertaling die bedoeling
van die grondteks getrou weergee. Aan die ander kant kan ’n vertaling dikwels
betreklik letterlik wees en terselfdertyd duidelik verstaanbaar in die
ontvangertaal wees.
2.2.2.1.1.4 Die Beswaarskrif bevat bepaalde veralgemenings wat die beredenering
ontkrag. So word die D-E-vertalingsmetode en parafrasering dikwels op
dieselfde vlak geplaas, terwyl die D-E-metode hom juis teenoor parafrasering
stel. In die afgelope tyd is verskeie vertalings gepubliseer wat eerder die
karakter van parafrasering bevat en wat ooglopend van die AV83 verskil.
Verder word daarvan uitgegaan dat die AV33/53 konsekwent ’n konkordante
vertaling is, sonder om daarmee rekening te hou dat daar in werklik bitter min
vertalings bestaan wat werklik konkordant is. (Young’s Literal Translation is ’n
poging daartoe.) Daar is wel vertalings wat sterker bronteksgeoriënteerd is as
ander vertalings. Die plek wat die D-E-vertalingsmetode, die konkordante
vertalingsmetode
en
die
bronteksgeoriënteerde
vertalingsmetode
onderskeidelik op die spektrum van vertalingsmetodes inneem, word dus nie na
behore verdiskonteer nie. As gevolg daarvan word die argumente by hierdie
motiveringspunt van hulle krag ontneem.
2.2.2.2 Bevinding: Die Eerste motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.2.3 Tweede motivering (Acta 2006:137, 4.2.2)
Die Tweede motivering wat die beswaardes vir Beswaargrond 2.2 aanvoer, is dat
“die uitgangspunte van die D-E-metode onskriftuurlik” is. Daarmee word blykbaar
bedoel dat hierdie vertaalmetode teen die Bybel ingaan. As motivering hiervoor dien
paragrawe 4.2.2.1 – 4.2.2.9 van die Beswaarskrif (Acta 2006:138-141).
2.2.2.3.1 Die beswaardes stel: “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” (Acta 2006:138, 4.2.2.1). Bylae E dien as
verduideliking by hierdie punt.
2.2.2.3.2 Beredenering van die argumente in punt 4.2.2.1 van die beswaar:
2.2.2.3.2.1 Die beswaardes beweer dat die D-E-vertaalmetode kan lei tot “vrye vertaling,
ontbeelding, verlies van koloriet, ontpoëtisering, maar veral tot eensydige
verklaring”. Verder beweer die beswaardes dat die AV83 sekere begrippe
“verswak, weggewerk, afgewater of verander” het. Die vertaalmetode ten
grondslag van die AV83 het inderdaad, soos in punt 5 van Bylae E aangetoon
word, verskuif vanaf die dinamies-ekwivalente na die funksioneel-ekwivalente
benadering. Dit is egter nie korrek om die D-E of F-E-metode op gelyke vlak
met ’n parafrase of met ’n skokvertaling te stel nie.
2.2.2.3.2.2 In 5.1 van Bylae E word beswaar gemaak teen die volgende uitgangspunte van
die D-E-metode: dat idees eerder as woorde vertaal word; dat eenvoudige taal
en styl nagestreef word; dat dit vir nie-Christene verstaanbaar moet wees; dat
“kerklike” terme vermy moet word; dat die bewoording by die ontvangertaal se
kultuur moet pas. Die beswaardes hou egter nie met die volgende rekening nie:
(a) Dat die meeste van bogenoemde uitgangspunte by alle vertalings, ook
meer konkordante vertalings soos die AV33/53, in ’n mindere of meerdere
mate ter wille van verstaanbaarheid toegepas moet word (In Filippense
1:18, byvoorbeeld, sou ’n letterlike oorsetting van die Grieks wees: “Want
wat? Behalwe dat op elke wyse ...” Die AV33/53 was genoodsaak om dit
ter wille van verstaanbare Afrikaans aan te pas na: “Maar wat maak dit? In
alle geval, op allerlei wyse ...”) Die beswaar gaan dus in wese slegs teen
die mate waarin die uitgangspunte in praktyk toegepas is.
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(b)

Dat in die NT vertalings van die OT aangehaal word wat soms nog vryer
vertaal is as wat die D-E-metode bepaal (vgl 2.3.1.1.1 hierbo). Dit blyk dus
dat besware teen die uitgangspunte van die D-E-metode nie op
beginselgronde berus nie, maar eerder die gevolg is van ’n eensydige
aandrang op konkordante vertaling.
2.2.2.3.2.3 Sake rakende die verbond en die Verbondsnaam van God wat in punt 5.1.4 van
Bylae E aangeraak word, is alreeds in punt 2.2.1.3.2.5 hierbo bespreek.
2.2.2.3.2.4 In Bylae E (5.2.1) beweer die beswaardes dat sekere woorde weggelaat is by
die AV83 van Romeine 1:17. Die beswaardes hou egter nie daarmee rekening
nie dat die frase “uit geloof tot geloof” (AV33/53) ’n idiomatiese uitdrukking in
Grieks is wat in Afrikaans die betekenis dra van “van begin tot einde deur
geloof” of “enkel en alleen omdat hulle glo” (AV83). Om idiomatiese
uitdrukkings in die grondteks met idiomatiese Afrikaans te vervang, is juis die
uitgangspunt van die AV83 en kan die vertaling daarom nie ten laste gelê word
nie (vgl 2.3.2.1.1.2 hierbo). Die kritiek van die beswaardes is dus ongegrond.
2.2.2.3.2.5 In Bylae E (5.2.1) word verder verwys na Romeine 7:5, Galasiërs 5:16,17 en
Jeremia 23:6. Die beswaar teen die AV83 se weergawe van hierdie Skrifdele is
dat dit nie die aantal woorde in die grondteks eerbiedig nie, maar woorde
byvoeg en/of weglaat. Die ideaal van gelyke aantal woorde is egter in geen
vertaling haalbaar nie (vgl. 2.2.2.3.2.2(a) hierbo). Die belangrike vraag by ’n DE-vertaling is ook nie of die hoeveelheid woorde behou word nie, maar of die
betekenis van die woorde behou is. Hierdie vraag word egter nie in die
beswaarskrif ondersoek nie. Die beswaardes se beredenering in verband met
hierdie Skrifdele is dus onoortuigend.
2.2.2.3.2.6 In Bylae E (5.2.2) word beweer dat die AV83 die Roomse leer ondersteun.
Waarmee egter nie rekening gehou word nie, is dat aanhangers van die
Roomse leer en ander dwaalleringe hulle ook op konkordante vertalings soos
die AV33/53 beroep. Elke ketter het immers sy letter. Elke vertaling moet
beoordeel word vir wat dit homself aandien om te wees, en dit moet nie
geëvalueer word aan die hand van hoe ketters dit gebruik nie.
2.2.2.3.2.7 Bevinding: Die motivering in Acta 2006:138, 4.2.2.1 is ontoereikend om die
Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.3 Beredenering van die argumente in punt 4.2.2.2 van die beswaar:
2.2.2.3.3.1 Die beswaardes stel: “Die D-E-vertaalmetode gaan uit van die uitgangspunt dat
vertolking mag, dat dit ’n reg is, dat interpretasie kan verskil” (Acta 2006:138,
4.2.2.2).
2.2.2.3.3.2 Die beswaardes maak tereg die stelling “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”. Hulle laat
egter na om die noodsaaklikheid van interpretasie in die proses van
hermeneuse met die oog op toepassing van die Skrif te beredeneer. Verder
toon hulle nie aan hoe en waar die AV83 ’n oorgang van verklaring na
interpretasie maak nie.
2.2.2.3.3.3 Bevinding: Die argumente in Acta 2006:138, 4.2.2.2 is ontoereikend om die
Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.4 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.3 van die beswaar:
2.2.2.3.4.1 Die beswaardes stel: “Die D-E-metode verwar inspirasie met vertaling” (Acta
2006:138, 4.2.2.3).
2.2.2.3.4.2 Die beswaardes haal wel 1 Petrus 1:21 om die beweerde fout van die AV83
aan te toon, maar hulle bly in gebreke om aan te toon waar en hoe die AV83
fouteer deur inspirasie met vertaling te verwar.
2.2.2.3.4.3 Bevinding: Die argumente in Acta 2006:138, 4.2.2.3 is ontoereikend om die
Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.5 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.4 van die beswaar:
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2.2.2.3.5.1

Die beswaardes stel: “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” (Acta
2006:138, 4.2.2.4).
2.2.2.3.5.2 In die bespreking van hierdie punt 4.2.2.4 maak die beswaardes inderdaad
geldige bewerings. 2 Petrus 2:19-21 en 2 Timoteus 3:16 word aangehaal wat
handel oor die inspirasie van Skrif. Tog bly die beswaardes in gebreke om die
bewering dat die D-E-metode die Bybel as ’n bloot menslike geskrif beskou, te
bewys.
2.2.2.3.5.3 Bevinding: Die argumente vir die motivering in Acta 2006:138, 4.2.2.4 is
ontoereikend om die Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.6 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.5 van die beswaar:
2.2.2.3.6.1 Die beswaardes stel: “Die D-E-metode verwar geestelike verligting met
natuurlike begrip” (Acta 2006:140, 4.2.2.5), en begrond die stelling in ’n
uitspraak van Van der Maas dat die D-E-metode die verskil tussen inspirasie en
verligting ontken, “sodat wat die teoloog vandag sê, dieselfde gesag kan hê as
wat die Bybel vroeër gesê het”.
2.2.2.3.6.2 Wat buite rekening gelaat word, is dat alle Bybelvertaling mensewerk is.
Daarom kan geen vertaling van die Bybel ooit op volmaaktheid aanspraak
maak nie. Elke vertaling van die Bybel bly altyd toetsbaar aan die teks soos dit
in die oorspronklike tale geskryf is. Sake rakende die motivering hierbo sopas
gestel, word in 4.2.2.5 bespreek. Die beswaardes dui egter nie aan hoe die
AV83 meer as ander vertalings daarop aanspraak maak dat die werk van
teoloë dieselfde gesag as die Bybel in die oorspronklike teks het nie.
2.2.2.3.6.3 Bevinding: Die argumente vir die motivering in Acta 2006:140, 4.2.2.5 is
ontoereikend om die Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.7 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.6 van die beswaar:
2.2.2.3.7.1 Die beswaardes stel: “Die D-E-metode onderskryf … die basiese uitgangspunt
van die kommunikasie-wetenskap” (Acta 2006:140, 4.2.2.6). Bylae F moet
hiermee saam gelees word.
2.2.2.3.7.2 Dat God in sy Woord Homself aan mense van alle tye duidelik en verstaanbaar
bekendmaak, is ongetwyfeld waar. Daarom moet Bybelvertalers noukeurig sorg
dra dat hulle vertaling ook duidelik en verstaanbaar vir mense sal wees. Die
beswaardes hou nie daarmee rekening dat duidelikheid en verstaanbaarheid
van vertaling op verskillende wyses bereik kan word nie, soos die verskillende
vertalings van die OT in die NT ’n duidelike bewys is (vgl 2.3.1.1.1 hierbo). Die
D-E-metode trag om op ’n besondere wyse duidelikheid en verstaanbaarheid
van vertaling te bereik.
2.2.2.3.7.3 In punt 4.2.2.6 en in Bylae F maak die beswaardes die bewering dat dit vir die
D-E-vertaler “nie God is wat spreek nie, maar (dat) die outeur ’n Bybelskrywer
word wat binne sy beperkings van die taal en agtergrond oor God skryf aan
mense met hul eie beperkende taal en agtergrond”. Die Skrifbeskouing wat die
beswaardes hier uitwys, moet inderdaad verwerp word. Die beswaardes gee
egter geen bewyse dat hierdie Skrifbeskouing inherent aan die D-E-metode is
nie.
2.2.2.3.7.4 Bevinding: Die argumente vir die motivering in Acta 2006:140, 4.2.2.6 is
ontoereikend om die Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.8 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.7 van die beswaar:
2.2.2.3.8.1 Die beswaardes stel: “(Dit) 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” (Acta
2006:140, 4.2.2.7). Verder maak die beswaardes die bewering: “Dit is duidelik
dat in die doeltaalgerigte metode die vertaler die werk van die Heilige Gees wil
oorneem …”
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2.2.2.3.8.2

Met verwysing na Handelinge 2:13 en 37, Jeremia 36:21-23 en Markus 15:13
bespreek die beswaardes op geldige wyse die uiteenlopende reaksie/effek wat
die Woord van God op hoorders kan hê. In hulle bespreking erken die
beswaardes dat elke teks (ook in vertaling) ’n bepaalde effek by lesers (die
eerste lesers en ook latere lesers) veroorsaak. Dit geld nie net vir die AV83 nie,
maar ook vir die AV33/53. Die beswaardes verduidelik egter nie waarom die
AV33/53 na hulle mening die regte effek teweegbring en die AV83 nie die regte
effek teweegbring nie.
2.2.2.3.8.3 Dat ’n “reaksie/skok”-vertaling nie by die Bybel pas nie, spreek vanself. Die
beswaardes toon egter nie aan waar en hoe die AV83 hom daaraan skuldig
maak om getrouheid ter wille van effek prys te gee nie
2.2.2.3.8.4 Bevinding: Die argumente vir die motivering in Acta 2006:140, 4.2.2.7 is
ontoereikend om die Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.9 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.8 van die beswaar:
2.2.2.3.9.1 Die beswaardes stel: “Die D-E-metode probeer die onmoontlike. Hulle (D-Emetode) 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” (Acta 2006:141, 4.2.2.8).
2.2.2.3.9.2 Hierdie opmerking van die beswaardes geld in ’n sekere sin vir alle vertalings
van die Bybel. Geen vertaling kan immers daarop aanspraak maak om die
presiese betekenis van die oorspronklike weer te gee nie. Die AV33/53 se
strewe om so ver as moontlik die oorspronklike teks woord-vir-woord te behou,
veroorsaak in baie gevalle juis verlies aan betekenis. Die AV83 streef daarna
om ’n beter oordrag van die betekenis te bewerkstellig deur aanpassings ten
opsigte van taal en kultuur te maak. Selfs met die aanpassings is dit egter
onmoontlik om altyd die presiese betekenis van die oorspronklike in vertaling
weer te gee. In hierdie opsig is vertaalwerk altyd ’n poging om die onmoontlike
te vermag. Tog mag hierdie feit vertalers nie moedeloos maak of hulle werk tot
stilstand bring nie. Die beswaardes bewys egter in geen opsig waarom die
AV83 spesifiek op hierdie punt onaanvaarbaar is nie.
2.2.2.3.9.3 Bevinding: Die argumente vir die motivering in Acta 2006:140, 4.2.2.8 is
ontoereikend om die Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.10 Beredenering van die argument in punt 4.2.2.9 van die beswaar:
2.2.2.3.10.1 Die beswaardes stel: “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; Eseg
3:10-11)” (Acta 2006:141, 4.2.2.9).
2.2.2.3.10.2 Die voorbeelde wat die beswaardes noem (ook in Bylae D), behels Skrifdele
waar ’n sekere woord in die Grieks in verskillende vertalings met verskillende
woorde weergegee word, soos geregtigheid (AV33/53) en vryspraak (AV83);
toorn (AV33/53) en straf (AV83). Hoe hierdie voorbeelde met die kwessie van
byvoeging of weglating verband hou, word egter nie deur hulle aangetoon of
beredeneer nie. Die indruk word geskep dat die beswaardes daarteen beswaar
het dat iets van die AV33/53 weggelaat of daarby gevoeg word.
2.2.2.3.10.3 Bevinding: Die argumente vir die motivering in Acta 2006:140, 4.2.2.9 is
ontoereikend om die Tweede beswaar te laat slaag.
2.2.2.3.11 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.2 in geheel
Die motiverings vir Beswaargrond 2.2 bied nie genoegsame gronde vir die
beswaar om te slaag nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.2 tot 2.2.2.3.11.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2.2 kan
slaag nie, aangesien die motivering daarvoor ontoereikend is om dit te laat slaag.
Besluit: Goedgekeur.
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2.2.3

Beswaargrond 2.3: Die D-E-vertaalmetode, Eugene Nida, en die meeste van sy
nalopers, is nie die Gereformeerde Belydenis en Skrifbeskouing toegedaan nie
2.2.3.1 Motivering by Derde Beswaargrond
Die beswaardes redeneer dat die D-E metode deur ’n ketter geskep is. “God sal nie
SY WAARHEID deur ’n ketter vir ons gee nie” (Acta 2006:141, 4.3; met verwysing
na Bylaes E en O).
2.2.3.2 Beredenering van die motivering
2.2.3.2.1 Teenoor die stelling: “God sal nie SY WAARHEID deur ’n ketter vir ons gee nie”
kan gestel word dat daar in Numeri 23 en 24 vier lofliedere op God staan wat
deur die goddelose Bileam die lig gesien net. God het Bileam as sy instrument
gebruik om sy lof te besing. Net so het God deur die mond van Kajafas ’n
profesie uitgespreek dat Jesus vir die volk sou sterwe (Joh 11:51). Daarom kan
met reg gevra word: Sou God nie ook vir Nida kon gebruik nie?
2.2.3.2.2 Bylae E toon nie aan dat die beswaargrond, naamlik dat Nida na bewering ’n
ketter is, die AV83 ’n ongeldige vertaling maak nie.
2.2.3.2.3 In Bylae O gee die beswaardes (vier keer) ’n beskrywing van die werk en
standpunte van Nida. Daaruit is dit duidelik dat Nida beslis bedenklike beskouings
oor die Skrif en Skrifgesag en ook oor die soendood van Christus het. Deur
allerlei dinge te sê oor persone wat by die vertaalmetode of -werk betrokke was,
word egter nie bewys dat die AV83 as sodanig vir die kerk onbruikbaar is nie.
2.2.3.2.4 Die beswaardes toon verder aan dat sekere beskouings van Nida ’n bepaalde
invloed gehad het op die manier waarop hy bepaalde uitgangspunte van die D-Emetode geformuleer het. Die implikasie van die argument is blykbaar dat hierdie
beskouings van Nida via die D-E-metode in die AV83 neerslag gevind het. Die
beswaardes bly egter in gebreke om aan te toon waar en hoe so ’n neerslag in
die AV83 na vore kom.
2.2.3.2.5 Hoewel die vermelde beskouings van Nida verwerplik is, en hoewel sekere
aspekte aan die D-E-metode beslis minder aanvaarbaar is, is die vertaalwerk van
die AV83 steeds deur Christene vanuit gereformeerde geledere gedoen.
Buitendien was die amptelike standpunt van die 1983-vertalers dat hulle nie die
D-E-metode slaafs nagevolg het nie. Daarom rus die onus steeds op die
beswaardes om vermeende leerstellige onsuiwerheid in die eindproduk van die
AV83 aan te toon.
2.2.3.3 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.3
Die motiverings vir Beswaargrond 2.3 bied nie genoegsame gronde vir die beswaar
om te slaag nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.3 tot 2.2.3.3.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2 kan slaag
nie, aangesien die motivering daarvoor ontoereikend is om dit te laat slaag.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.4

Beswaargrond 2.4: Die gebruikte grondteks vir die NT van die AV83 is ’n
onbetroubare getuie
2.2.4.1 Eerste motivering vir die beswaargrond
Op grond van die voorwoord van die AV83 en op grond van ’n vergelyking van die
AV83 met die Good News Bybels, word die afleiding gemaak dat die vertalers die
UBS3 as grondteks vir die NT gebruik het omdat hulle die UBS-teks as die beste
uitgawe van die Griekse Nuwe Testament beskou.
2.2.4.1.1 Beredenering van die motivering
2.2.4.1.1.1 Die afleiding dat die UBS3-uitgawe as grondteks vir die AV83 gebruik is, is korrek.
2.2.4.1.1.2 Om daaruit af te lei dat die vertalers die UBS-uitgawe as die beste gedrukte
uitgawe van die Griekse Nuwe Testament beskou, is nie noodwendig korrek nie.
As bewys hiervan dien die feit dat die 1933-vertalers, hoewel die meeste van hulle
self oortuig was dat die Textus Receptus nie die beste gedrukte uitgawe is nie, dit
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om praktiese redes wel in hulle vertaling gevolg het (vgl. JD du Toit in Die
Kerkblad van 19 Julie 1940:7).
2.2.4.1.1.3 Die vraag of die vertalers self die UBS-teks as die beste uitgawe beskou, is egter
nie vir hierdie beswaargrond belangrik nie, maar wel die vraag of die UBS-teks
inderdaad die beste uitgawe van die Griekse Nuwe Testament is. Laasgenoemde
vraag word in 4.4.2 e.v. aan die orde gestel.
2.2.4.1.2 Bevinding
Van die Eerste motivering kan slegs kennis geneem word, aangesien dit
inderwaarheid net die feitelike situasie stel waaroor die res van die beswaargrond
gaan, naamlik dat die UBS3-uitgawe die grondteks vir die AV83 was.
2.2.4.2 Tweede motivering
Dit word aangevoer dat die teks van die UBS saamgestel is uit hoofsaaklik
onbetroubare manuskripte, veral kodekse Alef, B, A, C en D (’n sg. Westerse teks)
wat as die oudste en betroubaarste waardeer word. Onderstaande argumente vir die
onbetroubaarheid van hierdie manuskripte word in 4.4.2 van die Beswaarskrif
(gerugsteun deur Bylae G) aangevoer:
2.2.4.2.1 Eerste argument vir die motivering
Gemeet aan die Bybelse vereistes vir betroubare getuies/getuienis, wys die talle
onderlinge verskille tussen kodekse Alef, B, A, C en D dat hulle onbetroubare
getuies is. Hoewel Alef en B baie ou manuskripte is, maak dit hulle nog nie
betroubaar nie, aangesien die talle onderlinge verskille dié twee manuskripte
intrinsiek diskwalifiseer as betroubare getuies volgens die norme wat God aanlê
(met verwysing na par 2.2.3 van die Beswaarskrif) (vgl Beswaarskrif 4.2.2 (a), (c),
(d), (g) en (h)).
2.2.4.2.1.1 Beredenering van die argument
(a) Die uitgangspunt in paragraaf 2.2.3 van die Beswaarskrif is dat volgens die
Bybel “die wesenskenmerk van meerdere (twee of meer) getuies/getuienis is
dat dit eenstemmig moet wees om betroubaar te kan/mag wees”. Hiermee
word die duidelike bedoeling van Deuteronomium 19:15 (Matt 18:16 e.a.
plekke) egter omgedraai. Die Bybel leer nie dat eenstemmigheid van getuies
bewys dat hulle getuienis betroubaar is nie, maar eerder dat
eenstemmigheid van (betroubare) getuies bewys dat die saak vas en seker is.
Twee of meer leuenagtige getuies kan eenstemmig wees, maar dit maak nog
nie hulle getuienis betroubaar nie.
(b) ’n Tweede foutiewe afleiding is dat getuienis betroubaar is net as dit
woordeliks ooreenstem. Betroubare getuies se getuienis hoef nie (en
behoort eintlik ook nie) woordeliks met mekaar ooreen te kom nie. ’n
Uitstekende voorbeeld hiervan is die sinoptiese dele van die Bybel (veral die
Sinoptiese Evangelies) waarvan die getuienis volkome eenstemmig is, maar
wat beslis nie woordeliks ooreenkom nie. Daarom is die argument dat die talle
(woord- en formulerings-)verskille tussen sekere Nuwe-Testamentiese
manuskripte bewys van hulle onbetroubaarheid is, ongegrond.
(c) Die stelling dat die ouderdom van kodekse Alef en B (en ander ou
manuskripte) hulle nie as sodanig betroubaar maak nie, is korrek. Dit blyk
egter uit die getuienis van die samestellers van die UBS-teks (vgl. BM
Metzger se Textual commentary on the Greek New Testament, 1971) dat
hulle by die oorweging van lesings nie net die ouderdom van manuskripte nie,
maar ook transkripsionele en intrinsieke oorwegings in aanmerking geneem
het.
(d) Die teorie wat in 4.2.2(h) genoem word, naamlik dat dieselfde skriptor
gedeeltelik aan Alef en B geskryf het (en dat die twee manuskripte tog soveel
van mekaar verskil), bied geen oortuigende argument vir die
onbetroubaarheid van een of beide van die manuskripte nie. Die verskille kan
bloot daaraan toegeskryf word dat by die kopiëring van die twee manuskripte
gebruik gemaak is van twee verskillende argetipes. In ieder geval berus
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2.2.4.2.1.2
2.2.4.2.2

2.2.4.2.2.1

2.2.4.2.2.2
2.2.4.2.3

2.2.4.2.3.1

hierdie stellings op blote bespiegeling, selfs al stem uiteenlopende geleerdes
soos Tischendorf en Burgon daaroor saam.
Bevinding ten opsigte van die argumentasie
Die argumente wat in 4.4.2(a), (c), (d), (g) en (h) van die Beswaarskrif gegee
word, bied geen geldige grond vir beswaar nie.
Tweede argument vir die motivering
In die Beswaarskrif word geargumenteer dat kodekse Alef en B redaksioneel swak
versorg is met talle weglatings, herhalings, spelfoute en korreksies wat dit as
betroubare getuies diskwalifiseer (vgl 4.4.2(b) en (i)). Getalle en voorbeelde van die
weglatings, herhalings, spelfoute en korreksies word in 4.4.2 (c), (d), (e), (f) en (h)
gegee, en in die Beswaarskrif se Bylae G. In 4.4.2 (e) word beweer dat Alef en B
“saam 4000 woorde weglaat, 2000 byvoeg, 3500 verplaas en 2000 wysig”.
Beredenering van die argument
Die bronne wat in die Beswaarskrif aangehaal word (Burgon, Hoskier, Grady en
Green) se vertrekpunt en maatstaf vir weglating, byvoeging, korreksies, ens., is
telkens die Meerderheidsteks, soos dit in die Textus Receptus sy neerslag gevind
het. Indien ’n ander vertrekpunt geneem sou word, byvoorbeeld die
Aleksandrynse teks, sou ’n mens tot die konklusie kom dat dit die
Meerderheidsteks is wat weglaat, byvoeg, korrigeer, ens. (soos die Westcott &
Hort-skool inderdaad konkludeer). Die punt is: Met die voorhande meer as 5000
manuskripte van die Griekse Nuwe Testament wat onderling almal in ’n mindere
of meerdere mate van mekaar verskil, is dit menslik onmoontlik om bo alle twyfel
vas te stel watter lesings byvoegings is en watter weglatings, watter die
oorspronklike lesings was en watter lesings die gevolg van “korreksies” was. Juis
hierdie onvermoë van die mens maak Tekskritiek as wetenskap noodsaaklik, ten
einde gemotiveerde beslissings te kan maak. Omdat die manuskripte onderling
van mekaar verskil, is dit noodsaaklik dat tekssamestellers gemotiveerd tussen
die verskillende lesings kies. Uiteraard sal hulle keuses op eie voorkeure berus,
voorkeure wat uit eie oortuigings, teorieë en argumente voortspruit. Maar juis
omdat dit op eie oortuigings, teorieë en argumente berus, moet elke keuse met
groot nederigheid gemaak word. Dit is so dat sommige tekskritici om bepaalde
redes aan lesings uit die Aleksandrynse tradisie voorkeur verleen en ander weer
om bepaalde redes aan die Meerderheidstradisie. Uiteraard neem elke
tekskritikus sy voorkeur-tradisie as norm en beskou lesings wat nie daarmee
ooreenkom nie, as foutief. In die proses moet egter daarteen gewaak word om
persoonlike voorkeure te kanoniseer. Dit geld vir die aanhangers van die
Aleksandrynse teks én vir die aanhangers van die Meerderheidsteks.
Die betrokke afdelings van die Beswaarskrif slaag dus nie daarin om aan te toon
dat die UBS-teks foutief is nie, maar slegs dat die UBS-teks afwyk van die
tekstradisie waaraan die beswaardes voorkeur verleen, naamlik die
Meerderheidsteks.
Bevinding ten opsigte van die argument
Die argumente wat in 4.4.2 (b), (c), (d), (e) en (f) van die Beswaarskrif gegee
word, bied geen geldige motivering vir die beswaargrond nie.
Die Derde argument vir die motivering
Die beswaardes voer aan dat die UBS-teks se basis-manuskripte, kodekse Alef en
B, uit ’n klein geografiese gebied kom en vir byna 1500 jaar geen erkenning in die
Kerk geniet het nie (4.4.2 (j)).
Beredenering van die argument
Dit is so dat die sogenaamde Aleksandrynse manuskripte uit ’n betreklik klein
geografiese gebied (die omstreke van Aleksandrië) afkomstig is. Die (grootte van
die) gebied waaruit ’n manuskrip kom, is egter nie as sodanig ’n diskwalifikasie
nie. Die feit dat hierdie manuskripte hulle in die omstreke van Aleksandrië bevind
het, bied egter ’n waarskynlike verklaring vir die feit dat dit vir “byna 1500 jaar
geen erkenning in die Kerk geniet het nie”. Vir die byna 1500 jaar voor die eerste
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gedrukte uitgawe van die Griekse Nuwe Testament die lig gesien het, is die
Griekse Nuwe Testament hoofsaaklik in die Griekssprekende wêreld (d.w.s. in die
Grieks-Ortodokse Kerk) gebruik en blywend gekopieer. Vir die Grieks-Ortodokse
Kerk was Griekse manuskripte van ander wêrelddele waarskynlik onbekend. Die
gevolg was dat sulke onbekende manuskripte by hulle ook geen erkenning geniet
het nie (m.a.w. dat dié manuskripte nie deur hulle bestudeer of gekopieer is nie).
As sodanig kan die klein geografiese gebied waaruit manuskripte afkomstig is en
die feit dat dit in die tyd van handgeskrewe oorlewering geen erkenning by die
Griekssprekende kerke gehad het nie, nie as bewys van hulle onbetroubaarheid
geld nie.
2.2.4.2.3.2 Bevinding ten opsigte van die argument
Die argument wat in 4.4.2 (j) van die Beswaarskrif gegee word, bied geen geldige
motivering vir die beswaargrond nie.
2.2.4.2.4 Vierde argument vir die motivering
Die Vierde argument ter motivering van beswaar teen die UBS-teks is dat kodekse
Alef en B “aan Desiderius Erasmus, Beza, Stefanus en ook die Hervormers soos
Calvyn bekend was, maar nie geag is nie” (4.4.2(k)).
2.2.4.2.4.1 Beredenering van die argument
(a) Hierdie argument berus op ’n twyfelagtige interpretasie van die verloop van
sake in die 16de eeu. Dit hou nie daarmee rekening dat daar in die 16de eeu
nog geen wetenskap bestaan het waarin manuskripte teen mekaar opgeweeg
is nie. Toe Erasmus in 1516 die eerste gedrukte uitgawe van die Griekse
Nuwe Testament saamgestel het, het hy maar net dié manuskripte gebruik
wat beskikbaar was in Basel (waar hy die samestelling gedoen het). Hy het
agterna self erken dat hy nie die manuskripte teen mekaar opgeweeg het nie.
Vir hom was die belangrike saak dat hy ’n teks laat druk wat ten minste in een
Griekse manuskrip aangetref word. Uiteraard was die manuskripte waarop hy
onmiddellik sy hande kon lê, van laat-Bisantynse oorsprong, dit wil sê
afkomstig van die Griekssprekende wêreld van daardie tyd. Sy keuse het dus
nie op hoë agting vir bepaalde dokumente berus nie, maar slegs op die
praktiese omstandighede waarin hy hom bevind het. Hoewel Erasmus later
ook ander manuskripte onder oë gekry het, was daar nog geen wetenskap
gevestig op grond waarvan hy aan “beter manuskripte” voorkeur kon verleen
nie.
(b) Die Griekse Nuwe Testament wat deur die Hervormers gebruik is, was dié
van Erasmus, of basiese herdrukke van sy uitgawe. Dit was so om bloot
praktiese redes: Erasmus se teks was die enigste beskikbare gedrukte teks
en, by gebrek aan tekskritiese oorwegings, was daar vir hulle geen rede
waarom hulle dit sou bevraagteken nie.
(c) Die hedendaagse tekskritiese vraagstukke het nie in Erasmus en die
Hervormers se tyd bestaan nie. Hoewel hulle sommige variante lesings geken
en met mekaar vergelyk het, het hulle nie manuskripte teen mekaar
opgeweeg nie. In die destydse geskilpunte oor die teks (bv. die sg Comma
Johanneum in 1 Joh 5:17) was die groot vraag bloot of die lesing in enige
Griekse manuskrip voorkom. Oor die betroubaarheid van sulke manuskripte
is egter geen vrae gevra nie. Trouens, in die 16de eeu was die
betroubaarheid van manuskripte (nog) nie ’n twispunt nie. Om dus te beweer
dat Erasmus en die Hervormers Alef en B “nie geag het nie”, kom dus eintlik
neer op ’n anachronisme.
2.2.4.2.4.2 Bevinding ten opsigte van die argument
Die argument wat in 4.4.2(k) van die Beswaarskrif gegee word, bied geen
oortuigende motivering vir die beswaargrond nie.
2.2.4.2.5 Die Vyfde argument ter motivering van die motivering
Die Vyfde argument is dat Alef en B ’n familie “van ongeveer 50 manuskripte
verteenwoordig, teenoor ’n oorweldigende getal van meer as 5000 van die sg.
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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” (vgl 4.4.2(l) van die
Beswaarskrif).
2.2.4.2.5.1 Beredenering van die argument
(a) Die standpunt dat die meerderheid manuskripte die oorspronklike teks
bevat, word ontleen aan die sg. Meerderheidsteorie. Hoewel hierdie
standpunt inderdaad meriete het, berus dit – net soos die Westcott & Hortstandpunt – slegs op ’n teorie. Lesings wat in die meerderheid manuskripte
voorkom, is egter nie noodwendig meer betroubaar nie. Die genealogiese
studie van manuskripte toon immers oortuigend aan dat afskrifte eerder
geweeg as getel moet word. Die betroubaarheid van ’n manuskrip hang
immers van die betroubaarheid van sy argetipe (voorbeeldmanuskrip) af en
nie van die hoeveelheid ander afskrifte wat van daardie selfde argetipe
gemaak is nie. Die feit dat daar vandag meer as 5000 kopieë is wat tot die
Bisantynse teksfamilie behoort, dui nie noodwendig op superioriteit nie,
maar kan waarskynlik toegeskryf word aan die feit dat die Griekssprekende
kerke van die 4de tot die 12de eeu die Griekse teks slegs in sy Bisantynse
vorm geken en gekopieer het. Griekse manuskripte wat buite die
Griekssprekende wêreld was, is vanselfsprekend baie selde gekopieer. Dit
kan verklaar waarom daar vandag so min manuskripte van ander
teksfamilies bestaan. Die meerderheid manuskripte is dus nie noodwendig
meer betroubaar as die ander nie.
(b) Die feit dat die Bisantynse manuskripte van die 4de tot die 12de eeu
betreklik min van mekaar verskil, dui inderdaad op noukeurige transkripsie,
en is beslis deel van God se getroue bewaring. Weer eens moet in gedagte
gehou word dat die betroubaarheid van manuskripte van die betroubaarheid
van hulle argetipe afhang, en nie bloot van die noukeurigheid waarmee hulle
daarna gekopieer is nie. As die aanvanklike argetipe argumentsonthalwe
tien foutiewe lesings bevat het, sou noukeurige kopiëring in daaropvolgende
manuskripte bloot tot gevolg hê dat ook die tien foutiewe lesings noukeurig
bewaar gebly het. Daarmee word nie gesê dat die manuskripte van die
Nuwe Testament vol foute is nie. Hieroor word later meer gesê. Op hierdie
stadium word bloot daarop gewys dat noukeurige kopiëring as sodanig nie
as waarborg vir betroubaarheid beskou kan word nie.
(c) Daarom bewys die groot aantal Bisantynse manuskripte en die groot mate
van ooreenstemming tussen hulle nie dat Bisantynse manuskripte meer
betroubaar as manuskripte van ander teksfamilies is nie.
2.2.4.2.5.2 Bevinding ten opsigte van die argument
Die argument wat in 4.4.2(l) van die Beswaarskrif ter ondersteuning van die
motivering vir die beswaar gegee word, bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.4.2.6 Die sesde argument vir die motivering
In die Beswaarskrif word geargumenteer dat variante lesings eerder doelbewus as
per abuis gemaak is (Beswaarskrif 4.4.2(m)), met die suggestie dat die groot
aantal variante lesings in Alef en B (en verwante manuskripte) die gevolg van
doelbewuste verandering was (in 4.4.2(o) geïllustreer aan die hand van verskille in
die Onse Vader-teks van Luk 11:2-4). Verder word die “doelbewuste veranderings”
in navolging van Burgon aan die ketter Marcion en Origenes verbind (vgl 4.4.2(n)
van Beswaarskrif).
2.2.4.2.6.1 Beredenering van die argument
(a) Veranderinge in manuskripte het inderdaad soms per abuis en soms
doelbewus ontstaan. Dit is egter baie moeilik om bo alle twyfel vas te stel
watter veranderinge doelbewus en watter per abuis plaasgevind het. Die
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meeste oorwegings bring ons slegs by waarskynlikhede uit. Hierdie toedrag
van sake lewer egter geen bewys ten opsigte van die betroubaarheid van
enige manuskrip nie.
(b) Die lys van verskille in die Onse Vader-teks by Alef, B, A, C en D kan nie op
sigself as bewys van onbetroubaarheid gebruik word nie (vgl die
beredenering by 4.4.2(l) hierbo).
(c) Die verskille is boonop van so ’n aard dat dit in geen opsig die wese of
strekking van die gebed verander nie – net so min as wat die verskille tussen
die Matteus-weergawe en die Lukas-weergawe die wese of die strekking van
die gebed verander.
(d) In feitlik die helfte van die voorbeelde wat in 4.4.2(o) van die Beswaarskrif
genoem word, volg een of meer van die manuskripte die lesing van die
Matteus-weergawe van die Onse Vader-gebed na. Sulke veranderings is
waarskynlik die gevolg van bewuste of onbewuste harmonisering met die
bewoording van Matteus. Hoe sulke veranderings aan vervalsing deur
Marcion toegeskryf kan word, is moeilik om te begryp en word ook nie in die
Beswaarskrif of sy Bylaes beredeneer nie.
2.2.4.2.6.2 Bevinding ten opsigte van die argument
Die argumente wat in 4.4.2(m), (n) en (o) ter ondersteuning van die motivering
van die beswaargrond gegee word, bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.4.2.7 Bevinding ten opsigte van die Tweede motivering
Die Tweede motivering van Beswaargrond 2.4 is ontoereikend om die beswaar te
laat slaag.
2.2.4.3 Derde motivering
As Derde motivering vir die bewering dat die Nuwe-Testamentiese grondteks van
die AV83 onbetroubaar is, word in 4.4.3 van die Beswaarskrif aangevoer dat die
UBS-samestellers se tekskeuses hoogs subjektief is. As argument hiervoor word
daarop gewys dat die UBS-samestellers tussen die verskillende hersiene uitgawes
van die teks op verskeie plekke hulle tekskeuses verander het. Verder word beswaar
aangeteken teen die feit dat die UBS³ en die N-A26-uitgawes inderwaarheid die nuwe
Textus Receptus van die Griekse Nuwe Testament geword het.
2.2.4.3.1 Beredenering van die motivering
2.2.4.3.1.1 In die eerste plek moet daarop gewys word dat alle samestellers se tekskeuses
subjektief is, aangesien elke tekskeuse op die samesteller(s) se eie teorieë en
voorkeure berus.
2.2.4.3.1.2 Dat samestellers tussen verskillende uitgawes van opinie verander, is nie vreemd
nie. Die doel van ’n hersiene uitgawe is onder meer om veranderings aan te bring
na gelang van nuwe insigte wat intussen verkry is. Daarom kan die feit van
veranderings in die verskillende hersiene uitgawes op sigself nie teen die UBSteks gehou word nie.
2.2.4.3.1.3 Die beswaar teen die feit dat die UBS³ en die N-A26-uitgawes inderwaarheid die
nuwe standaardteks van die Griekse Nuwe Testament geword het, is geldig.
Hierdie uitgawes berus immers op teorieë wat dikwels op losse skroewe staan,
en kan daarom kwalik die standaard vir alle teksuitgawes stel. Die feit dat die
UBS-teks ten onregte deur sommige geleerdes tot standaardteks verhef word,
beteken egter nie dat dit glad nie as grondteks vir vertaling gekies mag word nie.
Daarom kan dit nie as motivering vir die beswaargrond teen die UBS-teks as
grondteks vir die AV83 gebruik word nie.
2.2.4.3.2 Bevinding ten opsigte van die Derde motivering
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.4.3 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.4.4 Vierde motivering
As Vierde motivering vir die beswaargrond word aangevoer dat die UBSsamestellers se voorkeur van manuskripte op die “bedenklike kriteria” van Westcott
en Hort berus, “wat op hulle beurt op voorgangers soos Tischendorf, Lachmann en
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andere voortgebou het. Hulle teorie oor die herkoms en familiegeskiedenis van die
manuskripte, kon nog nooit geverifieer word nie en dit is duidelik dat hulle resultate
gefabriseer is”. “Deurdat genoeg teoloë egter hulle teorie nagepraat het, het dit die
status van wetenskaplikheid verwerf” (vgl 4.4.4 van die Beswaarskrif).
2.2.4.4.1 Beredenering van die motivering
2.2.4.4.1.1 Die Beswaarskrif het gelyk in die opsig dat Westcott en Hort se teorie oor die
herkoms en familiegeskiedenis van die manuskripte nog nooit geverifieer kon
word nie. Dit is egter waar van elke ander teorie oor die herkoms en geskiedenis
van die manuskripte, ook dié van die ondersteuners van die Meerderheidsteks. As
historiese wetenskap kan die Tekskritiek kwalik verder kom as teorieë en
aannames. Op sigself dien hierdie argument dus nie as motivering vir die
beswaargrond nie.
2.2.4.4.1.2 Dit is inderdaad ook so dat die ontdekking van die papirusmanuskripte in die
20ste eeu aangetoon het dat Westcott en Hort se rekonstruksie van die
familiegeskiedenis van manuskripte veel te wense oorlaat. Tot dusver het daar
egter nog nie ’n beter verifieerbare teorie in die Tekskritiek na vore gekom nie. Dit
geld ook vir die Meerderheidsteorieë.
2.2.4.4.1.3 Die beswaardes het verder gelyk daarin dat teoloë ten onregte aan Westcott en
Hort se teorieë die status van wetenskaplikheid verleen het. Hierdie misplaaste
status moet inderdaad in die Tekskritiek en die Teologie as geheel bestry word.
Dit geld ook vir enige ander huidige teorie waaraan sodanige status verleen sou
word.
2.2.4.4.1.4 Op sigself kan hierdie besware egter nie as motivering gebruik word waarom die
UBS-teks nie as grondteks vir die AV83 gebruik behoort te word nie.
2.2.4.4.2 Bevinding ten opsigte van die motivering
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.4.4 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.4.5 Vyfde motivering
Die Vyfde motivering vir die beswaar teen die UBS-teks as Nuwe-Testamentiese
grondteks van die AV83 is dat die voorstanders van die Aleksandrynse manuskripte,
by name Westcott en Hort, skrifkrities was en boonop okkultiste, Maria-vereerders
en aanhangers van die ketter Origenes. Die argument is dat ons nie “die vrugte van
sulke slegte bome en hulle ‘wetenskaplike’ metodes as goed mag aanprys en aanvaar
nie” (vgl 4.4.5 van die Beswaarskrif).
2.2.4.5.1 Beredenering van die motivering
2.2.4.5.1.1 Hierdie motivering hou die probleem in dat dit inderwaarheid ad hominem (op
persone gerig) en nie ad rem (op die saak gerig) is nie. Dit help min om die boom
sleg te maak as nie aangetoon word waar die slegte plekke aan die vrugte is nie.
Die belangrike vraag is: Waar vind Westcott en Hort se beweerde okkultisme,
Maria-verering en aanhang van Origenes neerslag in die Griekse teks wat hulle
uitgegee het? Op hierdie vraag word nie in die Beswaarskrif of sy Bylaes
afdoende antwoorde gegee nie. Aan die einde van Bylae L (punt 20) word bloot
gesê: “Die W&H-GNT plaas die mens i.p.v. God in die sentrum.” Ongelukkig word
hierdie stelling nie vanuit W&H se Griekse Nuwe Testament (GNT) self gestaaf
nie.
2.2.4.5.1.2 Dit is nie duidelik of in die Beswaarskrif bedoel word dat die vertalers van die
AV83 Westcott en Hort se metodes “as goed aanprys en aanvaar” nie. Indien wel,
moet daarop gewys word dat ’n mens nie deur ’n bepaalde teksuitgawe te
gebruik, daarmee noodwendig die samestellers se metodes onderskryf nie (vgl. in
hierdie verband ook die opmerkings hierbo in 2.2.3.2). Daarom bied ook hierdie
per-implikasie-bewering geen motivering vir die beswaargrond nie.
2.2.4.5.2 Bevinding ten opsigte van die motivering
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.4.5 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir die beswaar dat die grondteks van die AV83
onbetroubaar is nie.
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2.2.4.6

Sesde motivering
Die Sesde motivering vir die beswaar teen die UBS-teks as Nuwe-Testamentiese
grondteks van die AV83 is dat die samestellers van die UBS2 en UBS3 skrifkrities
ingestel is, nie die Gereformeerde Skrifbeskouing toegedaan is nie, ook RoomsKatolieke geleerdes insluit en nie groot ontsag vir die Woord van God het nie (vgl.
4.4.6 en Bylae M van die Beswaarskrif).
2.2.4.6.1 Beredenering van die motivering
Weereens word die argument ad hominem (op persone) in plaas van ad rem (op die
saak) gerig. Weereens bly die Beswaarskrif in gebreke om aan te toon waar en hoe
die beweerde Skrifkritiek van die samestellers die teks wat hulle uitgegee het,
beïnvloed het.
2.2.4.7 Bevinding ten opsigte van die motivering
Ook hierdie motivering van die beswaargrond bied geen geldige grond vir die beswaar
dat die grondteks van die AV83 onbetroubaar is nie.
2.2.4.8 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.4 in geheel
Die motiverings vir Beswaargrond 2.4 bied nie genoegsame gronde vir die beswaar
om te slaag nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.4 tot 2.2.4.8.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2.4 kan
slaag nie, aangesien die motivering daarvoor ontoereikend is om dit te laat slaag.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.5

Beswaargrond 2.5: Die woorde: “in ons teenwoordige situasie en tyd” is ’n
onbybelse uitgangspunt en is strydig met die Belydenis in NGB, art 7
Vyf motiverings word vir hierdie beswaargrond gegee.
2.2.5.1 Eerste motivering (Acta 2006:146, 4.5.1)
Die Eerste motivering waarom die bewoording “in ons teenwoordige situasie en tyd”
onbybels en in stryd met NGB, art 7 sou wees, is dat dit ruimte laat vir die
sogenaamde situasie-etiek. Dit laat die indruk dat die teenwoordige situasie en tyd
die inhoud van die Woord van God in grondteks of vertaling bepaal of beïnvloed en
nie die inhoud van die Woord self nie. Dit laat die indruk dat die Woord van God
tydgebonde is.
2.2.5.1.1 Beredenering van die motivering
2.2.5.1.1.1 Hierdie motivering maak nie duidelik onderskeid tussen die tydsgerigtheid en
tydsgebondenheid nie. ’n Tydgerigte vertaling wil spreek “in” ’n bepaalde
situasie en tyd, onder andere deur woorde in die doeltaal te gebruik wat
duidelik verstaanbaar is. Die sinode het tereg verwys na “in ons teenwoordige
situasie en tyd”. ’n Tydgebonde vertaling wil die Woord inpas by die tydsgees.
Indien die Sinode ’n vertaling voorgestaan het “vir ons teenwoordige situasie en
tyd” sou hulle besluit vatbaar gewees het vir misverstand, as sou die Woord by
die tydsgees aangepas moet word. Hierdie motivering bied dus geen bewys dat
die Sinode in sy besluit ’n tydgebonde vertaling voorstaan nie.
2.2.5.1.1.2 Die Sinode gee self ’n nadere verklaring van die woorde “in ons teenwoordige
situasie en tyd” wanneer sy besluit verder lui: “As riglyn vir die vertaling [moet]
die vertaling so verstaanbaar moontlik [...] wees, ook vir jongmense, maar die
oorspronklike koloriet moet so ver moontlik behou word ...” Daardeur maak die
Sinode baie duidelik dat “in ons teenwoordige situasie en tyd” eerder oor
verstaanbaarheid gaan as oor die boodskap. Die oorspronklike “koloriet” moet
behou word, waardeur gesê word dat die oorspronklike kleur, segging,
aanwending van beelde en formele samestelling waar moontlik in die doeltaal
weergegee moet word. As dit van die “koloriet” geld, geld dit soveel te meer van
die inhoud, die boodskap. Oor laasgenoemde sê die Sinode in sy besluit:
“Vertaling is geen parafrase (omskrywing) nie ...” Daardeur gee die Sinode
duidelik te kenne dat die doel met die vertaling wat onderneem sou word,
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geensins is om die inhoud in die doeltaal af te water of aan te tas nie. Die
Sinode laat nie ruimte vir so ’n verstaan van sy opdrag nie.
2.2.5.1.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.5.1 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.5.2 Tweede motivering (Acta 2006:146, 4.5.2)
Die Tweede motivering waarom die bewoording “in ons teenwoordige situasie en tyd”
onbybels en in stryd met NGB, art 7 sou wees, is dat die “teenwoordige situasie en
tyd” wel invloed op die vertaling gehad het. Met ander woorde: die AV83 is sodanig
deur tydsgebonde denkbeelde en teorieë beïnvloed dat dit ’n tendensieuse vertaling
is en dus ’n vervalsing is van God se ewige, onveranderlike Woord. As voorbeelde
word die vertaling van die volgende drie frases in Genesis 1 tot 3 genoem, naamlik:
(a) Gen 1:26: betsalm nû kidmût nû (AV33/53: na ons beeld, na ons gelykenis),
wat as “as ons verteenwoordiger, ons beeld” vertaal is. Hierin word aanpassing
gesien by moderne begrippe en dat ’n wesenseienskap van die geskape mens
met ’n funksie vervang is.
(b) Gen 2:9 en par.: ts hadda‘at tôv w r ‘ (AV33/53: die boom van die kennis van
goed en kwaad), wat as “die boom van alle kennis” vertaal is. Hierin word
aanpassing gesien van die normatiewe na modernistiese situasie- en
tydsbepaaldheid. “Alle kennis” word as kwantitatief gesien.
(c) Gen 2:18 en par: ‘ zer kenegdô (AV33/53: ’n hulp wat by hom pas), wat as
“iemand wat hom kan help, sy gelyke” vertaal is. Hierin word ’n aanpassing
gesien by die feminisme.
2.2.5.2.1 Beredenering van die motivering
2.2.5.2.1.1 Dit lê nie op die weg van die Deputate om te oordeel of die drie voorbeelde wat
genoem word, beantwoord aan die eis wat die Sinode gestel het, naamlik
“verstaanbaar ... so getrou moontlik aan die grondteks ... koloriet moet ... behou
word”. Daar kan ’n saak voor uitgemaak word dat ten minste sommige van die
voorbeelde ongelukkige vertalings is, omdat dit na parafrasering neig.
2.2.5.2.1.2 Die Beswaarskrif bly egter in gebreke om aan te toon dat sodanige vertaling
werklik ’n aanpassing is by moderne begrippe of die tydsgees (waaronder
feminisme). Al drie genoemde frases kan verstaan word, soos in die AV83
weerspieël word, op grond van eksegese en die semantiek van die Hebreeuse
grondtaal. Daarmee word nie gesê dat die vertaling soos in die AV83 die beste of
gewenste vertaling is nie.
(a) Gen 1:26: betsalm nû kidmût nû: Die betekenis van die twee Hebreeuse
woorde, wat hier komplementerend gebruik word, is die voorwerp van baie
filologiese en teologiese studies oor baie eeue. Beide woorde verwys
letterlik na ’n beeld of afbeelding, maar omdat God onderskeie is van sy
skepping, kan die mens nie fisies ’n afbeelding van God wees nie. Die
betekenis van die twee woorde word dikwels in die konteks van Genesis 1
gesoek, naamlik dat die mens die aarde moet onderwerp en daaroor moet
heers (1:28), soortgelyk aan die opdrag om die tuin te bewerk en te bewaak
(2:15). So ’n heerskappy kan die mens nie in die plek van God uitoefen nie,
maar namens God. Oor die vraag of “verteenwoordiger” die beste vertaling
is, bestaan daar wel meningsverskil. Dit is egter nie vergesog of ’n
aanpassing by moderne begrippe en die tydsgees om “beeld en gelykenis”
te sien as ’n tipe metafoor wat aandui dat die mens God se
verteenwoordiger is nie.
(b) Gen 2:9 en par.: ts hadda‘at tôv w r ‘: Net soos die voorafgaande woorde,
berus die vertaling in die AV83 op ’n bepaalde verstaan van die woorde en
nie op ’n ideologie wat die teks ingedra word nie. “Alle kennis” wil dui op
kennis van die totale morele spektrum, van kwaad (aan die een kant) tot
goed (aan die ander kant). Dat die koloriet van die Hebreeus met so ’n
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vertaling in die gedrang kan kom, beteken nog nie dat so ’n vertaling ’n
moedswillige verdraaiing van God se openbaring is nie.
(c) Gen 2:18 en par: ‘ zer kenegdô: Hierdie woorde kan moeilik vertaal word. In
Hebreeus beteken dit letterlik: “helper/hulp (manlike vorm!) soos-syteenoorgestelde.” Laasgenoemde kan ook vertaal word met “as-sykomplement” (KBL3:591: Wie sein Gegenstück). Beide woorde moet
noodwendig in enige vertaling geïnterpreteer word om dit enigsins in die
doeltaal verstaanbaar te maak. Deur interpretasie kom dikwels verskraling.
Selfs die AV33/53 (hulp wat by hom pas) kan as ’n verskraling van die
Hebreeus beskou word. Die AV83 se weergawe “iemand wat hom kan help”
is ’n goeie interpretasie van die eerste woord, ‘ zer, wat dui op helper in die
volle sin van die woord en nie bloot ’n handlanger nie. God word ook die
gelowige se ‘ zer genoem (bv. Eks 18:4). Die AV83 se weergawe “wat by
hom pas” laat reg geskied aan kenegdô, wat daarop dui dat die vrou bedoel
was as die mens se “ander helfte” (komplement), wat wesensgelyk is aan
hom. Daardeur word nie ’n uitspraak gemaak oor die rol van die man as
hoof van die vrou in die huwelik nie.
2.2.5.2.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.5.2 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.5.3 Derde motivering (Acta 2006:147, 4.5.3)
Die Derde motivering waarom die bewoording “in ons teenwoordige situasie en tyd”
onbybels en in stryd met NGB, art 7 sou wees, stem ooreen met die vorige (Tweede)
motivering. Verdere groepe voorbeelde word genoem hoedat die tydsgees wel
invloed op die 1983-vertaling gehad het. Daar word naamlik beweer dat die 1983vertaling hom skuldig maak aan die volgende drie sake:
- Ontmessianisering van die Ou Testament
- Ontgoddeliking van Christus
- Ontbinding van die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testamente.
2.2.5.3.1 Beredenering van die motivering
Die Derde motivering word nie met argumente gerugsteun nie, buiten by wyse van
’n terugverwysing na 4.1.3 en 4.1.2 van die Beswaarskrif. Daar word dus as
antwoord op die Derde motivering met die bostaande beredenering van die twee
beswaargronde volstaan (hierbo in 2.2.1 en subparagrawe).
2.2.5.3.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.5.3 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.5.4 Vierde motivering (Acta 2006:147, 4.5.4)
Die Vierde motivering waarom die bewoording “in ons teenwoordige situasie en tyd”
onbybels en in stryd met NGB, art 7 sou wees, bevat verskeie bewerings of
argumente, naamlik:
(a) “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.”
(b) Parafrasering en D-E is wesenlik sinoniem. Die Bybel word reeds verkeerd
(geïnterpreteer) aangebied.
(c) Die tydsgees het teen letterlikheid in vertaling gedraai. Om dié bewering te staaf,
word aangehaal uit die rapport vir Bybelvertaling van 1973, waar die
Bybelgenootskap se standpunt weergegee word, onder andere dat daar soms
eksplisiet gemaak moet word wat implisiet is.
2.2.5.4.1 Beredenering van die motivering
2.2.5.4.1.1 Die eerste argument hierbo is onduidelik, word gekwalifiseer met die woord
“moontlik” en word nie gerugsteun nie. Verskeie aspekte (riglyne) vir die vertaling
word deur die Sinode se besluit (waarteen geappelleer word) aangedui, bv. dat
die vertaling rekening moet hou met die ontwikkeling van Afrikaans, dat dit so
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verstaanbaar moontlik moet wees en dat dit ’n waardige vertaling moet wees. Die
Beswaarskrif dui nie aan dat die “teenwoordige situasie en tyd” die enigste aspek
is wat uitgevoer is, en dat daar glad nie aan ander aspekte aandag gegee is nie.
2.2.5.4.1.2 Die bewering dat parafrasering en DE wesenlik sinoniem is, word nie bewys nie,
en daardeur word nie aangetoon dat die 1983-vertaling inderdaad ’n parafrase is
nie. Indien die bewering egter waar sou wees, dien dit nog nie as grond waarom
die 1983-vertaling (as sogenaamde parafrase) deur die tydsgees beïnvloed is nie.
Dis is moontlik om parafraserings van die Bybel te maak wat níé die tydsgees
adem nie. Parafraserings maak ook nie noodwendig daarop aanspraak om
Bybelvertalings te wees wat vir kerklike (liturgiese) gebruik bedoel is of daarvoor
geskik is nie.
2.2.5.4.1.3 Dinamies-ekwivalente vertaling was inderdaad ’n tendens gedurende die sestigeren sewentigerjare van die vorige eeu – ’n tendens waarvoor die huidige Rapport
geensins in die bresse wil tree nie. Intussen (tot die hede, 2008) het die tendens
verbygegaan. Dat die taal-teoretiese uitgangspunte van die D-E-metode egter
onbybels en in stryd met NGB, art 7 is, word nie hier deur die Beswaarskrif
aangetoon nie. Die teendeel is waar: die aanhaling wat die Beswaarskrif as bewys
voorhou vir hulle bewering, beklemtoon dat verstaanbare taal in ’n vertaling
gebruik moet word en dat daar soms (onderstreping deur Rapport bygevoeg)
eksplisiet gemaak word wat implisiet in die teks is. Alle vertalings moet soms
eksplisiet maak wat implisiet in die teks is, insluitend brontaalgerigte vertalings
soos die AV33/53. Die mate waartoe dit gebeur, verskil egter namate die vertaling
meer doeltaalgerig raak.
2.2.5.4.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.5.4 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.5.5 Vyfde motivering (Acta 2006:147, 4.5.5)
Die Vyfde motivering waarom die bewoording “in ons teenwoordige situasie en tyd”
onbybels en in stryd met NGB, art 7 sou wees, is dat die D-E-vertaalmetode die mens
van God se Woord beroof, omdat baie woorde weggelaat of uitgegooi of verander
word of met die mens se woorde vervang word. Die beswaar noem dit ’n afwyking van
die “beginsel van letterlike vertaling”, wat mense se woorde eerder as die werklike
Woorde van die Skrif gesagvol maak.
2.2.5.5.1 Beredenering van die motivering
2.2.5.5.1.1 Hierdie motivering bevat waarskynlik die teoretiese onderbou van die hele
Beswaarskrif. Die feit dat die Bybel deur God “uitgeadem” is, word gesien as
aanduiding dat “die Bybelse taal nie primêr binne ’n menslike kultuur
vasgevang is nie”. Die bonatuurlike element in God se openbaring word so
sterk beklemtoon dat getroue vertaling gemeet word ooreenkomstig die behoud
van woorde, eerder as begrippe, frases en sinne. God het sy Woord in
mensetaal gegee en elke spesifieke mensetaal het sy eie taalkundige reëls wat
by vertaling in ag geneem moet word.
2.2.5.5.1.2 Dit is eenvoudig nie moontlik om geldig te vertaal sonder om verder as woorde
te gaan nie. Dit geld selfs vir brontaalgerigte (“letterlike”) vertalings. Wanneer ’n
“vertaling” woord-vir-woord geskied, verloor die “vertaling” die aard van ’n
vertaling en word dit soortgelyk aan ’n interlineêre weergawe van die
oorspronklike, wat vir die Bybelleser sonder kennis van die brontaal, haas
onverstaanbaar is.
2.2.5.5.1.3 Die Beswaarskrif bly in gebreke om aan te toon hóé letterlik ’n vertaling moet
wees, sodat dit nie onbybels en in stryd met die belydenis is nie. Moet dit
byvoorbeeld letterlik wees in die sin dat woord-vir-woord vertaal word, sonder
om die doeltaal se idioom in ag te neem?
2.2.5.5.1.4 “Letterlike vertaling” is as sodanig nie ’n beginsel nie en afwyking daarvan is nie
noodwendig ’n voorbeeld van modernisme, of dat (soos dit gestel word) “die
Bybel konformeer om plaas daarvan dat dit die heidense kultuur konfronteer”
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nie. Die Hebreeuse Bybel (Ou Testament) is reeds vóór die koms van die D-Evertaalmetode nie konsekwent letterlik vertaal nie. ’n Voorbeeld is die
Septuaginta, ’n vertaling in Grieks, wat nog voor die begin van ons jaartelling
gemaak is en wat deur ’n groot deel van die Ou-Testamentiese en NuweTestamentiese Kerk as Kanon gebruik is. Trouens, as Jesus en die dissipels uit
die Ou Testament aanhaal, is dit dikwels nie met verwysing na die (letterlike)
Hebreeuse teks nie, maar na Griekse vertalings soos die Septuaginta.
2.2.5.5.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.5.5 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.5.6 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.5 in geheel
Besluit: Kennis geneem van 2.2.5 tot 2.2.5.6.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2.5 kan
slaag nie, aangesien die motiverings daarvan ontoereikend is.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.6

Beswaargrond 2.6: 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 BSA oorgedra
Vier motiverings word vir hierdie beswaargrond gegee.
2.2.6.1 Eerste motivering (Acta 2006:148, 4.6.1)
Die Eerste motivering waarom die GKSA in die aanvaarding van die 1983-vertaling
sy verantwoordelikheid, roeping en plig tot bewaring van die ware Woord van God
effektief sou verteken en aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sou oorgedra
het, is dat die Bybelgenootskap oor die vertaalbeleid en vertaalmetode besluit het
strydig met die besluite van die GKSA.
2.2.6.1.1 Beredenering van die motivering
Hierdie Eerste motivering word nie met argumente gerugsteun nie, buiten deur te
verwys na 3.1 van die Beswaarskrif waarin beredeneer word dat die GKSA nie by
sy eie riglyne gehou het nie. As antwoord op die Eerste motivering word met die
bostaande beredenering van beswaargrond 3.1 volstaan (punt 2.1.1 hierbo).
2.2.6.1.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.6.1 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.6.2 Tweede motivering (Acta 2006:148, 4.6.2)
Die Tweede motivering waarom die GKSA in die aanvaarding van die 1983-vertaling
sy verantwoordelikheid, roeping en plig tot bewaring van die ware Woord van God
effektief sou verteken en aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sou oorgedra
het, is dat hulle finale seggenskap verloor het deur demokratiese oorheersing via
die vertaalkommissie van die Bybelgenootskap. Die Beswaarskrif grond hierdie
bewering op ’n waarneming dat meer as 90% van die GKSA se Deputate vir
Bybelvertaling se aanbevelings nie in die finale redaksie van die AV83 weerspieël
word nie.
2.2.6.2.1 Beredenering van die motivering
2.2.6.2.1.1 Die Beswaarskrif gaan uit van die veronderstelling dat die GKSA die proses en
finale produk van vertaling moes ratifiseer. Dit lê egter nie op die weg van
meerdere vergaderings om amptelike status aan Bybelvertalings te verleen nie.
Dit sou beteken dat die Sinode alle aspekte van ’n Bybelvertaling vir moet
rekening moet neem, wat ’n haas onbegonne taak is.
2.2.6.2.1.2 Aan die ander kant was daar op geen stadium sprake van ’n oordrag van
verantwoordelikheid deur deelname aan ’n vertaalprojek nie. Nóg die
meewerkende kerke (kerkverbande), nóg die kerklike advieskomitee
(bestaande uit verteenwoordigers van die meewerkende kerke), nóg die
vertalers wat kerke vir die projek afgesonder het, is in hulle gewetens gebind
aan die vertaalprojek. Dit het enige kerk of individu vrygestaan om aan die
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projek te onttrek, sou daar sprake van “demokratiese oorheersing via die
vertaalkommissie” gewees het.
2.2.6.2.1.3 Die GKSA se besluit van 1985 (p576, 4.2) meld alleen dat die 1933/53- en
1983-vertaling van die Bybel naas mekaar deur die kerke gebruik kan word,
met die implikasie dat die roeping, verantwoordelikheid en plig tot bewaring van
die ware Woord van God by die plaaslike Kerkrade berus, wat oor die
bediening van die Woord opsig het.
2.2.6.2.1.4 Dit lê wel op die weg van die Sinode om deur middel van Deputate mee te werk
met ander kerke (kerkverbande) in die daarstelling van ’n goeie Bybelvertaling
wat teen ’n sub-ekonomiese prys beskikbaar gestel word, veral in die lig van
baie privaatvertalings wat soms met min kontrole uitgevoer en ekonomies
bemark word. Plaaslike kerke kan moeilik alleen sodanige funksie verrig, omdat
dit oor sake handel wat nie in mindere vergaderings afgehandel kan word nie
(vgl KO, art 30). Die Sinode het deur middel van die Bybelgenootskap met
ander kerke saamgewerk. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika was tydens die
besluit tot samewerking die enigste geskikte instansie wat sodanige
samewerking kon fasiliteer. Soos met enige gesamentlike onderneming die
geval is, kon die GKSA positiewe insette lewer (ten opsigte van byvoorbeeld die
vertaalbeleid en –proses), maar was dit nie moontlik om aan alle vereistes wat
die Gereformeerde Kerke gestel het, te voldoen nie. Enige gesamentlike
onderneming vereis ’n proses van gee en neem.
2.2.6.2.1.5 Die Sinodes van 1985 en 1991, waarna die Beswaarskrif verwys, het die sake
waaraan die AV83 nie kon voldoen nie, nie as gewigtig genoeg beskou om die
AV83 vir kerklike gebruik af te wys nie. Die vertaling is in 1985 egter nie
uitsluitlik (as enigste vertaling) en ongekwalifiseerd (as vertaling sonder
probleme) aanvaar nie. Laasgenoemde (gekwalifiseerde aanvaarding) blyk uit
verdere insette wat die Deputate Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
gelewer het, waarvan sommige in die hersiene uitgawe van 1991 weerspieël is.
Verder het daaropvolgende Sinodes besware teen die wyse waarop die Naam
JHWH in die Ou Testament vertaal is, gehandhaaf (vir verwysings, vergelyk
2.1.3 hierbo). Die aandrang van die GKSA op ’n meer brontaal-gerigte
vertaling, het uiteindelik gelei tot die Bybelvertalingsprojek waaraan die GKSA
tans meewerk.
2.2.6.2.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.6.2 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.6.3 Derde motivering (Acta 2006:148, 4.6.3)
Die Derde motivering waarom die GKSA in die aanvaarding van die AV83 sy
verantwoordelikheid, roeping en plig tot bewaring van die ware Woord van God
effektief sou verteken en aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sou oorgedra
het, is dat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika deel van die United Bible Societies
uitmaak, wat op sy beurt die Bybelvertaal-arm van die Wêreldraad van Kerke is.
Daar word ook aangevoer dat die Bybelgenootskap noue bande met die RoomsKatolieke Kerk het. ’n Tweede argument word as motivering aangevoer, naamlik dat
Bybelgenootskappe wêreldwyd voorkeur aan D-E-vertalings gee en die tydsgees
teen letterlikheid gedraai het.
2.2.6.3.1 Beredenering van die motivering
2.2.6.3.1.1 Die Beswaarskrif gaan uit van die veronderstelling dat ’n mens net met
gelykgesindes (kerke met dieselfde belydenis) mag meewerk met
Bybelvertaling. Blote assosiasie met persone van ’n ander belydenis besmet
egter nog nie ’n vertaalprojek en die produk (die vertaling nie). Daar word nie
oortuigend in die Beswaarskrif aangetoon dat die BSA inderdaad onder gesag
en invloed van die WRK staan nie en hoe sodanige band, indien dit daadwerklik
bestaan, ’n invloed op die vertaling uitoefen nie. Wanneer daar tydens die
uitvoering van ’n projek eerlik met die teks van die Bybel omgegaan word, kan
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met mense van uiteenlopende oortuigings saamgewerk word. Die finale
toetssteen bly ’n gesonde vertaalbeleid en nougesette toepassing van die
vertaalbeleid. Skrifbeskouing hoef nie noodwendig in ’n vertaling neerslag te
vind nie. Dit geld te meer as die vertaling brontaalgerig gedoen word, soos wat
die Beswaarskrif bepleit.
2.2.6.3.1.2 Die United Bible Societies en plaaslike Bybelgenootskappe wat by hulle
geaffilieer is, is nie die enigste groepe of Bybelgenootskappe wat met vertaling
gemoeid is nie. Die Wycliffe Bible Translators is een van vele alternatiewe
organisasies wat aktief in baie lande met Bybelvertaling gemoeid is. Elk van die
organisasies bepaal sy eie vertaalbeleid, wat soms van vertaling tot vertaling
mag verskil. Sommige van die vertalings wat die lig sien, is sterk brontaalgerig.
Om in die algemeen te beweer dat die tydsgees teen letterlikheid gedraai het, is
eenvoudig nie waar nie. Dié bewering (in die Beswaarskrif) word gemaak in
2006, toe dit reeds duidelik is dat die D-E-benadering grootliks in onguns verval
het onder Bybelvertalers.
2.2.6.3.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.6.3 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.6.4 Vierde motivering (Acta 2006:148, 4.6.4)
Die Vierde motivering waarom die GKSA in die aanvaarding van die AV83 sy
verantwoordelikheid, roeping en plig tot bewaring van die ware Woord van God
effektief sou verteken en aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sou oorgedra
het, is dat die GKSA saam met die NGK en NHK gewerk het, wat in Skrifbeskouing
en binding aan die Belydenisskrifte van die GKSA verskil. Hierdie samewerking het
gelei tot konsensus, terwyl daar aanvanklik met die proefvertaling (Die Blye
Boodskap) heftige besware was.
2.2.6.4.1 Beredenering van die motivering
2.2.6.4.1.1 Hierdie Vierde motivering is wesentlik dieselfde as die Derde motivering. By die
Derde motivering is die WRK en Roomsgesindes genoem, terwyl in hierdie
Vierde motivering twee kerke van Gereformeerde belydenis genoem word, wat
nader aan die GKSA staan, maar wat daadwerklik aan die vertaalprojek
deelgeneem het. Die Beswaarskrif word dus op dieselfde wyse geantwoord as
hierbo by 2.2.6.3.1.
2.2.6.4.1.2 Die bewering dat daar uiteindelik konsensus was (“If you can’t win them, join
them”), word nie oortuigend aangetoon nie. Die Deputate vir Bybelvertaling het
immers ná die voltooiing van die AV83 herformulerings voorgestel en daar was
nooit ongekwalifiseerde aanvaarding nie (sien 2.2.6.2.1.5 hierbo).
2.2.6.4.2 Bevinding
Die motivering van die beswaargrond wat in 4.6.4 van die Beswaarskrif gegee word,
bied geen geldige grond vir beswaar nie.
2.2.6.5 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.6 in geheel
Besluit: Kennis geneem van 2.2.6 tot 2.2.6.5.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2.6 kan
slaag nie, aangesien die motiverings daarvan ontoereikend is.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.7

Beswaargrond 2.7: Die stelling deur Sinode 1991 dat die Gereformeerde Kerke nog
nooit ’n enkele Bybelvertaling “gekanoniseer” het deur dit as die enigste moontlike
vertaling te aanvaar nie, is ongeloofstaal
Weergawe van die beswaar: Beswaar word aangeteken teen die besluit van Sinode
1991 dat die Beswaarskrif van Die Kandelaar geen grondige redes bied waarom die
besluit van die Nasionale Sinode 1985 om beide vertalings naas mekaar te gebruik,
gerojeer of hersien moet word nie (Acta 1991:124, 9.2.1; 128, 14). Hieroor beweer die
beswaarde: Die aanvaarde stelling (deur die Nas Sinode) naamlik dat die GKSA geen
vertaling gekanoniseer, aanvaar, goedgekeur of gesanksioneer het nie, is ongeloofstaal
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en strydig met alle aksiomas betreffende die bewoording Woord van God en dat die
GKSA ’n vertaalmetode aanvaar het. Vyf motiverings word vir hierdie beswaargrond
gegee (Acta 2006:148, 1.5 en 4.7).
2.2.7.1 Eerste motivering (Acta 2006:149, 4.7.1)
Aanvaarding van beide die 1933/53 en 1983 vertalings word deur die Sinodebesluit
ontken. Dit is ’n gespeel met woorde en pas nie ooreenkomstig KO, art 30 nie.
2.2.7.1.1 Beredenering van die motivering
Geen beredenering word hier gebied nie, net ’n opinie as stelling. Daar word nie
aangedui dat KO, art 30 geminag of geïgnoreer word nie.
2.2.7.1.2 Bevinding: Die Eerste motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.7.2 Tweede motivering (Acta 2006:149, 4.7.2)
NGB, artt 4-7 word alle krag ontneem, want kanonisiteit moet aan óf die vertaling óf
die grondteks toegeken word. Die AV33/53 is aksiomaties as Woord van God
aanvaar, terwyl die AV83 homself diskwalifiseer as Woord van God deur die
weglating in die voorwoord van die woorde “getrou moontlik aan die grondteks bly”.
2.2.7.2.1 Beredenering van die motivering
2.2.7.2.1.1 Die inhoud of impak van die genoemde NGB-artikels word nie verklaar of
beredeneer nie. Die motivering bestaan slegs uit ongekwalifiseerde stellings,
sonder dat enige bewyse gelewer word. ’n Vertaling behoort immers ook aan
die vertaling self beoordeel te word en nie bloot aan ’n frase in die voorwoord
nie.
2.2.7.2.1.2 Die beswaardes hanteer die woord kanon, kanoniseer en kanonisiteit asof die
kerk ’n vertaling tot onfeilbare Kanon moet verklaar. Die bedoeling van die
Rapport in 1991 was juis om by die beginsel dat die Bybel nie deur kerk
gekanoniseer word nie, aan te sluit. Volgens hierdie beginsel berus dit ook nie
by die kerk om aan enige Bybelvertaling onveranderlikheid toe te ken nie.
Anders as Rome wat die Latynse Vulgaatvertaling tot onveranderlike kanon
verklaar het, is die kerke van die Reformasie daarvan bewus dat alle vertaling
feilbare mensewerk is. Daarom het Gereformeerde Kerke nog altyd daarteen
gewaak om vertalings op gelyke vlak met die onveranderlike Kanon te stel.
Buiten die feit dat die beswaardes hierdie belangrike feit nie in berekening bring
nie, word hulle motivering gekenmerk deur onbewese stellings en verwarrende
gebruik van terme.
2.2.7.2.2 Bevinding: Die Tweede motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.7.3 Derde motivering (Acta 2006:150, 4.7.3)
Die gebrek aan kanonieke gesag aan die vertalings verleen aan die Belydenisskrifte
meer gesag as aan die vertalings, en die belydenis se gesag word ondermyn,
omdat daar geen kanon is nie.
2.2.7.3.1 Beredenering van die motivering
Weereens wil dit voorkom dat die motivering op ’n misverstand oor die begrip
Kanon en die aard van die Kanon berus, asook op ’n waninterpretasie van die
bedoeling van die Rapport 1991. Wat nie in die Beswaarskrif in berekening
gebring word nie, is die feit dat die Gereformeerde Kerke te midde van die quiagesag van die Belydenisskrifte dit steeds nie as onfeilbaar beskou nie, maar dit
nog altyd as toetsbaar aan die Bybel as Kanon ag. Desgelyks is ook elke
Bybelvertaling, te midde van die feit dat dit die kanon in vertaling is, altyd maar
weer toetsbaar aan die Bybel in die oorspronklike tale as onfeilbare Kanon.
2.2.7.3.2 Bevinding: As gevolg van die gemelde misverstande is ook die Derde motivering vir
die beswaargrond ontoereikend.
2.2.7.4 Vierde motivering (Acta 2006:150, 4.7.4)
Die beswaardes beweer dat die 1991 besluit ons terugbring na Rome waar slegs
geestelikes toegang tot die kanon het. Die gebrek aan ’n kanon in vertaling verhoed
dat die ouderlinge kan toesig hou.
2.2.7.4.1 Beredenering van die motivering
Die motivering rus weer eens op ’n misverstand oor die begrip kanon en die
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verhouding tussen Bybelvertalings en die Bybel in die oorspronklike tale (vgl
2.2.7.3.1 hierbo). Daarom is die bewering oor die Roomse karakter van die
besluit ongemotiveerd.
2.2.7.4.2 Bevinding: Die Vierde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.7.5 Vyfde motivering (Acta 2006:150, 4.7.5)
Die beswaardes beweer dat die 1991 besluit geloofsekerheid ondergrawe, omdat
dit te kenne gee dat daar nie ’n kanon is nie.
2.2.7.5.1 Beredenering van die motivering
Hierdie motivering berus weereens op ’n misverstand oor die bedoeling en
implikasies van die 1991-besluit (vgl 2.2.7.3.1 hierbo). Gevolglik is die afleiding dat
die vertaling nie kanon is nie, ongeldig. So ook die afleiding dat die besluit
geloofsekerheid ondergrawe.
2.2.7.5.2 Bevinding: Ook die Vyfde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.2.7.6 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 2.7 in geheel
Besluit: Kennis geneem van 2.2.7 tot 2.2.7.6.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 2.7 kan
slaag nie, aangesien die motivering daarvan ontoereikend is.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Enkele praktiese besware
2.3.1 Beswaargrond 3.1: “Die 1988-Beswaar van Kandelaar ten onregte afgewys”
Die Beswaardes beweer dat die Beswaar wat Die Kandelaar by die 1988 Sinode teen
die aanvaarding van die AV83 ingedien het, ten onregte afgewys is (Acta 2006:150,
2.8). Twee motiverings word vir die beswaargrond aangebied.
2.3.1.1 Eerste motivering (Acta 2006:150, 4.8.1)
Die beswaardes beweer dat die Sinode van 1988 gefouteer het deur te bevind dat die
Beswaarskrif van Die Kandelaar “geen gegronde redes” bevat nie. “Deurgaans word
redes gegrond – selfs toegegee deur Deputate – maar met omseilende argumente as
onvoldoende beredeneer in plaas van redes te stel hoekom die besware ongegrond is.”
2.3.1.1.1 Beredenering van die motivering
Die beswaarde stel bloot ’n persoonlike mening wat op ’n eie verstaan van die
woorde “gegronde redes”, “ongegrond” en “onvoldoende” berus. Hy bied geen
bewyse aan waarop hy sy beswaar grond nie.
2.3.1.1.2 Bevinding: Die Eerste motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.3.1.2 Tweede motivering (Acta 2006:150, 4.8.2)
Die beswaardes beweer dat die beswaar van Die Kandelaar gegrond was, omdat die
Sinode die beswaardes op talle plekke gelyk gegee het.
2.3.1.2.1 Beredenering van die motivering
’n Sewetal voorbeelde word gebied ter onderskrywing van die stelling in die
beswaar. Die feit dat aan enkele argumente toegegee word, bewys egter nie dat
die beswaar in sy geheel gegrond is nie. Die argumente van ’n beswaar kan
immers korrek wees, maar wanneer dit binne konteks geplaas word, kan dit nie
as grond vir die beswaar geld nie. Sinode 1988 het immers by herhaling daarop
gewys dat stellings wat in die Beswaarskrif gemaak word, korrek is, maar dat dit
gerelativeer word:
(a) enersyds deur die feit dat die AV83 juis nie bedoel is om ’n konkordante
vertaling te wees nie, en dat dit daarom onbillik is om daarvan te verwag om
aan die eise van ’n konkordante vertaling te beantwoord of die funksies
daarvan te vervul, en
(b) andersyds deur die feit dat die AV33/53 steeds “naas die AV83” in die kerke
gebruik word en aan die leemtes wat die beswaardes uitwys, kan voldoen.
2.3.1.2.2 Bevinding: Die Tweede motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
Besluit: Kennis geneem van 2.3 tot 2.3.1.2.2.
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2.3.1.3

Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 3.1 in geheel
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 3.1 kan
slaag nie, aangesien die motivering daarvan ontoereikend is.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.2

Beswaargrond 3.2: “Die twee vertalings is nie gelykwaardig nie”
Die beswaardes spreek die mening uit dat, ten spyte van verskeie uitsprake van
Sinodes, die besware wat uit verskillende oorde teen die AV83 ingebring is, daarvan
bewys lewer dat daar geen gelykwaardigheid tussen die twee vertalings bestaan nie.
“Gelykwaardigheid word deur die inhoud bepaal, nie deur ’n verklaring nie” (Acta
2006:150, 4.9).
2.3.2.1 Beredenering van die argument
Die beswaardes spreek bloot ’n eie mening uit sonder om konkrete gronde vir hulle
beswaar te voorsien. Verder word ook nie daarmee rekening gehou dat dit deur die
Sinode duidelik gestel is dat die AV33/53 en AV83 sodanig in aard en doel van
mekaar verskil dat dit nie as twee bloot alternatiewe vertalings beskou moet word
nie (vgl Acta 1985:593, 2.4.2, pt 1; Acta 1991:113, 2.1.2.5.1.3).
2.3.2.2 Bevinding: Die argumente vir die beswaargrond is ontoereikend.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.2 tot 2.3.2.2.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 3.2 kan
slaag nie, aangesien die argumente daarvoor ontoereikend is.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.3

Beswaargrond 3.3: “Die twee vertalings naas mekaar gebruik?”
Die beswaar gaan teen die stelling dat die twee vertalings naas mekaar deur die kerke
gebruik kan word. Die beswaarde beweer dat die besluit ondeurdag, ontrou en strydig
met die negende gebod is. (Acta 2006:150, 4.10). Drie motiverings word aangevoer.
2.3.3.1 Eerste motivering (Acta 2006:150, 4.10.1)
Die besluit was voortydig, aangesien talle besware en wysigings nog behandel moes
word. Die sub judice-reël behoort hier te gegeld het.
2.3.3.1.1 Beredenering van die motivering
Selfs al sou die sub judice-reël gegeld het, veronderstel dit nie non-aktiwiteit nie.
Die Sinode het dus binne sy reg opgetree om met die lig en getuienis tot
beskikking wel ’n beginselbesluit te neem oor dit wat op die tafel was, en daarby
te besluit dat besware en regstellings deurgegee moet word vir revisie.
2.3.3.1.2 Bevinding: Die Eerste motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.3.3.2 Tweede motivering (Acta 2006:150, 4.10.2)
Die AV83 onderskryf nie die Belydenisskrifte nie.
2.3.3.2.1 Beredenering van die motivering
Die verhouding tussen die Belydenisskrifte en AV83 word nie beredeneer nie
buiten vir die losstaande en onbewese opinies oor sekere veronderstellings in die
motivering.
2.3.3.2.2 Bevinding: Die Tweede motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
2.3.3.3 Derde motivering (Acta 2006:150, 4.10.3)
Die strategie om die AV83 by die kerkvolk te promoveer kom ooreen met die
strategie wat wêreldwyd vir soortgelyke vertalings gevolg is.
2.3.3.3.1 Beredenering van die motivering
Die Derde motivering word sonder enige bewys gestel.
2.3.3.3.2 Bevinding: Die Derde motivering vir die beswaargrond is ontoereikend.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.3 tot 2.3.3.3.2.
2.3.3.4 Bevinding ten opsigte van Beswaargrond 3.3 as geheel
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 3.3 kan slaag nie,
aangesien die argumente daarvoor ontoereikend is.
Besluit: Goedgekeur.
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2.3.4

Beswaargrond 3.4: “Aanvaarding van AV83 was onbetroubare besluitneming”
Die beswaardes spreek die mening uit dat aanvaarding van ‘n vertaling strydig met die
opdrag, op onbetroubare besluitneming neerkom. (Acta 2006:150, 4.11)
2.3.4.1 Beredenering van die argument
Die opinie wat die beswaardes in hierdie beswaargrond uitspreek, berus op die
veronderstelling dat die vertaling strydig met die opdrag van die Sinode uitgevoer is.
Aangesien hierdie veronderstelling reeds as ongegrond aangetoon is (vgl 2.1
hierbo), verval hierdie argument.
2.3.4.2 Bevinding: Die argumente vir die beswaargrond is ongegrond.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.4 tot 2.3.4.2.
Aanbeveling: Die Sinode oordeel dat die beswaar nie op Beswaargrond 3.4 kan slaag nie,
aangesien dit op ongegronde argumente berus.
Besluit: Goedgekeur.
3. Sake vir besluitneming
3.1 Aanbeveling
Die Deputate beveel aan dat op grond van die bostaande bevindings soos volg besluit
word:
3.1.1 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 1 nie.
3.1.2 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.1 nie.
3.1.3 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.2 nie.
3.1.4 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.3 nie.
3.1.5 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.4 nie.
3.1.6 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.5 nie.
3.1.7 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.6 nie.
3.1.8 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.7 nie.
3.1.9 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 3.1 nie.
3.1.10 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 3.2 nie.
3.1.11 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 3.3 nie
3.1.12 Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 3.4 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Samevattende aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.
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14. Diakonale Sake
14.1 RAPPORT DIAKONALE SAKE (Artt 20, 21, 184, 209, 210, 274)
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Br HSJ Vorster lewer die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Diakonale Sake.
Finansiële sake word na die Kommissie vir Finansies verwys.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
Dr EJ de Beer rapporteer namens die Kommissie Diakonale Sake.
Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies oor 2.5.2 tot 2.5.4.

T. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2003:146, 2.2)
Sinodale Deputate vir Diakonale Sake
Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking met die
plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer.
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.
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.
Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke.
Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en liefdadigheidsinrigtings
volgens KO, art 26.
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
Besluit: Kennis geneem van 1.1.1 tot 1.1.6.
Noodlydendes en noodtoestande (Acta 2003:147, 2.2.2.1)
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
aansoeke waar noodlydendes in staat gestel word om in groter mate selfversorgend
te word.
Stel ondersoek in na noodsituasies en –toestande binne en buite die Republiek van SuidAfrika. Bekom gegewens oor die nood van geloofsgenote binne en buite die GKSA
en ook van ander (Gal 6:10).
Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en instellings wat gemoeid
is met soortgelyke hulpverlening.
Gee aan die Kerke inligting en advies oor tersaaklike hulpverlening.
Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te bring en
bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra.
Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise van die amp
van diaken sal geskied.
Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die Algemene
Sinode bekend te stel.
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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.
Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike aansoekvorms.
Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van die hulpverlening
aan kerke en instansies verskaf.
Verder is die volgende opdragte ook aan die Deputate gegee:
Besluit: Kennis geneem van 1.2.1 tot 1.2.10.
Opdragte aan die te benoemde Deputate (Acta 2006. 168, 5)
Dat die finansiële beheer van alle skemas onder die beheer van die SDDS voortaan
steeds onder die Bestuur van die Administratiewe Buro sal setel.
Dat die geouditeerde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
voorgelê moet word, asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
Dat die Deputate skakel met die Residentia Stigting ten einde ’n
samewerkingsooreenkoms dáár te stel en/of kundigheid te bekom.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering
Sake waarvan kennis geneem kan word
Vergaderings
Die Dagbestuur is: Ds DJ Bakker (voorsitter), br HSJ Vorster (Direkteur van die
Administratiewe Buro en Skakeldeputaat van SDDS), di P Fanoy, GS Kruger, MJ
Erasmus, brr CJH Kruger; WJ Cilliers, K Vorster, J Pretorius en sr M Ferreira.
Die ander lede van die direksie soos met die opstel van hierdie Rapport is: prof H van
der Wateren (Waterberg), br B Marx en ds JD Potgieter (Burgersdorp), brr IvH Fourie,
F Venter (PKK Reddersburg), Br WJ Kruger (PKK Pretoria). Br GM van Blerk het die
vergaderings as adviseur bygewoon.
Gereelde Dagbestuursvergaderings op vasgestelde datums is gehou. Die direksie het
aanvanklik een keer per jaar vergader, maar daar is in 2006 besluit om die
vergaderings van die volle direksie na 3 keer per jaar te vermeerder. Hierdie
vermeerdering van vergaderings was nodig sodat besluitneming wat alle tehuise
raak, nie in isolasie geneem sou word nie, maar om goeie kennis en insette van alle
rolspelers te verkry. Vir die doel is die Bestuursvergaderings na ’n sentrale punt, nl.
Kroonstad, verskuif.
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 2006 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.
2.2.3 Die opstel van die nodige begrotings en beskikbaarstelling van maandelikse
finansiële inligting.
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.
2.2.7 Briewe en vraelyste 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. Daar is
ook baie swak op vraelyste gereageer. Die enigste manier om goeie inligting te
bekom. was deur intensiewe opvolging te doen.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.7.
2.3 Insameling en hantering van fondse
2.3.1 Fondse is op die volgende wyses ontvang en geadministreer:
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2.3.1.1

Waar spesifieke opdragte vir die aanwending van Fondse ontvang is, is hierdie
opdragte stiptelik uitgevoer.
2.3.1.2 Waar fondse ontvang is vir algemene aanwending deur SDDS, is hierdie fondse
verdeel met in agneming van die volgende:
(i)
Fondse wat direk aan die kerkverband aan tehuise gestuur is.
(ii) Spesifieke behoeftes by die tehuise.
(iii) Verder het die verdeling op ’n gelyke basis geskied.
(iv) Inspraak deur die kinderhuise t.o.v. fondse wat vir hulle ontvang is.
(v) Verdeling om voorsiening te maak vir bystand aan diakonieë kragtens KO, art
25 (kyk by 2.3.6).
2.3.1.3 Die geouditeerde state word jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
en aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering voorgelê.
2.3.2 Personeel
2.3.2.1 President Kruger Pretoria
Die huidige hoof en sy eggenote, br Kobus en sr Annatjie Vorster, word bygestaan
deur twee maatskaplike werkers, 6 kinderversorgers, 2 kombuismatrones, ’n
sekretaresse en naaldwerkster asook ’n terreinbestuurder. Skoonmaak- en
tuindienste word deur ’n buite-instansie behartig.
2.3.2.1 President Kruger Reddersburg
Die huisouers, br en sr Izak Fourie, word bygestaan deur ’n maatskaplike werker,
12 assistente en 15 algemene assistente.
2.3.2.2 Ons Huis Ouetehuis Florida
Mevrou M Ferreira is die maatskaplike werker en ook die inrigtingshoof. Die
personeel bestaan verder uit 1 Administratiewe Beampte, 1 huishoudster, 2 kokke,
4 susters, 2 stafsusters, 6 assistent-susters, 7 verpleeghulpe, ’n faktotum en ’n
tuinwerker.
2.3.2.3 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. Dit was gewoonlik ’n probleem om genoegsame
verpleegpersoneel te bekom.
2.3.2.4 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. Dit was gewoonlik ’n probleem om genoegsame
verpleegpersoneel te bekom.
2.3.2.5 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.
2.3.3 Skakeling na buite
Skakeling met die Owerheid
Waar moontlik is daar met Provinsiale Departemente van Welsyn geskakel.
2.3.4 Subsidies
Met die opstel van hierdie Rapport was die Deputate reeds daarvan bewus dat die
subsidies van die kinderhuise op bykans dieselfde vlak vir die 2008/2009 finansiële
jaar as die vorige jaar vasgestel is. Daar is reeds aanduidings dat die moontlikheid vir
noemenswaardige uitbreiding van staatsubsidies nie baie goed is nie.
2.3.5 Skakeling met ander instansies
Skakeling met die Armoedekommissie. Hierdie Kommissie was ’n Subkommissie van
die TKR wat saamgeroep is met die doel om samewerking tussen plaaslike kerke te
bevorder in gemeenskappe waar maatskaplike omstandighede onder lidmate, maar
ook wyer, agteruitgegaan het. Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport verder
gerapporteer word.
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Besluit: Kennis geneem van 2.3.1 tot 2.3.5.
2.3.6 Bystandsfonds vir diakonieë KO, art 25 (Acta 2003:45, 2.1.8.1)
2.3.6.1 Die Deputate het dieselfde drie diakonieë soos by die vorige Sinode bygestaan.
2.3.6.2 Briewe is aan alle diakonieë gerig om hulle op te roep om vir hierdie saak by te dra
met verwysing na die riglyn van R10 per belydende lidmaat. Daar word na hierdie
saak teruggekom.
2.3.7 Korrelering en Koördinering
2.3.7.1 Algemeen
2.3.7.1.1 Die Deputate tree korrelerend en koördinerend op ten opsigte van:
(a) Insameling en hantering van fondse
(b) Bepaling van beleid met betrekking tot personeel
2.3.7.2 Inrigtings
2.3.7.2.1 President Kruger Pretoria
Die Kinderhuis is in die gemeente van die Gereformeerde Kerk Oos-Moot en
huisves 63 kinders.
2.3.7.2.2 President Kruger Reddersburg
Die Kinderhuis is in die gemeente van Reddersburg en huisves 63 kinders.
2.3.7.2.3 Kinderhuise – Algemeen
Gedurende die afgelope drie jaar het die Besture en personeel van ons
kinderhuise nog steeds op alle terreine saamgewerk deur minstens twee maal per
jaar te vergader om sake van gemeenskaplike belang te bespreek.
2.3.7.2.4 Ons Huis Ouetehuis Florida
Die tehuis huisves ongeveer 50 bejaardes.
2.3.7.2.5 Dirk Postma Ouetehuis Burgersdorp
Die tehuis huisves ongeveer 49 bejaardes.
2.3.7.2.6 Waterberg Ouetehuis Nylstroom
Die tehuis huisves ongeveer 71 bejaardes.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.6 tot 2.3.7.2.6
2.4 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.4.1 Deputate skakel met Residentia Stigting
2.4.1.1 Die Bestuur van SDDS het na baie oorweging tot die besef gekom dat die bedryf
van ouetehuise en die versorging van bejaarde persone in die ouetehuise ’n
gespesialiseerde taak is wat nie by die SDDS tuishoort nie. Die taak van SDDS is
eerder om toe te sien dat bejaarde inwoners van ouetehuise in nood, deur hulle
diakonieë waar nodig, bygestaan word en waar nodig om bystand uit die breë
kerkverband aan daardie betrokke diakonieë te verleen om hulle diakonale taak
daar te verrig.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.1.2 ’n Klein persentasie van die inwoners van die ouetehuise is Gereformeerde lidmate,
maar die persepsie en verwagting bestaan by die inwoners en in sommige gevalle
ook hulle naasbestaandes dat die GKSA vir alle tekorte op die bedryf van die
ouetehuise moet instaan. Hierdie feit, wat uitloop op fondsinsamelingsveldtogte, het
baie druk op die besture en veral inrigtingshoofde geplaas.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.1.3 Die Bestuur van SDDS het toe met Residentia Stigting (voorheen die
Gereformeerde Stigting) in gesprek getree. Die uiteinde van hierdie gesprekke is
dat daar ooreengekom is dat Residentia Stigting die bates en bedryf van Waterberg
Ouetehuis, Nylstroom en Ons Huis Ouetehuis, Florida vanaf 1 April 2008 sal
oorneem. Die Bestuur van die Stigting het nie hulle weg oopgesien om Huis Dirk
Postma in Burgersdorp oor te neem nie, omdat hulle reeds ’n ouetehuis in die
nabygeleë Bethulie onder moeilike omstandighede bestuur.
Besluit: Goedgekeur. (Hierdie punt verwys na die optrede van SDDS om Waterberg
Ouetehuis [Nylstroom] en Ons Huis Ouetehuis [Florida] aan Residentia Stigting oor te
dra.)
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2.4.1.4

Die voordele van die voorgenome oorname van die tehuise deur die Stigting is die
volgende:
2.4.1.4.1 Die Stigting bestuur tans 20 ouetehuise en die SDDS slegs 3. Vanweë die sukses
waarmee hierdie taak deur die Stigting uitgevoer word, het die Nasionale
Departement van Maatskaplike Ontwikkeling byvoorbeeld versoek dat die Stigting
’n ouetehuis in Eersterus in Pretoria oorneem.
2.4.1.4.2 Dit is vir die Stigting vanweë hulle neutrale aard makliker om vir fondse vanaf die
breë publiek en sakesektor te beding.
2.4.1.4.3 Die Stigting kan vanweë sy neutrale aard makliker met die ondersteuningsbasis
(gesin en familie) van die inwoners onderhandel.
2.4.1.4.4 Hierdie aangeleentheid is op 31 Maart 2008 met die uitsondering van die oordrag
van die personeel se pensioene finaal afgehandel.
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode gee opdrag aan SDDS dat die onafgehandelde
waarvan melding in die Rapport gemaak word, afgehandel word.
2.4.2 Gemeenskapsamewerking: Burgersdorp
2.4.2.1 In die geval van Huis Dirk Postma het die kerkgemeenskap van Burgersdorp besluit
om saam met ander belangstellendes die bates en bedryf van die ouetehuis oor te
neem. Ook hier was dit dus moontlik om die ondersteuningsbasis van die ouetehuis
te verbreed deurdat die hele plaaslike gemeenskap by die ouetehuis betrek word.
2.4.2.2 Hierdie aangeleentheid is nog nie finaal afgehandel nie.
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode gee opdrag aan SDDS dat die onafgehandelde
waarvan melding in die Rapport gemaak word, afgehandel word.
2.4.3 Samewerking met diakonieë
2.4.3.1 Noodlydendes en noodtoestande
2.4.3.1.1 Briewe is aan Kerkrade en diakonieë gerig om die Fonds te verstewig of om
spesifieke nood onder die aandag van die Deputate te bring.
2.4.3.1.2 Sake wat aandag geniet het en waarvoor toekennings gemaak is: Met hierdie
toekennings is die Sinodeopdragte nougeset nagekom
(i)
Nood van inwoners in Zimbabwe
(ii) Gereformeerde Kerk Bethulie
(iii) Gereformeerde Kerk Johannesburg-Suid
(iv) Gereformeerde Kerk Potchefstroom
(v) Gereformeerde Kerk Mariental
(vi) Gereformeerde Kerk Eden
2.4.3.1.3 Hoewel ons die saak van hulpverlening aan diakonieë vir noodleniging gereeld in
die kerkverband bekend gemaak word, ontvang ons weinig aansoeke om hulp uit
die noodfonds terwyl die vermoede bestaan dat daar tog nood bestaan. Die
Deputate word genoodsaak om in terme van die Sinode-opdrag self navraag te
doen na nood wat mag bestaan.
2.4.3.1.4 Selfs ’n vraelys aan kleiner diakonieë het ’n baie swak respons tot gevolg gehad.
Gedurende 2008 is daar weer ’n vraelys na die diakonieë gestuur. Hierdie vraelys
word telefonies opgevolg en behalwe vir die antwoorde wat nog verwerk moet
word, het die volgende aan die lig gekom:
2.4.3.1.4.1 Sommige voorsitters van diakonieë ontvang nie posstukke nie.
2.4.3.1.4.2 Diakonieë gee min aandag aan skrywes wat ontvang word.
2.4.3.1.4.3 Die vinnige wisseling van diakens bring ook mee dat kontinuïteit ’n probleem
skep.
2.4.3.1.4.4 Gebrek aan kennis in die afhandeling van sake.
2.4.3.1.5 Oor hierdie saak sal verder in die Aanvullende Agenda gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem van 2.4.3.1 tot 2.4.3.1.5.
2.4.4 Bystandsfonds vir diakonieë KO, art 25 (Acta 2003:45, 2.1.8.1)
2.4.4.1 Die Deputate het aan diakonieë briewe gestuur waarin die besluite van die
Nasionale Sinode 1994 meegedeel is en die riglyn van ’n vrywillige bydrae
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beklemtoon is. Intussen het die Deputate drie diakonieë bygestaan in die versorging
van KO, artt 12, 79 of 80 predikante.
2.4.4.2 Enkele diakonieë het wel gehoor aan hierdie versoeke gegee, maar die Deputate
was genoodsaak om elke jaar, teenstrydig met die diakonale opdragte, hierdie
uitgawe uit die algemene toekennings aan te vul.
2.4.4.3 Oor hierdie saak sal verder in die Aanvullende Agenda gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem.
2.5 Rondom Glenzicht Aftree-Oord
2.5.2 Die Glenzicht-projek het hierdie jaar in ’n afhandelingsfase gegaan met nog net die
volgende sake wat uitstaande is:
2.5.2.1 Die afhandeling van die retensiewerk wat nie deur die Ontwikkelaar nagekom is nie.
2.5.2.2 Die afhandeling van rente aan die inwoners verskuldig deur die Ontwikkelaar wat
hulle gelde ontvang en geadministreer het by die aanvanklike koop van lewensreg.
Verder het dit meegebring dat ons die sake na ons prokureurs moes verwys.
2.5.2.3 Die konsolidasie van die twee erwe op die terrein wat nie deur Marprieu volgens
kontrak afgehandel is nie.
2.5.2.4 Die versorgingseenheid waarvoor die infrastruktuur daargestel is.
2.5.3 Hierdie bogenoemde onafgehandelde sake het meegebring dat ons ’n voltydse
projekhulp aangestel het.
2.5.4 Teenstrydig met die Sinode-opdrag het die projek nie sonder kostes verloop nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1 tot 2.5.4. Die te benoeme Deputate moet dringend
aandag gee aan die sake wat nog uitstaande is.
2.5.5 ’n Woord van dank word gegee aan almal wat baie harde werk tyd en baie moeite in
die projek in gesit het namens SDDS, in besonder ds DJ Bakker en br CJH Kruger.
Besluit: Goedgekeur.
3. Finansiële state
Sal in die Aanvullende Agenda gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem. Verwys na Kommissie vir Finansies.
4. Opdragte aan die te benoemde Deputate (Acta 2003:146, 2.2)
Sinodale Deputate vir Diakonale Sake
Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking met die
plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer.
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.
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.
Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke.
Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en liefdadigheidsinrigtings
volgens KO, art 26.
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
Besluit: Punt 4.1.1 tot 4.1.6 word goedgekeur.
4.2 Noodlydendes en noodtoestande (Acta 2003:147, 2.2.2.1)
4.2.1 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,
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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.
4.2.2 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).
4.2.3 Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en instellings wat
gemoeid is met soortgelyke hulpverlening.
4.2.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor tersaaklike hulpverlening.
4.2.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te bring en
bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra.
4.2.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise van die
amp van diaken sal geskied.
4.2.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die Algemene
Sinode bekend te stel.
4.2.8 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.
4.2.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike
aansoekvorms.
4.2.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van die
hulpverlening aan kerke en instansies verskaf.
Verder word die volgende opdragte ook aan die Deputate gegee:
Besluit: Punt 4.2.1 tot 4.2.10 word goedgekeur.
4.3 Opdragte aan die te benoeme Deputate (Acta 2006:168, 5)
4.3.1 Dat die finansiële beheer van alle skemas onder die beheer van die SDDS steeds sal
setel onder die Bestuur van die Administratiewe Buro.
4.3.2 Dat die geouditeerde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
Besluit: Goedgekeur.
U. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
Bystandfonds vir diakonieë kragtens KO, art 25
Die aangeleentheid rakende bydraes uit die kerkverband om diakonieë (tans 3) by te
staan in die versorging van KO, artt 12, 79, 80 predikante is nou al by verskeie Sinodes
aanhangig gemaak. Die Deputate het in navolging van Sinode 2003 (Acta 203:145,
2.1.8) en Sinode 2006 (Acta 2006:165, 2.4.1.1) hierdie saak weereens onder die
aandag van diakonieë gebring.
Die Deputate is dankbaar om te rapporteer dat vir die 2007/2008 finansiële jaar
genoegsame kollektes ontvang is om die uitgawes te dek.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Skakeling met ander instansies
Hierdie Subkommissie van die TKR het bestaan uit lede van die APK, GKSA, NGK en
die NHK. Die Kommissie het gereeld vergader en die werkswyse waarop besluit is, was
om ’n verarmende samelewing te identifiseer, daarna om rolspelers uit die betrokke
kerkgemeenskappe saam te trek en dan ’n model van samewerking aan hulle voor te
hou. Die doel was om kragte in dieselfde samelewing wat op dieselfde terrein arbei,
saam te snoer ten einde duplisering uit te skakel. As loodsprojek is die samelewing van
Swartruggens geïdentifiseer en die model is aan hulle voorgehou. Die rolspelers in
hierdie samelewing het inderdaad hande gevat en alle aanduidings is dat die projek ’n
sukses is.
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’n Verslag is aan die TKR voorgelê, en daar word tans op sanksionering gewag dat die
Subkommissie met sy werksaamhede kan voortgaan.
Die Deputate is ook van mening dat daar met hierdie samewerking voortgegaan moet
word en dat meer gemeenskappe op hierdie wyse saamgesnoer kan word ten einde
die groeiende armoedevraagstuk in ons land aan te spreek.
Besluit: Kennis geneem.
Noodlydendes en noodtoestande
Vraelys
Die Deputate: Noodtoestande het ’n vraelys om die nood in ons kerkverband te
bepaal, soos in die Agenda vermeld, uitgestuur. Deur alle uitstaande vraelyste
gereeld telefonies op te volg, is antwoorde van 43% van die diakonieë ontvang.
Die resultaat wat aan die lig gekom het, is die volgende:
(i)
’n Buitengewone groot getal kinders by die nood betrokke.
(ii) 65% van die diakonieë het aangedui dat hulle bewus is van al die nood in die
gemeentes.
(iii) Slegs 41% van die diakonieë het aangedui dat hulle in 100% van die nood kan
voorsien.
(iv) 22% van die nood bestaan by lidmate wat jonger as 40 jaar oud is.
Besluit: Neem kennis van resultate (i) tot (iv).
Aanbeveling
Dat ’n omvangryke projek deur SDDS van stapel gestuur word om:
(i)
Die nood in die kerkverband te identifiseer
(ii) Wyses te vind om die nood aan te spreek
(iii) Projekte van stapel te stuur ten einde die probleem aan te spreek.
Besluit: Keur aanbevelings (i) tot (iii) goed.
Mediese hulp
Die primêre opdrag van die Deputate: Noodtoestande is en ons haal aan: “... om
daadwerklike en deurlopende hulp te verleen aan alle mense wat geen kos, klere en
onderdak het nie.” Dit gebeur egter toenemend dat die Deputate versoeke om
mediese hulp ontvang. Die aard van hierdie hulp vir gevalle is gewoonlik van ’n
ernstige aard waar die mediese kostes ook omvangryk is. In ’n enkele geval waar die
Deputate betrokke geraak het, is die pasiënt by ’n Staatshospitaal behandel.
Die vraag ontstaan nou of die Deputate: Noodtoestande of SDDS by sulke sake
betrokke moet raak en indien wel, op welke wyse. Die versoek is dat die Sinode hom
oor hierdie aangeleentheid sal uitspreek.
Besluit: Dat geen fondse uit die Noodtoestande Fonds aangewend word vir mediese
kostes nie. Die Deputate moet die mediese nood kragtens hulle opdrag in 4.2.5 onder
die aandag van kerke en diakonieë bring.
Versorging van afgetrede werknemers van SDDS
Op ’n laat stadium tydens die dienstydperk van die Deputate het die Deputate bewus
geword van die nood in die daaglikse versorging wat by sommige van die voormalige
werknemers van SDDS bestaan. Die probleem het daarin ontstaan dat vergoeding nie
na behore geskied het nie en dat huidige pensioene van hierdie persone nie
genoegsaam is nie. In sommige gevalle word daar hulp verleen, maar geen vaste
metode bestaan vir die vasstelling of die oplossing van die probleem nie.
Aanbeveling
(i)
Dat goedkeuring verleen word dat ’n fonds vir ’n begin van R200 000 in die lewe
geroep word, met die doel dat bestaande voormalige werknemers in die daaglikse
versorging bygestaan word.
(ii) Dat die te benoeme Deputate hierdie aangeleentheid as ’n saak van prioriteit
ondersoek en dadelik maatreëls in plek stel dat die aangeleentheid met
waardigheid afgehandel kan word.
Besluit: Keur aanbeveling (i) en (ii) goed.
Aanbeveling vir te benoeme Deputate
Die Sinode wys die volgende Deputate aan:
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’n Voorsitter, Ondervoorsitter en een persoon om die sake namens SDDS by Glenzicht te
hanteer. ’n Verdere 4 persone word aangewys waarvan 2 uit die jong kerke
(verkieslik 1 uit die Vrystaat en 1 uit die Gauteng-omgewing) aangewys moet word.
Verder moet die Besture van die twee kinderhuise self 2 Deputate elk aanwys.
Die Direkteur van die Administratiewe Buro as Skakeldeputaat en die 2 inrigtingshoofde
is ex officio-lede van die Deputate.
Daar word nie weer Deputate: Noodtoestande aangewys nie. Hierdie sake sal in die
toekoms deur die SDDS hanteer word.
Besluit: Goedgekeur dat minstens twee van die Deputate diakens is.
Die te benoeme Deputate word opdrag gegee om in die lig van KO, art 36 te besin oor
die betrokkenheid van die SDDS by die bestuur van die kinderhuise. In die
besinning moet aandag gegee word aan die redes waarom die SDDS-ouetehuise
aan Residentia Stigting bemaak is, asook oor die betrokkenheid van SDDS (en
diakonieë van alle kerke) by die geestelike en fisiese versorging van die kinders in
die tehuise.
Besluit: Goedgekeur.
3. Finansiële Verslag
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.
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15. Ekumenisiteit en Owerheid
15.1 RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT EN OWERHEID (Artt 57, 58,
162, 163, 271, 324)
V.
W.
X.
Y.
Z.

Dr N Vorster lewer die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid.
Besluit: Finansiële sake word verwys na die Kommissie vir Finansies.
Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.

AA. RAPPORT
1. Opdrag (Acta, GKSA, 2006:176-177)
Deputate word aangewys om:
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
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
met die “Parlementêre Lessenaar” van die NG Kerk saam te werk en ook daarvoor te
begroot
’n verteenwoordiger te benoem om die GKSA by die SARK te verteenwoordig en
sodoende toeganklikheid en inspraak by die regering te hê
wetgewing te monitor 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 lewer
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
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 die wetgewing te monitor en in die lig van die
Skrif kommentaar daarop te lewer
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
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: Kennis geneem van 1.1 tot 1.9.
2. Sake om van kennis te neem
Die Deputate het skakeling gehad d.m.v. telefoonkonferensies, e-pos en vergaderings.
Ds Casper Breed is gekoöpteer om aan plaaslike kerke advies te gee oor skakeling
met plaaslike owerhede. Dr Stoffel van der Merwe is as adviseur gekoöpteer.
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’n Skrywe is in 2006 aan Partikuliere Sinodes gerig waarin die Deputate sy hulp aanbied
in skakeling met owerhede, en kerke aanspoor om met plaaslike owerhede gesprek te
voer.
Die Deputate het ’n skrywe van die TLU SA ontvang wat kerke inlig oor die sosioekonomiese toestand van boere. Die Deputate het op 12 September 2006 ’n gesprek in
hierdie verband met verteenwoordigers van die TLU gehad.
’n Gesamentlike vergadering is op 1 Maart 2007 tussen verteenwoordigers van die
Deputate Ekumenisiteit: Binnelands en Deputate Ekumenisiteit en Owerheid gehou om
op ’n ordelike werksverdeling tussen die twee Deputategroepe te besluit. Die
vergadering het besluit dat die Deputate Ekumenisiteit: Binnelands die aansoek om
lidmaatskap van die SARK sal hanteer. Die Deputate Ekumenisiteit en Owerheid sal
voortaan alle sake met betrekking tot die SARK hanteer.
Die SARK het die GKSA voorlopig as waarnemers aanvaar, omdat die SARK eers meer
agtergrond en inligting oor die GKSA wil verkry. Die saak sal in Julie 2008 deur die
SARK gehanteer word. Die Deputate het besluit om nie by die vergadering van die
Sentrale Komitee van die SARK aansoek te doen vir volle lidmaatskap nie, maar eerder
te vra vir tydelike waarnemerstatus. Die Deputate wag vir uitsluitsel oor die
aangeleentheid, en sal aanvullend oor hierdie saak rapporteer.
Die Deputate het ’n skriftelike voorlegging aan die Portefeulje-Kommissie van die
Departement Binnelandse Sake gemaak oor die voorgestelde Konsep Wet op
Burgerlike Verbintenisse. Prof Koos Vorster het op Maandag 16 Oktober 2006 die
voorlegging aan die Portefeulje-Kommissie van Binnelandse Sake mondeling
voorgehou (Bylae 1).
Die Deputate het in Augustus 2007 ’n voorlegging opgestel waarin dit sy kommer
uitspreek oor die wyse waarop transformasie tans toegepas word. Die voorlegging is
aan die Presidensie oorhandig (Bylae 2).
Die Parlementêre Lessenaar van die NG-Kerk funksioneer nog nie op ’n bevredigende
wyse nie. Die Deputate Ekumenisiteit Binnelands is tans in gesprek met die NG Kerk
oor die Lessenaar. Weens die gebrekkige funksionering van die Lessenaar het die
Deputate dit self volgens verskillende staatsdepartemente ingedeel om monitering van
wetgewing te doen (Bylae 3). Die Deputate sal aanvullend rapporteer oor die
aangeleentheid en ’n aanbeveling aan die Sinode maak.
Die Deputate het op 14 Februarie 2008 deelgeneem aan die opstel van ’n KonsepHandves van Godsdiensregte in Stellenbosch. Die bedoeling is dat die Handves van
Godsdiensregte deur die Parlement as wet aanvaar word en in die toekoms regspraak
met betrekking tot godsdiensregte lei. Verskeie insette van die Deputate is opgeneem
in die Konsep-Handves van Godsdiensregte. Die Konsep-Handves van
Godsdiensregte word tans aan kerke gesirkuleer alvorens dit aan die Parlement vir
aanvaarding voorgehou word (vgl. Bylae 4 en 5). Die Deputate sal aanvullend oor die
saak rapporteer en aanbevelings aan die Sinode maak.
Prof Koos Vorster het namens die Deputate ’n kort verklaring voorberei waarin die
Nasionale Vergadering versoek word om meer geleentheid vir bespreking en
voorleggings oor die Wet op die Terminasie en Beëindiging van Swangerskappe te
laat. Prof Koos Vorster het verder in Desember 2007 die GKSA se standpunt oor die
saak op die Radioprogramme Kollig op die Kerk en Oop Gesprek gestel (Bylae 6).
Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-,
Godsdiens- en Taalgemeenskappe het nog nie tot behore gefunksioneer nie. ’n
Kommissie van die Parlement onder leiding van prof Kadar Asmal het aanbeveel dat
die Kommissie met die Menseregte-Kommissie moet saamsmelt. Die Deputate het
besluit om ’n voorlegging te maak aan die Kommissie vir die Bevordering en
Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe waarin
gevra word dat die beskerming van minderheidsregte nog steeds aandag moet geniet
indien die Kommissie verenig met die Menseregte-Kommissie. Prof Koos Vorster en ds
Cassie Aucamp is tans besig om die voorlegging op te stel. Die Deputate sal
aanvullend oor die aangeleentheid rapporteer.
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Nuwe konsep-huwelikswetgewing poog om die drie huidige wette met betrekking tot
individuele verbintenisse met mekaar te versoen. ’n Voorlegging word tans deur prof
Koos Vorster opgestel waarin die Deputate sy standpunt oor die huwelik stel. Die
Deputate sal die voorlegging deurstuur aan die Portefeuljekomitee van die
Departement Binnelandse Sake en sal aanvullend oor die aangeleentheid rapporteer.
’n Voorlegging oor die voorgestelde Skole-eed is opgestel en deurgestuur na die
Onderwysdepartement (vgl Bylae 7).
Die Deputate ondersoek tans moontlikhede om mee te werk aan die opstel van die Akte
van Verpligtinge.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.14.
3. Sake om oor te besluit
Daar sal aanvullend gerapporteer word oor die sake waaroor besluite geneem moet
word.
Besluit: Kennis geneem.
4. Begroting
Sal afsonderlik ingedien word.
Besluit: Kennis geneem. Die uitgawes wat aangevra en aanbeveel word, is almal reeds
bestaande uitgawes en is dus ook reeds in die begroting opgeneem.
BB. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
Deelname aan Tussentydse Ac Hoc Komitee
Die Deputate het opdrag gekry om ook “die nodige skakeling ... met ander instansies
waarmee ons as Gereformeerde Kerke moet/kan skakel (soos bv. Solidariteit
Alliansie) te onderhou” (Acta 2006:176, 4.1).
Ten einde effektiewe getuienis te lewer oor die Wetsontwerp op Onteiening wat in
2008 by die parlement ingedien is, het die Deputate hulle gevoeg by die
Tussentydse (Ad-Hoc) Komitee vir die Beskerming van Eiendomsreg. ’n Aantal
organisasies uit die burgerlike samelewing werk in die Komitee saam. Die
organisasies is AfriForum, die Afrikanerbond, Agri SA, TLU SA, die Landbou
Werkgewersorganisasie (LWO), die Afrikanerfront, die FW de Klerk Stigting, ATKV,
die FAK, die Nasionale Belastingbetalersunie (NBU), Regslui vir Afrikaans (RA),
Solidariteit, Instituut vir Grondwetlike en Arbeidsregtelike Aangeleenthede, die ACDP,
die DA en die VF+.
Die Deputate is van oordeel dat die Tussentydse (Ad-Hoc) Komitee vir die
Beskerming van Eiendomsreg vanweë die wye verteenwoordigendheid daarvan die
mees effektiewe instrument is om getuienis teenoor die owerheid te laat hoor. Die
Deputate kan hulle ook vereenselwig met die norme en waardes waarvolgens die
Tussentydse Komitee optree. Die Tussentydse Komitee het die aansoek van die
Gereformeerde Kerke goedgekeur en ons toetrede verwelkom. Hulle ag ons insette
van groot belang.
Die betrokke Wetsontwerp is intussen onttrek, en van die redes wat deur die Minister
aangevoer is, is juis van die sake wat in die voorlegging deur die Ad Hoc Komitee
uitgewys is, veral met betrekking tot die ongrondwetlikheid van die beoogde
wetsontwerp.
Die Ad Hoc Komitee het besluit om te kontinueer, aangesien die wetsontwerp
waarskynlik met enkele wysigings weer ingedien sal word.
Die Komitee het ook besluit om saam te werk in die getuienis teen ander aspekte van
regeringsoptrede waardeur die beginsels van die regstaat bedreig word en die
regering sy bevoegdheid oorskry. Die samewerking geskied op ’n agenda-gedrewe
ad hoc basis, wat aan deelnemende organisasies die geleentheid gee om selektief
saam te werk ten opsigte van dié sake wat binne hulle bevoegdheid val (in ons geval
bepaal deur ons opdrag en KO, art 30).
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Die drie aangeleenthede waarby die Deputate tans saamwerk, is die te verwagte
Onteieningswetsontwerp, Onderwys en Veiligheid. Die Deputate is van oordeel dat al
drie hierdie sake binne die skopus van KO, art 30 val.
Die Deputate is van oordeel dat hierdie samewerking voortgesit moet word ten einde
effektiewe en gekoördineerde getuienis teenoor die owerheid moontlik te maak,
asook om betyds inligting te bekom oor aspekte waaroor ons getuienis moet lewer.
Die Parlementêre Lessenaar
Die Deputate bevestig die bevinding in die Eerste Rapport dat die Lessenaar nie
effektief gefunksioneer het as instrument om met die owerheid te skakel nie. Dit geld
sowel die verkryging van vroegtydige inligting oor komende wetgewing as die
geleentheid vir insette tot die kommentaar en voorleggings aan die betrokke
portefeuljekomitees.
Die Deputate het formele gesprekke aangevra met drr Kobus Gerber en Ben du Toit
om die bogenoemde probleme aan te spreek.
Die Deputate het geskakel met br Johan Kruger wat Solidariteit se parlementêre
wagpos beman, en van hom die onderneming gekry om die verlangde inligting aan
ons deur te gee (kyk ook 4.1.1 van ons opdrag op p176 van Acta 2006).
Die Deputate was ook in gesprek met sekere LP’s, wat onderneem het om inligting
wat vir die kerke van belang kan wees, deur te gee.
Die SARK
Die GKSA het tans waarnemerstatus by die SARK.
Die Deputate vir Owerheidsake het nie langs die weg van die SARK se kanale
gesprekke met die owerheid gehad of profetiese getuienis teenoor die owerheid
gelewer nie. Die rede hiervoor is dat kommunikasiekanale tussen die GKSA en die
SARK nog nie bevredigend ontwikkel is nie, weens onsekerheid oor die presiese
status van die GKSA by die SARK. Die Deputate meen egter dat moontlikhede vir
toegang tot die owerheid langs die weg van die SARK se kanale moontlik is indien
kommunikasie verbeter word.
Die Deputate vir Ekumenisiteit Binnelands sal ’n aanbeveling aan die Sinode maak
oor die voortgesette deelname, al dan nie, van die GKSA by die SARK (vgl. die
Aanvullende Rapport van die Deputate Ekumenisiteit Binnelands.
Besluit: Kennis geneem van 1.1.1 tot 1.3.3.
2. Aanbevelings
Oor die Tussentydse Ad-Hoc Komitee
Die Sinode keur die optrede van die Deputate om mee te werk aan die Tussentydse
Ad Hoc Komitee vir Grondregte, goed, asook ander inisiatiewe wat moontlik uit die
burgerlike samelewing na vore mag kom met die oog op die beskerming van die
grondwet en die bevordering van ordelike regering.
Die Deputate kry opdrag om, met deeglike in agneming van KO, art 30, hulle
deelname aan geselekteerde uitgebreide werksaamhede van die Ad Hoc Komitee
voort te sit vir so lank as wat hulle dit effektief ag.
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Ad Hoc Komitee vir die geleentheid aan
die GKSA gebied om met hulle saam te werk, asook vir die wyse waarop hulle insette
van die GKSA akkommodeer.
Besluit: Goedgekeur. Volgens NGB, art 36 asook Rom 13 het die kerk ’n profetiese
taak en roeping teenoor die owerheid sodat hulle met verantwoordelikheid hulle
Godgegewe taak uitvoer. Die Tussentydse Ad Hoc Komitee kan as voertuig gebruik
word om getrou te wees aan hierdie roeping, soos dit reeds gebruik is.
Oor die 2009-verkiesing
Die Sinode roep kerke op om voorbidding te doen vir vrede in aanloop tot die
volgende verkiesing. Die Sinode moedig lidmate aan om op ’n verantwoordelike wyse
hulle burgerlike plig oor die komende verkiesing na te kom.
Besluit: Goedgekeur met wysiging reeds aangebring – Deputate Handelinge.
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3. Opdrag aan te benoeme Deputate
Om in gesprek te tree met drr Kobus Gerber en Ben du Toit om al die probleme rondom
die effektiewe funksionering met betrekking tot die Parlementêre lessenaar uit te klaar.
Die Deputate kry ’n mandaat om van die Parlementêre lessenaar te onttrek indien die
probleme nie uitgesorteer kan word nie.
Besluit: Goedgekeur.
Die Deputate kry verder opdragte om:
namens die GKSA 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
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
om oor die voortgesette deelname aan die Parlementêre lessenaar te oordeel, en
indien samewerking as verkieslik beskou word, daarmee voort te gaan
wetgewing en die uitvoering daarvan te monitor 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
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
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
om persone te benoem wat op die Church Leaders Forum kan dien
om die GKSA te verteenwoordig by die Ad-hoc komitee wat aanvanklik op die
beskerming van Eiendomsreg gefokus het.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.

15.2

RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT: BINNELANDS (Artt 120, 164,
240, 271, 282)

CC. Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, neem die voorsitterstoel in.
DD. Ds PW Kurpershoek lewer die Rapport met verdere toeligting deur dr CJ Smit.
EE. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid.
FF. Besluit: Finansiële sake word verwys na die Kommissie vir Finansies.
GG. Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid.
HH. Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
II. RAPPORT
1. Waarvan Sinode kennis moet neem
Opdrag: Acta, 2006:178-193
1.1 Oorkoepelend
1.1.1 Primêr
1.1.1.1 Voer gesprekke met binnelandse kerke binne die Gereformeerde tradisie met die
oog op kerklike eenheid.
1.1.2 Gerig
1.1.2.1 Begin nuwe gesprekke met binnelandse kerke binne die Gereformeerde tradisie
binne die raamwerk van ekumeniese kontak, ekumeniese bande en ekumeniese
eenheid.
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1.1.2.2

Die Sinode gee die benoeme Deputate opdrag om hulle 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.
1.2 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
1.2.1 Die GKSA doen aansoek om lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Die
Sinode stel dit duidelik dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hulle onafhanklikheid
behou en nie per assosiasie verantwoordelikheid aanvaar vir elke standpunt en handelinge van
die SARK nie.
1.2.2 Terselfdertyd beveel die Deputate aan dat Sinode Middellande gevra word om saam met
Sinode Potchefstroom aan te sluit by die SARK.
1.2.3 Die Deputate kry opdrag om ernstige en wesenlike punte van verskil aan ons lidmate te
kommunikeer.
1.2.4 Die Deputate kry opdrag om die volgende Sinode te adviseer oor die voortsetting van ons
lidmaatskap.
1.2.5 Dat die Deputate ’n kort inligtingstuk oor aansluiting by die SARK vir kerkrade beskikbaar
stel.
1.3 Tussenkerklike Raad (TKR)
1.3.1 Primêr
1.1.3.1 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.
1.3.2 Gerig
1.3.2.1 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.
1.3.2.2 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.
1.3.2.3 Die Sinode keur dit goed dat die GKSA ook deur middel van finansiële steun by die
parlementêre lessenaar van die NG Kerk betrokke raak (R10 000 per jaar).
1.3.2.4 Die Sinode gee die te benoeme Deputate opdrag om ’n ooreenkoms (insake die
parlementêre lessenaar) met die NG Kerk in werking te stel.
1.3.2.5 Die Sinode gee die te benoeme Deputate opdrag om die moontlikheid van ’n
verteenwoordiger by die parlementêre lessenaar te ondersoek.
1.3.2.6 Rig uitnodigings aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika na Sinode 2009.
1.3.2.7 Die Sinode gee die afgevaardigdes na die TKR die opdrag om betrokke te bly by
die daarstelling van ’n Suid-Afrikaanse gedragskode.
1.4 Afrikaanse Protestantse Kerk
1.4.1 Primêr
1.1.4.1 Gaan voort met die gesprek met die Afrikaanse Protestantse Kerk.
1.4.2 Gerig
1.4.2.1 Die Sinode spreek die vertroue uit dat die gesprekke al meer sal bydra tot die
uitbou van die eenheid van die kerkgemeenskappe in Christus.
1.4.2.2 Rig uitnodigings aan ... die Afrikaanse Protestantse Kerk na Sinode 2009.
1.5 Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)
1.5.1 Die Deputate kry opdrag om die gesprek om ekumeniese eenheid met die VGKSA
voort te sit.
1.5.2 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.
1.6 Konvent vir Reformatoriese Kerke
1.6.1 Wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese Kerke.
1.7 Sinodes Soutpansberg en Middellande
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1.7.1

Voer gesprek met die Sinodes Soutpansberg en Middellande soos deur Sinode 2006
bepaal.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.7.1.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Samestelling van Deputate
2.1.1 Dr Johann le Roux is deur Sinode 2006 as voorsitter van die Deputate aangewys,
maar het kort voor sy emeritering teruggetree.
2.1.2 Die Deputate het toe onderling vir dr CJ Smit as voorsitter aangewys en besluit om
nie sekundi op te roep nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
2.1.3 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Nuwe gesprekke: Rynse Kerk in Suid-Afrika (RKSA) en die Calvyn Protestantse Kerk
van Suid-Afrika (CPKvSA)
2.2.1 Gedurende Junie 2007 is ’n eerste, verkennende gesprek met afgevaardigdes van
die Rynse Kerk in Suid-Afrika (RKSA) en die Calvyn Protestantse Kerk van SuidAfrika (CPKvSA) gevoer, wat met ’n tweede gesprek in September 2008 opgevolg is.
2.2.2 Die RKSA het vanuit die werk van die Duitse Rynse Sendinggenootskap ontstaan.
Nadat die kerkgemeenskap hoofsaaklik as gevolg van finansiële oorwegings by die
NG Sendingkerk ingevoeg is, het drie oorspronklik Rynse gemeentes in 1955 hulle
selfstandigheid teruggekry.
2.2.3 Die CPKvSA het in 1950 van die destydse NG Sendingkerk afgeskei hoofsaaklik
vanweë laasgenoemde kerkgemeenskap se ondersteuning en toepassing van die
apartheidsbeleid in die omstandighede van daardie tyd.
2.2.4 Beide die CPKvSA en RKSA staan op dieselfde belydenisgrondslag as die GKSA.
2.2.5 Vanweë die kontak wat deur die Konvent van Reformatoriese Kerke met
afgevaardigdes van beide hierdie kerkgemeenskappe gemaak is, het ekumeniese
gesprekke tot stand gekom.
2.2.6 Aandag is veral aan die onderskeie kerkgemeenskappe se eie etos gegee.
2.2.7 Omdat beide die CPKvSA en die RKSA redelik streeksgesentreerde
kerkgemeenskappe is (Wes-, Oos- en Noordkaap, Namibië), behoort groter
samewerking en gesprekvoering op streeksvlak tussen die CPKvSA, RKSA en die
Klassis/Klassisse van Wes-Kaap, Oos-Kaap, Griekwaland-Wes en Namibië
bewerkstellig te word. Die eerste inisiatiewe hiertoe word DV aan die einde van 2008
en die begin van 2009 deur die Deputate geïnisieer.
2.2.8 Op versoek van die CPKvSA is ’n groeteboodskap namens die GKSA deur dr CJ
Smit oorgedra ten tye van hulle Sinode in Junie 2008.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.8.
Aanbevelings
2.2.9 Die Sinode neem met dankbaarheid kennis van hierdie nuwe gesprekke met die
CPKvSA en die RKSA.
2.2.10 Die Sinode gee aan die Deputate opdrag om die gesprek verder te voer en uit te brei.
2.2.11 Die Sinode gee aan die Deputate opdrag om die Klassis/Klassisse van Wes-Kaap,
Oos-Kaap, Griekwaland-Wes en Namibië behulpsaam te wees in die proses van
ekumeniese kontak met die CPKvSA en die RKSA.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.12 Die Sinode begroot vir die GKSA se verantwoordelikhede ten opsigte van die
samesprekings.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Nuwe gesprekke met ander binnelandse kerkgemeenskappe binne Gereformeerde
tradisie
2.3.1 Tydens Konvent 2006, 2007 en 2008 is informele gesprekke gevoer met verskeie
binnelandse kerkgemeenskappe (vgl 2.10).
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2.3.2

Deur die kontak binne die SARK is onder meer ook kennis geneem van en kontak
gemaak met afgevaardigdes van die Presbyterian Church of Africa.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.1 tot 2.3.2.
Aanbevelings
2.3.3 Die Deputate kry opdrag om gesprekvoering met binnelandse kerkgemeenskappe
wat ’n Gereformeerde grondslag handhaaf, daadwerklik uit te brei.
2.3.4 Die Deputate kry opdrag om steeds ondersoek in te stel hoedat met ten minste alle
kerkgemeenskappe wat deel is van die Konvent van Reformatoriese Kerke, bilaterale
of multilaterale gesprekke gevoer kan word met die oog op die uiteindelike
ekumeniese ideaal van kerklike samewerking en eenheid.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
2.4.1 Aansoek om lidmaatskap
2.4.1.1 Tydens Sinode 2006 het die beskikbare inligting daarop gedui dat dit nie moontlik sou wees
om vir waarnemerstatus aansoek te doen nie, daarom het Sinode 2006 opdrag gegee dat by
die SARK om volle lidmaatskap aansoek gedoen moet word.
2.4.1.2 In die begin van 2006 is ’n gedokumenteerde aansoek gerig. Aansoeke word oorweeg op
grond van drie kriteria, naamlik:
A Instemming met belydenisgrondslag van SARK soos aangedui in grondwet.
B Landelike teenwoordigheid van kerkgemeenskap.
C Binnekerklike situasie en verhouding met ander kerkgemeenskappe (veral
die
vraag of die betrokke kerkgemeenskap nie ’n wegskeurgemeenskap is
nie).
2.4.1.3 Op 18 Julie 2007 is die GKSA as lid aanvaar – maar net met waarnemerstatus. Die
motivering hiervoor was dat daar nog onduidelikheid bestaan het oor die verhouding tussen
die GKSA en ander kerkgemeenskappe in die Gereformeerde tradisie in Suid-Afrika en in
die buiteland.
2.4.1.4 Vanuit die SARK is aangedui dat vir volle lidmaatskap aansoek gedoen sou kon word, maar
die Deputate het geoordeel dat dit verstandiger sou wees om eers net as waarnemer aan te
bly terwyl die werkinge van die SARK beter leer ken word.
2.4.2 Nasionale Konferensie (Julie 2007)
2.4.2.1 Die Nasionale Konferensie is deur dr CJ Smit, di C Aucamp en PW Kurpershoek
bygewoon.
2.4.2.2 Die Nasionale Konferensie is die hoogste besluitnemende vergadering van die SARK en
vergader driejaarliks.
2.4.2.3 Tydens die Nasionale Konferensie is ’n proses begin waarvolgens die rol van die SARK
opnuut bepaal sou word na aanleiding van die onderskeie kerkgemeenskappe se
verwagtinge. Hiermee is wegbeweeg van ’n werksagenda wat deur die donateurs bepaal is
na ’n agenda wat deur die kerkgemeenskappe bepaal word. Voortaan sal die agenda gerig
word op sake wat nie deur die onderskeie kerkgemeenskappe alleen hanteer kan word nie
(onder andere gesamentlike teologiese refleksie en deelname aan parlementêre prosesse) tot
voordeel van al die betrokke kerkgemeenskappe.
2.4.2.4 Aandag is ook aan verskeie omgewings- en etiese vraagstukke gegee, onder andere
klimaatsverandering, die voorkoming van uitbuiting van vroue en kinders, die uitbou van
die gesin, die uitbou van etiese sakebeginsels en die bekamping van die VIGS-pandemie.
2.4.2.5 Tydens die Nasionale Konferensie is ook ’n nuwe leierskapstruktuur gevestig, met prof
Tinyiko Maluleke van The Evangelical Presbyterian Church in South Africa as die nuwe
president.
2.4.3 Nasionale Kerkleiersforum (Januarie 2008)
2.4.3.1 Die Nasionale Kerkleiersforum (hierna die NCLF) is deur ds PW Kurpershoek bygewoon.
2.4.3.2 Die NCLF moet duidelik van die National Religious Leaders’ Forum (hierna NRLF)
onderskei word. Waar die NRLF ’n regerings-geïnisieerde ontmoeting van alle geloofsleiers
is, is NCLF ’n kerklik-geïnisieerde ontmoeting van Christelike kerkleiers.
2.4.3.3 Die NCLF poog om onderlinge oorleg en konsultasie tussen “leiers” (verteenwoordigers)
van soveel as moontlik kerkgemeenskappe in Suid-Afrika te fasiliteer.
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2.4.3.4

2.4.3.5

2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.2
2.4.4.3
2.4.4.4
2.4.4.5

2.4.5
2.4.5.1

2.4.5.2

2.4.6
2.4.6.1

2.4.6.2

2.4.6.3

2.4.6.4

Daar is indringend gepraat oor die noodsaaklikheid dat die NCLF op ’n kritiese afstand van
die NRLF behoort te bly, juis omdat die Christelike kerk duidelik teenoor die owerheid
behoort te getuig – los van ander geloofsgroepe. ’n Gesamentlike kommissie is aangewys
om die nodige teologiese onderbou vir sodanige gesprekke met die owerheid te verskaf.
Aandag is ook gegee aan die gebeure by die Central Methodist Church (op 30 Januarie 2008
toe polisie die kerkgebou ingegaan het), die situasie in Zimbabwe (om hulp onderling te
koördineer), geweld en misdaad (spesifiek die moeilike pad om hieroor teenoor owerheid te
kan getuig), die politieke situasie in Suid-Afrika (met besondere klem op die
verantwoordelikheid om geestelike getuienis te gee – sonder politieke korrektheid – vanuit
die Skrif).
Sentrale komitee (Mei 2008)
Die vergadering van die Sentrale Komitee is deur ds PW Kurpershoek bygewoon.
Die Sentrale Komitee moet die beleid en programme wat deur die Nasionale Konferensie
goedgekeur is, implementeer en oor die dag-tot-dag handelinge van die SARK toesig hou.
Tydens die vergadering is ’n eerste rapport oor die funksionering van die SARK behandel.
Opmerklik was die fokus op die kerklike karakter van die SARK (met ’n wegbeweeg van
kritiese-solidariteit na ’n kritiese gesprek met regering).
Verder is heelwat aandag gegee aan die situasie rondom xenofobie (wat toe brandend was),
die situasie in Zimbabwe en die situasie in Suid-Afrika op pad na die verkiesing van 2009.
Indringende persoonlike gesprek is gevoer met ds Keith Vermeulen – personeellid van die
SARK belas met die parlementêre kantoor. Deeglike inligting oor die funksionering van die
SARK se parlementêre kantoor is verkry. Daar bestaan by die SARK ook ’n dringende
behoefte aan persone wat teologiese basisdokumente kan daarstel wat as vertrekpunt
gebruik kan word in die samestelling van kommentaar en reaksies op wetgewing.
Kommunikasie met GKSA-lidmate
Verskeie faktore het veroorsaak dat oor geen saak of standpunt van die SARK met lidmate
gekommunikeer is nie. Hierdie faktore sluit onder andere in die lang periode wat dit geneem
het om die aansoek om lidmaatskap verwerk te kry (na indiening van die aansoek aan begin
van 2006, is die aansoek eers in 2007 hanteer), die proses om die werkinge van die SARK
te begin begryp en om kontakte op te bou, asook die onduidelike verhouding tussen die
twee Deputaatgroepe (Ekumenisiteit: Binnelands en Ekumenisiteit: Owerheid) wat albei
met die SARK te make het.
Ten opsigte van die inligtingstuk oor die GKSA se aansluiting by die SARK, het die
Deputate geoordeel dat die aansoekproses om lidmaatskap eers afgehandel moet word en
dat meer duidelikheid oor die werksaamhede en prosesse van die SARK verkry moet word,
alvorens inligting deurgegee kan word.
Evaluering van betrokkenheid
Die besluit van Sinode 2006 (2006:190-191, 1.1.11–1.1.13), om aan Deputate die opdrag te
gee om aansoek te doen vir lidmaatskap by die SARK, het ’n tweeledige fokus gehad,
naamlik die uitleef van die onbeperkte ekumeniese roeping van die GKSA en die
bevordering van die profetiese roeping van die GKSA.
Die betrokkenheid by die SARK gedurende die afgelope twee jaar het gewys dat dit eers
nodig is om die funksionering van die SARK deeglik te leer ken alvorens die volle
potensiaal van die SARK benut sal kan word om by te dra tot die uitleef van die GKSA se
ekumeniese en profetiese roeping.
Die betrokkenheid by die SARK gedurende die afgelope twee jaar het verder gewys dat dit
belangrik is om wanneer oor die SARK besin word, die situasie vandag onbevooroordeeld
te bekyk en nie die verlede en geskiedenis van die SARK as maatstaf te neem nie. Met die
nuwe leierskap van die SARK is daar ’n duidelike soeke na ’n kerklik-gerigte agenda wat
gedra word deur prinsipiële teologiese denke wat vanuit die kerkgemeenskappe voortkom.
Ten opsigte van die profetiese roeping het deelname aan die SARK-prosesse gedurende
hierdie termyn nie soveel gelewer as wat verwag is nie, spesifiek met betrekking tot die
fasilitering van die GKSA se gesprek met die owerheid. Die rede hiervoor lê in ’n groot
mate by ’n gebrek aan kennis oor hoe die SARK funksioneer, ’n gebrek aan werklike fokus
op die prosesse binne die SARK en die gebrekkige samewerking tussen die twee betrokke
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Deputategroepe. Daar bestaan egter wel heelwat geleenthede wat benut kan word, onder
andere ’n bydrae tot die beskikbaarstelling van ’n teologiese onderbou vir kommentaar op
wetgewing, asook deelname aan die National Church Leaders Forum.
2.4.6.5 Ten opsigte van die ekumeniese roeping is ervaar dat die SARK wel die geleentheid bied
om die onbeperkte ekumeniese roeping van die GKSA (1967:366) uit te leef, veral met die
huidige evaluering van die werksaamhede van die SARK (vgl. 2.4.2.3 hierbo). In die
uitlewing van hierdie roeping gaan dit immers oor die sigbaarmaking van ekumeniese
eenheid, asook oor gesamentlike profetiese getuienis vir die waarheid en teen die leuen en
samewerking in soverre daar ’n gemeenskaplike taak is wat behartig moet word (1997:176).
2.4.7 Bevinding oor die moontlike voortsetting van betrokkenheid by die SARK
2.4.7.1 By lidmate en kerkrade bestaan heelwat vrae en onsekerheid, asook emosies oor die besluit
om vir lidmaatskap by die SARK aansoek te doen. Daarom is dit belangrik om in enige
besluitneming rondom lidmaatskap persepsies wat bestaan met die ware situasie te vergelyk
en – waar nodig – te korrigeer.
2.4.7.2 In die besluitneming oor lidmaatskap behoort Sinode 1997 (Acta, 1997:176-177, 3.2) se
duidelike riglyne oor kontak met ander ekumeniese en kerklike bewegings verreken te
word. Hiervolgens omvat die ekumeniese roeping gesprekke oor sigbare eenwording,
profetiese getuienis vir die waarheid en teen die leuen, asook samewerking in soverre daar
’n gemeenskaplike taak is wat behartig moet word. Verder behoort in elke voorkomende
geval geoordeel te word of betrokkenheid by samesprekings sinvol is, terwyl ook die
Gereformeerde getuienis deur ’n duidelike Gereformeerde standpunt gestel moet word.
2.4.7.3 Vanuit die evaluering van betrokkenheid (2.4.6 hierbo) is dit duidelik dat kontak met die
SARK moontlikhede bied tot die uitleef van die ekumeniese roeping – moontlikhede wat
uitgebou moet word.
2.4.7.4 Die noodsaaklikheid om in die werksaamhede van die SARK en in reaksie tot uitsprake van
die SARK ’n duidelike Gereformeerde getuienis te bied, staan vas. Deur deeglike
betrokkenheid en beplanning kan sodanige getuienis effektief gelewer word – tot uitbouing
van die Koninkryk.
2.4.7.5 Terwyl die SARK nie noodwendig volle lidmaatskap vereis om aan dié instelling se
werksaamhede deel te neem nie, bied die huidige situasie (met GKSA as waarnemers) ’n
goeie geleentheid om die moontlikhede wat die SARK bied, verder te ontgin en te
beoordeel.
Besluit: Kennis geneem van 2.4.1 tot 2.4.7.5.
2.4.8 Aanbevelings
2.4.8.1 Die optrede van die Deputate, waarvolgens nie voortgegaan is met die aansoek vir volle
lidmaatskap nie, word goedgekeur.
2.4.8.2 Die optrede van die Deputate om vanweë die bepaalde omstandighede nie oor lidmaatskap
van die SARK met die GKSA-lidmate te kommunikeer nie, word goedgekeur.
Besluit: Goedgekeur.
2.4.8.3 Deputate kry opdrag om – in oorleg met die Deputate Ekumenisiteit: Gesprek met
Owerheid – profeties krities te getuig by die werksaamhede van die Parlementêre lessenaar
en die National Church Leaders Forum.
2.4.8.4 Deputate kry opdrag om ’n duidelike Gereformeerde getuienis te lewer teenoor die SARK
en hulle werksaamhede.
2.4.8.5 Deputate kry opdrag om die volgende Sinode van ’n deeglike evaluering te voorsien aan die
hand van die riglyne soos gestel deur Sinode 1997 (Acta, 1997:176-177, 3.2).
2.4.8.6 Die Sinode begroot vir alle relevante koste wat die Deputate moet aangaan vir hulle
getuienis teenoor die SARK en hulle evaluering daarvan.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
2.5 Tussenkerklike Raad (TKR)
2.5.1 Verloop van gesprek
2.5.1.1 Gedurende hierdie termyn het drie vergaderings van die TKR gerealiseer.
2.5.1.2 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
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2.5.1.3

2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3

2.5.2.4

2.5.3
2.5.3.1

2.5.3.2

2.5.3.3

2.5.3.4

2.5.3.5
2.5.3.6

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.
Gedurende elke vergadering van die TKR word die geleentheid gegee vir elke
kerkgemeenskap om mededelings te doen oor die situasie binne die betrokke
kerkgemeenskap. Die waarde hiervan kom na vore in die feit dat dit duidelik is dat elke
kerkgemeenskap met dieselfde sake worstel en dieselfde verskeidenheid vertoon. So
ontwikkel groter begrip vir elke kerkgemeenskap se binnewerkinge.
Krities-opbouende gesprek
Die krities-opbouende gesprek het gedurende die afgelope termyn nie veel gefokusde
aandag gekry nie.
Alhoewel die afspraak steeds is dat gesprek gevoer word aan die hand van ’n eietydse
vertolking van die Belydenis, is net op ’n voorlopige wyse aan die pneumatologie aandag
gegee.
Alhoewel daar aanvanklik begin is om pro-aktief aandag te gee aan die moontlike
implikasies van die Belydenis van Belhar vir die verhouding tussen die onderskeie
kerkgemeenskappe, het hierdie gesprek nie veel gevorder nie. In die lig van die gebeure
binne die NG Kerk is naamlik besluit om die saak eers te laat oorstaan.
Aangesien beide die NG Kerk en die NH Kerk besig was met studie oor homoseksualiteit, is
by twee geleenthede hieroor gesprek gevoer. Die Deputate het die besluit van Sinode 2006
hieroor deurgegee, maar ook deelgeneem aan die gesprekke van die ander twee
kerkgemeenskappe. Daar is gepoog om krities-opbouend by die gesprekvoering betrokke te
wees, terwyl die twee betrokke kerkgemeenskappe ook gepoog het om ’n gesamentlike pad
te loop in die formulering van hulle aanbevelings vir hulle onderskeie meerdere
vergaderings.
Samewerking
Die opdrag van die TKR – soos beskryf in die Grondslag van die TKR – is (o)m kerklike
eenheid op grond van dieselfde Belydenisskrifte in Jesus Christus te belewe en te bevorder
deur (onder andere):
(i)
kennis te neem van bestaande samewerkingsterreine en ’n geheelbeeld daarvan aan
die saamwerkende kerkgemeenskappe te gee;
(ii) nuwe samewerkingsterreine tussen die saamwerkende kerkgemeenskappe te
identifiseer, te koördineer, en met verantwoording aan die onderskeie mandaatgewers
uit te bou.
Al die subgroepe vir samewerking (onder andere vir barmhartigheid, onderwys, buitelandse
bediening, liturgiese formuliere en hervertaling van die belydenis) het deur die afgelope drie
jaar nog nie die vlak van samewerking bereik wat as ideaal gestel is nie. Daar is egter
verskeie aktiwiteite wat nog in die een of ander vorm van ontwikkeling geïnisieer word.
Gedurende Maart 2008 is spesifiek aandag gegee aan die noodsaaklikheid daarvan om
samewerking uit te bou. ’n Spesifieke kommissie is aangewys om die saak te bevorder deur
die onderskeie komitees aan die werk te kry en sover moontlik ook die werkswyse van elke
komitee skriftelik vas te stel.
Op die gebied van die diens van barmhartigheid werk die drie kerklike gemeenskappe saam
in die Tussenkommissie vir Barmhartigheid. Hierdie kommissie het die opdrag gekry om
veral die samewerking op plaaslike vlak te stimuleer en vanuit hierdie samewerking op
plaaslike vlak ’n generiese model te ontwikkel wat in alle gemeenskappe gebruik kan word.
Samewerking op die gebied van onderwys het altyd via die Interkerklike Kommissie vir
Onderwys en opvoeding (IKOO) plaasgevind. Die IKOO het egter gedurende 2007 ophou
bestaan en ’n komitee vir onderwys, jeug en kategese is in die lewe geroep.
Gedurende 2006 is gerapporteer dat oorweging geskenk word aan die moontlikheid om
streeksamekomste van al die predikante van die drie kerkgemeenskappe te reël om
gesamentlik te besin oor Ons roeping as (Afrikaanse) Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Hierdie byeenkomste het nie van die grond gekom nie en tans word besin oor die sinvolheid
en haalbaarheid daarvan.
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’n Versoek is vanaf die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika ontvang om ’n
groeteboodskap namens die GKSA oor te dra tydens hulle Algemene kerkvergadering van
September 2007. Die Deputate het dr CJ Smit afgevaardig om dit te doen.
’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 Junie 2007.
Die Deputate het ds PW Kurpershoek afgevaardig om dit te doen.
Die Administratiewe Buro is op 18 Maart 2008 versoek om die Nederduitse Gereformeerde
Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika na Sinode 2009 uit te nooi om
groeteboodskappe oor te bring.

2.5.4 Parlementêre lessenaar
2.5.4.1 Die samewerking met die Parlementêre Lessenaar van die NG Kerk het nog nie goed op
dreef gekom nie. Vanuit die geledere van die TKR is die betrokkenes van die NG Kerk
versoek om ’n verslag op te stel oor die huidige werksaamhede van die Parlementêre
Lessenaar, die koste daarvan, asook moontlike toekomstige scenario’s in verband met die
Parlementêre Lessenaar. Daar is nog nie ’n vaste ooreenkoms bereik nie.
2.5.4.2 Die Deputate Ekumeniese Sake: Gesprek met die Owerheid rapporteer verder oor hierdie
saak.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1 tot 2.5.4.2.
Aanbeveling
(a) Om in gesprek te tree met drr Kobus Gerber en Ben du Toit om al die probleme rondom die
effektiewe funksionering met betrekking tot die Parlementêre lessenaar uit te klaar.
(b) Die Deputate kry ’n mandaat om van die Parlementêre lessenaar te onttrek indien die probleme nie
uitgesorteer kan word nie (kyk 15.1 – Rapport Deputate Ekumenisiteit: Owerheid).
Besluit: Goedgekeur.
2.5.5 Openbare getuienis
2.5.5.1 Die proses om openbare getuienis oor relevante sake vanuit die TKR te ontwikkel, het in
April 2008 gestalte verkry deur ’n gesamentlike getuienis aan die owerheid te rig. Hierin is
die owerheid opgeroep om wet en orde te herstel, hulle is ook verseker van die voorbidding
vanuit die kerke en die lidmate. Medeburgers van SA is opgeroep om hulle vertroue op
Here te plaas.
2.5.5.2 ’n Ideëberaad is in Maart 2008 gehou waarop onder meer ook aan hierdie aspek aandag
gegee is. Daar is besluit om indringend te kyk na ’n sinvolle metode van gesamentlike
openbare getuienis.
2.5.5.3 Vanuit die TKR is gepoog om ’n voorlopige gedragskode saam te stel wat kan bydra tot die
nasionale gesprek oor morele waardes. Prof Amie van Wyk is hierby betrek en ’n
voorlopige bydrae is aan die Moral Regeneration Movement beskikbaar gestel. Verder is
prof Van Wyk (saam met dr Kobus Gerber) versoek om die TKR by die genoemde
beweging te verteenwoordig.
2.5.6 Toekoms van gesprek
2.5.6.1 Op die genoemde Ideëberaad in Maart 2008 is ook aandag gegee aan die effektiwiteit van
die TKR, die pad vorentoe en die sigbaarmaking van die eenheid tussen die
kerkgemeenskappe.
2.5.6.2 Om verdere gevolg te gee aan die roeping tot kerklike eenheid is ook besluit dat
kerkgemeenskappe bilateraal gaan vergader om verskille wat mag bestaan, verder uit te
klaar en om positiewe vlakke van samewerking te formuleer.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1 tot 2.5.6.2.
2.5.7 Aanbevelings
2.5.7.1 Die Sinode keur die bogenoemde optredes van die Deputate goed.
2.5.7.2 Die Sinode neem met dank kennis van die werk wat gedoen word ter wille van kerklike
eenheid en die indringende gesprekke wat teen die agtergrond daarvan plaasvind.
2.5.7.3 Die Sinode begroot vir alle relevante koste wat die Deputate moet aangaan vir hulle
werksaamhede as deel van die TKR.
Besluit: Goedgekeur.
2.6 Bilaterale gesprek met NH Kerk
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2.6.1

Gedurende April 2008 is ’n bilaterale gesprek met afgevaardigdes van die NH Kerk gevoer.
Indringende aandag is gegee aan beide kerkgemeenskappe se verstaan van eenheid en
eenwording.
2.6.2 Uit die gesprek het dit duidelik geword dat gekyk moet word na verskille in Skrif- en
kerkbeskouing wat in vroeëre gesprekke geïdentifiseer is, om die geldigheid, waarde, en
gewig van die verskille te bepaal.
2.6.3 In die gesprek is ook ooreengekom om te kyk na moontlike modelle van eenwording wat nie
bestaande strukture ophef nie, maar wel groter gestalte gee aan eenheid en wat so
akkommoderend as moontlik is in proses tot eenwording.
2.6.4 In die gesprek het dit duidelik geword dat daar ’n persepsie in die NH Kerk bestaan dat
Gereformeerde kansels in alle gevalle verbode is vir predikante vanuit die NH Kerk – volgens
vorige besluite van die GKSA. Die Deputate het op die misverstand van hierdie persepsie
gewys deur te beklemtoon dat die bevoegdheid en toesig op oor ’n gemeente se kansel die
verantwoordelikheid van die plaaslike kerkraad is.
Besluit: Kennis geneem van 2.6.1 tot 2.6.4.
Aanbeveling
2.6.5 Die Sinode neem kennis van hierdie gesprek.
2.6.6 Die Sinode keur die Deputate se optrede in 2.6.4 goed.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Bilaterale gesprek met NG Kerk
2.7.1 ’n Bilaterale gesprek met afgevaardigdes van die NG Kerk kon nog nie plaasvind nie, maar
word vir 2009 beplan.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
2.7.2 Die Sinode neem hiervan kennis.
Besluit: Goedgekeur.
2.8 Afrikaanse Protestantse Kerk
2.8.1 ’n Bilaterale gesprek met die AP Kerk het op 17 Oktober 2008 plaasgevind.
2.8.2 Tydens hierdie gesprek is verken hoe samewerking uitgebou kan word. Van die kant
van die AP Kerk is spesifiek begrip gevra vir die huiwering wat bestaan ten opsigte
van die strewe na eenheid, aangesien die vraag veral by lidmate bestaan in watter
mate die soeke na eenheid werklik Bybels begrond is.
2.8.3 Gesprek is gevoer oor die liturgie en daar is gekonstateer dat geen wesenlike
verskille bestaan nie.
2.8.4 Aandag is gegee aan die hantering van die 1936-Beryming van die Psalms en
verskillende hersienings wat plaasvind en gebruik word. Ten einde die literêre
kwaliteit en voortgesette kwaliteit van die 1936-teks nie te skaad nie en ook om te
verseker dat so ver moontlik dieselfde hersiening van die Totiusteks in die
onderskeie Afrikaanse kerkgemeenskappe gebruik word, is gestel dat enige verdere
hersiening van die Totiusteks in onderlinge oorlegpleging gedoen moet word met al
die kerkgemeenskappe wat hierdie teks nog gebruik.
2.8.5 Op versoek van die AP Kerk is ’n groeteboodskap namens die GKSA deur ds PW
Kurpershoek oorgedra ten tye van hulle Sinode in September 2007.
2.8.6 Die Administratiewe Buro is op 18 Maart 2008 versoek om die AP Kerk na Sinode
2009 uit te nooi en om ’n groeteboodskap te bring.
Besluit: Kennis geneem van 2.8.1 tot 2.8.6.
Aanbevelings
2.8.7 Die Sinode moedig ’n meer effektiewe verloop van die gesprekvoering aan.
Besluit: Goedgekeur.
2.8.8 Die Sinode gee aan die betrokke Deputate wat vir die hersiening van die Totiusteks
verantwoordelik is, opdrag om alle Afrikaanse kerkgemeenskappe wat die Totiusteks
gebruik, in kennis te stel van moontlike wysiginge soos deur die Sinode goedgekeur
ten einde te poog om uiteindelik ’n eensluidende teks daar te stel.
Besluit: Goedgekeur. Die besluit van die Sinode oor die wysigings van die Totiusteks moet deur
die Deputate vir korrespondensie aan die APK deurgegee word, asook aan ander kerke in SA.
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2.8.9

Die Sinode begroot vir die Deputate se verantwoordelikhede ten opsigte van die
jaarlikse samesprekings.
Besluit: Goedgekeur.

2.9 Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)
2.9.1 Drie gesprekke het gedurende die afgelope termyn plaasgevind. In die verlede is ekumeniese
betrekkinge met die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA) via die Deputate
Ekumenisiteit: Buitelands hanteer, juis as gevolg van die susterkerkrelasie tussen die VGKSA
en die GKN(v) in Nederland. Vanaf die kant van die VGKSA het egter die versoek gekom dat
gesprekvoering met die Deputate Ekumenisiteit: Binnelands moet plaasvind, wat dan ook
gedurende hierdie termyn begin realiseer het.
2.9.2 Die vraag oor hoe die onderskeie kerkgemeenskappe mekaar sien, is indringend behandel.
Daar is ook ooreengekom om die gesprekvoering so te hanteer dat doelgerig nader na mekaar
beweeg sal word.
2.9.3 Die verhouding van die GKSA met die NGK en NHK, en hoe dit die VGKSA raak, is
indringend behandel. Die GKSA se Skriftuurlike verbintenis tot die sigbaarmaking van
ekumeniese eenheid, en sy solidêr-kritiese benadering van ander kerkgemeenskappe is
indringend bespreek.
2.9.4 Gesprek is gevoer oor moontlike samewerking op die pad na eenheid. Klem is gelê op die
noodsaaklikheid daarvan dat plaaslike gemeentes mekaar leer ken en vertrou. Daarom is ook
besluit dat plaaslike gemeentes en die betrokke Klassisse versoek word en begelei sal word
om daadwerklik by mekaar betrokke te raak in die proses van kerklike eenheid.
2.9.5 Op versoek van die VGKSA is ’n groeteboodskap namens die GKSA deur prof Callie Coetzee
oorgedra ten tye van hulle Sinode in Mei 2008.
Besluit: Kennis geneem van 2.9.1 tot 2.9.5.
Aanbevelings
2.9.6 Die Deputate kry opdrag om voort te gaan met die gesprekvoering.
2.9.7 Die Deputate kry opdrag om die gemeentes en Klassisse in die omgewing van
VGKSA-Kerke te begelei om daadwerklik by mekaar betrokke te raak.
Besluit: Goedgekeur.
2.9.8 Die Sinode begroot vir die GKSA se verantwoordelikhede ten opsigte van die
samesprekings.
Besluit: Goedgekeur.
2.10 Konvent vir Reformatoriese Kerke
2.10.1 Soos die afgelope tien jaar, het die Konvent jaarliks deur die laaste drie jaar vergader.
Weereens is die seën van die Here kennelik in hierdie ekumenies-reformatoriese beweging in
Suider-Afrika deur die afgelope drie jaar ervaar. Hier word oorsigtelik op elkeen van die
afgelope drie jaar se Konventbyeenkomste gewys.
2.10.2 Konvent 2006
2.10.2.1 In 2006 is die Konvent deur die NHKA in Kemptonpark aangebied.
2.10.2.2 Afgevaardigdes van tien deelnemende kerkgemeenskappe was teenwoordig. Die tema was
Brandpunte in die Onderwys – ’n reformatoriese perspektief. Inleiers van besprekingspunte
het ingesluit: proff Lawrence Schlemmer, Izak Oosthuizen, drr Theuns Eloff, Huw Davies,
Pierre Edwards en mnr Paul Colditz. Hierbenewens was daar ook ’n paneelbespreking
saamgestel uit bevoegde persone van die owerheidsektor van die onderwys.
2.10.2.3 Die besluite wat geneem is, was onder meer oor dissipline in skole, frustrasie van
skoolhoofde en onderwysers met die uitvoerbaarheid van onderwysbeleide,
ouerbetrokkenheid by die onderwys en beheerrade in die besonder, ’n transformasiefilosofie
vir die tersiêre onderwys en sensitiwiteit met die implementering van MIV-Vigs programme
by skole.
2.10.2.4 Die besluite is wyd in die pers gerapporteer en ook, waar moontlik, met die betrokke
onderwysowerhede opgeneem.
2.10.2.5 Vir Sondag 23 Julie 2006 is kerkgemeenskappe tot ’n landswye Dag van Verootmoediging
vanweë die misdaad en geweld in die land opgeroep.

15
3

2.10.2.6 Die Konvent het ook landwyd ouers van dié kerke opgeroep om deel te neem aan die
verkiesing van skoolbeheerliggame.
2.10.3 Konvent 2007
2.10.3.1 In 2007 is die Konvent deur die Calvyn Protestantse Kerk van SA en die Rynse Kerk in
Athlone aangebied.
2.10.3.2 Afgevaardigdes van tien deelnemende kerkgemeenskappe was teenwoordig. Die tema was
Kerkeenheid. Inleiers was proff Dries du Plooy, Piet Strauss en Hannes Adonis. Daar het
ook ’n paneelbespreking plaasgevind.
2.10.3.3 Die Konvent het dit goedgekeur dat die ledegeld van kerkgemeenskappe (vir die eerste keer
in nege jaar) hersien en vasgestel word op 10 sent per belydende lidmaat tot op ’n totale
bedrag van R1 500 per jaar.
2.10.3.4 Daar is ook besluit dat deelnemende kerkgemeenskappe voortaan elkeen deur hoogstens
tien in plaas van vyf afgevaardigdes verteenwoordig sal word. Geen beperking word op die
getal waarnemers geplaas nie.
2.10.3.5 Met dank is kennis geneem dat dr Nico Vorster (Bultfontein) ingewillig het om as
Redakteur van die Konvent se Internetblad, inter.con, op te tree en dat die tegniese
versorging steeds deur ds Etienne Fourie hanteer sal word.
2.10.3.6 Die kernbesluit wat deur die Konvent tydens hierdie byeenkoms geneem is, is om hom
voortgaande te beywer vir kerkeenheid op grond van die Skrifeis. Dit beteken dat die
Konvent uitbreidende kerklike gesprekke oor eenheid onder deelnemende kerke aanmoedig.
Weereens het die Konvent sy diep besorgdheid uitgespreek oor die vlak van misdaad en
geweld in ons land, wat ten spyte van talle vergaderings, verklarings, en voornemens van
die regering, steeds onaanvaarbaar hoog is.
2.10.4 Konvent 2008
2.10.4.1 In 2008 is die tiende Konvent deur die GKSA by die Elgro River Lodge (Vaalrivier)
aangebied.
2.10.4.2 Die tema was Sigbaarmaking van kerkeenheid. Die Skriftuurlike eis van die sigbaarmaking
van kerkeenheid is uit die hand van prof Dries du Plooy (wat vanweë ’n knie-operasie
afwesig was) voorgehou. Hierna is die volgende modelle van kerkeenheid voorgehou:
Model van die NG Kerkfamilie: prof Piet Strauss; die PKN-Model; dr Kobus Gerber:
Model van die CPK en die RKSA: di Ronald Armstrong en Tommy Solomons; Model van
die Hervormde Kerkfamilie: dr Gafie van Wyk; Die GKSA-Model: prof Callie Coetzee;
Die United Congregational-Model: Rev OG Kelokihwe. Hierna is ’n paneelbespreking
o.l.v. dr CJ Smit oor die sigbaarmaking van kerkeenheid gehou.
2.10.4.3 Op hierdie Konvent is ’n bundel met die voorafgaande tien jaar se geskiedenis van die
Konvent, besluite en referate wat gelewer is, in ontvangs geneem. Afgevaardigdes van agt
deelnemende kerkgemeenskappe was teenwoordig – drie het verskonings aangebied.
2.10.4.4 Die Konvent spreek sy dankbaarheid uit teenoor die Drie-enige God dat kerkeenheid op
verskillende maniere oor die afgelope jare toenemend gestalte gekry het deurdat lidkerke
nader aan mekaar begin beweeg het en met bilaterale gesprekke oor eenheid begin het.
Hierdie bilaterale gesprekke sluit in gesprekke tussen die Calvyn Protestantse Kerk en die
Rynse Kerk van Suid-Afrika, tussen die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika en die
Calvyn Protestantse Kerk asook die Rynse Kerk in Suid-Afrika, en tussen die Calvyn
Protestantse Kerke en die NG Kerk.
2.10.4.5 Die Konvent moedig die onderskeie kerke aan om op ’n gestruktureerde wyse aandag te gee
aan kerklike eenheid, en sal poog om tydens die jaarlikse byeenkoms van die Konvent die
gesprek oor eenheid lewend te hou.
2.10.4.6 Die Konvent beywer hom daarvoor om meer kerke vanuit die reformatoriese tradisie by die
Konvent te betrek, met besondere fokus op kerke vanuit die Presbiteriaanse en Lutherse
tradisies.
2.10.4.7 Die Konvent aanvaar dat kerklike eenheid ’n proses is waarvan die uitkoms nie in
besonderhede voorsien kan word nie. Die Konvent is egter oortuig dat so ’n proses in geloof
aangepak moet word. Die Konvent aanvaar dat kerklike eenheid nie afgedwing kan word
nie, maar dat dit ’n inklusiewe proses veronderstel wat lidmate en gemeentes betrek.
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2.10.4.8 Die Konvent oordeel dat die burgers van Suid-Afrika nie net regte het nie, maar ook
verantwoordelikhede. Daarom ondersteun die Konvent die gedagte van ’n wet wat die
verantwoordelikhede van burgers van Suid-Afrika beklemtoon, soos voorgestel in die
Handves van Verantwoordelikhede (Bill of Responsibilities).
2.10.4.9 Die Konvent steun ook die kerklike proses om ’n Handves van Godsdiensregte tot stand te
bring en neem daaraan deel. Daar word met dank kennis geneem dat ‘n konsep reeds
versprei is aan die kerkgemeenskappe in Suid-Afrika om kommentaar te lewer.
2.10.4.10 Die Konvent ondersteun die Religious Leaders Forum se gesprekke met die regering om
die impasse rondom die bekamping van misdaad te oorkom.
2.10.5 Konvent 2009
2.10.5.1 Die Elfde Konvent word op 1-4 Maart 2009 deur die NGK in Pretoria aangebied. Die
geboorte van Johannes Calvyn in 1509 sal herdenk word. By hierdie Konvent sal gefokus
word op Calvyn se denke oor kerkeenheid. Daar sal ook in die besonder klem gelê word op
die raakvlakke van die Gereformeerde en Hervormde tradisies met dié van die Lutherse
tradisie. Die gespreksgenoot hiertoe sal die Lutherse Kerk wees.
2.10.5.2 ’n Teologies-wetenskaplike publikasie word beplan om in 2009 te verskyn. Dit is die
enigste amptelike Calvynpublikasie wat deur die betrokke kerkgemeenskappe oor die
500ste herdenking van Calvyn se geboortedag beplan word.
2.10.5.3 Daar word ’n hernieude aksie geloods om die aantal deelnemende kerkgemeenskappe aan
die Konvent daadwerklik uit te brei. Hierdie opdrag word aan drr Kobus Gerber en Wim
Dreyer gegee, in oorleg met die Algemene Sekretaris, dr Neels Smit. Alle
kerkgemeenskappe vanuit die reformatoriese tradisie (uit die gereformeerde én die Lutherse
tradisie) word vir deelname aan die Konvent voorgestel.
2.10.5.4 Sonder die kerke se voorbidding en daadwerklike ondersteuning kan die Konvent nie die
opdrag tot die sigbaarmaking van kerkeenheid uitvoer nie. Mét hierdie voorbidding en
ondersteuning gaan die Konvent ’n beduidende en daadkragtige ekumeniese beweging in
Suider-Afrika word!
Besluit: Kennis geneem van 2.10.1 tot 2.10.5.4.
Aanbeveling
2.10.6 Die Sinode neem met dank kennis van die ekumeniese betrokkenheid wat via die Konvent
ontwikkel en uitgebou word.
Besluit: Goedgekeur.
2.10.7 Die Sinode begroot vir die GKSA se jaarlikse finansiële verpligting as deelnemende
kerkgemeenskap.
Besluit: Goedgekeur.
2.11 Sinodes Soutpansberg en Middellande
2.11.1 Sinode 2006 het Deputate kragtens KO, art 48 aangewys om die gesprek met
Sinodes Soutpansberg en Middellande af te handel. Alhoewel die Deputate vir
Ekumenisiteit: Binnelands ook die opdrag gekry het om met die twee Sinodes
gesprek te voer, is aanvaar dat die opdrag by die Deputate KO, artikel 48 tuishoort –
vanweë bepaalde verpligtinge wat hierdie Deputate in dié verband ontvang het.
2.11.2 Die Deputate KO, artikel 48 is skriftelik van hierdie uitgangspunt van die Deputate vir
Ekumenisiteit: Binnelands in kennis gestel ten einde verwarring te voorkom.
2.11.3 Hierdie Deputate rapporteer dus nie oor hierdie saak nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.11.1 tot 2.11.3.
Aanbeveling
2.11.4 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.
3. Samestelling van Deputate
3.1 Die omvang van die Deputate se taak, om te sorg dat kerklike gesprekke
gekonstrueerd binne die ekumeniese opdrag uitgevoer word, vereis dat minstens 12
Deputate aangewys behoort te word (insluitend die Adviseurs wat as volle lede betrek
word), wat dan in lessenaars verdeel kan word.
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Besluit: Kennis geneem.
4. Opdragte aan te benoeme Deputate
Die Sinode wys Deputate aan met die volgende opdrag:
4.1 Die Deputate voer gesprekke met binnelandse kerkgemeenskappe binne die
Gereformeerde tradisie met die oog op kerklike eenheid.
4.2 Die Deputate begin nuwe gesprekke met binnelandse kerke binne die Gereformeerde
tradisie binne die raamwerk van ekumeniese kontak, en sit reeds gekonstrueerde
gesprekke voort binne die raamwerk van ekumeniese bande met die oog op
ekumeniese eenheid.
4.3 Die Deputate gaan voort met deelname aan die Tussenkerklike Raad, waaronder
gesprekvoering met die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika, en voer alle opdragte uit soos vervat in die Grondslag van die
Tussenkerklike Raad.
4.4 Die Deputate gaan voort met gesprekvoering met die Afrikaanse Protestantse Kerk.
4.5 Die Deputate gaan voort met die gesprek met die Rynse Kerk in Suid-Afrika (RKSA) en
die Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika (CPKvSA).
4.6 Die Deputate gaan voort met gesprekvoering met die Vrye Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika.
4.7 Die Deputate wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese Kerke.
Besluit: Punt 4.1 tot 4.7 word goedgekeur.
4.8 Die Deputate wys afgevaardigdes aan na die SARK se onderskeie vergaderings.
Besluit: Nie goedgekeur nie.
4.9 Die Deputate rig uitnodigings aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, die Afrikaanse Protestantse Kerk, die Rynse
Kerk in Suid-Afrika, die Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika en die Vrye
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika na Sinode 2012.
4.10 Die Deputate kry as verdere opdragte al die tersaaklike goedgekeurde aanbevelings in
hierdie Rapport.
4.11 Die Deputate maak ’n opname van ekumeniese bande wat onderhou word deur
plaaslike kerke, op plaaslike vlak.
Besluit: Punt 4.9 tot 4.11 word goedgekeur.

15.3

RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT: BUITELANDS (Artt 121, 224,
227, 228, 271, 323, 335, 341)

JJ. Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, neem die voorsitterstoel in.
KK. Ds HS Coetzee lewer die Rapport met verdere toeligting deur dr CJ Smit aangaande
1.2.3.
LL. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid.
MM. Besluit: Finansiële sake word verwys na die Kommissie vir Finansies.
NN. Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid.
OO. Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
PP. Dr GJ Meijer stel die ordevoorstel aan die Sinode oor 13.12 van die Rapport.
QQ. Kyk vir besluit oor “descensus” by 12.3.11.
RR. RAPPORT
1. Inleidend
Vir kennisname
Erkentlikheid
Die Deputate bied hierdie Rapport met diepe erkentlikheid aan
1.1.1 eerstens teenoor die Alleenregeerder van die kerk wat die GKSA op hierdie wyse al
hoe meer wêreldwyd diensbaar maak
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1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.2.8
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

1.3.5
1.3.6
1.3.7

tweedens teenoor Sinode 2006 wat die verantwoordelikheid vir dié taak aan die
Deputate opgedra het
derdens aan die kerke vir die verpligte kollekte waarsonder hierdie noodsaaklike werk
nie moontlik sou wees nie.
Algemeen administratief
Die Deputate het ses keer gedurende die termyn vergader.
Dr CJ Smit het as voorsitter gedien en dr J le Roux as skriba. Vanaf 2007 het ds HS
Coetzee as skriba opgetree.
Die Deputate het op die volgende Lessenaars gefunksioneer om sodoende die werk
te verdeel: ’n Lessenaar vir Afrika, vir Noord-Amerika, vir Suid-Amerika, vir die UK en
Skotland, vir Nederland en die Res van Europa, vir Australasië, en vir die Ooste. Die
name van die Deputate word vermeld by die bepaalde Lessenaars waarby hulle
betrokke was.
Die Rapport is volgens die werksaamhede van die onderskeie Lessenaars ingedeel.
By die onderskeie Lessenaars word kerkgemeenskappe gegroepeer onder die
hoofde Ekumeniese Eenheid, daarna Ekumeniese Bande en derdens Ekumeniese
Kontak.
Die benoemde Adviseurs is ten volle betrek in die werksaamhede van die Deputate.
Hulle verdien dank vir die uitnemende werk wat hulle gedoen het, asook vir die feit
dat sommige van die professore hierdie verpligtinge dikwels ook kon laat saamval
met ander opdragte.
Gekombineerde besoeke is waar moontlik deur die Deputate gebring om kostes te
bespaar.
Uitnodigings om Deputate/Waarnemers te stuur, is gerig aan al die
kerkgemeenskappe met wie ekumeniese eenheid onderhou word, asook aan die
kerkgemeenskappe met wie ekumeniese bande onderhou word.
Aan die Deputate/Waarnemers is gestel dat hulle hartlik welkom sal wees in die
Sinode en dat hulle geleentheid sal kry om gelukwensinge aan die GKSA oor te dra
met sy 150-jarige jubileum. Hulle sal ook geleentheid ontvang om aan besprekings in
die Sinode en op Kommissie deel te neem soos dit deur die Moderamen vasgestel
word.
Al die dokumente wat hierdie Rapport vergesel, is vir insae beskikbaar en word vir
bewaring in die argief geplaas.
Besluite van vorige Sinodes wat bepalend is vir die opdragte aan die Deputate
Deputate Ekumenisiteit: Buitelands kry opdrag om deurlopend kontak te maak met
Gereformeerde buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en
gemeenskaplike belang kragtens KO, art 49 (Acta, 1997:176, 3.1.1).
Die uiteindelike eenheid van Gereformeerde Kerke moet “as ons dringendste en
belangrikste ekumeniese roeping” gesien word (Acta, 1970:69).
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).
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).
Met die eenheid van die kerk word nie eendersheid van plaaslike kerke bedoel nie.
Daar sal noodwendig uiterlike verskille, bv. in liturgie en bedieningsmetodes tussen
plaaslike kerke in verskillende wêrelddele, voorkom (Acta, 1997:171, 2.1.1.4).
Die ekumeniese roeping is dan gerig op “herstel van die eenheid van die kerk” (Acta,
1967:365).
In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit egter nie net om ’n gesprek oor
hoe kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie, maar ook oor profetiese getuienis
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vir die waarheid teen die leuen, asook oor samewerking in soverre daar ’n
gemeenskaplike taak is wat behartig moet word (Acta, 1997:176, 3.2.1).
1.3.8 Gesien in die lig daarvan dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping het
(Acta, 1976:366) en die noodsaaklikheid van die profetiese roeping van die GKSA in
Suid-Afrika baie groot is, is dit belangrik dat die GKSA (onder andere deur hierdie
Deputate) insette en getuienis by godsdiensinstansies, waar onder die SuidAfrikaanse Raad van Kerke en soortgelyke organisasies, sal lewer (Acta, 1997:177,
3.2.3).
Besluit: Neem kennis van 1.1 tot 1.3.8.
2. Nederland
Deputate verantwoordelik: dr CJ Smit (s) en prof A le R du Plooy.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Eenheid
2.1 Christelijke Gereformeerde Kerken Nederland (CGKN)
2.1.1 Opdrag
Die eenheid met die CGKN word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
afgevaardigdes waar dit moontlik is (Acta, 2006:196, 1.1.3.2).
2.1.2 Uitvoering van opdrag
2.1.2.1 Met die Deputate van die CGKN is verskeie kere samesprekings gevoer – ook
rondom CGKN Sinode 2007. Dit het veral gegaan oor ’n gesamentlike reëling
van ’n konferensie oor hermeneutiese beskouings en eksegetiese toepassing
met betrekking tot die vrou in die amp – saam met die GKN(v), die NedlGK en
die VGKSA. Verder is ook oor die CGKN se sendingbetrokkenheid in SuiderAfrika gehandel, toegespits op die vraag hoe die GKSA se samewerking
hierin benut kan word.
2.1.2.2 Oor die moontlike gesamentlike konferensie het die Deputate van die
betrokke kerkgemeenskappe ná deeglike oorweging besluit om dit uit te stel
na ’n later datum.
2.1.2.3 Die CGKN se sendingbetrokkenheid in Suider-Afrika toon tans die volgende
profiel (via prof Eric Peels):
(i)

Die stand van die CGKN se sendingbetrokkenheid in SA
De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben zendingswerk in ZuidAfrika, Botswana en Mozambique.
(a) Zuid-Afrika: in het westen van Mpumalanga ondersteunen de CGK de
Gereformeerde Kerk van KwaNdebele financieel. De kerk is zelfstandig.
Als adviseur van de kerkenraad treedt op dr CW (Kees) Buijs.
Momenteel worden tien tot twaalf gemeenten met sterke kerkenraden
verzelfstandigd. Tot voor kort behoorde de kerk van KwaNdebele bij de
classis Tswane. Er wordt over gedacht om zelf een classis te vormen.
(b) Ook in KwaNdebele: dr CW Buijs geeft leiding aan de Mukhanyo Bible
School, (niet te verwarren met het Mukhanyo Theological College) De
Bijbelschool staat ten dienste van de onafhankelijke kerken. Voorgangers
en gemeenteleden ontvangen een eenvoudige theologische scholing.
(c) Ook in KwaNdebele: de CGK ondersteunen het Mukhanyo Theological
College. Vanaf 1 Januari 2008 is de steun ingeperkt tot het ter
beschikking stellen van de gebouwen van het MTC (die eigendom zijn
van de CGK) en studiebeurzen voor studenten uit de regio KwaNdebele
tot een vastgesteld maximum.
(d) Zuid-Afrika: in Limpopo ondersteunen de CGK financieel vier
gereformeerde kerken in Venda: Niani, Mutale, Soutpansberg en
Funduzi. In het gebied van deze kerken hebben de CGK van 1960-1992
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zendingswerk verricht. Vanaf 1992 zijn er telkens overeenkomsten
gesloten met deze kerken. Daarnaast wordt substantiële steun verleend
aan de Iyani Bible School.
(ii) Toekomsvisie en -beplanning met betrekking tot sendingwerk in SuiderAfrika en hoe verdere samewerking met die GKSA daardeur benut kan
word
(a) Zending CGK richt zich hoe langer hoe meer op een projectmatige
aanpak van het zendingswerk. Dat betekent dat er betrekkelijk
kortlopende verplichtingen worden aangegaan waarvan meteen wordt
vastgesteld voor hoe lang en met welk doel. Van kerkplanting verschuift
de aandacht meer naar ondersteuning van plaatselijke Bijbelgetrouwe
kerken én van het verstrekken van onderwijs aan lokale onafhankelijke
kerken die Gereformeerd Bijbelonderwijs aanvaarden.
(b) Gaandeweg neemt de welvaart in Zuid-Afrika toe, terwijl de andere
landen in de regio achter blijven. Dat zal op termijn betekenen dat aan de
Zuid-Afrikaanse kerken gevraagd wordt meer en meer hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen in de opbouw van een geïntegreerd
kerkelijk leven, terwijl de hulp vanuit Nederland – althans financieel –
verschuift naar de armere landen (Botswana, Mozambique). In de
contacten met de GKSA zal deze ontwikkeling zorgvuldig met elkaar
doorgesproken moeten worden.
(iii) Die CGKN se verhouding met Sinode Soutpansberg
(a) Er zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen in de relatie met de
synode Soutpansberg. Die relatie is goed – waarbij de broeders uit
Venda weten van de bedenkingen die de CGKN hebben tegen hun
houding in de nieuwere kerkelijke ontwikkelingen. De CGKN zijn
teleurgesteld dat de kerken van Venda weer een eigen opleiding hebben
opgestart na alle pogingen die vanuit Nederland zijn ondernomen om te
bemiddelen in het geschil tussen de synode Soutpansberg en
Potchefstroom.
(b) De CGK behouden zich het recht voor ook met andere kerken uit Venda
(c.q. de classis Capricorn) goede contacten te hebben of te ontwikkelen.
Er is hoop dat nieuwe generaties in Venda meer open zullen staan voor
de verhoudingen in het nieuwe Zuid-Afrika.
(iv) Die CGKN se verhouding met die Reformed Church Botswana
Met de synode van de RCB hebben de CGKN nauwelijks contact. Van onze
zendingswerkers krijgen wij de indruk dat de synode niet veel haast heeft om
bijeen te komen. De contacten met de plaatselijke kerken in Gantsi en D’kar
zijn goed. Onze werkers hebben alle ruimte om hun taak te vervullen.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.1.2.
2.1.3 Aanbevelings
2.1.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die
CGKN, wat ’n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens
prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom, soos onder meer blyk uit 2.1.2.
2.1.3.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van deputate en
praktiese samewerking – veral op die terrein van sendingwerk – waar dit moontlik
is.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Nederlands Gereformeerde Kerken (NedlGK)
2.2.1 Opdrag
2.2.1.1 Die eenheid met die NedlGK word onderhou en verder uitgebou deur
besoeke van afgevaardigdes waar dit moontlik is.
2.2.1.2 Die groeiende samewerking op plaaslike sendingvlak word deur die Sinode
aangemoedig.
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2.2.1.3

Die gesprekke oor Skrifbeskouing en hermeneutiese beskouing (vgl 1.2.2.31.2.2.7 uit Rapport 2006) en relevante kerkregtelike aspekte, word voortgesit
(Acta, 2006:197, 1.2.2.3-1.2.2.7).
2.2.2 Uitvoering van Opdrag
2.2.2.1 Met die Deputate van die NedlGK is tydens die NedlGK Sinode in Mei 2007
samesprekings gevoer. Na diepgaande toeligting blyk dat die beskouings wat
in die NedlGK oor hermeneutiek gehandhaaf word, nie spesifieke verdere
ondersoeke regverdig nie. Geen grondige verskille met die tradisionele
Gereformeerde siening kon vasgestel word nie.
2.2.2.2 Dr CJ Smit het groete van die GKSA op die genoemde Sinode oorgedra.
Verskeie gesprekke is met Deputate van die NedlGK, asook met
afgevaardigdes van ander kerkgemeenskappe oor gemeenskaplike sake
gevoer.
2.2.2.3 Die NedlGK se sendingbetrokkenheid in Suider-Afrika, veral die voortgesette
betrokkenheid by Richmond, toon tans die volgende profiel (aan die hand
van ds Fritz Kruger): Die Nederlands Gereformeerde Kerken is steeds
betrokke by drie sendinggebiede in Suid Afrika, al drie in KwaZulu-Natal.
(i) Die Richmond-omgewing
In die omgewing van Richmond en Durban is daar 4 gemeentes wat ontstaan
het uit die werk van die NGK, naamlik Ndaleni, Mid-Illovo, KwaMncane en
iMbumbulu/Umlazi. Elke gemeente bestaan uit ’n hele aantal preekpunte en/of
kleiner gemeentes. Hierdie gemeentes word tot ’n meerdere of mindere mate
veral finansieel ondersteun vanuit Nederland: al vier gemeentes het ’n eie
predikant. Op Ndaleni is die predikant ds SZ Phungula; op KwaMncane is dit
ds JP Sithole; op Mid-Illovo is dit ds AB Zaca; in iMbumbulu/Umlazi werk ds
PT Hlela. Tans werk nog 2 sendelinge voltyds in hierdie gebied, naamlik ds
Riens
de
Haan
(woonagtig
op
die
eNkumane-sendingpos:
www.enkumane.co.za) en ds Hans Vel-Tromp (sedert 2007). Ds Vel-Tromp se
opdrag is veral opleiding en toerusting van die Zulu-sprekende gemeentes in
en om Richmond, met die oog op gemeentebou, kerkgroei en
selfstandigwording. Twee emeritus-sendelinge woon nog in die omgewing,
naamlik ds Hans Vonkeman en dr Bob Wielenga. Ds Arie Reitsema het in
2007 na Nederland teruggekeer. Die werk in hierdie gebied word in Nederland
ondersteun deur die NGK van Kampen en ander steunbiedende kerke. (’n
Vyfde gemeente in die Durban-omgewing is die Gereformeerde Kerk
KwaMashu, wat gesustenteer word vanuit kerke in die voormalige Klassis
Natal. Hierdie gemeente word tans ingevolge ’n bedieningsooreenkoms met
die GK KwaMncane deur ds PJ Sithole bedien.)
(ii) Die Nqutu-distrik
In die groot gebied tussen Bloedrivier en Babanango, al teen die Buffelsrivier
af, is daar tans ook 4 gemeentes wat ontstaan het uit die werk van sendelinge
van die Nederlands Gereformeerde Kerken. Die gemeentes is eKwandeni,
Munywana, KwaNdindindi en iSandlwana. Elk van die gemeentes bestaan uit
’n aantal preekpunte en/of kleiner gemeentes. Hierdie vier gemeentes word
hoofsaaklik
ondersteun
deur
die
Nederlands
Gereformeerde
Zendingvereniging Nqutu (www.ngzn.org), bestaande uit die eertydse
sendende kerke van Leerdam, Bunschoten-Spakenburg en Den Haag, plus
ongeveer 32 lidkerke. Drie van die gemeentes het tans ’n eie predikant, en ’n
vierde word binnekort bevestig. Op eKwandeni werk ds PB Motloung; op
Munywana, ds SJ Ntuli; op KwaNdindindi werk ds MS Mbatha en op
iSandlwana word broeder BW Khumalo binnekort bevestig. In die gemeente
van eKwandeni word ’n deel van die werk ondersteun vanuit die
Gereformeerde Kerke Vryheid en Newcastle. Twee sendelinge werk tans
voltyds in hierdie gebied: ds Tjeerd Baron en dr Fritz Krüger. Laasgenoemde
se opdrag behels ook veral opleiding en toerusting met die oog op die opbou
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en groei van die plaaslike kerke. Ds Rinze Keesenberg, wat een van die
pioniers van die sendingwerk in Nqutu was, is in Augustus 2007 oorlede. Ds
Wim Kurpershoek woon tans in Pretoria. Twee ander sendelinge wat in die
gebied gewerk het, het teruggekeer na Nederland, naamlik ds Piet Busstra en
ds Folkert Pomstra.
(iii) Madadeni/Osizweni
In die groot township Madadeni/Osizweni net buite Newcastle werk ds Sietse
Veenstra reeds ongeveer 6 jaar in opdrag van die Nederlands Gereformeerde
Kerk Wormer, wat ondersteun word deur die Stichting Zending Zuid Afrika.
Omdat hier nog geen kerkraad ingestel is nie, is die werk hier deur Klassis
iTheku voorlopig onder toesig van die Gereformeerde Kerk eKwandeni
geplaas. Ds Veenstra skakel ook met die Gereformeerde Kerk Newcastle vir
’n gedeelte van die werk wat in Arbor Park in Newcastle gedoen word.
2.2.2.4 Ten opsigte van die moontlike konferensie oor hermeneutiek, kyk 2.1.2.2.
Besluit: Kennis geneem van 2.2 tot 2.2.2.4.
2.2.3 Aanbevelings
2.2.3.1 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 soos onder meer
blyk uit 2.2.2.
2.2.3.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
Deputate en praktiese samewerking waar dit moontlik is.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Gereformeerde Kerke Nederland Vrijgemaakt (GKN(V))
2.3.1 Opdrag
Dat die wedersydse betekenis van ekumeniese eenheid tussen die twee
kerkgemeenskappe verder uitgewerk en dat daaraan praktiese gevolg gegee
word (Acta, 2006:213, 2.1.3.2).
2.3.2 Uitvoering van opdrag
2.3.2.1 Ten opsigte van die moontlike konferensie oor hermeneutiek, kyk 2.1.2.2.
2.3.2.2 Die betekenis wat beide kerkgemeenskappe heg aan “ekumeniese eenheid”,
oftewel “kerklike korrespondensie”, is verskeie kere geopper en dit kom
prinsipieel ooreen. Daar moet nog verdere samesprekings gevoer word om te
bepaal watter praktiese inhoud en op watter terreine tussen die twee
kerkgemeenskappe verder inhoud gegee moet word aan die begrip
ekumeniese eenheid.
2.3.2.3 Dr CJ Smit en prof A le R du Plooy het die Sinode van die GKN(V), einde Mei
en begin Junie 2008 te Zwolle, bygewoon. Van die volgende kan kennis
geneem word:
(i) Dr CJ Smit het namens die GKSA groete oorgedra.
(ii) Advies en inligting is op versoek van die Sinode gegee oor die GKSA se
studies en standpunte oor die taak, posisie en rol van vroue in die kerk
in die algemeen en t.o.v. die besondere dienste. Die GKN(V) is tans besig
om aan die hand van ’n Rapport oor die menings en sentimente met
statistiese inligting en mededelinge uit die kerke, opnuut oor die saak te
besin.
(iii) Die Deputate is vriendelik ontvang en spesifieke gesprekke is gevoer
met ’n Kommissie van die Sinode oor onderlinge verhoudinge, inligting
is uitgeruil.
(iv) Daar is ook samesprekings tussen al die kerke, wat in ekumeniese
verhouding met die GKN(V) staan, gehou. Hiertydens is insiggewende
inligting verkry oor die toestand en omstandighede van kerke in Afrika,
soos in Kenia in die besonder waar ernstige politieke spanning is, en
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van die kerklike eiendom in Eldoret-omgewing afgebrand is, en lidmate
moes vlug.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.1 tot 2.3.2.3.
2.3.3 Aanbevelings
2.3.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die
GKN(V), waarin eenheid ten opsigte van leer, diens en tug tot uiting kom.
2.3.3.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
Deputate en praktiese samewerking waar dit moontlik is.
2.3.3.3 Kontinuerende samesprekings moet gevoer word om verder uit te werk
watter praktiese inhoud – en op watter terreine – aan die begrip ekumeniese
eenheid tussen die twee kerkgemeenskappe gegee moet word, bv. t.o.v.
samewerking waar beide kerkgemeenskappe betrokke is, soos in Sri Lanka.
Besluit: Goedgekeur. Moontlikhede vir 2.3.3.3 se praktiese inhoud is om vraagstukke
wat die Sinode behandel, met hulle gesprek te voer, en om moontlik betrokke te raak
by hulle binnelandse verhoudinge in Nederland tussen kerke. Op hierdie manier sal
ons ervaring met verhoudings met binnelandse kerke met hulle gedeel word.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Kontak
2.4 Protestantse Kerken Nederland (PKN)
2.4.1 Opdrag
Kontak met die PKN word deur die Deputate verder gevoer (Acta, 2006:222, 3.6.3).
2.4.2 Uitvoering van opdrag
Na herhaaldelike pogings om elektronies kontak te maak, is geen antwoord van die
sentrale kantoor van die PKN ontvang nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.4.1 en 2.4.2.
2.4.3 Aanbeveling
Pogings om verkennend kontak met die PKN te maak, word steeds deur die Deputate
voortgesit.
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
3. Res van Europa
Deputate verantwoordelik: dr CJ Smit (s) en proff A le R du Plooy en FP Viljoen.
Spanje
Opdrag
Die Deputate kry opdrag om ondersoek in te stel na en kontak te maak met
nuutgestigte/nuutontstane kerke in Europa (Acta, 2006:218, 3.1.1).
Uitvoering van opdrag
Prof A le R du Plooy het in November 2007 op koste van die Fakulteit Teologie,
besoek afgelê by die Teologiese Skool te El Escorial, noord van Madrid in
Spanje. Ds Manie Taute, tans sendeling van die NG Kerk in Portugal (vroeër
van Hefsiba in Mosambiek) het hom in kontak gebring met ds Sergio Rossell
(en sy Afrikaanse vrou, Annette) wat daar werksaam is en ’n nagraadse
student van UP (prof Stephan Joubert) is.
Die Teologiese Skool te El Escorial is onder beheer van die Gereformeerde Kerke
en van die Baptiste Kerke in Spanje. Albei groepe het kragte saamgesnoer
om verantwoordelikheid vir die teologiese opleiding te aanvaar.
Daar is min Gereformeerde Kerke in Spanje, en benewens hierdie groep wat
betrokke is, bestaan daar nog ’n kleiner groep wat verteenwoordig was op
die ICRC wat in Oktober 2005 in Pretoria vergader het. Volgens die getuienis
van die broeders by El Escorial is daardie groep uiters klein in getal en besig
om te disintegreer.
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Gereformeerdes met wie kontak gemaak is, is dankbaar daarvoor en sou graag
gebruik wou maak van die GKSA se teologiese literatuur. As gevolg van die
taalverskil is dit prakties moeilik haalbaar.
Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.1.2.4.
Aanbevelings
Dat kennis geneem word van die bestaan van die Gereformeerde (en Baptiste)
Teologiese Skool en enkele Gereformeerde Kerke in Spanje te El Escorial, wat
onder moeilike omstandighede funksioneer.
Dat die Deputate kontak uitbou met die Gereformeerde Kerke in Spanje, en dat
hulle vasstel wat die huidige situasie is met die kleiner groepering van
Gereformeerdes in Spanje wat op die ICRC verteenwoordig is.
Besluit: Goedgekeur.
Frankryk
Opdrag
Die Deputate kry opdrag om ondersoek in te stel na en kontak te maak met
nuutgestigte/nuutontstane kerke in Europa (Acta, 2006:218, 3.1.1).
Uitvoering van opdrag
Proff A le R du Plooy en FP Viljoen het kontak gemaak met die teologiese
opleidingsinstansie van die Gereformeerde Kerke in Frankryk(Aux-enProvence).
Die samesprekinge met die Gereformeerde Kerk Frankryk het gehandel oor
teologiese opleiding, die interne kerklike verhoudinge daar en veral oor die
uitbouing van kerklike verhoudinge met die GKSA. Hierdie kontak was
positief en behoort, waar moontlik, verder uitgebou te word.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1 tot 3.2.2.2.
Aanbeveling
Die Deputate bou, waar moontlik, kontak met die Franse Gereformeerde Kerke
verder uit.
Besluit: Goedgekeur.
Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern Europe (RPCCEE) en Karolyi Gaspar
Institute for Theology and Missions (KGITM) – Hongarye
Opdrag
Die ekumeniese kontak wat tot stand gekom het, word waar dit prakties moontlik is,
voortgesit (Acta, 2006:222, 3.7.3).
Uitvoering van opdrag
Prof Du Plooy het op uitnodiging van prof Peter Balla van die Teologiese Skool in
Boedapest ’n besoek gebring en gaskolleges waar geneem.
Van die geleentheid is ook gebruik gemaak om kerklike kontak met die opleidingsentrum,
wat aan die Gereformeerde Kerk in Hongarye behoort, te bestendig.
Besluit: Kennis geneem van 3.3.1 tot 3.3.2.2.
Aanbeveling
Die Deputate bou, waar moontlik, kontak met die Gereformeerde kerke in
Hongarye verder uit.
Besluit: Goedgekeur.
Algemene aanbeveling oor kerke in die res van Europa
Omdat daar Gereformeerde Kerke is in ander Europese lande soos Tsjeggië, Duitsland,
Switserland, Oostenryk, ens, met wie die GKSA geen bande het nie, en ter wille van
bediening aan Gereformeerde lidmate uit Suid-Afrika wat in hierdie lande woon, kry die
Deputate opdrag om toenemende kontak met Gereformeerde Kerke in hierdie wêrelddele
te maak.
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Besluit: Goedgekeur met byvoeging: “Deputate kan meer kontak met Oos-Europese
kerke opneem, deur die Nederlandse kerke wat reeds kontak met hierdie kerke het.”
4. Ooste
Deputate verantwoordelik: ds BCG Fourie (s) en prof CFC Coetzee.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Eenheid
Presbyterian Church of Korea (Kosin) PCK(K)
Opdrag
Die eenheid met die PCK(K) word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
afgevaardigdes waar dit moontlik is.
Die Deputate ontvang opdrag om ekumeniese kontak op te neem met die
Koreaanse gemeente in Johannesburg (Acta, 2006:198, 133).
Uitvoering van opdrag
Prof CFC Coetzee en ds BCG Fourie het ’n besoek aan die betrokke Deputate van
die PCK(K) gebring.
Die Nasionale Sinode van die Kosin-kerke het by die Teologiese Skool naby Seoul
vergader. Altesaam 510 afgevaardigdes van die verskeie Klassisse het die
sitting bygewoon. ’n Groeteboodskap is aan die kerke gebring in Engels
terwyl die Koreaanse vertaling daarvan op die vertoonskerm verskyn het. Dr
Paul Bae het op die boodskap met wedersydse dank en waardering reageer.
Die meeste sake op die vergadering was huishoudelik van aard en geen
kontensieuse sake het op die vergadering gedien nie.
Op uitnodiging van dr Bae is ons geakkommodeer in luukse verblyf in Pusan, die
geboortestad van die Kosin-kerke. Daar was geleentheid om die Woord te
bedien in ’n plaaslike gemeente. Daar is ook besoek gebring aan die Kosin
Universiteit wat onder trusteeskap van die kerke staan. Dit is ’n volwaardige
Christelike Universiteit. Daar het prof Coetzee die oordenking gelei. Die
huidige rektor van die Universiteit is ’n oudstudent van die Fakulteit
Opvoedkunde aan die PU, wat tydens ons besoek juis in die RSA was. Die
besoek aan die Kosin Hospitaal was indrukwekkend. Die hospitaal staan ook
onder trusteeskap van die kerke en volledige mediese sorg word daar
gebied, asook opleiding van mediese dokters.
Dit gaan opvallend goed met die kerke in Korea. Daar is welwillendheid, hartlike
meelewing en offervaardigheid merkbaar onder die lidmate. Die kerkgeboue
en ander kerkfasiliteite is ’n weerspieëling hiervan. Ruim voorsiening word in
die kerke vir kinders van alle leeftydsgroepe gemaak. Daar word in al die
kerke daaglikse gebedsgeleenthede onderhou. Sondae word minstens drie
eredienste en ’n gemeente-ete gehou. Die groei van lidmaatgetalle is steeds
waarneembaar, maar nie so hoog soos in die verlede nie.
Die Koreaanse kerke neem hulle sendingverantwoordelikheid ernstig op. Daar is
kapelaansdiensgroepe in al die segmente van die weermag op koste van die
kerke. Voorts is daar tans 290 sendelinge van die Koreaanse kerke
wêreldwyd aktief. Die plaaslike gemeentes is oral sterk missionêr gefokus. In
Suid-Afrika is daar veral Koreaanse studente werksaam in die omgewing van
Verena, Middelburg en Witbank. Die sendelinge word mildelik uit Korea
ondersteun, ook deur besoekers en die afgevaardigdes van die Kosin
Hospitaal. Nadere kontak met die sendelinge is wenslik. Die kerke veral, in
Pusan, is in voortdurende kontak met die leiers van die ondergrondse
Protestantse kerke in Sjina. Daar word biddend met hulle meegeleef en
toerusting en opleiding word aan hulle gebied.
Dit is opvallend dat die teologiese studente van Kosin al hoe minder by die
Teologiese Skool in Potchefstroom kom studeer.
Besluit: Kennis geneem van 4.1.1 tot 4.1.2.6.
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Aanbevelings
Ekumeniese eenheid met die PCK (Kosin) word herbevestig en uitgebou.
Die aktiwiteite van die Koreaanse sendelinge word onder die aandag van die
plaaslike kerke gebring en kry doelbewuste aandag onder die Deputate se
opdrag oor sendingkoördinering. Volgens mededeling tree die PCK soms
baie independentisties op, aangesien die GKSA aanvanklik gebruik word vir
hulp met sendingwerk, en later word eie kerke gestig. Die gevolg is dat daar
kerke in Suid-Afrika bestaan sonder enige kerkverband met die GKSA.
Daarom word dit nodig geag dat die koördinering aandag kry. Die PCK moet
genader word in hierdie verband, en hierdie betrokke saak moet deur
skakeling met plaaslike kerke, asook kerke in Korea uitgeklaar word.
Sodoende sal die eenheid van kerke tot sy reg kom sodat dié van die vrug
van die sendingwerk in SA ingeskakel word.
Die bediening van die Kosin-kerke in China en omliggende lande word biddend
opgedra en berig daaroor word diskreet in Die Kerkblad gegee.
Die kerke in Bloemfontein en Midrand kry aandag met die oog op toevoeging tot
die GKSA-kerkverband en uitbou van werksaamhede.
Die Deputate kry opdrag om besonderlik aandag te geen aan die feit dat Koreaanse
teologiese studente al hoe minder in Potchefstroom kom studeer. Die
aangeleentheid moet in samewerking met die Teologiese Skool hanteer word.
Verder moet aanbeveel dat kontak opgeneem word met oudstudente, sodat
voornemende studente gemotiveer kan word om aan die TSP te studeer.
Besluit: Goedgekeur – byvoegings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Reformed Church Japan (RCJ)
Opdrag
Die Sinode besluit dat die eenheidsband deur gereelde besoeke verder uitgebou
word (Acta, 2006:199, 1.4.3.2).
Uitvoering van opdrag
Groete is oorgedra aan die kerke in Japan, ook namens die Kosin-kerke in SuidKorea. Die vergadering is bygewoon deur die Deputate en deur proff
Yasonori Ichikawa, Nobunari Makino, di Yasohiro Hakamata (Sonada) en Ken
Iwasaki (Shinko) van die RCJ.
Ekumeniese eenheid van die GKSA se kant is herbevestig. Ons weergawe van die
konsentriese ekumeniese kontak is aan hulle gebied, waarvolgens ons in
volledige ekumeniese eenheid met die kerke in Japan leef. Die RCJ is, ten
spyte van die naam Reformed, ’n Presbiteriaanse kerk. Hulle het ook ’n
drievoudige konsentriese benadering waarvolgens ons in hulle tweede kring
met hulle bande het (vgl. 5). Hulle nouste band word genoem: Mission cooperation waar hulle bande handhaaf met die OPC, PCUSA, Kosin-kerke,
NGKSA en NHKA. Hulle tweede kring word fraternal relations genoem, waar
idees uitgeruil word, sekere gesamentlike sake hanteer word en
gesamentlike vergaderings gehou word. Op hierdie vlak het hulle bande met
die GKSA, CGKN, CRC in die Filippyne, NedlGK en GKN(V). In die derde kring
is contact correspondence waar kontak met o.a. die CRC Myanmar onderhou
word.
Die Teologiese Skool in Kobe word tans beman deur slegs 2 voltydse professore
en die res van die klasse word deur verskeie predikante in die kerkverband
aangebied. Die fasiliteite is hoogstaande. Daar word gefokus op die behoefte
van die studente. Die biblioteek is toegerus met 35 000 volumes en ook hulle
Calvyn Instituut het verteenwoordigende bronne. Internet is beskikbaar vir
elkeen van die 26 studente.
Die RCJ is missionêr aktief in Indonesië waar een sendeling werk. Met minder as
een persent Christene in ’n land met ’n bevolking van honderd en twintig
miljoen mense is Japan egter self ’n sendingveld. Die kerke is meestal klein
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en die kultuur van die Japannese bemoeilik evangelisering. Die Japanners is
baie privaat en sal niks doen om oppervlakkige vrede of ewewig te versteur
nie. Morele standaarde is egter laag. Die selfmoordpersentasie en die
egskeidingsyfer is besonder hoog, terwyl homoseksualiteit steeds meer
voorkom.
Besluit: Kennis geneem van 4.2.1 tot 4.2.2.4.
Aanbeveling
Ekumeniese eenheid met die RCJ word herbevestig en uitgebou.
Die betekenis wat die GKSA aan ekumeniese eenheid heg, moet verder met die
Deputate van die RCJ deurgepraat word om eenstemmigheid hieroor te
verkry.
Die moontlikheid van samewerking op die vlak van sending en teologiese
opleiding moet ondersoek word.
Die Deputate gee aandag aan moontlike inskakeling by die “Mission Coperation”
wat die ACJ met die NG Kerk (Sinode OVS) het. (Inligting hieroor is
beskikbaar in Bylae.)
Besluit: Goedgekeur.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Kontak
Sri Lanka (LRC)
Opdrag
Die Deputate monitor die situasie en verdere ontwikkeling en daar word by die
volgende Sinode weer hieroor gerapporteer (Acta, 2006:218, 3.2.3).
Uitvoering van opdrag
Die LRC het baie verklein en die lidmaattal is onseker.
Daar is ’n geslaagde projek van stapel gestuur, naamlik om ’n Christelike
privaatskool te vestig. Daar is ’n groot behoefte aan onderwysers vir die
skool.
Drie voornemende kandidate vir telematiese teologiese studie het
inskrywingsvorms voltooi en aangestuur. Dit is na die TSP verwys vir
opvolgaksie.
’n Besoek vir 2008 is in die vooruitsig gestel, maar kon vanweë die koste-aspek nie
realiseer nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.3.1 tot 4.3.2.4.
Aanbevelings
Die Deputate ondersoek moontlikhede van samewerking met die GKN(V) tov
gesamentlike betrokkenheid by die LRC.
Die Deputate moet kontak met die LRC uitbou deur waar moontlik besoeke ter
plaatse te bring.
Besluit: Goedgekeur.
Indonesië
Opdrag
Nouer bande word met die kerke in Wes-Timor deur opvolgbesoeke nagestreef.
Die kerke en individuele Christene in Indonesië wat onder verdrukking ly, word aan
die genadetroon van die Here opgedra.
Verdere ekumeniese kontak met die Gereformeerde Kerke van Java word gemaak
met die oog op ekumeniese bande.
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 (Acta, 2006:220, 3.3.3).
Uitvoering van opdrag
’n Formele versoek om erkenning van ekumeniese eenheid is van die Gereformeerde
Kerke in Wes-Timor ontvang.
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Die besoek wat vir 2008 in die vooruitsig gestel was (om saam te val met ’n besoek
aan Sri Lanka) kon weens die koste-aspek nie realiseer nie.
Die kerke in Java onderhou ekumeniese kontak met verskeie kerkgemeenskappe
binne die REC.
Besluit: Kennis geneem van 4.4.1 tot 4.4.2.3.
Aanbevelings
Die Deputate stel ondersoek in na die erkenning van ekumeniese eenheid met die
Gereformeerde Kerke in Wes-Timor. Hiervoor moet eenheid van die leer,
diens en tug met die Gereformeerde Kerke in Wes-Timor ondersoek word.
Die Deputate moet saam met die TSP die moontlikheid van samewerking ten
opsigte van teologiese opleiding in Java ondersoek.
Die samewerking van kerkgemeenskappe met wie die GKSA ekumeniese eenheid
onderhou, moet ter wille van betrokkenheid by die kerke in Indonesië, verkry
word (kyk 4.3.3.1). Kontak in hierdie verband moet ook opgeneem word met
die Gereformeerde Kerke in Australië en Nederland, omdat hierdie lande
noue verbintenisse met Indonesië het vanweë geografiese en historiese
redes.
Besluit: Goedgekeur – byvoegings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
First Evangelical Presbyterian Reformed Church in Singapore (FEPRCS)
Opdrag
Daar word opdrag aan die Deputate gegee om ondersoek in te stel na ekumeniese
kontak met die FEPRC in Singapoer.
Die Deputate moet ook kontak maak met die PRCA waarmee die FEPRC noue
bande het (Acta, 2006:222, 3.5.3).
Uitvoering van opdrag
Geen besoek kon vanweë die koste-aspek gedoen word nie.
Die behoefte bestaan om Afrikaanssprekendes daar te akkommodeer.
Besluit: Kennis geneem van 4.5.1 tot 4.5.2.2.
Aanbevelings
In die lig van die betrokkenheid van die GKSA by die FEPRC moet die Deputate
kontak maak met die PRCA (vgl Acta, 2006:222, 3.5.3).
Daar moet ondersoek word of ’n behoefte vir kerklike bediening onder
Gereformeerdes in Singapoer bestaan.
Die Deputate poog om die samewerking van die Kommissie vir Buitelandse
Bediening te verkry vir die uitvoering van die opdrag t.o.v. Gereformeerdes in
Singapoer.
Besluit: Goedgekeur.
Indië
Aanbeveling
Die Deputate ondersoek die moontlikheid om met Gereformeerde kerke die kontak te
maak.
Besluit: Goedgekeur.
5. Australasië
Deputate verantwoordelik: Australië: ds ASA de Bruyn (s) en dr HG Stoker; Nieu
Zeeland: dr HG Stoker (s) en ds ASA de Bruyn.

Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Eenheid
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Christian Reformed Churches of Australia (CRCA)
Opdrag
Die eenheid met die CRCA word onderhou en verder uitgebou deur kontak en
besoek van afgevaardigdes waar dit moontlik is.
Afgevaardigdes woon die Sinode van die CRCA gedurende Mei 2006 by.
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
(Acta, 2006:200, 1.5.3).
Uitvoering van opdrag
Dr J le Roux het die Sinode van die CRCA gedurende Mei 2006 in Brisbane
bygewoon. Gedurende die besoek is ’n gesprek met prof Murray Capil gevoer
oor Christelike wetenskapsbeoefening.
’n Skrywe is vanaf die Presbyterian Church of Western Australia ontvang waarin die
behoefte gestel is vir nouer samewerking met die GKSA met die oog op die
bediening van Afrikaanssprekendes in Perth. Ná die skrywe het ds Stuart
Bonnington van die PCWA Suid-Afrika in Julie 2007 in opdrag van die PCWA
besoek en gesprekke met die Deputate gevoer. Uit die gesprekke het geblyk
dat die PCWA baie gemeenskaplike gronde met die GKSA het en nouer met
die GKSA wil saamwerk – tipies op die wyse waarop ons in ekumeniese
eenheid met kerke oor die wêreld werk. Die PCWA het egter geen
ekumeniese eenheidsbande met ander kerke nie. Die General Assembly van
die Presbyterian Church of Australia(PCA) het in September 2007 ’n mosie
aanvaar waardeur kontak met die GKSA bewerkstellig moet word met die
doel om ’n “inter-church relationship” te ontwikkel en om maniere te
ondersoek waarin die Presbyterian Church of Australia behulpsaam kan
wees met die toenemende aantal Afrikaanse mense wat na Australië
emigreer. Ds RJ van der Klashorst van die Gereformeerde Kerk Elandspoort
het na dié gesprekke ’n beroep ontvang en aanvaar vanuit die PCWA met die
oog op die bediening van Afrikaanssprekendes daar.
Ds ASA de Bruyn het, nadat hy die Sinode van die RCNZ in September 2008
bygewoon het, kontak gemaak met verteenwoordigers van die Perth
Afrikaanse Reformed Church (PARC). Hulle het die wens uitgespreek vir
noue samewerking met die GKSA met die versoek dat lidmate van die GKSA
wat na Perth verhuis, van hulle bestaan in kennis gestel sal word en dat die
GKSA gemeentes PARC in kennis sal stel van lidmate wat daarheen verhuis.
Besluit: Kennis geneem van 5.1.1 tot 5.1.2.3.
Aanbevelings
Dat die GKSA se eenheid met die CRCA herbevestig en verder uitgebou word
onder andere deur samewerking op verskeie terreine en die bywoning van en
insette tydens Sinodes.
Dat verdere gesprekke gevoer word met die PCWA en die res van die PCA met die
oog op die erkenning van ekumeniese eenheid.
Dat die CRCA geken word in die voortgesette samesprekings tussen die GKSA en
die PCA.
Dat samesprekings gevoer word met die PARC [Perth Afrikaanse Reformed
Church) op grond van hulle versoek in die verband.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Reformed Churches of New Zealand (RCNZ)
Opdrag
Die Sinode gee opdrag aan die Deputate Ekumenisiteit: Buitelands om die RCNZ
sover moontlik behulpsaam te wees met die uitreik na en inskakeling van
oud-Suid-Afrikaners in Nieu-Seeland.
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Die Sinode besluit dat die Deputate weer na die volgende Sinode van die RCNZ sal
afvaardig.
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 (Acta, 2006:202, 1.6.3).
Uitvoering van opdrag
Heelwat werk is die afgelope termyn gedoen ten opsigte van die samewerking,
ondersteuning en inskakeling van oud-Suid-Afrikaners in die kerke in NieuSeeland. Die RCNZ het ook ’n afgevaardigde gestuur na die gesprek van die
GTV in Potchefstroom oor die Vrou en die Amp.
Ds ASA de Bruyn het die Sinode van die RCNZ in September 2008 bygewoon en
groete namens die GKSA oorgedra. In die groeteboodskap en in gesprekke
tydens die Sinode het hy dit duidelik gemaak dat die bande met die RCNZ vir
die GKSA belangrik is met die oog op die uitreik na en inskakeling van
oudlidmate van die GKSA by die RCNZ. Die RCNZ het hulle steeds bereid
verklaar om behulpsaam te wees met die inskakeling. Die RCNZ het ook
besluit om ’n afgevaardigde na die volgende Sinode van die GKSA te stuur.
Tydens die besoek aan Nieu-Seeland, het ds De Bruyn ook die jaarvergadering van
die Afrikaanse Christelike Kerk (ACK) bygewoon en groete van die GKSA
oorgedra. ’n Beroep is op die ACK gedoen om ekumeniese eenheid met die
RCNZ na te streef.
Besluit: Kennis geneem van 5.2.1 tot 5.2.2.3.
Aanbevelings
Dat die GKSA se eenheid met die RCNZ herbevestig en verder uitgebou word.
Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om die RCNZ sover moontlik behulpsaam te
wees met die uitreik na en inskakeling van oud Suid-Afrikaners in NieuSeeland.
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.
Besluit: Goedgekeur.
6. Skotland en Engeland
Deputate verantwoordelik: dr DG Breed (s), prof A le R du Plooy, di BCG Fourie en TF
Dreyer.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Eenheid
Free Church of Scotland (FCS)
Opdrag
In die lig van die bestaan van die twee kerkgemeenskappe en 1.7.2.3 (Rapport 2006)
word aan die Deputate opdrag gegee om indringende gesprekke met die kerke te
voer en tersaaklike dokumente na te gaan en die Sinode oor toekomstige
ekumeniese verhoudinge te adviseer (Acta, 2006:203,1.7.3).
Uitvoering van opdrag
Die General Assembly van die FCS het op 20-22 Mei 2008 in Edinburgh, Skotland,
plaasgevind. Met die oog op sowel die bywoning van die betrokke General
Assembly as die gesprek oor die kerklike bediening van veral SuidAfrikaanse lidmate (saam met die FCS-gemeentes in Londen, nl. LCPC en
Cobham), het die volgende lede van die Deputate die Sinode in Edinburgh en
die samesprekings in Londen bygewoon: prof A le R du Plooy, drr DG Breed
en CJ Smit (wat buitendien die volgende week ook in Nederland moes wees
vir die Sinode van die GKN(V)); verder was teenwoordig dr G Breed van
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Randburg en ds HK de Kock wat deur Randburg volgens KO, art 7 na Londen
gestuur is vir bediening.
Die aspekte rondom die knelpunte in Londen, soos verder in die Rapport oor die
situasie in Londen aangedui is, is tot bevrediging met die betrokke
Kommissie tydens die General Assembly bespreek.
Groete van die GKSA is deur prof Du Plooy oorgedra.
Besluit: Kennis geneem van 6.1.1 tot 6.1.2.3.
Aanbevelings
Dat die eenheid met die FCS bevestig en verder uitgebou word deur kontak en besoek
van afgevaardigdes wanneer dit moontlik is.
Dat die Deputate opdrag ontvang om veral die betekenis van “korrespondensie”, soos
dit onderskeidelik deur die GKSA en die FCS verstaan word, indringend te
bespreek om daaroor tot ’n vergelyk te kom.
Besluit: Goedgekeur.
Free Church of Scotland (Continuing) (FCS(Cont))
Opdrag
In die lig van die bestaan van die twee kerkgemeenskappe en 1.7.2.3 (Acta,
2006:203) word aan die Deputate opdrag gegee om indringende gesprekke met die
kerke te voer en tersaaklike dokumente na te gaan en die Sinode te adviseer oor
toekomstige ekumeniese verhoudinge (Acta, 2006:203,1.7.3), (Acta, 2006:203,
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
Uitvoering van opdrag
Die Deputate kon nie persoonlik die groeteboodskap aan die General Assembly
van die FCS(C) oordra nie, en het dit daarom skriftelik gestuur. Die feit dat
die Deputate die General Assembly van die FCS bygewoon het, daar betrokke
was by struikelblokke en nuwe reëlings t.o.v. die bediening in Londen (soos
gerapporteer), het tot gevolg gehad dat daar nie tyd en geleentheid was om
die vergadering van die FCS(C), wat presies in dieselfde tydperk vergader
het, te kon bywoon nie.
Inligting wat verkry is, en ook gepubliseer is in die agenda van die FCS se General
Assembly, dui egter daarop dat die verhouding steeds besonder gespanne
is.
Besluit: Kennis geneem van 6.2.1 tot 6.2.2.2.
Aanbevelings
Dat die verhouding met die FCS(C) soos voorheen gehandhaaf word.
Dat die ontwikkeling van die verhouding tussen die twee kerkgroepe waargeneem
word, en dat die samesprekings voortgesit word.
Besluit: Goedgekeur.
Londenbediening
Opdrag
Hierdie opdrag kom daarop neer dat die Londenbediening voortgesit word. Een
verpligte kollekte, vir drie jaar, word vir hierdie bediening afgestaan (Acta, 2006:210,
1.11.3).
Uitvoering van opdrag
Daar was die afgelope drie jaar gesonde ontwikkeling ten opsigte van die
bediening in Londen. Die Gereformeerde Kerk Randburg en die Free Church
of Scotland het ten nouste in hierdie bediening saamgewerk. Die
Sendelingbedieningstrust (gestig deur die Gereformeerde Kerke Rietvallei en
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Waterkloofrand) het ook weer in hierdie tydperk finansieel bygedra om
hierdie bediening te ondersteun.
Daar was egter verskeie sake oor die bediening in Londen waaraan die Deputate
aandag moes gee. Die feit dat die bediening in Londen as deel van die werk
van die FCS plaasgevind het, het ’n kerkregtelike fundering ingehou, deurdat
by ’n kerk-in-ekumeniese-eenheid aansluiting gevind kon word vir bediening
van GKSA-lidmate wat na Londen verhuis. Sodoende is die eenheid van die
kerkverband met die FCS ook beduidend uitgebou. Sonder die finansiële
inset van die FCS sou die bediening in Londen ook nie kon vorder nie. Die
Deputate moes egter met die FCS oor die volgende sake gesprek voer, en
saam besluite neem:
(i) Die gebruik van musiekbegeleiding (bv. van ’n orrel of enige ander
musiekinstrument) in die erediens
Die feit dat die FCS geen musiekinstrumente in die eredienste mag gebruik
nie, is vir lidmate van die GKSA (veral die jongmense) vreemd. Sommige
jongmense het deel geword van die gemeentes daar en aangepas by die
sang, ten spyte van die standpunt oor musiekinstrumente. Daar is egter ook
lidmate wat nie in die tradisie van die FCS staan nie, vir wie die
gebruik/besluit vreemd en selfs onaanvaarbaar is. Die besluit oor die gebruik
van musiekinstrumente het ten opsigte van ampsdraers ook ’n bepaalde effek,
soos hieronder blyk.
(ii) Ds Kruger de Kock as predikant
Hoewel ds De Kock in Londen by die FCS as predikant dien, is daar volgens
besluite van die FCS beperkings op predikante wat nie by die Teologiese
Skool van die FCS gestudeer het nie. Verder word dit van elke ampsdraer
(dus ook predikante) vereis om ’n eed te neem met sy bevestiging dat hy nie
van musiekinstrumente tydens eredienste sal gebruik maak nie. Hoewel binne
die geledere van die FCS hieroor ’n mate van spanning ontstaan het, en
sommiges meen dat die gebruik/besluit moet verval, is dit duidelik dat die
saak nog ’n geruime tyd op die agenda van die General Assembly sal bly.
(iii) Bevestiging van ouderlinge en diakens
Hoewel daar heelwat lidmate vanaf die GKSA in die FCS is (waar ds De Kock
gearbei het) wat as ouderlinge en diakens kon dien, kon hulle vanweë die
bogenoemde besluit oor musiekinstrumente nie in hierdie dienste bevestig
word nie. Die FCS vereis naamlik dat alle ampsdraers dieselfde oortuiging as
die FCS aangaande musiekinstrumente in die erediens moet handhaaf. Die
gevolglike tekort aan ouderlinge en diakens het die groei van die bediening in
Londen gestrem.
Tydens die Deputate se samespreking met die betrokke Kommissie van die FCS, het dit
duidelik geword dat die saak nie op die korttermyn opgelos sal word nie. Dit het
ook geblyk dat die FCS begrip het vir die probleem wat hulle standpunt vir die
bediening in Londen onder veral Suid-Afrikaanse lidmate meebring.
Die Deputate het daarom met die betrokke Kommissie van die FCS se medewete en
begrip op die volgende ooreengekom:
(i) Dit sal die beste wees as daar ’n Gereformeerde Kerk in Londen (GKL) tot
stand kom (die FCS het ook in SA “Free Churches”, al is daar in dié gebiede
reeds plaaslike gemeentes van die GKSA).
(ii) Dieselfde nou bande tussen die GKSA en die FCS sal ook deur die GKL met
die FCS gehandhaaf word. Die FCS behoort te oordeel hoedanig die GKL by
die betrokke Presbytery (die “klassis” in Londen) sal inskakel.
(iii) Ds De Kock word steeds deur die Gereformeerde Kerk Randburg gestuur om
in Londen te dien.
(iv) Die Gereformeerde Kerk Randburg, die Gereformeerde Kerk in Londen en die
Deputate besluit in ooreenstemming met die Kerkorde oor die verhouding van
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die GKL met die GKSA en in besonder met die Gereformeerde Kerk
Randburg.
Besluit: Kennis geneem van 6.3.1 tot 6.3.2.4.
Aanbevelings
Dat die Sinode met dankbaarheid kennis neem van die totstandkoming van die
GKL en die vrugbare bediening wat die afgelope drie jaar daar plaasgevind
het.
Dat die Sinode weer een kollekte per jaar goedkeur ter ondersteuning van die
bediening in Londen en dat die Deputate toesien dat hierdie fondse ten beste
vir daardie bediening bestee word.
Dat die Deputate in samewerking met die Gereformeerde Kerk Randburg en die
nuut gestigte GKL adviserend betrokke bly by die verdere ontwikkeling van
die kerklike bediening in Londen, veral ten opsigte van die kerkregtelike
implikasies wat die stigting van ’n nuwe kerk in Londen, asook die volgehoue
voortsetting van ekumeniese eenheid met die FCS, tot gevolg het.
Besluit: Goedgekeur.
7. Noord-Amerika en Kanada
Deputate verantwoordelik: dr DG Breed (s), prof A le R du Plooy.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Eenheid
Christian Reformed Churches North America (CRCNA)
Opdrag
In die lig van die opdrag wat uitgevoer is, asook in die lig van 1.8.3 (Acta,
2006:205), 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 (Acta, 2006:204,205,
1.8.4).
Bevindings
In die uitvoering van die opdrag waartydens in terme van die besluite van Sinode
2003 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 nonaktiwiteit 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 hulle
verhouding met die GKSA in die tagtigerjare op te skort nie.
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 kerkregeringsake, spesifiek rondom etiese en
liturgiese sake.
Sinode Soutpansberg word versoek om ’n afskrif van die groeteboodskap van ds
Liphadzi en bewerings wat hy in die openbaar oor die GKSA gemaak het, te
verskaf.
Uitvoering van opdrag
Prof A le R du Plooy en dr DG Breed het in Junie 2006 die Sinode van die Christian
Reformed Churches of North America bygewoon. ’n Groeteboodskap vanaf
die GKSA is deur prof Du Plooy aan die CRCNA oorgedra.
Prof Du Plooy en dr Breed is ruim geleentheid gebied om in die komitees van die
Sinode aan die besprekings deel te neem. Die deelname in die komitees was
veral toegespits op die verhouding van die CRCNA met PKN en op die
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“proposed revised Ecumenical Charter” van die CRCNA, die posisie van die
vrou in die kerk, teologiese opleiding, verhoudinge met etniese groepe in die
VSA en Kanada, asook etiese vraagstukke.
Tydens die Sinode kon die GKSA se afgevaardigdes ook gesprek voer met die
CRCNA se Interchurch Relations Committee. Die volgende sake is met die
komitee opgeneem:
(i) Die verhouding tussen die CRCNA en die GKSA en die rede waarom die
GKSA die verhouding op “hold” geplaas het.
(ii) Die optrede van Soutpansberg se afgevaardigde tydens die Sinode van die
CRCNA in 2004 waartydens die betrokke afgevaardigde in sy
groeteboodskap ’n aanval op die GKSA gemaak het en dat daar geen
geleentheid vir verweer was nie. Die Interchurch Relations Committee het op
grond van die gesprek gereël dat die GKSA se afgevaardigdes in 2006 ná
Soutpansberg aan die woord kom sodat daar geleentheid vir reaksie sou kon
wees indien daar weer iets soortgelyks soos in 2004 gebeur. Ds S Nefefe, as
afgevaardigde van Soutpansberg se Sinode, het egter ’n gewaardeerde
bydrae gelewer.
(iii) Verskeie vrae is ook aan die Interchurch Relations Committee gevra
aangaande sake soos die Skrifhantering by die CRCNA en die liturgie van
sekere kerke van die CRCNA. Op al die vrae het die broeders openhartig en
eerlik geantwoord. Die gespanne verhouding tussen die CRCNA en URCNA,
en moontlike oorsake daarvan, is bespreek. Die broeders het telkens die
versekering gegee dat daar by die kerke van die CRCNA erns gemaak word
om aan God se Woord, die Belydenisskrifte en Gereformeerde kerkregering
vas te hou.
Besluite wat tydens hierdie Sinode geneem is, getuig ook daarvan dat die kerke
van die CRCNA erns maak met God se Woord, die Belydenisskrifte en
Gereformeerde kerkregering. ’n Voorbeeld hiervan is die besluit wat
betrekking het op die CRCNA se standpunt en optrede in verband met
homoseksualiteit. Die First CRC Toronto-gemeente het in 2002 ’n besluit
geneem dat hulle nie negatief oordeel oor die saamleef van mense in ’n
homoseksuele verhouding nie, en dat mense wat in so ’n verhouding leef,
ook in die ampte kan dien. Klassis Toronto het geëis dat First CRC Toronto
tot berou en bekering kom, waarop die kerkraad negatief gereageer het. Die
Klassis het die saak aanvanklik nie verder gevoer nie. Die CRCNA-Sinode
van 2004 het die klassis gemaan om die saak dringend verder te voer. Die
Sinode van 2005 het sterk standpunt ingeneem oor die saak en ’n komitee
aangewys om te “determine if First CRC is in compliance with the guidelines
of the reports on homosexuality of 1973 and 2002”. Hierdie “guidelines” is in
1973 deur die CRCNA aanvaar en weer in 2002 deur die Sinode bevestig. Dit
bepaal onder andere dat “explicit homosexual practice must be condemned
as incompatible with obedience to the will of God as revealed in Holy
Scripture”. Tydens die Sinode van 2006 is gerapporteer dat First Toronto
CRC, ná optrede deur die Klassis en die aangewese komitee, nie verder
volhard het in die sondige weg wat hulle ingeslaan het nie. Die Sinode het
hieroor die volgende besluit geneem:
“[S]ynod affirm First Toronto CRC in their ‘resolve to acknowledge the CRC
guidelines with respect to homosexuality as the current position of our
denomination’ and their agreement ‘to tailor its ministry accordingly’, and we
encourage First Toronto CRC to diligently seek to understand and implement
those guidelines in their ministry setting.”
Daar was tydens die Sinode ook geleentheid om gesprek te voer met
Soutpansberg se afgevaardigde, ds Nfefe. Daar is aan hom uitgewys dat dit
onvanpas was dat daar in 2004 in ’n groeteboodskap aan die CRCNA deur die
afgevaardigde van Soutpansberg ’n aanval geloods is op die GKSA, wetende
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dat daar geen geleentheid sou wees vir repliek nie. Dit is ook aan hom
uitgewys dat, ondanks talle versoeke, hierdie groeteboodskap nooit na die
GKSA gestuur is nie. Daar is met ds Nfefe ooreengekom dat ons nie met die
groeteboodskappe wat ons tydens die Sinode sou lewer, sake wat tussen die
GKSA Potchefstroom en Soutpansberg onder bespreking is, sou aanraak nie.
Die broeder het hom by die ooreenkoms gehou. Uit die gesprek met ds Nfefe
was dit duidelik dat dit nie werklik sin sou hê om verder te handel oor die
negatiewe groeteboodskap wat tydens die CRCNA-Sinode van 2004 gelewer
is nie (vgl Acta, Sinode GKSA, 2006:203-205).
Omdat die Deputate nie na die Sinodes van die CRCNA in 2007 en 2008
afgevaardig het nie, is daar groeteboodskappe gestuur en is die Acta van die
onderskeie Sinodes nagegaan. Die Deputate het in besonder aandag gegee
aan besluite wat geneem is rakende die verhouding van die CRCNA met die
PKN ( die Protestantse Kerk in Nederland wat ’n vereniging is van die
Nederlandsche Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerken in Nederland en
die Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden). So het die
Deputate ook aandag gegee aan die nuwe weergawe van “Our World Belongs
to God: A Contemporary Testimony”, en ook aan besluite rakende die
Heidelbergse Kategismus en die CRCNA se “Form of Subscription”.
Die woord manlik (male) in die CRCNA se kerkorde, as vereiste vir die amp en as
afgevaardigde na die Sinode, is weggelaat. Die besluit is met ’n meerderheid
van 112 teenoor 70 geneem. Sedert die besluit in 1995, toe die bevestiging
van vroulike predikante en ouderlinge na Klassisse verwys is as ’n opsie wat
uitgeoefen kan word, het 26 van 47 Klassisse wel hierdie opsie uitgeoefen.
Nadat die Sinode van die CRC in 2000 ’n opsomming van hulle studie oor die
posisie van vrouens in die ampte gegee het, is daar nie nuwe grondige
studies oor die saak gemaak nie. ’n Afskrif van hierdie oorsigtelike studie
van 2000 word as Bylae 2 aangeheg. Ons indruk is dat die CRC hiermee
gepoog het om te aanvaar dat die verskillende eksegetiese sieninge en
standpunte oor die relevante Skrifgegewens geduld behoort te word, en
sodanig geakkommodeer moet word dat die CRC nie verder skeur (soos in
1995) nie.
Sake wat tans in studie is, is byvoorbeeld die volgende:
(i) Werk aan ’n New Hymnal.
(ii) Opdatering van die Kerkorde.
(iii) Die Sinode van 2007 het besluit om nie ’n voorstel om kinders aan die
Nagmaal te laat deelneem, te aanvaar nie. Daar is egter die volgende
besluit geneem: “to deepen the integration of biblical teaching;
confessional norms; church polity; and liturgical, educational, and
pastoral practices in the CRC” m.b.t. die deelname aan die Nagmaal en
openbare Belydenis van geloof.
(iv) Volgens die REC News Exchange (vol 45,3, March 2008) is daar reeds in
2005 ’n Studiekomitee benoem om ’n voorstel dat die
Ondertekeningsformulier vir ampsdraers vervang kan word deur ’n sg.
Covenant of Ordination te bestudeer. Die Sinode van 2008 het nie die
Rapport hieroor aanvaar nie, maar vir verdere studie verwys, en beplan
om in 2011 weer daaraan aandag te gee.
(v) Die Sinode het besluit om die amp van “ministry associate” uit te brei
sodat diegene in hierdie amp (wat meestal op grond van besondere
gawes dien), naas die amp van predikant ook meer selfstandig en alleen
kan werk, en onder bepaalde omstandighede beroep kan word.
Kennis is geneem van kritiese standpunte van Kerke (soos die OPC, URCNA en
Kerke wat lede is van ekumeniese instellings soos NAPARC en die ICRC)
teen die CRC. Die kritiek handel hoofsaaklik oor die CRC se besluite oor
vroue in die kerk, oor homoseksualisme en inrigting van eredienste, waaroor
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ons Deputate herhaalde kere met die CRC in gesprek was, en vantevore
daaroor gerapporteer het. Dit moet in ag geneem word dat die verhoudinge
tussen byvoorbeeld die CRC en die URCNA uiters sensitief is, en dat beide
besonder krities oor mekaar is.
Dit is duidelik dat daar by Gereformeerde Kerke in die wêreld elkeen ’n eie etos, ’n
eie worsteling en ’n eie fokus gegee word op die kerklike praktyk. Daar is
binne ekumeniese eenhede (tussen kerkgemeenskappe wat korrespondensie
met mekaar onderhou) ook verskille en aksente wat anders as ’n ander
Gereformeerde kerkgemeenskap s’n is. So is dit ook ten opsigte van die CRC
en die GKSA. Na ons oortuiging val dit binne die ruimte wat ons eie Kerkorde
(in art 85) bied. Volgens getuienisse het plaaslike kerke in die CRC weliswaar
soms ’n eiesoortige benadering en siening oor kerklike sake en praktyke wat
nie noodwendig presies ooreenstem met standpunte en besluite van die CRC
Sinodes nie. So-iets gebeur feitlik in alle kerkgemeenskappe, die GKSA
ingesluit.
Dit is duidelik dat hoewel daar na ons oortuiging geen amptelike standpunte of
besluite by die CRC bestaan wat ekumeniese eenheid met die GKSA
verhinder nie, dit moontlik wys is om in die lig van die voorafgaande die reg
van ’n colloquium te bepaal wanneer daar van beroeping van ’n predikant of
professor sprake is.
Die gebruik van colloquia bestaan reeds by sekere kerkgemeenskappe met wie die
GKSA in ekumeniese eenheid verkeer, soos by die Christelijke
Gereformeerde Kerk in Nederland. Dit lyk dus of die reg tot ’n colloquium ook
van toepassing gemaak behoort te word ten opsigte van alle kerke met wie
ons in korrespondensie (ekumeniese eenheid) is.
Besluit: Kennis geneem van 7.1.1 tot 7.1.2.13.
Aanbevelings
Dat met dank kennis geneem word van die erns by die CRCNA om aan die Woord van
God, die Belydenisskrifte en die Gereformeerde kerkregering vas te hou.
Dat die bande tussen die CRCNA en die GKSA gevolglik as genormaliseer beskou sal
word, in ooreenstemming met die opdrag van die Sinode GKSA 2006 (vgl
Acta: 205, 1.8.4.1 en 1.8.4.2).
Dat die eenheid met die CRCNA onderhou en verder uitgebou word deur kontak en
besoeke waar moontlik.
Dat daar in die lig van die voorafgaande nie verder gehandel word oor die
groeteboodskap van die afgevaardigde van Soutpansberg na die Sinode van
die CRCNA van 2004 nie.
Dat die GKSA die reg van ’n colloquium uitoefen indien ’n kerk binne die GKSA (of
die kuratorium van die TSP van die GKSA) van voorneme is om ’n predikant
of professor vanuit ’n kerkgemeenskap met wie ons in ekumeniese eenheid
staan, te beroep. Sodanige colloquium word opgedra aan die Senaat van die
TSP onder leiding van die Kuratorium, op versoek van ’n bepaalde kerk.
Wanneer ’n plaaslike kerk ’n predikant uit kerkgemeenskappe met wie ons
ekumeniese eenheid handhaaf, uitnooi tot die bediening van die Woord, moet
dit gebeur nadat daar goeie getuienis oor die leer en lewe van sodanige
predikant/professor verkry is, met inagneming van die besluite van die
GKSA.
Besluit: Goedgekeur.
Ortodox Presbyterian Church (OPC)
Opdrag
Die inhoud van die nuut tot standgekome eenheid word verder deur die
onderskeie kerkgemeenskappe se Deputate uitgewerk (Acta, 2006:214, 2.3.3).
Uitvoering van opdrag
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Dr DG Breed het in Junie 2007 as “Fraternal Delegate” van GKSA die General
Assembly van die OPC bygewoon. Hy het tydens die Assembly die
geleentheid ontvang om ’n groeteboodskap vanaf die GKSA te bring.
Daar is tydens die Assembly die geleentheid gebied om met twee van die komitees
van die OPC gesprek te voer. Veral met die “Committee on Foreign Missions”
is indringende gesprek gevoer oor die moontlikheid dat die OPC en kerke
van die GKSA op die sendingveld in SA kan saamwerk. Daar is met die
komitee ooreengekom dat die besonderhede van die gesprek aan betrokke
kerke in SA gegee sal word met die versoek dat hulle ’n amptelike
uitnodiging sal rig tot die “Committee on foreign Missions” om SA te besoek
met die oog op moontlike samewerking.
Aan die “Committee for Inter-Church Relations” is die besluit van die GKSA oor die
“neergedaal na die hel”-artikel van die belydenis vir kommentaar beskikbaar
gestel.
Uit die Rapporte wat voor die Assembly gedien het en uit die besprekings en
besluite tydens die Assembly, was dit duidelik dat die OPC vashou aan die
Woord van God en daarna streef om in gehoorsaamheid aan die Here te leef.
Besluit: Kennis geneem van 7.2.1 tot 7.2.2.4.
Aanbeveling
Dat met dank kennis geneem word van die Skrifgetrouheid van die OPC, dat die
ekumeniese eenheid tussen die GKSA herbevestig en uitgebou word deur
kontak en besoeke waar moontlik, veral deur moontlike samewerking op die
sendingveld.
Besluit: Goedgekeur.
Kerkgemeenskappe met Ekumeniese Bande
United Reformed Church of North America (URCNA)
Opdrag
Deputate word na die volgende Sinode van die URCNA gestuur.
Korrespondensie word die URCNA aangebied.
Kontak word gehou met die kerkgemeenskappe in NAPARC, onder andere deur
kontak met die URCNA (Acta 2003:204).
Kennis word geneem van die URCNA se besluite aangaande die GKSA.
Die Sinode spreek sy spyt uit dat die URCNA nie sy weg oop sien om met die
GKSA in ’n verhouding van “ecumenical fellowship” te gaan nie.
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.
Die Deputate rig ’n versoek tot die URCNA om aan te dui presies wat die
“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 oor die “decisions/developments” vermaan moet word (Acta,
2006:216, 2.4.3).
Uitvoering van opdrag
Prof Du Plooy en dr DG Breed het die URCNA se komitee vir ekumeniese sake
(CECCA) in Junie 2006 in Hamilton naby Toronto ontmoet. Die gesprek het
gehandel oor die sluiting van kerklike bande tussen die GKSA en die URCNA.
Ds Ray Sikkema het gestel dat hulle komitee oorweeg om ná die Sinode van
die GKSA 2006 aan te beveel dat die URCNA die nouste bande (“Ecumenical
Unity”) met die GKSA sluit. Hy beklemtoon egter dat die GKSA se bande met
die CRCNA vir die URCNA ’n bron van groot kommer is en dat dit moontlik
die aanbeveling tot nouer bande by hulle Sinode kan kelder. Daar is aan die
broeders verduidelik dat die GKSA tot op hede nie in enige van die CRCNA
se besluite en optrede iets gevind het wat die GKSA sou noodsaak om nie
met ekumeniese bande voort te gaan nie.
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Die broeders het ook hulle onrus uitgespreek oor die feit dat daar ná die GKSA
Sinode 2006 ’n aantal predikante op skrif aangedui het dat hulle sekere
besluite van die Sinode nie aanvaar nie. Hulle wou weet wat die GKSA aan
die saak gaan doen. Daar is aan hulle verduidelik hoe die saak kerkregtelik in
die GKSA gehanteer word.
In Desember 2006 is ’n brief van ds Ray Sikkema ontvang waarin hy vra dat
Deputate dringend die Deputate van die GKSA se besluite aangaande die
CRCNA aan hulle sal stuur, aangesien hulle ’n belangrike vergadering het
waartydens aanbevelings geformuleer sal word aangaande die URCNA se
verhouding met die GKSA. Daar is aan die komitee ’n brief gestuur waarin
duidelik gemaak is wat die bevindings was van die GKSA se afgevaardigdes
na die CRCNA Sinode in 2006. Dit is beklemtoon dat die broeders wat die
Sinode van die CRCNA bygewoon het, positief gerapporteer het oor die
Sinode. Belangrike besluite van die CRCNA se Sinode (onder andere oor
homoseksualisme) wat getrou volgens die Skrif geneem is, is in die brief
uitgewys. In die brief is ook genoem dat daar tydens die Sinode indringende
gesprekke met die CRCNA se Interchurch Relations Committee gevoer is oor
Skrifbeskoulike en liturgiese sake en dat daaroor ook positief gerapporteer
kon word.
Na verskeie skriftelike kommunikasies het die URCNA se komitee vir ekumeniese
sake (CECCA) besluit om op grond van die bande tussen die GKSA en die
CRCNA nie aan te beveel dat nouer bande met die GKSA gesluit word nie. By
die URCNA se 2007 Sinode in Schererville is gevolglik besluit dat die URCNA
“Ecumenical contact” (Fase 1) met die GKSA behou en dat die URCNA
“remain committed to establishing a Phase Two – Ecumenical Fellowship –
relationship with the GKSA and look forward to the day that this can become
reality”.
Besluit: Kennis geneem van 7.3.1 tot 7.3.2.3.
Aanbevelings
Dat met droefheid kennis geneem word van die feit dat die URCNA besluit het om
nie op hierdie stadium ekumeniese eenheid met die GKSA te erken nie.
Dat, indien dit moontlik is, afgevaardigdes by ’n volgende Sinode van die URCNA
die redes waarom die GKSA voortgaan met ekumeniese bande met die
CRCNA, nader verduidelik. Dat die URCNA ook versoek word om in die lig
van ons twee kerkgemeenskappe se eenheid in Christus hulle besluit om nie
nouer bande met die GKSA te sluit nie, te heroorweeg.
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Reformed Church of US (RCUS)
Opdrag
Ekumeniese bande word met die RCUS uitgebrei en ekumeniese eenheid word aan
dié kerkgemeenskap gebied (Acta, 2006:217, 2.5.3.2).
Uitvoering van opdrag
Dr DG Breed het, nadat hy die General Assembly van die OPC in Sioux Centre
bygewoon het, op Dinsdag 19 Junie 2007 in Sioux City die “Committee for
Interchurch Relations” van die RCUS ontmoet. Daar is aan die komitee gevra
waarom daar geen reaksie was vanaf die RCUS in verband met die
uitnodiging tot ekumeniese eenheid wat reeds vroeër aan hulle gestuur is
nie. Die komitee het verduidelik dat die RCUS as gevolg van verskeie redes
nie baie positief daaroor is om formeel met ander kerke buite die VSA bande
te sluit nie. Dit is aan die komitee verduidelik watter probleme dit veroorsaak
wanneer twee kerke op dieselfde terrein in Suid-Afrika saamwerk en daar nie
ekumeniese eenheid tussen die kerke is nie. Die broeders het te kenne gegee
dat hulle die probleem insien en die skriftelike uitnodiging aan die RCUS tot
ekumeniese eenheid met die GKSA is opnuut aan die broeders oorhandig.
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Hulle het onderneem om dit met ’n positiewe aanbeveling by die RCUS se
volgende Sinode voor te lê.
In Julie 2008 het die “Committee for Interchurch Relations” laat weet dat hulle naas
die inligting wat hulle reeds ontvang het, addisionele inligting aangaande die
GKSA nodig het en dat die Sinode van die RCUS DV in 2009 sal besluit oor
hulle bande met die GKSA. Die “addisionele inligting” is reeds gestuur.
Besluit: Kennis geneem van 7.4.1 tot 7.4.2.2.
Aanbeveling
Dat, indien die RCUS besluit om ekumeniese eenheid met die GKSA te erken,
hierdie eenheid verder uitgebou word deur kontak en besoeke waar moontlik.
Besluit: Goedgekeur.
Presbyterian Church America (PCA)
Opdrag
Die Deputate bly op hoogte van die besluite en ontwikkelinge in die PCA, veral
d.m.v. kommunikasie met ds Theo van Blerk.
Die GKSA volstaan met die uitbouing van ekumeniese bande met die PCA (Acta,
2006:223, 3.8.3).
Uitvoering van opdrag
Die General Assembly van die PCA in Junie 2007 is deur dr Douw Breed as
waarnemer bygewoon. In die tyd waarin hy teenwoordig was, is bespreking
gevoer en besluite geneem oor die “New Perspective on Paul” en die
“Federal Vision”. Hierdie twee akademiese strominge het groot beroeringe
binne die PCA veroorsaak aangesien dit ’n nuwe perspektief voorstaan op
sake soos regverdigmaking, heiligmaking, die verbond en die volharding van
gelowiges.
Dit was veral die onsekerheid oor hierdie sake in die PCA wat die GKSA se
Deputate genoop het om tydens Sinode 2006 aan te beveel dat die GKSA nie
voortgaan om nouer bande te sluit met die PCA nie. Die “General Assembly” van
die PCA het egter met ’n groot meerderheid besluit dat die “New Perspective on
Paul” en die “Federal Vision” in stryd is met die “Westminster Confession” en dat
“Sessions and Presbyteries” dienooreenkomstig moet optree waar mense in die
besondere dienste hierdie perspektiewe sou voorstaan.
Indringende gesprek is ook gevoer met die “Interchurch Relations Committee”.
Met betrekking tot die feit dat predikante sekere voorbehoude op die
Belydenisskrifte
mag
hê
met
die
ondertekening
van
die
Ondertekeningsformulier, is die versekering gegee dat sulke voorbehoude
alleen toegelaat word op sake wat nie die wese van die belydenis raak nie. Dit
blyk dat hierdie sake veral te doen het met die geringe verskille tussen die
NGB en die Westminster Confession.
Daar is ook met die komitee gesprek gevoer oor die moontlikheid van nouer bande
tussen die GKSA en die PCA. Dit was duidelik dat die PCA nie bande sluit
met ander kerke op die wyse waarop die GKSA dit doen nie. Die PCA aanvaar
dat waar kerke aan dieselfde interkerklike organisasies behoort, die kerke
hulle eenheid deur hierdie organisasies uitleef. Dr Breed het aan die komitee
die probleme wat a.g.v. hierdie verskil in sieninge ontstaan wanneer die PCA
en die GKSA saamwerk, verduidelik. Predikante van die PCA wat in SA saam
met die GKSA op die sendingveld werk, kan byvoorbeeld nie in van die
GKSA-kerke preek nie. Daar is ooreengekom dat die Deputate van die GKSA
’n voorstel sal formuleer hoe hierdie probleem opgelos kan word en dat dit
vir oorweging aan die komitee van die PCA gestuur word.
Na aanleiding van die gesprek met die “Interchurch Relations Committee” en in die
lig van die noue samewerking met die GKSA beveel die PCA se “Interchurch
Relations Committee” by ’n volgende “General Assembly” aan dat die PCA
nouer bande met die GKSA sluit. Die “General Assembly” besluit in Junie
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2008 dat daar die “highest ... ecclesiatical judicatories”, naamlik
“corresponding relations”, met die GKSA aangeknoop moet word.
Besluit: Kennis geneem van 7.5.1 tot 7.5.2.4.
Aanbevelings
Dat die Sinode met dank kennis neem van die besluit van die PCA om ekumeniese
eenheid met die GKSA te erken.
Dat die Sinode in die lig van bogenoemde (7.5.2) besluit om ekumeniese eenheid met
die PCA te erken.
Dat die eenheid met die PCA verder uitgebou word deur kontak en besoeke waar
moontlik.
Besluit: Goedgekeur.
8. Suid-Amerika
Deputate verantwoordelik: ds BCG Fourie (s), drr CJ Smit en PJ Buys.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Kontak
Eglisea Reformanda Patagonië (ERP)
Opdrag
Om kerklike kontak aan te gaan waar dit haalbaar is (kyk 1.3).
Uitvoering van opdrag
Elektroniese kontak is deur dr CJ Smit gemaak met die ERP wat tot stand gekom het
na die Anglo-Boere Oorlog toe ’n aantal Afrikaners (waaronder heelwat
Gereformeerdes) na Argentinië uitgewyk het. Weinig lidmate, ook van die heel
oueres, kan nog Afrikaans praat, en die meeste van die jongeres het met die verloop
van tyd hulle by die Rooms-Katolieke Kerk gevoeg. Die ERP gaan egter nog steeds
voort as ’n Gereformeerde Kerk in Argentinië.
Besluit: Kennis geneem van 8.1.1 en 8.1.2.
Aanbeveling
Die Deputate kry opdrag om die kontak wat gemaak is, verder uit te bou met die oog
op die erkenning van ekumeniese bande.
Besluit: Goedgekeur.
9. Afrika
Deputate verantwoordelik: di IW Ferreira (s), HS Coetzee, S Hibbert, dr PJ Buys, di LAS
Nel en CB Swanepoel.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Eenheid
Reformed Church Botswana (RCB)
Opdrag
Die eenheid met die RCB word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
afgevaardigdes waar dit moontlik is (Acta 2006:207, 1.9.3; vgl Acta, 2003:185).
Uitvoering van opdrag
Sedert die GKSA se vorige Sinode het daar skynbaar nie weer ’n Sinode van die
RCB plaasgevind nie. Die belewing van ekumeniese eenheid tussen die GKSA en
die RCB het hoofsaaklik plaasgevind by wyse van skakeling tussen die Botswana
Sendingroep waarby verskeie van die GKSA kerke betrokke is.
Besluit: Kennis geneem van 9.1.1 en 9.1.2.
Aanbeveling
Die Deputate gee aandag aan die belewing van ekumeniese eenheid met die RCB.
Die Deputate moet skakel met die kerke in die Sinode.
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Eglisee Reformee Confessante au Congo (ERCC)
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Opdrag
Die eenheid met die ERCC word deur verdere kontak en deur gereelde besoeke
uitgebou (Acta, 2006:208, 1.10.3.2).
Uitvoering van opdrag
Di HS Coetzee en S Hibbert het die ERCC se Sinode in 2007 bygewoon waartydens
’n groeteboodskap oorgedra is. Afgevaardigdes van die Gereformeerde
Kerken Nederland (Vrijgemaakt) was ook teenwoordig.
Beredenering: Die situasie in die Kongo is soos volg: Die regering vereis van elke
kerkgemeenskap om twee verteenwoordigers aan te wys om namens die kerk
met die regering te skakel, veral wat buitelandse kerke wat sendingwerk doen
betref. Die Nederlandse Gereformeerde Kerke (Vrijgemaakt) het sending werk
gedoen, en die kerke gehelp. As gevolg van ’n verskil tussen hulle en die
ERCC is hulle toestemming deur die regering teruggetrek om verder daar te
werk. Dit het die kerke in ’n finansiële probleem gelaat. Daar is tans ’n verskil
tussen die Sinode en die regering oor wie die verteenwoordigers moet wees.
Besluit: Kennis geneem van 9.2.1 tot 9.2.2.2.
Aanbevelings
Die Sinode konstateer met dankbaarheid die ekumeniese eenheid tussen die GKSA
en die ERCC en bou die eenheid uit deur kontak en besoeke waar dit
moontlik is, sonder om sustenterend op te tree, terwyl hulle tog behulpsaam
moet wees met die voorgaande ontwikkeling van die ERCC.
Die Sinode spreek sy kommer uit oor die spanning tussen die GKN(V) en die
ERCC, met wie die GKSA beide ekumeniese eenheid onderhou. Ons bede is
dat die verhoudinge herstel kan word ter wille van die onderskeie
kerkgemeenskappe, sowel as die uitbouing van die koninkryk van God in die
DRC.
Die Sinode neem met dank kennis van die optrede van die ERCC wat blyk uit die
besluite van hulle spesiale Sinode.
Die Sinode stuur ’n bemoedigende boodskap aan die ERCC.
Die Deputate stuur ’n brief aan die ERCC waarin daar erkenning gegee word aan
die besluite van die buitengewone Sinode. Daar word ook ’n brief geskryf aan
die twee predikante wat tans verteenwoordigers by die regering dien, met die
versoek dat hulle die besluit van die Sinode moet honoreer.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Kerkgemeenskappe in Ekumeniese Kontak
Kerke in Afrika
Opdrag
Die Deputate benut die komende Sendingkonferensie om ekumeniese bande te
bou.
Die Deputate versoek plaaslike kerke om by die verskillende projekte/bedieninge
hierbo genoem, betrokke te raak.
Die Deputate koördineer Gereformeerde sendingwerk in Afrika.
Kerke wat in die buiteland t.o.v. sendingwerk en bediening betrokke is of wil raak,
moet met die te benoeme Deputate ter wille van koördinering oorleg pleeg.
Die Deputate verreken die neerslag van die verslag oor die Afrika-toer in
samewerking met die NG en NH Kerke in hulle werksaamhede.
Individue en kerke van die GKSA word opgeroep om die werksaamhede van die
Sendelingbedieningstrust te ondersteun.
Die versoek van die Gereformeerde Kerke in die Ivoorkus om ekumeniese eenheid
met die GKSA, word deur die Deputate hanteer. Kerke in die Ivoorkus (9.4):
Daar kon nog geen kontak met hierdie kerke gemaak word nie. Die saak moet
nog oorstaan en die opdrag moet gekontinueer word. Met die WRF-
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konferensie het ons begin om verdere Afrika-kontakte te ontgin en sal
daarmee voortgaan in die nuwe jaar (Acta, 2006:221.222, 3.4.3).
Uitvoering van opdrag
Sudanese Reformed Churches
(i) Agtergrond
(a) Tydens die vervolging deur die Moslems en die Suid-Soedanese
bevrydingsoorlog van byna 30 jaar lank het die Christelike kerke (in die
geheim) in Suid-Soedan merkwaardig gegroei.
(b) Nadat die vervolging opgehou het, het aan die lig gekom hoeveel nuwe
gemeentes daar ontstaan het. Hierdie kerke is egter swak met min
toegeruste ampsgawes. Die tweede deel van die sendingopdrag van
Matteus 28: ... leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het ...
moet nog in ’n groot mate uitgevoer word om meer Skrifgetroue kerklike
strukture en beter funksionerende kerke te vestig.
(c) Via Soedanese vlugtelingstudente wat by Mukhanyo Teologiese Kollege
studeer het (Owar Ojango en Ojoye Okello) en via kontakte met die
Puritan Reformed Seminary in Grand Rapids het dr Flip Buys ’n besoek
daar gebring waar hy in twee gemeentes in Khartoum gepreek het en ’n
vergadering met 15 ampsdraers, predikante en ouderlinge, in Khartoum
bygewoon het. Hy het ook met hooggeplaaste regeringsamptenare in
Khartoum samesprekings gevoer.
(d) Hierdie kerkverband versoek die GKSA om hulp en advies met die oog
op die moontlike erkenning van ekumeniese bande. Hulle fokus op ’n
holistiese predikantsopleiding in samewerking met ontwikkelingshulp,
waarvolgens ook onderwysers en maatskaplike werkers opgelei kan
word.
(e) Die taal van hierdie kerke is Arabies, wat die algemene spreektaal in
Noord en Suid-Soedan is.
(ii) Geskiedenis
(a) Die Sudanese Reformed Church is ’n baie jong en klein kerkverband. Ds
Patrick Jok Ding, wat as ongelowige grootgeword het, het as ’n jong man
tot bekering gekom. Hy het gou agtergekom dat die Charismatiese Kerke
nie Skrifgetrou is nie en begin soek na ’n meer Skrifgetroue kerk. Hy
begin evangelisasie doen en ’n nuwe kerk het tot stand gekom. Vanweë
liberale teologiese tendense in die bestaande Presbiteriaanse Kerke in
Sudan het die nuwe kerkgemeenskap nie hulle weg oopgesien om
daarby aan te sluit nie.
(b) Met hulp van ds Victor Atallah van die Middle East Reformed Fellowship
(MERF, Siprus) het ds Ding elementêre opleiding ontvang by Nile
Theological College (NTC) in Khartoum en later by die Hamilton
Theological Seminary van die Canadian Reformed Churches in Kanada.
(c) Daar is nou 3 klein gemeentes in en om Khartoum, twee in die
Nubagebergtes, een in Malakal en beplande evangelisasieaksies in
Katuli, Bor, Awiel, Rumbek en Reng in Suid-Sudan. Daar is nou 3
predikante en twee studente in in-diens-opleiding in Khartoum.
Ivoorkus
(i) Uitvoering van opdrag
Geen kontak kon met die kerke gemaak word nie.
Besluit: Kennis geneem van 9.3.1 tot 9.3.2.2.
(ii) Aanbeveling
Die Deputate voer verdere samesprekings met hierdie kerke om die kontak
wat met die WRF-Konferensie begin is, verder te ontgin. Hierdie kontak
kan veral deur bywoning van konferensies en ander geleenthede
bewerkstellig word.
Besluit: Goedgekeur.
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Reformed Church of East Africa (RCEA) & African Evangelical Presbyterian Churches
(AEPC)
Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van kontak gemaak deur bogenoemde kerke. Die RCEA
het groete gestuur en aansoek gedoen vir ekumeniese bande.
Die Deputate het reeds die AEPC en RCEA se Kerkorde en Belydenis nagegaan en
gevind dat hulle een is met die GKSA.
Besluit: Goedgekeur dat met die RCEA en AEPC bande van ekumeniese eenheid
gesluit word.

10.

Ekumeniese verhouding met Kerke in Suid-Afrika
Deputate verantwoordelik: di BCG Fourie (s), TF Dreyer, S Hibbert, CB Swanepoel en
dr CJ Smit (VGKSA).

Kerkgemeenskappe met Ekumeniese Bande
Free Church of SA (FCSA)
Opdrag
Die opdrag word gekontinueer. [Die gesprek met die FCSA met die doel van
ekumeniese eenheid, word as een van die prioriteite op die Agenda van die te
benoemde Deputate voortgesit (Acta, 2006:217, 2.6.3; vgl Acta, 2003:210)].
Uitvoering van opdrag
Die General Assembly van die FCSA is bygewoon deur di Fourie en Swanepoel
nadat aanvanklik met die Deputate van die FCSA kontak gemaak is.
’n Deputaat van Klassis Monti is ook in die gesprek betrek.
Die bestaan en voortbestaan van ’n kerkverband wat geplant en gedra word in ons
landsgrense deur ’n kerkgemeenskap met wie die GKSA ekumenies een is, is
kerkregtelik onhoudbaar. Daar moet egter in ag geneem word dat die FCSA
vanuit ’n Presbiteriaanse tradisie funksioneer en dat hierdie kerkgemeenskap
in werklikheid “apart” van die FCS en FCS (Cont) bestaan.
Besluit: Kennis geneem van 10.1.1 tot 10.1.2.3.
Aanbevelings
Die gesprek met die FCSA oor kerklike eenheid word voortgesit.
Waardering word uitgespreek teenoor die plaaslike Gereformeerde Kerke wat noue
bande met die FCSA en Dumisani College onderhou.
Besluit: Goedgekeur. Waardering word ook uitgespreek teenoor Dumisani Kollege oor
hulle lektuurverspreiding en dat die GKSA met groot vrug daarvan gebruik mag maak.
Daar word ook voorgestel dat hierdie bande verder deur die betrokkenes van die TSP
en die Deputate uitgebrei word.
Vrye Gereformeerde kerke in SA (VGKSA)
Opdrag
10.2.1.1 Die Deputate kry opdrag om die gesprek om ekumeniese eenheid met die
VGKSA voort te sit.
10.2.1.2 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 CGKN, in ’n konferensie voortgesit word met
toespitsing op Die Vrou in die Kerk (Acta, 2006:214, 2.2.3).
10.2.2 Uitvoering van opdrag
10.2.2.1 Daar is met die Deputate Ekumenisiteit: Binnelands ooreengekom om hierdie
gesprek voortaan te hanteer – omdat die VGKSA ’n binnelandse
kerkgemeenskap is.
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10.2.2.2 Oor 10.2.1.2 het die betrokke kerkgemeenskappe besluit om die moontlike
konferensie oor hermeneutiek uit te stel (kyk 2.1.2.2).
Besluit: Kennis geneem van 10.2.1 tot 10.2.2.2..
10.2.3 Aanbeveling
Samesprekings met die VGKSA word voortaan deur die Deputate Ekumenisiteit:
Binnelands hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
11.

Ekumeniese Liggame
International Conference of Reformed Churches (ICRC) [Lid]
Opdrag
Afgevaardigdes word deur die Deputate aangewys om die volgende ICRC by te
woon.
Die hartlike samewerking met die werksaamhede van die ICRC word bevestig deur
voluit deel te neem aan die aktiwiteite van die ICRC soos in
streekskonferensies en sendingkonferensies uitgedruk.
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 (Acta,
2006:225, 4.2.3).
Uitvoering van opdrag
Die samesprekings met afgevaardigdes van talle kerkgemeenskappe oor die
wêreld tydens die ICRC van 2005, het verdere moontlikhede van ekumeniese
kontakte en –bande geskep.
Lidmaatskap aan die ICRC het wel beduidende finansiële implikasies vir die GKSA.
Die ledegeld vir 2008 het $2 999.00 beloop. Teen ’n wisselkoers van R8.00 het
die bedrag vir 2008 R23 992 beloop. Die Deputate oordeel dat hierdie bedrag
moeilik haalbaar is in die lig van die huidige finansiële omstandighede.
Di IW Ferreira en CB Swanepoel is na die ICRC se Afrika-konferensie in November
2008 afgevaardig waar hulle die geleentheid gehad het om namens die GKSA
’n sinvolle bydrae te maak.
Besluit: Kennis geneem van 11.1.1 tot 11.1.2.3.
Aanbeveling
Die Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die ICRC.
Die GKSA gaan voort met die lidmaatskap van die ICRC.
Die Deputate lê in samewerking met die Administratiewe Buro ’n meer realistiese
en haalbare aanbod voor aan die sekretariaat van die ICRC vir jaarlikse
ledegeld.
Besluit: Goedgekeur.

Reformed Ecumenical Council (REC) (met waarnemerstatus)
Opdrag
Die GKSA behou sy waarnemerstatus en stuur weer afgevaardigdes na die
volgende vergadering van die REC.
Die nuwe Deputate kry opdrag om die roeping en deelname van die GKSA ten
opsigte van ekumeniese liggame en bewegings te formuleer (Acta, 2006:224,
4.1.4).
Uitvoering van opdrag
Afgevaardigdes van die GKSA het die REC in 2006 as waarnemers in Utrecht
bygewoon.
Tans is daar samesprekings tussen die uitvoerende liggame van die REC en die
WARC vir eenwording. Hierdie samesprekings het reeds so ver gevorder dat
die volgende vergadering in ’n nuwe, gesamentlike ekumeniese liggaam sal
plaasvind.
Besluit: Kennis geneem van 11.2.1 tot 11.2.2.2.
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Aanbeveling
Die Deputate stuur weer waarnemers na die volgende REC/WARC.
Besluit: Goedgekeur.
World Reformed Fellowship (WRF) (Aansoek ingedien 2006)
Opdrag
Die aansoek word by die Kongres van 2006 ingedien.
Die aansoek om lidmaatskap by die WRF word met inagneming van die finansiële
implikasies gedoen.
Die Deputate stuur afgevaardigdes na kongresse op streeks- en internasionale vlak
(Acta, 2006:226, 4.3.3).
Uitvoering van opdrag
Die GKSA se aansoek om lidmaatskap is aanvaar en die GKSA is nou ’n volwaardige
lid van die World Reformed Fellowship.
Lidmaatskap van die WRF het nie beduidende finansiële implikasies nie. Die
Afrikastreek hef wel ’n klein lidmaatskapsfooi, en die Internasionale
Uitvoerende bestuur versoek dat kerke donasies aan WRF skenk.
Dr Flip Buys dien as lid van die Internasionale Raad van Direkteure en ook as lid van
die Studiekommissie van WRF wat die moontlikheid van ’n nuwe
internasionale aanvaarbare, eietydse, Gereformeerde Belydenis ondersoek.
Hy is ook voorsitter van die Afrikastreek van die World Reformed Fellowship.
Van 23–25 September 2008 is ’n geslaagde Afrikastreekskonferensie by Achterberg
in Krugersdorp oor Skrifgetroue Christenskap in Afrika gehou. Dit is deur 40
konferensiegangers van Gereformeerde Kerke en opleidingsinstansies uit
Suid-Afrika, Zambië, Uganda, die DRC, Rwanda, Nigerië en Sudan bygewoon.
Prof CT Rabali, D Mashau en dr Flip Buys uit GKSA-geledere het voordragte
gelewer. Daar word ’n soortgelyke konferensie beplan om in September 2009
DV in Uganda plaas te vind. Prof Koos Vorster het tydens die konferensie ’n
voordrag gelewer.
Die vierjaarlikse internasionale konferensie vind DV in April 2010 in Skotland plaas
om saam te val met die doel om die 450ste herdenking van die Reformasie in
Skotland te vier sowel as die 100-jarige herdenking van die
Wêreldsendingkonferensie in Edinburgh. Die tema is: Continuing the
Reformation: A Missional Theology for the 21st Century Global Church
(konsepprogram aangeheg).
Dit blyk dat voortgesette lidmaatskap van hierdie organisasie goeie geleenthede
verskaf vir kontak met wêreldwye Gereformeerde kerke en instellings, en in
bepaalde gevalle kan lei tot volle ekumeniese bande met kerke met wie daar
kontak gemaak is soos bv. die PCA.
Besluit: Kennis geneem van 11.3.1 tot 11.3.2.6.
Aanbevelings
Die Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die WRF.
Die GKSA gaan voort met die lidmaatskap van die WRF.
Die Deputate stuur twee afgevaardigdes na die streekskonferensie in Uganda DV in
September 2009 en na die internasionale vergadering in Skotland DV in 2010.
Die Deputate oorweeg ’n donasie, indien moontlik, uit die kollektefonds vir
ekumenisiteit buitelands.
Besluit: Goedgekeur.
AEA en TEASA (Waarnemers)
Opdrag
Die opdrag in 4.4.1 word herhaal. [Die te benoeme 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, 2006:226, 4.4.3; vgl Acta, 2003:191)].
Uitvoering van opdrag
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Vanweë die koste-aspek was dit nie gedurende die afgelope drie jaar haalbaar vir die
Deputate om die vergaderings by te woon nie.
Besluit: Kennis geneem van 11.4.1 en 11.4.2.
Aanbeveling
Die Deputate neem verder van hierdie ekumeniese liggame se werksaamhede
kennis.
Besluit: Goedgekeur.
Gereformeerde Bond en die Konfessioneel Gereformeerde Beraad (voortgaande gesprek)
Opdrag
Die Deputate ondersoek die kerkregtelike vraagstuk van hoe die GKSA ’n
ekumeniese verhouding kan aangaan met konfessionele groep(e) in ’n
kerkgemeenskap.
Die Deputate voer gesprek met die GB en CGB oor die raakvlakke van hulle
sendingbetrokkenheid en –belangstelling in Afrika.
Dat gesprekke met die Gereformeerde Bond en die Konfessioneel Gereformeerde
Beraad, voortgaan (Acta, 2006:226,227, 4.5.3).
Uitvoering van opdrag
Daar kon nie vasgestel word of hierdie bepaalde Gereformeerde Bond ’n
afsonderlike kerkgemeenskap gevorm het nie.
Indien hierdie Bond as ’n kerk of ’n kerkgemeenskap gekonstitueer het, is daar nie
’n verhindering dat die GKSA ekumeniese kontak met hulle maak nie.
Indien hierdie Bond egter bloot ’n Bond binne ’n bepaalde kerkgemeenskap vorm,
is ekumeniese kontak deur die GKSA kerkregtelik nie houdbaar nie, omdat
ekumeniese kontak/bande/eenheid tussen kerkgemeenskappe onderhou
word.
Besluit: Kennis geneem van 11.5.1 tot 11.5.2.3.
Aanbeveling
Van hierdie opdrag word afgestap totdat of indien daar ’n kerkgemeenskap tot stand
kom.
Besluit: Goedgekeur.
12.

Ander opdragte en besluite
Afrikaanse Kerke in die buiteland
Deputate verantwoordelik vir opdrag: Dr HG Stoker (s), di BCG Fourie, IW Ferreira,
CB Swanepoel, ASA de Bruyn, dr DG Breed.
Opdrag
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. Die Sinode
neem met dank kennis van finansiële ondersteuning deur die Kommissie vir
Buitelandse Bediening van die drie Afrikaanse kerke (Acta, 2006:200, 1.5.3.4,
1.5.3.5).
Uitvoering van opdrag
Die Deputate het die opdrag geïnterpreteer as “bediening van Gereformeerdes uit
Suid-Afrika in die buiteland” en nie noodwendig net Afrikaners nie. Daar bestaan ’n
baie positiewe samewerking tussen Deputate van die GKSA, die NG Kerk en die NH
Kerk ten opsigte van die inskakeling van oud-Suid-Afrikaners, asook Suid-Afrikaners
wat tydelik in die buiteland is, by kerke en geloofsgemeenskappe daar. Besoeke is
gereël na verskeie plekke in die buiteland en verskeie kontakte is gemaak met oudSuid-Afrikaners om hulle te ondersteun en by te staan – ook in lande waar kerkwees
baie moeilik is. ’n Databasis word onderhou om Suid-Afrikaners by mekaar en by
medegelowiges in ander lande uit te bring.
Besluit: Kennis geneem van 12.1 en 12.1.2.
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Aanbevelings
Dat die NG en NH Kerke bedank word vir die hartlike samewerking wat daar met die
GKSA bestaan ten opsigte van die kerklike bystand van Suid-Afrikaners en
oud-Suid-Afrikaners in die buiteland.
Dat die samewerking met die NG en NH Kerke in die Kommissie vir Buitelandse
Bediening voortgesit word ter wille van die bystand en die bediening van
Suid-Afrikaners en oud-Suid-Afrikaners in die buiteland.
Besluit: Goedgekeur.
Brosjure vir bekendstelling van die GKSA
Vir kennisname
Die Brosjure word op datum gebring en beskikbaar gestel aan Deputate wat dit
benodig.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings
Die Deputate moet sorg dra dat die Brosjure gepubliseer en elektronies beskikbaar
gestel word.
’n Inligtings-DVD moet saamgestel word vir bekendstelling van die GKSA.
Besluit: Goedgekeur.
Descensus
Opdrag
Om ’n meer verteenwoordigende bydrae van kerke in ekumeniese eenheid en kerke
met ekumeniese bande en ekumeniese kontak te verkry.
Om 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.
Om aan die volgende Sinode te rapporteer (Acta, 2006: 229, 230, 5.3.8).
Ter geleide
Die Deputate het hulle opdrag om ’n uiteindelike aanbeveling aan die Sinode oor ’n
herformulering van die descensus voor te lê (in die lig van die werk van vorige
Deputate, soos weergegee in die Acta's van 2000, 2003 en 2006) veral ekumenies
gesien, d.w.s. om waar moontlik insette van kerkgemeenskappe in ekumeniese
verband te verkry en dit sover moontlik te sinkroniseer. Die werk van vorige Deputate
waarvan die Sinodes kennis geneem het, word in hierdie Rapport geïnkorporeer (kyk
veral Acta, 2000:419-423).
Dogma-historiese agtergrond
Die vroeë kerk
(i) Die woorde “descendit in inferna” kom vir die eerste keer voor in die
Acta van die Ekumeniese Sinode van Sirmium (359) en die Konsilie van
Nicea in Thracië (359).
(ii) Ongeveer 30 jaar later, in 390, het Rufinus, ’n priester van Aquilea, dit
opgeneem in sy Expositio Symboli Apostolici. In sy kommentaar op
hierdie artikel sê Rufinus uitdruklik dat hierdie frase nie in enige
belydenis van die Rooms-Katolieke Kerk of die kerk in die Ooste
voorkom nie. Hy meld egter nie waarom hy dit nodig vind om dit hier en
op hierdie tydstip in te voeg nie.
(iii) Wat Rufinus se bedoeling hiermee was, is egter van belang. ’n
Aanduiding in hierdie rigting is die feit dat hy die artikel “sepultus”
(begrawe is) uitlaat en met “descendit in inferna” vervang. Hy doen dit
blykbaar dan nie om ’n nuwe dogma in te bring nie, maar om die
bestaande te verduidelik. “Sepultus” en “ascendit in inferna” word
klaarblyklik as sinonieme beskou.
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(iv) Die werklikheid van Christus se dood word met hierdie frase beklemtoon
en sluit eenvoudig aan by die eeue-oue idee wat by die Jode en
Christene geheers het oor die toestand van die gees na die dood.
(v) Die vroeë kerk het die neerdaal van Christus eenvoudig verstaan as deel
van die verlossingsplan van God en as oorgang van die staat van
vernedering na die staat van verheerliking van Christus.
(vi) Waarom Rufinus dit egter nodig gevind het om hierdie frase op daardie
stadium in te voeg, mag daarop dui dat daar reeds iewers in die kerk van
daardie tyd ’n dogmatiese verskuiwing begin plaasvind het wat so ’n
invoeging vereis het.
Middeleeuse wending
(i) Hierdie sluimerende dogmatiese wending in die verstaan van die frase
kom in die patristiese tyd en Middeleeue al hoe meer na die oppervlak.
(ii) Teen die jaar 750 is die teks van die Apostolicum finaal vasgestel en die
frase “descendit in inferna” het finaal sy plek naas “sepultum” gekry.
(iii) Veral onder die invloed van die kerkvaders Origines en Clemens
Aleksandrinus is ’n meer uitgebreide prentjie geskilder oor wat Christus
gedurende die drie dae tussen sy dood en opstanding sou gedoen het.
Dit het gepaard gegaan met ’n tendens om skerper te onderskei tussen
sheol/hades (die doderyk of tydelike verblyfplek van alle gestorwenes –
regverdiges en goddeloses) en hemel en gehenna (die hel of plek van
ewige verdoemenis).
(iv) Dit het uiteindelik daartoe gelei dat die geloof dat Christus gesterf en
Hom daarom in die verblyfplek van die dooies bevind het, vervang is met
die geloof dat Christus die hel (die plek van ewige verdoemenis) besoek
het en daar in ’n oorlog die oorwinning behaal het oor Satan en die
dood. Dit word in kleurryke taal in verskeie apokriewe boeke beskryf,
soos onder andere in die Evangelie van Nikodemus (hfst 13-21).
(v) Daar was dus ’n groeiende tendens om die “neerdaal” onafhanklik te
beskou van die sentrale leer van die dood en opstanding van Christus
en “sheol/doderyk” te vervang met “gehenna/hel”.
Reformatoriese herinterpretasie
(i) In die tyd van die reformasie het talle leerstellige skermutselings rondom
die interpretasie van hierdie artikel voorgekom. Tussen 1580 en 1720
was daar nie minder nie as 34 Lutherse, 16 Gereformeerde en 4 RoomsKatolieke spesiale ondersoeke hieroor (Wentsel:224).
(ii) Bucer interpreteer bv. in 1536 hierdie artikel histories en beskou dat
Christus “begrawe is” as sinoniem met die neerdaling. Die meeste
reformatore het egter die frase “descendit in inferna” nie simboolhistories nie, maar dogmaties geïnterpreteer.
(iii) Luther betrek die neerdaling op Jesus se lyding in Getsemane en
Golgota; Calvyn neem dit van hom oor. In sy Institusie (2.16.8) handel
Calvyn uitvoerig daaroor. Hy erken dat hierdie artikel eers later ingevoeg
is, dat sommige kerkvaders elkeen sy eie vertolking daaraan gegee het
en dat ander (soos Augustinus) dit heeltemal weggelaat het, maar
beskou die historiese aspekte van die ontstaan en interpretasie daarvan
van geen belang nie.
(iv) Calvyn verkies steeds “hel” as vertaling van “inferna” en verklaar
hierdie artikel as Christus se hellesmart aan die kruis. Immers (redeneer
hy), niks sou volbring gewees het as Christus slegs die liggaamlike
dood gesterf het nie. Hy moes ook die strengheid van die Goddelike
wraak voel en daarom as ’t ware ook met die leërskare van die hel en die
verskrikking van die ewige dood handgemeen raak. In die neerdaal het
Christus hierdie dood gedra. Nie alleen is sy liggaam oorgelewer tot ’n
prys vir ons verlossing nie, maar ook in sy siel het Hy die vreeslike
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kwellinge van ’n verlore mens gedra. Hy was nie net gewikkel in die
dood nie, maar ook in die smarte wat voortkom uit die vloek en die toorn
van God, en as die vreeslike dieptepunt noem Calvyn die verlating aan
die kruis. Hierdie verklaring het sy neerslag gevind in die Heidelbergse
Kategismus, 16:44.
(v) Calvyn wou met hierdie verklaring die artikel as ’t ware ontmitologiseer,
maar het daarmee van die oorspronklike bedoeling van hierdie
uitdrukking afgewyk. In die gees van die Reformasie wou hy nie torring
aan ’n belydenis wat vir eeue vasstaan nie.
(vi) Die Lutherse Kerk bely (grootliks in teenstelling met Luther se eie
siening) in die Formula Concordiae van 1577 (art. 9) dat Christus na sy
hele persoon, as God en mens, in die hel afgedaal het om die mag van
Satan te verbreek.
(vii) Die neerdaal na die hel word in die Konfessie en Groot Kategismus van
Westminster nog anders opgevat: hierdie vernedering het nie voor nie,
maar na sy dood plaasgevind. Hy is begrawe en verkeer tot die derde
dag in die staat van die dooies en in die mag van die dood.
Enkele interpretasies van die 19de en 20ste eeu
(i) Bavinck wys die opvatting af dat Christus in die hel die evangelie
gepreek het aan almal wat dit hier op aarde nie gehoor het nie. Hy ag ’n
verklaring (dat dit in die neerdaling gaan om die staat van die dood
waarin Christus verkeer het tussen sy sterwe en opstanding om die straf
te dra en ons daarvan te verlos) die meeste in ooreenstemming is met
verwante uitdrukkings in die Skrif, die waarskynlike oorsprong en sin
van die woorde en met die plek wat hierdie woorde tussen die ander
artikels het.
(ii) J Moltman is van mening dat daar iets waars is in die interpretasie van
die deurstaan van die helse pyn en in dié van die triomf van Christus oor
die hel.
(iii) H Berkhof ag die interpretasie van Christus se solidariteit met ons, sy
oorwinning oor die magte van die dood as juis, maar wys dié van
Godverlatenheid af.
(iv) Berkouwer ag die interpretasie van die neerdaling as helse verlatenheid
wellig as histories onseker, maar nietemin in ooreenstemming met die
Skrif.
(v) MH Bolkestein gaan ’n ander rigting op en sê dat Christus se
heerskappy nêrens op grense stuit nie. Daar is geen domein op of onder
hierdie aarde waar Hy nie regeer nie. Selfs daar, waar geen mens mag
kan uitoefen nie – in die doderyk – het Hy mag.
(vi) In 1975 verdedig die Lutherse Kerk sy siening deur te verklaar dat die
dooies wat geen kans gehad het om Jesus persoonlik te ontmoet of sy
boodskap te hoor nie, nog ’n geleentheid kry om Hom te ontmoet en
hulle te bekeer. 1 Petrus 3:18, en verder 4:6, is vir hulle die loci classici
vir hierdie siening.
Hantering van die probleem deur verskillende Gereformeerde Kerke
(i) In die Engelssprekende wêreld is daar in 1969 die sogenaamde
Commission on English Texts (ICET) deur die hoofstroomkerke gestig
om ’n gemeenskaplike bewoording van kerklike dokumente daar te stel.
In 1970 het die ICET ’n aantal “ooreengekome tekste” gepubliseer
waaronder die Apostolicum was. Die woorde “he descended into hell” is
vervang met “he descended to the dead”.
(ii) Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het in Oktober 1986 besluit om die
vertaling “neergedaal het na die hel” weer te verander na “ter helle
neergedaal” –
om die eintlike betekenis daarvan beter uit te druk
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in ooreenstemming met die historiese en Skriftuurlike gegewens. Die
gebruik van die Hervormde Kerk weerspieël ’n soortgelyke besluit.
(iii) Die Presbyterian Church in Korea het hierdie woorde reeds in ’n vroeë
stadium uit die Apostolicum weggelaat uit vrees dat dit misverstaan kan
word as sou dit verwys na die leer van die vagevuur van die RoomsKatolieke Kerk.
(iv) Die Rooms-Katolieke Kerk en die Protestantse kerke in Duitsland het
hierdie artikel ook intussen verander na “neergedaal na die doderyk”.
(v) Die Sinode van die Reformed Churches of Australia het ook by sy
Sinode van 1994 ’n Beswaarskrif in hierdie verband ter tafel geneem. Die
saak is na Studiedeputate verwys wat by die Sinode van 1997
gerapporteer het. Die Sinode het die probleem oor die verstaan van die
betrokke artikel ingesien, maar wou nie die Belydenis eensydig verander
nie. Die Sinode het uiteindelik besluit om die descensus te behou, maar
om die volgende voetnoot by te voeg: “by this we understand that Christ
suffered the Godforsaken agony of hell on the cross.” Die Sinode het
ook verder besluit om die 1994-beswaar, die Rapport van 1997 en die
besluite van 1997 aan die Reformed Ecumenical Council te stuur vir
oorweging by sy sitting van 2000.
(vi) Die Reformed Ecumenical Council het op sy vergadering in 2000 die
descensus in die Apostolicum via rapporte en besluite van die Reformed
Churches of Australia, vir oorweging ter tafel geneem. Die volgende
besluit is deur die REC geneem “1. That the assembly inform the RCA
that the REC acknowledges the following important principles: i. The
original text of the Apostle’s Creed is foundational. ii. There is a
universal acceptance of the original text of the Apostle’s Creed among
Christian communions and therefore any departure from it should not be
unilateral. iii. The problem is more a matter of language than doctrine. iv.
Churches using a common language should endeavor to use an agreed
version. v. Use of the Apostle’s Creed should always be related to
Biblical exposition. 2. That the Secretariat includes the CRCNA response
in the Acts of the Assembly. 3 That the Assembly takes no further
action” (REC Acta 2000:11, 12:B).
(vii) Die Reformed Churches of New Zealand het insgelyks ook die saak
bestudeer en vier moontlikhede ondersoek om die verstaansprobleem
op te los. Uiteindelik is ook gekies vir ’n voetnoot by die betrokke reël.
(viii) In die familie van die Baptiste en Presbiteriaanse Kerke in die VSA is dit
al hoe meer die neiging om die descensus eenvoudig weg te laat.
Die GKSA
(i) Op Sinode 1964 dien ’n Beswaarskrif oor die woorde “en neergedaal het
na die hel …” soos dit voorkom in die Apostoliese Geloofsbelydenis en
Geloofsbelydenis van Atanasius. Hierdie beswaar is nie gehandhaaf nie.
(ii) Op Sinode 1997 dien ’n beswaarskrif van die Partikuliere Sinode WesTransvaal teen bogenoemde besluit en wel op die volgende twee
gronde:
(a) Sinode 1964 erken dat die woorde “en neergedaal het na die hel” maklik
misverstaan kan word, maar los die probleem nie bevredigend op nie.
(b) Die misverstand wat by baie lidmate bestaan oor die woorde “en
neergedaal het na die hel”, is skriftuurlik en dogmaties onhoudbaar en
moet daarom voorkom word.
(iii) Partikuliere Sinode Noord-Transvaal 1997 besluit dat ’n hervertaling die
aangewese manier is om die probleem op te los.
(iv) Sinode 2003 aanvaar dié konsepbewoording vir die descensus om deur
die kerke getoets te word, in die Apostolicum (Acta 2003:559): “wat die
angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het.”
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(v) Vir die Atanasium aanvaar Sinode 2003 dié konsepbewoording (Acta
2003:559): “wat ter wille van ons saligheid gely het, en só die angste van
die hel, tot in die dood toe ondergaan het, op die derde dag uit die dood
opgestaan het.”
(vi) Sinode 2006 laat die klem daarop val dat insette van kerkgemeenskappe
in ekumeniese verband verkry moet word (Acta 2006: 229,230, 5.3.8).
Skrifgegewens
Skrifgegewens wat ’n neerdaling na die hel oënskynlik ondersteun
Moontlike ondersteuning vir die gedagte dat Christus na die hel neergedaal het,
kan hoofsaaklik in vyf gedeeltes in die Skrif gevind word: Hand 2:27; Rom 10:6-7;
Ef 4:8-9; 1 Pet 3:18-20 en 1 Pet 4:6.
Handelinge 2:27
Hierdie vers vorm deel van Petrus se preek op Pinksterdag. Hy haal Ps 16:10 aan.
In die 1953-vertaling lui dit: “Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u
Heilige Gees oorgee om verderwing te sien nie.” Ook in die 1983-vertaling word die
Griekse woord “hades” (Hebreeuse “sheool”) met “doderyk” weergegee. Daar is
vertalings, soos die KJV, wat dit hier met “hel” vertaal het. Beide die oorspronklike
woorde kan eenvoudig “die graf” of “dood” (die toestand van dood-wees) beteken.
In hierdie konteks word dit beklemtoon dat Christus se liggaam uit die graf
opgestaan het in teenstelling met Dawid se liggaam wat in die graf gebly het.
Petrus gebruik hierdie Psalm van Dawid om aan te toon dat Christus se liggaam
nie vergaan het nie. Hierin verskil Hy volkome van Dawid wat gesterf het, begrawe
is en wie se graf “by ons tot vandag toe” is.
Hierdie gedeelte oor Christus se opstanding uit die graf bied geen oortuigende
grond vir die idee dat Christus na die hel neergedaal het nie.
Romeine 10:6-7
In hierdie verse kom weer ’n aanhaling uit die Ou Testament (Deut 30:13) voor.
Paulus vra twee retoriese vrae: “Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel
opvaar, naamlik om Christus af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal,
naamlik om Christus uit die dode op te bring?” (1953). Die Griekse woord
“abyssos” wat hier met “afgrond” en in die 1983-vertaling met “onderaardse diepte”
vertaal is, is in die Septuaginta gebruik om te verwys na die dieptes van die see
(Gen 1:2; 7:11; 8:2; Deut 8:7, ens.) maar kan waarskynlik bloot verwys na die
doderyk soos in Ps 71:20. Paulus gebruik dit hier as teenstelling vir “hemel” om te
dui op ’n onbereikbare plek vir die mens. Die kontras is nie “Wie sal gaan om
Christus te vind in ’n plek van saligheid (die hemel) of ’n plek van straf (die hel)?”
nie, maar “Wie sal gaan om Christus te vind in ’n plek van onbereikbare hoogte
(hemel) of in ’n plek wat onbereikbaar diep is (die plek van die dooies)?”
Geen saak kan uit hierdie gedeelte uitgemaak word vir Christus se sogenaamde
neerdaal na die hel nie.
Efesiërs 4:8-9
Paulus skryf hier: “Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die
gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit: Hy het
opgevaar – wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die
onderste deel van die aarde?” (1953). Die 1983-vertaling veronderstel dat die
laaste gedeelte van vers 9 verwys na Christus se vleeswording; daarom word dit
vertaal met: “neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe.” Die laaste
woorde van vers 9, “onderste dele van die aarde”, bevat ’n epeksegetiese genitief
wat beteken: “onderste dele, naamlik die aarde.” Dit is verkieslik in hierdie konteks,
want Paulus sê dat Christus wat na die hemel gegaan het (hemelvaart), is
dieselfde Een wat vroeër van die hemel gekom het (vleeswording).
Hierdie gedeelte gaan dus oor Christus se vleeswording, nie oor ’n neerdaal na die
hel nie.
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1 Petrus 3:18-20
Hierdie teks lewer die meeste probleme op. Petrus sê dat Christus “gedood is na
die vlees; maar lewend gemaak is na die Gees; in wie Hy ook heengegaan en
gepreek het vir die geeste in die gevangenis wat eertyds ongehoorsaam was toe
die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag” (1953).
Sommige verstaan die uitdrukking “dat Hy vir die geeste in die gevangenis gepreek
het” (soos die 1983-vertaling dit ook het) so dat Christus in die hel gegaan en vir
die geeste wat daar is, gepreek het. Sy preek het dan die evangelie behels wat vir
hierdie geeste van ongelowiges in Noag se tyd ’n tweede geleentheid tot bekering
sou bied, of ’n aankondiging van sy oorwinning oor hulle en hulle ewige
verdoemenis. Hierdie interpretasie ignoreer egter nie slegs die konteks waarin dit
voorkom nie, maar lewer ernstige dogmatiese probleme op. Die Bybel spreek
nêrens van ’n geleentheid tot bekering na die dood nie. Voorts gee die Bybel ook
nêrens die idee dat gelowiges in die Ou Testament onmiddellike heerlikheid na die
dood weerhou is nie. Verskeie plekke dui inderwaarheid daarop dat OuTestamentiese gelowiges onmiddellik na hulle dood in God se heerlike
teenwoordigheid gekom het, omdat hulle sondes deur geloof in die komende
Messias vergewe is (Gen 5:24; 2 Sam 12:23; Ps 16:11; 17:15; 23:6; Pred 12:7;
Matt 22:31-32; Luk 16:22; Rom 4:1-8 en Heb 11:5).
’n Aanvaarbare verklaring van hierdie teks is eeue gelede al deur Augustinus
gegee: Dit verwys nie na gebeure tussen die dood en opstanding van Christus nie,
maar na dit wat Hy deur sy Gees in die tyd van Noag gedoen het. Toe Noag die
ark gebou het, het Christus “in die Gees” deur Noag tot die ongelowiges rondom
hom gespreek. Hierdie interpretasie word grootliks gesteun deur wat Petrus in 1
Pet 1:11 sê, naamlik dat die Gees van Christus deur die profete van die Ou
Testament gespreek het. Daarbenewens noem hy Noag in 2 Pet 2:5 “die prediker
van geregtigheid”. Hierdie mense tot wie Christus gepreek het, was ongelowiges in
die tyd van Noag; maar Petrus noem hulle “geeste in die gevangenis” omdat hulle
nou in die gevangenis van die hel is, hoewel hulle nie geeste is nie, maar persone
op aarde was toe die prediking plaasgevind het.
Ook hierdie teks onderskryf nie die gedagte dat Christus na sy dood na die hel
neergedaal het nie.
1 Petrus 4:6
Hierdie teks lui: “Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat
hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die
gees” (1953). As hierdie teks sou leer dat Christus na die hel neergedaal het,
beteken dit dat dit ook leer dat daar na die dood ’n “tweede geleentheid” vir
bekering is – in stryd met bv. Luk 16:19-31 en Heb 9:27. Hierdie teks sê nie
eksplisiet dat die evangelie verkondig is aan mense na hulle dood nie. Dat dit
eerder beteken dat dit gedoen is terwyl hulle geleef het, word bevestig deur die feit
dat die tweede woord “daarom” terugverwys na die eindoordeel wat teen die einde
van vers 5 genoem word. Dit is bedoel as ’n trooswoord aan hulle wat oor hulle
medegelowiges wat reeds gesterf het, bekommerd is. Hulle wonder dalk of die
evangelie enigsins vir hulle tot nut was, aangesien dit hulle nie van die dood gered
het nie. Petrus sê dat die evangelie nie aan hulle verkondig is om hulle van die
fisiese dood te red nie, maar om hulle van die eindoordeel te red. Die feit dat hulle
gesterf het, is nie ’n aanduiding dat die evangelie in sy doel misluk het nie. Die
“dode” is dus mense wat gesterf het en nou dood is, hoewel hulle op die aarde
geleef het toe die evangelie aan hulle verkondig is. Derhalwe gee die 1983vertaling dit soos volg weer: “Daarom is die evangelie ook verkondig aan die wat
nou dood is sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die
liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe.”
Dit beteken dat ook hierdie teks geen oortuigende ondersteuning bied vir die
gedagte dat Christus na sy dood na die hel neergedaal het.
Skrifgegewens wat ’n neerdaling na die hel duidelik weerspreek
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(i)

Benewens die feit dat daar weinig, indien enige, Skrifgrond vir ’n
neerdaal na die hel deur Christus is, weerspreek twee van Christus se
kruiswoorde die gedagte dat Hy na sy dood na die hel neergedaal het,
totaal.
(ii) Jesus se woorde aan die kruis aan die rower “Vandag sal jy saam met
my in die paradys wees” (Luk 23:43) impliseer dat, nadat Jesus gesterf
het, sy gees dadelik die teenwoordigheid van sy Vader in die hemel sou
betree, hoewel sy liggaam begrawe op die aarde sou agterbly.
(iii) Daarbenewens suggereer die uitroep van Jesus in Joh 19:30, “Dit is
volbring”, baie sterk dat Christus se lyding op daardie oomblik verby
was, en daarmee saam ook sy vervreemding van sy Vader oor die feit
dat Hy ons sonde gedra het. Dit impliseer dat Hy nie na die hel
neergedaal het nie, maar dadelik na sy Vader gegaan het.
(iv) Uiteindelik, as Jesus uitroep: “Vader, in U hande gee Ek my gees oor”
(Luk 23:46), is dit duidelik dat Hy nou gaan sterf soos wat elke mens op
aarde moet sterf. Hierdie finale stap van die straf op die sonde moet Hy
nou tegemoetgaan.
(v) Bogemelde tekste wys daarop dat Christus in sy dood dieselfde beleef
het as wat elke gelowige vandag nog ervaar wanneer hy/sy sterf.
Christus se dooie liggaam het op die aarde gebly en is begrawe, maar sy
gees het dadelik na die teenwoordigheid van die Vader in die hemel
gegaan. Op die eerste dag van die week is Christus se gees en liggaam
herenig en het Hy opgestaan uit die dood, net soos wat met die
gelowiges by die wederkoms sal gebeur.
Gevolgtrekkings
Uit die tersaaklike Skrifgegewens is dit duidelik dat daar geen positiewe uitspraak
is ten gunste van ’n neerdaling van Christus na die hel/gehenna nie.
Daar is duidelike Skrifuitsprake wat ’n neerdaling na die hel direk weerspreek.
Hierdie woorde is ’n baie laat byvoeging (einde 4de eeu tot middel 7de eeu) tot die
Apostoliese Geloofsbelydenis. Dit is aanvanklik so verstaan dat Christus na
die doderyk/hades neergedaal het, wat ’n ander manier was om te sê dat Hy
waarlik dood was. In die Middeleeue is dit egter letterlik verstaan, naamlik dat
Christus na sy dood na die hel/gehenna neergedaal het om die regverdiges
van die Ou Verbond te bevry.
Calvyn het die bogenoemde (onskriftuurlike) verstaan van die geykte bewoording
afgewys en dié uitdrukking verstaan as die helse smarte en Godverlatenheid
van Christus aan die kruis. Hierby sluit die HK, 16:44 aan.
Uit die geskiedenis van die descensus blyk dat die geykte bewoording misverstand
(kan) meebring en ’n verkeerde begrip t.o.v. Christus se sterwe (kan)
veroorsaak. Op sigwaarde kom die geykte bewoording nie met die
Skrifgegewens ooreen nie, en is selfs in stryd daarmee.
Verskeie kerkgemeenskappe het hierdie bewoording individueel en/of op
ekumeniese vlak heroorweeg. Sommige kerkgemeenskappe het tot ’n eie
oplossing gekom deur die geykte bewoording aan te pas of dit bloot weg te
laat, of ’n verduidelikende voetnoot daarby te voeg.
Kennisgewing aan kerkgemeenskappe in ekumeniese verband
Die voorgestelde konsep-bewoording, met ’n volledige motivering daarby, is na
sowel Sinode 2003 as Sinode 2006 gestuur na:
(i) Alle Kerkrade (en predikante) in die GKSA.
(ii) Alle teologiese professore van die GKSA.
(iii) Die voormalige Sinode Middellande en die Gereformeerde Kerk
Soutpansberg.
(iv) Al die kerkgemeenskappe met wie die GKSA korrespondensie handhaaf.
(v) Die NG Kerk, Hervormde Kerk en APK.
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Al die kerkgemeenskappe met wie die GKSA ekumeniese bande d.m.v. die Konvent
van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika onderhou (na Sinode 2006).
Al die kerkgemeenskappe met wie die GKSA d.m.v. die ICRC ekumeniese bande
handhaaf (na Sinode 2006).
Die moontlike wysiging van die descensus is deur Deputate wat afgevaardig is na
oorsese kerkgemeenskappe, selfs by herhaling, met die betrokke Deputate of
Kommissies bespreek en toegelig.
Reaksie van kerkgemeenskappe en individuele lidmate
’n Aantal Kerkrade en enkele professore en individuele lidmate het gereageer.
Enkele kerkgemeenskappe, binnelands en buitelands, het gereageer – in elke geval
om eie ondervindings en besluite oor die descensus mee te deel. Die NG
Kerk het sy besluit van 1986 “en ter helle neergedaal” gemotiveer. Die
Hervormde Kerk stel dat dit beter is om “voortdurend ’n eietydse
interpretasie te gee as om die teks van die ekumeniese simbole te verander”,
maar gebruik self ook die bewoording “en ter helle neergedaal”. Die
Christelijke Gereformeerde Kerke in Nedl het die nuwe bewoording
“nedergedaald in het rijk van de dood” gemotiveer.
Onder die individuele reaksies is teensprekende menings en motiverings
weergegee, bv. “laat die artikel heeltemal uit”, “verander die artikel na
‘neergedaal in die doderyk’ en “behou die geykte formule”. Die oorgrote
meerderheid van die individuele reaksies, sowel as dié van plaaslike kerke,
het instemming betoon met die konsepwysiging waarop Sinode 2003 besluit
het.
Daar is geen kerkgemeenskap in die binneland en in die buiteland wat beswaar
teen moontlike veranderinge aan die geykte bewoording in die lig van die
konsepbewoording van 2003 aangeteken het nie.
Besluit van die TKR oor wysiginge aan die descensus
Nadat die Deputate die TKR ingelig het oor die proses van die moontlikheid van ’n
gewysigde bewoording van die descensus waarmee die GKSA tans besig is,
het die TKR in 2005 die volgende besluit geneem:
“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 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.”
Die Opdrag in 1 moet in die lig van hierdie besluit gelees word.
Na versoek om verdere insette van die betrokke kerkgemeenskappe, is geen
verdere kommentaar ontvang nie.
Bevinding
Die aangeleentheid word in die algemeen deur buitelandse kerkgemeenskappe in
ekumeniese verband, soos dit ook onder meer uit samesprekings geblyk het, nie
soseer as ’n leerstellige saak nie maar as ’n formuleringskwessie gesien (vgl 2.5.6
iii).
Derhalwe het verskeie buitelandse kerkgemeenskappe reeds ’n eie bewoording aanvaar,
sonder dat daarmee dogmatiese verskille t.o.v. hierdie eeue-oue Belydenisskrifte
na vore gebring word.
Dieselfde koers is reeds vanaf 1986 deur binnelandse kerkgemeenskappe ingeslaan met
’n eie bewoording van dié betrokke artikel, nl. “neergedaal ter helle”.
Die gesprek moet deur die TKR en die Konvent van Reformatoriese Kerke in SuiderAfrika steeds voortgesit word om tot ’n eenvormige bewoording te probeer kom.
Die Konsep-bewoording wat deur Sinode 2003 vir toetsing deur die kerke voorgehou is:
Dié bewoording in die Apostolicum, “wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan
het”, sowel as die bewoording in die Atanasium “... en só die angste van die hel tot in
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die dood toe ondergaan het ...” is in die lig van 2 en 3 reeds ’n moontlike tree in die
regte rigting. Tog is daar ’n inherente mankement wat nie die Skrifgegewens
komplementeer nie.
Die tussensin van die konsepbewoording kon eintlik lui: “tot die dood toe” – wat eerder klem
wil lê op die intensiteit as die situering van die lyding soos in “tot in die dood” (Ons
beklemtoning – Deputate).
Die dieptepunt van Christus se lyding was sekerlik toe Hy in sy moeder se taal uitgeroep het:
“My God, My God, waarom het U My verlaat?” Kort hierna – en vóór sy dood – kon Hy
sê: “Tetelestai – Dit is volbring!” En óók voor sy dood het Hy verklaar: “Vader, in u
hande gee Ek my gees oor.” Die bedoeling kan dus duidelik nie wees om te sê “tot in
die dood” nie, maar eerder “tot die dood toe”.
Die konsepbewoording vir die Apostolicum het nie rekening gehou met ’n verantwoorde
aansluiting by die opvolgende klousule “op die derde dag uit die dood opgestaan het”
nie. Die verbindingswoord “en” het hier uitgeval.
Die volgende moontlikhede is ook onder die aandag van die Deputate gebring:
(i)
“en helse smarte gely het” (Prof PA Verhoef in Die Kerkblad, Maart 2003);
(ii)
“en die angste van die Hel ondergaan het”;
(iii) “en helse lyding ondergaan het”;
(iv) “en helse angste gely het”
Genoemde moontlikhede kom inhoudelik ooreen met die voorstel van die
afgevaardigdes van die CRCA en die RCNZ op die GKSA Sinode van 2003 (weergegee
in CRC of Australia, Acts 2003:lll–136): “… He suffered the torment of Hell”
Besluit: Kennis geneem van 12.3.1 tot 12.3.10.6.
Aanbeveling oor die formulering in die Apostolicum
In die lig van die voorafgaande aanvaar die Sinode dié bewoording:
Die oorspronklike “neergedaal na die hel” word in die Apostolicum vervang met die
volgende woorde: “... gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van
die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood ...” Daar word ’n
voetnota geplaas by “Hy het die lyding van die hel ondergaan” wat lees: “neergedaal
het na die hel” (grondteks) – vgl. HK Sondag 16, v/a 44.
Motivering
Dit ondervang die probleem wat aanvanklik gestel word, dat mense die indruk kan
kry dat Christus na die hel neergedaal het na sy sterwe.
Die Apostolicum soos behandel in die Heidelbergse Kategismus, Sondag 7, v/a 23,
en Sondag 16, v/a 44 word ook volgens hierbo gewysig.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge. Aan die te benoeme Deputate Ekumenisiteit: Binnelands en Buitelands
word dit opgedra om dit te hanteer met die kerke met wie die GKSA in “verband” is en
met wie die GKSA “een” is.
12.3.11 Aanbeveling oor die formulering in die Atanasium
Die volgende formulering word aanvaar as plaasvervanging vir “na die hel
neergedaal het”, in die Atanasium: “wat ter wille van ons saligheid gely het en
begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die derde dag het Hy uit
die dood opgestaan ...” Daarby word ’n voetnota geplaas wat soos volg lees: “na
die hel neergedaal het” (grondteks) – vgl HK Sondag 16, v/a 44.
Motivering
Dit ondervang die probleem wat aanvanklik gestel word, dat mense die indruk kan
kry dat Christus na die hel neergedaal het, na sy sterwe.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge. Aan die te benoeme Deputate Ekumenisiteit: Binnelands en Buitelands
word dit opgedra om dit te hanteer met die kerke met wie die GKSA in “verband” is en
met wie die GKSA “een” is.
12.3.12 Aanbeveling oor die praktiese uitvoering
Indien die Sinode die aanbeveling aanvaar, verg die volgende ook die aandag van
die Sinode vir besluitneming:
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12.3.12.1 Eweso moet die wysiging in die HK, Son 7:23 aangebring word.
12.3.12.2 Die kerkverband, sowel as al die kerkgemeenskappe wat om kommentaar
en/of insette genader is, moet in kennis gestel word van die besluit.
12.3.12.3 Die gesprek moet deur die TKR en die Konvent van Reformatoriese Kerke in
Suider-Afrika steeds voortgesit word om tot ’n eenvormige bewoording te
probeer kom.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
12.4 Finansies
12.4.1 Aanbevelings
12.4.1.1 Die Sinode begroot weer vir die werksaamhede van die Deputate soos volg:
12.4.1.1.1 Een verpligte kollekte per jaar word deur die kerke afgestaan vir die
uitvoering van die GKSA se ekumeniese opdrag.
12.4.1.1.2 Reiskoste (binnelands), daggeld (binnelands) en ander noodsaaklike
verpligtinge word uit die Sinodekas voorsien.
12.4.1.2 Die Sinode maak voorsiening vir die kerke se gesamentlike
verantwoordelikheid ten opsigte van die bediening in Londen deur een
verpligte kollekte per jaar.
12.4.1.3 Die Sinode maak ook voorsiening vir die verpligte jaargelde ten opsigte van
die ICRC.
Besluit: Goedgekeur.
12.5 Internasionale Kerkeberaad oor Gereformeerde Identiteit
Op versoek van die Deputate vir die 150-jarige Fees van die GKSA, het die Deputate
geoordeel om in die plek van die konferensie oor Hermeneutiek, wat nie gerealiseer
het nie, ’n Internasionale Kerkeberaad oor Gereformeerde identiteit wêreldwyd te hou
op die Maandag en Dinsdag na die Sinode, d.w.s. 19 en 20 Januarie 2009.
Besluit: Kennis geneem.
13. Algemene Aanbevelings
Ekumeniese kontak wat tot die erkenning van ekumeniese bande en eenheid kan lei, word
gemaak met kerke wat met die GKSA een is in leer, diens en tug (KO, art 85).
Middelmatige verskille behoort nie in die weg te staan van ekumeniese eenwording nie.
Die praktiese betekenis van ekumenisiteit word vergestalt in sake soos: attestasie en beroeping;
uitnodiging na mekaar se Sinodes; insette in mekaar se besluitneming.
Die betekenis van ekumenisiteit word met betrekking tot spesifieke sake in byvoorbeeld Die
Kerkblad en by wyse van kort inligtingstukke aan Kerkrade bekend gemaak.
Die Deputate kry opdrag om wat die GKSA onder ekumeniese eenheid (kerklike
korrespondensie) verstaan, te formuleer en daaroor ooreenstemming te bereik met
Deputate van die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is.
Die Deputate kry opdrag om die tersaaklike besluite van Sinode 2009 weer in Engels te laat
vertaal en dit uit te stuur na al die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in
korrespondensie is. Hiervoor word deur die Sinode begroot.
Een van die Deputate van Ekumenisiteit: Buitelands word ter wille van noodsaaklike skakeling
benoem by Ekumenisiteit: Binnelands.
Daar indringend gekyk moet word na die opvang van Suid-Afrikaanse kerklidmate in die
volgende lande: Nieu-Seeland, Australië, Kanada en Engeland.
Kontak opgeneem word, op gereelde basis, met predikante wat voorheen in GKSA gedien het,
sodat die kommunikasie kan verbeter, en dat lidmate wat in die betrokke lande gaan
woon, opgevang kan word.
Die Deputate met die kerke in bogenoemde lande skakel en in gesprek tree oor die kwessie dat
Suid-Afrikaanse kerklidmate dit soms moeilik vind om by die kerke in te skakel, as gevolg van
aksentverskille.
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Die plaaslike kerke ingelig word oor die ekumeniese bande wat bestaan, en dat daar by die
Administratiewe Buro ’n lys en ’n kaart – waarop die kerke se ligging aangedui word – sal wees
van hierdie betrokke kerke, dat lidmate kan weet waar hierdie kerke is.
Die Deputate kry opdrag om ’n gebruikersvriendelike inligtingsbrosjure saam te stel aan alle
gemeentes om:
’n duidelike oorsig oor die werksaamhede van die Deputate Ekumenisiteit te gee
inligting (o.a. kontakbesonderhede) oor die buitelandse kerke met wie die GKSA in
korrespondensie is, deur te gee
inligting (o.a. kontakbesonderhede) oor die buitelandse kerke met wie die GKSA ekumeniese
bande het, deur te gee
kontakbesonderhede van Deputate wat in Suid-Afrika met ekumeniese aangeleenthede
gemoeid is, deur te gee
Besluit: Goedgekeur.
14.

Terugblik– en Vooruitskouing
In die lig van die besluite van verskeie Sinodes (kyk 1.3), bly die belewenis van kerkeenheid
oor landsgrense die belangrikste en dringendste roeping van die kerk op ekumeniese
terrein. Soos wat die liggaam van die Here in die plaaslike kerk tot uitdrukking kom, so
moet dieselfde liggaam van die Here ook in kerkverbandelike sin universeel tot
uitdrukking kom. Kerke op dieselfde belydenisgrondslag kan nie in die wêreld soos
kokonne langs mekaar bestaan sonder om enige blyke of erkenning van mekaar te gee nie.
Hierin moet in ag geneem word dat diversiteit sonder eenheid die ekumeniese ideaal
ewemin sal dien as eenheid sonder diversiteit. Skrifgebonde ekumenisiteit skep ’n
raamwerk van eenheid wat diversiteit behou en diversiteit wat na eenheid strewe.
In hierdie fase van die geskiedenis van die Christendom val die klem toenemend eerder op
verenigende as verdelende aspekte. Terselfdertyd maak die “verkleinde” wêreld, vanweë
die tegnologie, dit vir kerkgemeenskappe oor die ganse wêreld al hoe meer moontlik om
ekumeniese kontak te realiseer en uit te bou. Die kerk moet as die liggaam van Christus
homself as sodanig aan die wêreld toon dat hy plaaslik en universeel iets van die
“onbeperkte” verskyning van God in die wêreld bekend maak.
Omdat wêreldwye ekumene ’n omvangryke taak is, bied die lessenaarmetode van die
Deputate ’n moontlikheid om ekumenisiteit betekenisvoller en indringender te beoefen.
Die onderskeie lessenaars neem al hoe meer eie inisiatief vir ’n bepaalde wêrelddeel wat
ekumenies onder hulle verantwoordelikheid val en hulle sorg dat kontakte t.o.v. hulle
gebied gemaak word om kerkeenheid te bevorder en te onderhou en dat die gesamentlike
opdrag uitgevoer word. As ’n groep wat normaalweg twee keer per jaar vergader, tree die
Deputate gesamentlik korrelerend, beplannend en kontrolerend op. So word die
werksaamhede van die Deputate beter versprei en hanteerbaar gemaak.
Om die ekumeniese samesprekings wat die lessenaars met verteenwoordigers van
kerkgemeenskappe oor die wêreld heen voer, telkens pertinent op die ontwikkeling van
kerkeenheid te rig, en om hierdie gerigtheid ook prakties op vloervlakke in die kerk van
die Here gestalte te gee, behoort die Deputate die volgende as prioriteite te beskou:
Met al die korresponderende kerkgemeenskappe se betrokke verteenwoordigers moet
duidelikheid verkry word wat hierdie kerkgemeenskappe verstaan onder ekumeniese
eenheid. Die praktiese betekenis van ekumeniese eenheid (moontlike vlakke van
eenheidsimplementering en -uitdrukking) moet deurgepraat word om kerkeenheid oor
landsgrense al hoe meer in plaaslike kerke sigbaar te maak.
Om ekumeniese eenheid op hierdie wyse sigbaar te maak, moet kerkgemeenskappe al hoe
meer insae verkry en insette maak in mekaar se besluitvormingsprosesse. Deputate wat
oor prinsipiële sake aanbevelings vir die Sinode moet formuleer, moet al hoe meer
insette van die eweknie-deputate van korresponderende kerkgemeenskappe verkry en
behoort eweseer die geleentheid te ontvang om insette van die kant van die GKSA in
ander kerkgemeenskappe se besluitnemings-prosesse te maak.
Ekumeniese samesprekings moet dus al hoe meer van praktiese betekenis vir plaaslike kerke
gemaak word.
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Die praktyk moet voortgesit word om met al die korresponderende kerkgemeenskappe se
Deputate vir ekumene ten minste een keer elke drie jaar samesprekings te voer om onder
meer by die volgende Sinode te kan rapporteer of die eenheidsband steeds voortgaan, en
veral hoe dit prakties verstewig kan word.
Omdat die taak van die Deputate al hoe meer uitbrei, sal as maatstaf telkens by nuwe
ekumeniese kontakte noodgedwonge gevra moet word hoe so ’n uitreik (soms na ’n verre
wêrelddeel) die sigbaarmaking van die eenheid van die kerk van die Here op kort- en
langtermyn haalbaar in die praktyk kan dien. Vervlugtende besoeke teen hoë koste, wat
nie ’n redelike kans vir opvolging het nie, moenie onderneem word nie.
Ekumeniese liggame waaraan die GKSA behoort, is belangrik – veral met die ekumeniese
kontakte wat hierdie vergaderings bied, moet steeds erns gemaak word. Die Deputate
moet hulle egter oor die koste-aspek van lidmaatskap verantwoord, en hieroor met die
betrokke ekumeniese liggame onderhandel.
Afrika moet steeds as ’n prioriteit geag word vanweë die GKSA se besondere roeping en
toekomsverbondenheid t.o.v. sy “tuiskontinent”.
Voortgesette bande met Gereformeerdes uit Suid-Afrika in ander lande, en hulle bediening daar,
moet eweneens die voortgesette aandag van die Deputate ontvang.
Samewerking op die vlak van missiologie en teologiese opleiding moet voortdurende aandag kry.
Die waarde van groeteboodskappe wat by die onderskeie vergaderings van ander
kerkgemeenskappe en eweneens op die Algemene Sinode van die GKSA gelewer word, moenie
gering geag word nie. Hierdeur word die eenheid van die kerk van die Here tot uitdrukking
gebring en die boodskappe moet dus met verantwoordelikheid bejeën word.
Deur die groeteboodskappe kan die inpak wat kerkgemeenskappe wêreldwyd t.o.v. teologiese
strominge op mekaar het, tot uitdrukking kom. Inspraak wat afgevaardigdes op Sinodes en
Kommissies van Sinodes het, moet gesien word as ’n praktiese uitdrukking van die eenheid van
kerkgemeenskappe oor land- en kultuurgrense.
Besluit: Kennis geneem van 14.1 tot 14.13.
15.

Slotopmerking
Vir die Deputate was die werk waarmee Sinode 2006 hulle toevertrou het, ’n
besondere verantwoordelikheid en geleentheid. Die opdrag is deurentyd uitgevoer in
die besef dat dit koninkrykswerk is én in die wete dat waar God keer, kan niemand
werk nie – maar waar God werk, kan niemand keer nie.
Besluit: Kennis geneem.
16. Verwelkoming van die Reformed Church in East Africa in ekumeniese eenheid
Die voorsitter, dr CJ Smit, rig ’n woord van verwelkoming aan die verteenwoordigers en
afgevaardigdes van die RCEA, nl. ds M Mauie en ds S Akoru. Die Moderamen reik ’n
hand om die ekumenisiteit te bevestig. Enkele dankwoorde word deur die
afgevaardigdes van die RCEA tot die Sinode gerig.

17. Die Sinode vergader in Potchefstroom-Noord se kerkgebou – Viering van GKSA
se 150ste bestaan – 14 Januarie 2009
Ds LH van Schaik open deur te lees uit Psalm 81:1-8 en ’n gebed te doen.
Groeteboodskappe en gelukwensing word oorgedra deur die volgende:
• Ds Ray Sikkema van die United Reformed Churches in North America
• Ds Bruce Adema van die Christian Reformed Church in North America
• Ds Rev Geoff van Schie van die Christian Reformed Churches of Australia
• Br Bill MacRae van die Presbyterian Church West Australia
• Ds John Rogers van die Reformed Churches of New Zealand
• Ds JC Wessels van die Reformed Church in Botswana
• Ds KM Kabongo van die Eglise Reformée Confessante Au Congo
• Ds Samson Akoru van die Reformed Church of East Africa
• Prof HG Peels van Christelijke Gereformeerde Kerke in Nederland
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ds Jan-Matthijs van Leeuwen van die Gereformeerde Kerken Nederland
(Vrijgemaakt)
Ds Kim van die Presbyterian Church in Korea
Ds Samson Akoru van die Reformed Church of East Africa
Dr T Eloff, vise-kanselier van die Noordwes Universiteit, Potchefstroomkampus
Prof PJ Strauss van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
Ds Pieter Nel van die Vrye Gereformeerde Kerk
Dr DJC van Wyk van die Nederduitsch Hervormde Kerk
Dr Alistair Wilson van die Free Church of Scotland
Ds J van Straaten van die Free Church of Scotland (Contin)
Dr L Antony Curto van die Orthodox Presbyterian Church America
Dr SD Nel van die Afrikaanse Protestantse Kerk
Ds Derrick Makriel van die Calvyn Protestantse Kerk
Prof BJ de Klerk van die Teologiese Skool Potchefstroom

18. Groeteboodskap van dr Kwon van die Presbyterian Church Korea – 1 Julie 2009
Dr Kwon dra die groete aan die vergadering oor. Prof D Mashau rig namens die Sinode
woorde van dank en bid die seën van die Here hulle toe.

15.4 BESWAARSKRIF: GK ORANIA – AANVAARDING VAN ’N
VERKLARING VAN MENSEREGTE BY NASIONALE SINODE 1985
(Artt 19, 32, 180)
SS. Br GL Erasmus stel die Beswaarskrif.
TT. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 1.
UU. Ds C Aucamp rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 1.
VV. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
Paragraaf 3.8 GES-verklaring oor menseregte (Acta 1985:651)
3.8.1 Die Sinode spreek sy hoë waardering uit vir die insiggewende en deeglike Rapport
“RES testimony on human rights” en oordeel dat dit ’n unieke en waardevolle bydrae
vanuit ’n suiwer Gereformeerde gesigspunt oor die veelbesproke tema van menseregte
bevat. Die kritiese ontleding van die verskeie standpunte oor die saak is objektief en
beklemtoon die noodsaaklikheid van ’n Skrifgefundeerde perspektief.
Besluit: Goedgekeur.
Paragraaf 3.8.2 Die Sinode besluit om die “Pastoral Statement: a call to commitment and
action Declaration” (vgl. 2.8.4) en die “Declaration on human rights” (vgl. 2.8.5) te laat
vertaal, in pamfletvorm te lat druk en aan kerkrade en gemeentes beskikbaar te stel.
Besluit: Daar word volstaan met die inligting in die Acta en die inligtingstuk oor die Acta.
Hierdie Beswaarskrif gaan oor die aanvaarding van die “RES testomy on human rights”,
beide die wyse waarop hierdie Verklaring in die Rapport by die Gereformeerde Ekumeniese
Sinode in 1984 te Chicago (GES 1984) by die Nasionale Sinode van die GKSA 1985 (Sinode
1985) tot geldende besluit vir die GKSA gekom het, as die inhoud daarvan.
Hierdie GES-verklaring – wat toe GKSA-verklaring geword het – oor menseregte bestaan uit
twee dele, nl. die Verklaring van Menseregte (Bylae A = Acta 1985:633-637, 2.8.5) en die
voorafgaande gepaardgaande Herderlike brief (Pastoral Statement: A call to commitment
and action), (Bylae B = Acta 1985:629-633, 2.8.4). Die vertaalde (Wat sê die Sinode 1985)
Verklaring soos in opdrag van die Sinode aan die kerke deurgegee is (Acta 1985:651, 3.8.2),
word in hierdie Beswaarskrif gebruik.
Afkortings: In hierdie beswaar word die volgende afkortings gebruik:
GES = Gereformeerde Ekumeniese Sinode = RES = tans GER
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Herdersbrief = Pastoral Statement = Bylae B
VM = verklaring van menseregte = Bylae A
Verklaring = voorgaande gesamentlik, d.w.s. Bylae A + B
Hand = Handelinge van die Sinode 1985 = Handelinge 1985
Afkortings van Bybelboekname is sonder die gebruiklike punt aan die einde.
2. Formele beswaar
Die Besluit het onordelik ter besluit gekom
Die Deputate Ekumeniese Sake (Buitelands) van die GKSA het in hulle Rapport oor die
vergadering van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES = RES) 1984 te Chicago,
’n Rapport van genoemde GES voorgehou wat toe deur die GKSA-Sinode 1985 vir eie
rekening aanvaar is. Dit beteken dat die GES-rapport nie die ordelike weg van
Beskrywingspunt, opdrag, studie, Rapport en besluit geloop het nie, maar van buite die
GKSA-Sinode op tafel gekom het, en nie as Beskrywingspunt volgens KO, artt 46 en 86
via die kerke nie.
Geen Beskrywingspunt en versoek met genoemde tema het uit die kerke tot meerdere
vergaderings gekom dat oor genoemde sake i.v.m. menseregte uitspraak gegee word
of in studie geneem word nie. Daar was dus geen opdrag te dien effekte volgens KO,
art 49 waar Studiedeputate of die betrokke Deputate ’n welomskrewe opdrag t.o.v.
menseregte ontvang het nie.
Die Rapport van die Deputate Ekumeniese Sake het wel ordelik gedien. Die GESverklaring oor menseregte en “Pastoral Statement” wat as deel van die Rapport
voorgehou is, en toe as besluit aanvaar is, was egter geen Beskrywingspunt op die
Agenda nie.
Genoemde verklarings het dus nie uit die GKSA gegroei en ordelik ter tafel gekom nie.
Sodanige optrede van die Sinode 1985 is dus sinodokraties en daarmee vreemd aan
die hele presbiteriale kerkregeringstelsel en dus die Kerkorde van die Gereformeerde
Kerke in SA as geheel. Dit is dus strydig met een of meer van die volgende Kerkorde
artikels:
Artt 1 en 86: “... die goeie orde ... t.o.v. ...samekomste ...” “maar hulle moet hulle
daarop toelê om dit te onderhou totdat die Algemene Sinode anders verorden, nadat
geleentheid vir advies deur die kerke gegee is deur middel van die onderskeie
Nasionale Sinodes.”
Art 30: Afwyking van die “kerklike weg” en daarmee die KO;
Art 31: Strydig met die artikels van die artikels van die KO;
Art 46: waar bepaal is dat Beswaarskrifte as/soos Beskrywingspunte hanteer word
(Acta 1991:526-528);
Art 49: soos hierbo par 2.2;
Artt 17, 84 en NGB, art 31: waar die basis van die presbiteriale kerkregering as Bybels
vasgelê word en oorheersing en daarmee sinodokrasie uitgeskakel word. Christus
regeer oor sy kerk en die ander heers-aspekte is daaraan onderhewig.
3. Prinsipiële besware
Hierdie Verklaring is in talle opsigte met die Bybel en ons Gereformeerde leer strydig.
3.1 Herdersbrief, 1ste par: Terwyl ons as Christelike Kerke saamstaan in die tradisie van
die klassieke Gereformeerde Belydenisse, bevestig ons weer die Bybelse leer dat alle
mense oral na die beeld van God geskep is en dat hulle dus met Godgegewe regte
begiftig is. Hierdie oortuiging is oorspronklik en blywend gegrond in God se werk van
skepping en verlossing as die standhoudende waarborg van die regte verhoudings in
elke menslike gemeenskap.
VM par 1 adem dieselfde: In die lig van hierdie Bybelse perspektiewe, soos dit in die
tradisie van die Gereformeerde Belydenisse verstaan word, bevestig ons met hart en
mond die wêreldwye geldigheid van menseregte as die Godgegewe vryheid en
verantwoordelikheid van alle mense –
VM par 2: Ons bevestig dat menseregte oorspronklik en blywend gevestig is in God se
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3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

goeie orde vir die skepping, wat wel onder die sonde geval het, maar tans in Christus
Jesus verlos is. Daarom aanvaar ons blymoedig die Bybelse eis wat op ons rus om
menseregte te beskerm, te bevorder en te beoefen as ’n uiters belangrike manier om
regverdig met ons medemense te handel en om geregtigheid en vrede in ’n gebroke
wêreld na te jaag.
Die postulaat dat die mens kragtens sy beeldskap van God met (mense)regte begiftig
is, is sonder Skrifgronde en geen poging word aangewend om dit Skriftuurlik te
begrond nie. Ook die beroep op die tradisie van Gereformeerde Belydenisse is futiel,
want geen Gereformeerde Belydenis noem so-iets nie.
Menseregte is geen Bybels-gereformeerde begrip nie, maar kom uit die stal van die
humanisme en vryheidsteologie. Jesus Christus self leer ons in Matt 7:15 ev 27 dat
die boom aan sy vrugte geken kan word: dat goeie bome goeie vrugte dra en slegte
bome slegtes; dat ’n mens nie druiwe van dorings en vye van distels pluk nie; dat ’n
goeie boom geen slegte vrugte kan dra nie, en omgekeerd. Christus herhaal dit in
Matt 12:33 ev. Dat die humanisme en vryheidsteologie ’n slegte boom is, hoef nie
bewys of beredeneer te word nie. Sonde kan in sy wortel nie gekersten word soos
met menseregte gepoog word nie.
Indien die mens kragtens sy skepping beeld van God is en daarom oorspronklik en
blywend met genoemde regte begiftig is, is God se werk van verlossing mos nie
daarvoor nodig nie.
Omdat God se werk van verlossing nodig is vir die herstel van die beeld van God in
die mens, hou dit in dat gepaardgaande “regte” slegs geldig sou wees vir die
uitverkore gelowiges. Hierdie “regte” sou dan slegs in die gelowiges herstel word,
want Christus het nie vir alle mense (pro omnibus) gesterf en versoening bewerk,
soos in die Verklaring staan nie (HK, Son 20 en DL, 2.1.8). Die onbekeerde mens
vertoon nie kennis, heiligheid en geregtigheid nie en is dit ook nie meer kragtens
skeppingskwaliteite nie.
Dit is waar dat ons in die Bybel daarop gewys word dat die mens, synde beeld van
God te wees, hierdie beeldskap moet eerbiedig. Dan gaan dit telkens om die lewe
van die mens soos van toepassing op die 6de gebod (Gen 4:10; 9:5, 6; Jak 3:9; HK,
Son 40; DL, 3&4 :1). Die mens, selfs die gevalle mens, is wonderlik geskape – Ps
139 besing dit, maar besing veral God as skepper van daardie wonderlike mens.
Die volkome mens, goed geskape in ware kennis, geregtigheid en heiligheid (Ef 4:24;
Kol 3:10) is beelddraer van God (NGB, art 14; HK, v/a 6), en benodig geen regte nie,
want hy is volkome toegerus om na al die gebooie van God in liefde met God en sy
naaste te lewe. Regte sou geen doel dien nie. Daarom is die verlenging van hierdie
begrip, as sou God kragtens die skepping van die mens as beelddraers, die mens
oorspronklik en blywend met Godgegewe regte begiftig het, onsuiwer inlegkunde.
Die in-sonde-gevalle mens kan in homself God en naaste slegs haat (o.a. 2 Tim 3:15). Slegs die wedergebore mens in wie die beeld herstel is, kan in liefde teenoor die
naaste lewe, insonderheid teenoor medegelowiges (Ef 2:1-6; DL, 3/4:16). Regverdige
optrede teenoor die naaste is gegrond op die liefde waarmee God ons in Christus
eerste liefgehad het, en nie in die gewaande regte van alle mense kragtens hulle
skeppingskwaliteite nie (2 Joh 3-6; Heb 10:24; 1 Joh 2:1-11; 4:7-11). Die liefde wat
ons aan die naaste betoon, word deurgaans in die Bybel gekoppel aan gehoorsame
navolging van Christus en nie in handhawing van sogenaamde regte nie. Toe Jesus
versoek is om te beveel dat een broer die erfenis met die ander moet deel, het Hy dit
as hebsug afgewys (Luk 12:14).
In die Bybel lees ons wel van die reg van die weduwee, die wees, die arme, die
onderdrukte, die ellendige, die dogter (Eks 21:9; Deut 10:18; Jes 10:2; 40:27; Es
22:29) ens, selfs van die koning (1 Sam 10:25). Maar telkens blyk dit dat dit te make
het met reg doen ooreenkomstig sy wet, volgens God se reg ter beskerming van die
mens teen die mens: ’n reg wat die HERE gee (Spr 29:26; Rom 8:3,4) vandaar die
gebooie (Rom 7). Die reg van die mens is dus geen ingeskape kwaliteit nie, maar juis
genadegawe van ’n Vader wat sy barmhartigheid aan in-sonde-gevalle mense betoon
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en finaliseer in Christus Jesus ons Verlosser en Middelaar. Die reg het telkens te
make met reg doen, reg spreek, in juridiese sin. Dit is nodig, en God eis dit van alle
mense, omdat die sondige mens God en sy naaste haat en dus in eie belang optree
in plaas van ander hoër te ag as homself (Pred 12:13; Fil 2:3).
3.1.8 Die VM gee ’n bykomstige definisie van menseregte as die Godgegewe vryheid en
verantwoordelikheid van alle mense. Hoe pas hierdie kloutjie van die VM par 1 by die
oortjie van Herdersbrief, par 1? Dis veelal ’n Bybelse sousie oor ’n humanistiese
begronding van menseregte. Telkens word in die VM verwys na die vryheid en dan
wel die reg tot vrye uitoefening daarvan (VM par 4.4, 4.5, 4.7, 4.9 4.10), en in hierdie
definisie gekoppel aan verantwoordelikheid – maar sonder verantwoording, want die
vryheid is skynbaar absoluut.
3.1.9 “Menseregte” gaan veel verder terug as die humanisme of die Franse Revolusie
(Beswaar, 3.1.1). Reeds in Gen 3 kom die duiwel daarmee:
Is dit so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome ... – twyfelvraag, vryheid
tot reg beperk;
Julle sal gewis nie sterf nie; julle oë sal oopgaan – leuen en futiele belofte en eie reg
in vooruitsig;
sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken – ’n “ander beeld” van God
as geregtigheid en heiligheid wat hulle onthou is – onregverdiglik!
Opeis van ’n reg buite wat God toeken, is sonde en lei tot oordeel.
3.1.10 In VM par 4 Maar ons keur openlik ons aktiewe en passiewe medepligtigheid aan die
wet van liefde te oortree, af.
Hier word menseregte en liefdeswet (2de tafel van die Wet?) in aanloop tot die
bepaalde menseregte in genoemde par 4, sinoniem gebruik. Hierdie derde definisie
van menseregte word ook uit die lug gehaak sonder enige Skrifbewys en is
onskriftuurlike en sondige toevoeging tot die Bybel.
3.2 Die onskriftuurlikheid van die begrip “mensereg” in die Verklaring, blyk duidelik in
verdere uitsprake in die Verklaring se Herdersbrief (Bylae B) en Verklaring van
Menseregte (Bylae A):
3.2.1 Ons is immers in die uitoefening van menseregte verantwoordelik voor God, die
Regter van almal op aarde (Bylae B, Herdersbrief, 2de par).
(a) God [en Christus] het ons nie beveel om menseregte uit te oefen nie, wel om
mekaar lief te hê (o.a. Matt 22: Joh 15:12). Uitoefening van menseregte word
hier subtiel as plaasvervanger of ekwivalent van die liefdesgebod gesubstitueer
en daarmee God se Woord verander, strydig met sy opdrag in bv. Deut 4:2; Op
22:18 (kyk ook 3.2.8 van die Beswaarskrif).
(b) Om die uitoefening van menseregte as ’n eis van God te stel, dig aan God eise
toe wat Hy nie stel nie en wel vir regte wat nie primêr in “beeld van God” bestaan
nie.
(c) Valse voorveronderstellings (beelddraer = draer van menseregte kragtens die
skepping van die mens as beelddraer) lei tot vervalsing van God se eise.
3.2.2 Herdersbrief, 2de par: As beelddraers van God is ons almal onder die gewigtige
verpligting voor God se aangesig om regverdig en onpartydig met ons en ons
naastes oor die hele aarde te handel. Daarom is andere se regmatige aansprake op
ons en ons regmatige aansprake op hulle, almal ondergeskik aan God se soewereine
aanspraak op ons almal Daarin berus die eer van God onder sy mense. (Hiermee
saam ook Herdersbrief, par 3.)
Dis onskriftuurlike taal om aansprake – en dit nogal regmatig – as God se eise te
herdoop.
(a) Die eer [verheerliking] van God rus op gehoorsaamheid (Joh 17:4), nie op
gewaande regte en daaruit voortvloeiende gehoorsaming van verpligtinge nie.
(b) Regmatige aansprake berus hier op die foutiewe dwaalleer van die bestaan van
basiese “ingeskape” menseregte. In ’n sondige bestaan roep en verplig God ons
om regverdig en onpartydig teenoor ons naaste op te tree met die Bybel as
riglyn oor wat regverdig en gevolglik onpartydig is. Dit is immers tereg partydig
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3.2.3

3.2.4

om ’n gelowige lewensmaat te soek en te kies, omdat God ons dit opdra (2 Kor
6:14; 1 Kor 7:39) met deeglike gronde.
(c) ’n Christelike samelewing, gebaseer op “regmatige aansprake” is geen
Godvererende lewenswyse nie. God beveel ons tot diensgerigtheid ingebed in
die liefde, nie selfhandhawende aansprake op regte – en dit nogal regmatig –
nie (2 Kor 5:9; Gal 5:22; Ef 5:2; 21; Eks 20:12).
(d) Dit is die taal van ons tyd dat ons ons moet bemagtig met kennis van ons regte.
Sodoende kan jy jouself handhaaf in hierdie wêreld met “regmatige aansprake”.
Dit is tog geen Bybelse taal of gesindheid nie, soos uit die vorige punt blyk (1
Pet 3:8-14; Matt 5:10).
(e) Hoe meer menseregte in die samelewing beklemtoon en geregverdig word, hoe
minder kom daarvan in die praktyk tereg. Dit is morele waardes sonder God, ’n
humanistiese filosofie waarteen ons bv. in Kol 2:8 en Op 13:11 gewaarsku word.
(Vgl. hier die sg Skole-eed.)
Uit par 4 Herdersbrief: ... Ons kan woorde aanpas uit die boetpsalm van Dawid, wat
soos ons op die aanklag van verkragting van menseregte skuldig gepleit het.
(a) Dawid noem niks van mensereg nie, slegs oortreding teen God. Sy
skuldbelydenis in Ps 51 was weens owerspel en moord (6de en 7de Gebod), nie
vertrapping van menseregte nie. Owerspel vorm nie deel van die Verklaring nie.
Inderdaad is dit meer as aanpassing van Dawid se woord, dis verdraaiing van
God se woord, ’n kapstok om die hele Verklaring aan op te hang.
(b) Sonde is ongehoorsaamheid aan God se gebod, om ons Godgegewe doel te
mis. Menseregte het vandag die versamelwoord van die skrifgeleerdes se torah
geword, oorlewering van mense, filosofieë (Matt 15:9: Maar tevergeefs vereer
hulle My deur leringe van mense).
(c) Vers 7 van Ps 51 word nie aangehaal nie, maar oorgeslaan. Dit lui: Kyk, in
ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Dawid se
onvermoë om reg te laat geskied vanweë die sondeval en gevolglike erfsonde,
weerspreek enige gewaande ingeskape reg.
(d) Inderdaad is hierdie ’n aanpassing van Dawid se boetpsalm – aangepas tot
opwekking van kollektiewe skuld, kenmerkend van die vryheidsteologie.
Uit Herdersbrief, par 7: ... Veeleer moet die ontmenslikende verwringings wat die
sonde bewerk, die dure noodsaaklikheid versterk om ons ywerig in te span om
menseregte te herstel en te bewaar. Die gebrokenheid van die samelewing versterk
die dringende en spoedeisende oproep om aanhoudend aan vraagstukke van
menseregte aandag te gee. Ons mag nie ons oë toemaak of ons ore toestop vir die
lot van die armes en behoeftiges nie. Ons mag nie stilbly of swyg nie.
(a) Dit is God wat die mens uit sy ellende verlos, nie ons handhawing van
gewaande regte nie.
(b) Soos in die vorige, staan menseregte op die voorgrond onder die valse
voorwendsel dat dit is wat God wil.
(c) Daar is ’n verskil tussen armes en behoeftiges. Tipies van die vryheidsteologie,
is God aan die kant van die (relatief) armes. Die rykes moet opdok om hierdie
menseregte-god van die vryheidsteologie te behaag.
(d) Ons sal die armes altyd by ons hê (Matt 26:11). Dit beteken nie dat ons hulle
nood miskyk nie, maar bepaald dat ons dié help wat gebrek ly of in nood is (vgl.
Luk 10:37).
(e) Dit is onverantwoord dat armes bloot weens hulle armoede bygestaan word,
terwyl van hulle nie wil werk nie. Laasgenoemdes word in hulle luiheid, wat
sonde is, gesterk (2 Tim 3:10; Spr 6:6 e.a. uitsprake in Spreuke).
(f) HK, v/a 27; Matt 5:10-12 bely ons o.a. dat God in sy voorsienigheid ook
armoede beskik en dat dit ons uit sy vaderhand toekom. Wil ons wyser wees as
God?
(g) Dit is God wat die mens uit sy ellende verlos, nie ons handhawing van
gewaande regte nie.
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3.2.5

3.2.6

3.2.7

Uit Herdersbrief, par 8 (en 9): In die aanloop waarmee gelowiges net kan saamstem,
draai die angel maar weer terug na menseregte met ... Ons bid vir die moed van ons
oortuigings om ons in staat te stel om soos Christus advokate en beoefenaars van
menseregte te wees. Nêrens in die Skrif het Christus Hom as advokaat of beoefenaar
van menseregte betoon sodat ons Hom daarin sou (moet) navolg nie. En dit terwyl
Christus uitdruklik verklaar dat Hy nie aangestel is as regter (Luk 12:14) in aardse
gedinge nie. So neem ons Christus in diens van en vir ons eie insigte.
Uit Herdersbrief, par 10: Soos Christus, ons Here, is ons geroep om besondere sorg
vir armes en nooddruftiges aan die dag te lê. Deur so die lewe van Christus in ons eie
lewe te beleef, is ons afbeelders van God deur regverdig teenoor ons medemense op
te tree, dat God sy beeldskap in Christus in ons en in andere herstel kan sien.
Sodanige dissipelskap vereis die afbreek van rasse-, etniese en ander vals
versperrings en mure van skeiding. Want in Christus is elke onbybelse vorm van
diskriminasie geweeg en te lig bevind. Ons naaste se reg moet ons lus wees. Al word
opoffering ook gevra, is pogings in daardie rigting uiteindelik waardevol. Die herstel
van menseregte bied blywende bevrediging.
(a) Volgens Herdersbrief, par 2 en Verklaring par 2, is alle mense met Godgegewe
regte begiftig, synde beelddraers te wees. In hierdie paragraaf word egter gestel
dat in belewing (= uitleef) van sorg vir nooddruftiges en armes en regverdige
handeling met die naaste, God se beeld in onsself en andere herstel word. Dis
onskriftuurlik, want die “dis saliger om te gee as te ontvang (Luk 4:6; Hand
20:35) en laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie” word verruil
vir selfbevredigende handhawing van menseregte vir jouself en andere.
(b) Die mens herstel die beeld van God wat volgens die Brief reeds bestaan.
Nêrens in die Skrif word dit geleer nie.
(c) “dat God sy beeldskap in Christus in ons kan sien”, ons, wie se beste werke met
sonde besmet is (Jes 64:6)! Watter aanmatigende stelling!
(d) Daar is geen Bybelse noodsaak nog voorwaarde vir die afbreek van rasse-,
etniese- en ander “vals” versperrings vir die uitleef van barmhartigheid nie.
(e) Sodanige verskillende rasse en etniese groepe is die gevolg van die sondige
Babelbou wat God self deur taalverwarring bewerk het. Nêrens beveel God dat
hierdie “versperrings” afgebreek moet word nie. Dit bestaan voort tot met die
wederkoms van Christus (Op 21:26).
(f) Herstel van menseregte word hier sinoniem/aanvullend tot sorg vir armes en
nooddruftiges gestel, en wel sodanig dat dit blywende bevrediging bring. Op
geen wyse kan hierdie stelling Bybels regverdig word nie, want die armes sal
ons altyd by ons hê. Die nooddruftige word tog nie “herstel” as aan hom
barmhartigheid bewys word nie. Herstel waarin of waartoe? In die dokument
word tog verklaar dat die “herstel” in en deur Christus se versoening geskied.
Ons kan nie handjie bysit nie (DL 3/4:16).
(g) “Blywende bevrediging” deur voldoening aan menseregte is geen Bybelse begrip
nie. Dit kan nie deur mense blywend bewerk of verklaar word vir die
nooddruftige nie, want dit berus by God. Blywende bevrediging is geen doel op
sigself vir die barmhartige of die ontvanger nie, want die eer van God is die doel.
Herdersbrief, par 11: Wanneer ons so optree moet ons twee uiterstes vermy: Die
isolasietaktiek om ons aan die wêreld se probleme te onttrek en die toegewende
dwaling om die integriteit van die kerk in gevaar te stel.
(a) In aansluiting by die vorige paragraaf, maak hierdie sin geen sin nie. Die so het
betrekking op die voorgaande sg. bewyshandeling van Bybelse barmhartigheid.
Wanneer ons so optree is daar mos nie ruimte vir die isolasietaktiek nie! Want
dan tree ons juis nie barmhartig op nie, dien ons nie “menseregte” nie (Luk
10:25 ev).
(b) Daar is geen aanduiding van hoe die integriteit van die kerk in gevaar gestel
word of kan word “wanneer ons so optree”, d.w.s. barmhartig nie. Soos uit die
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3.2.8

3.2.9

vorige blyk, word die eer wat God toekom, verskuif na die mens as dit oor
menseregte gaan.
Herdersbrief, par 12: Ons moet dus daarteen waak om nie ons taakvervulling met
een van die twee oorheersende ideologieë van ons tyd: individualisme (kapitalisme)
of kollektivisme (kommunisme) te vereenselwig nie. Immers, nie een van hierdie twee
stelsels is ’n positiewe pleitbesorger vir menseregte nie. Ons moet dus geesdriftig
beskermers wees van die vryheid van die kerke om ’n pluralistiese lewenswyse as
Bybelse alternatief te verkondig, in die oortuiging dat hierdie samelewingsiening die
mees gegronde hoop bied vir ’n vry en verantwoordelike uitoefening van menseregte
in geheelopset van al die Goddelik bepaalde instellings in die samelewing.
Hierdie inleidende woorde tot die res van die paragraaf, val vreemd op t.o.v. ’n
Bybelse standpuntinname.
(a) Die aanstigting van die hele begrip menseregte kom uit die humanisme wat
kollektivisties ingestel is en wat deur die kommunistiese vryheidsteologie
aangegryp is om die kapitalistiese Weste in die beskuldigdebank te plaas en
die kommunistiese vergrype te verbloem en kommunisme die “moral
highground” te gee.
(b) Die gelykstelling/identifisering van individualisme met kapitalisme is twyfelagtig.
Dit kies vir ’n bepaalde, uitbuitende vorm van kapitalisme wat in elk geval
vreemd is aan die Bybel.
(c)
Die gelykstelling/identifisering van kollektivisme met kommunisme gaan
eweneens nie op nie. Soos in die vorige word ’n bepaalde vorm van
kollektivisme, naamlik kommunisme, gekies wat nog nooit Bybels verantwoord
was nie, en tog menseregte hoog ag op papier.
(d) Wat is hierdie ideale Bybelse alternatief genoem pluralistiese lewenswyse?
HAT noem pluralisme ’n wysgerige rigting wat die hele werklikheid as ’n
veelheid van individuele selfstandighede opvat; teenoor monisme. Daar word
geen aanduiding in die Brief gegee van wat daarmee bedoel word en hoe dit
Bybels verantwoord word nie. Ons mag ons nie deur filosofieë laat lei nie (Kol
2:8), maar deur die Woord van God.
(e) Pluralisties moet hier klaarblyklik as iets tussenin, en terselfdertyd van elk van
die twee oorheersende ideologieë, as Bybels aanvaar word. Sodanige keuse is
dan deel van die vryheid van die kerke en basies is elke kerk dan geregtig om
haar posisie van voorkeur te kies. Die norm van die Woord word opsygeskuif
ten gunste van menslike keuse. Want sonder vrees of guns moet ons pleit vir
die godsdienstige vryheid van elke geloofsgemeenskap om openlik sy
standpunte te beoefen onder die regsbestel van die land (oor lg. aanhaling kyk
Beswaar, 3.2.10.4.5).
(f)
As al die Goddelik bepaalde instellings in die samelewing van God kom, waar
kry die mens of kerk of sinode die reg om enige sodanige instelling te
veroordeel of voorkeur te gee? Dit is nie die terrein van die kerk om die
samelewingsinstelling te bepaal nie (NGB, art 36 en KO, art 30), wel om te
getuig vir wat God wil.
Herdersbrief, par 13: Op hierdie wyse kan ons die basiese oorsake van
ongeregtigheid blootlê en begin om die enigste doelmatige geneesmiddel toe te dien.
Dan kan ons sterk staan wanneer ons ons onderskeie regerings en ander
gesagsdraers herinner aan hulle plig: nie om te gee of te misgun nie maar om die
Godgegewe regte van mense oraloor te beskerm. Aan hierdie roeping wy ons onsself
toe: om te dien as Bybelse stemme vir stemlose menigtes, verdrukte en lydende
mense, om te dien as kragtige pleitbesorgers vir die regte van magtelose en
hulpbehoewende mense in hulle eie lande en oral in die wêreld.
(a) In samehang met die vorige paragraaf is dit duidelik dat regstelling van die
sogenaamde menseregte by verdruktes die taak van die kerk moet wees by
wyse van pleitbesorging, nie die verkondiging van die evangelie nie. Daar is
geen doelmatige geneesmiddel teen uitbuiting en verdrukking behalwe die
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Evangelie nie. Die praktyk het telkens aangetoon dat die beklemtoning van
sogenaamde regte tot toenemende onvergenoegdheid en wetteloosheid gelei
het en nie tot vrede in Bybelse sin nie. Intussen lê ons, ons dien die
geneesmiddel toe. Met die Evangelie? Nee, met herstel van menseregte! So
word die mens sy eie messias.
(b) In die “profetiese” stem van die GKSA by die owerheid, is die owerheid nie met
hierdie GES-verklaring van menseregte gekonfronteer nie, maar met die akte
van menseregte soos in die grondwet verskans is, i.p.v. met die so sê die Here
van die Evangelie. Die Herdersbrief, par 14 spel dit ondubbelsinnig uit: Waar
hulle [menseregte] nog nie deel van die regstelsel is nie, moet ons vra vir
erkenning in die staatsreg. Waar menseregte verbreek word, moet ons hardop
om geregtigheid roep. Waar heersende owerhede menseregte vertrap en
teenstand uitskakel, moet ons deur gebed en Christelike besorgheid in die lot
van die lydende kerk en ander mense deel, hulle aanmoedig om onbybelse
onderwerping te vermy en vir reformasie te pleit. Reformasie na menseregte
toe of ooreenkomstig die Evangelie? Dit is duidelik dat herstel van menseregte
in die plek van die Evangelie gekom het as enigste doelmatige geneesmiddel.
3.2.10 Die verklaring oor menseregte (Bylae A = VM) vorm ’n integrale deel van die totale
verklaring en kan eintlik nie los van die Herderlike brief verstaan word nie. Soos die
Herdersbrief, is die inhoud en uitgangspunte en spesifieke regte soos in VM par 4
verwoord, egter op talle plekke onskriftuurlik en strydig met ons Belydenisskrifte.
3.2.10.1 VM par 1, Bylae A: ... bevestig ons weer met hart en mond die wêreldwye
geldigheid van menseregte as die Godgegewe vryheid en verantwoordelikheid van
alle mense:
(a) Vgl Beswaar, 3.2.1: Dit is slegs ’n mooi-klinkende stelling, ’n “sweeping
statement”. Nêrens in die Bybel word die vryheid en verantwoordelikhede van
die geskape mens as mensereg(te) aangedui of gekwalifiseer nie.
(b) Nêrens in die VM word hierdie “definisie” in konteks sodanig gebruik nie, slegs
die “reg” en gepaardgaande “vryheid” staan verder voorop. As afgeleide moet
dit tog Skriftuurlik verantwoord word, anders is dit ’n onskriftuurlike toevoeging
tot die Skrif wat tog verbode is (o.a. Deut 4:2).
(c) Die woorde met hart en mond herinner en dui inderdaad op die bewoording
van die NGB, art 1 en bevestig die Verklaring as ’n nuwe belydenis rakende
menseregte, strydig met KO, artt 86 en 50 (Openlike Verklaring).
3.2.10.2 VM par 2(a): Ons bevestig dat menseregte oorspronklik en blywend gevestig is in
God se goeie orde vir die skepping, wat wel onder die sonde geval het, maar tans
in Christus verlos is.
(a) Op geen wyse word Skriftuurlik aangetoon dat menseregte oorspronklik
gevestig is in God se goeie orde vir die skepping nie. Daar sal eers bewys
moet word dat sodanige regte noodsaaklik deel van die goeie orde is en moet
wees. God het tog alles goed geskep, d.w.s. in ware geregtigheid en
heiligheid (Gen 1:31; Ef 4:24). God se geregtigheid (wesenseienskap) wat in
die mens se beeldskap deurkom, word hier verander na die besit van
menseregte wat deur God aan die mens toegeken of beskik is. Dit is tog geen
Bybelse leer nie. Vgl. Beswaar, 3.2.1.
(b) Menseregte valslik in oorsprong (beeldskap) van die mens gekoppel, word
verder as blywend getipeer. Wat deur die sonde geskend is (en as sulks bely
word), kan tog nie in die konteks van die Verklaring as blywend getipeer word
nie. Hierdie skending (in die sonde geval) word tog duidelik in die Bybel
getipeer as teendeel van die goeie, naamlik liefde tot God wat haat word, ’n
onmag tot die goeie (HK, v/a 5).
(c) Hoe word menseregte tans in Christus verlos? Afgesien van die onsinnige
bewoording, het ons maar weer met die onbybelse algemene verlossingsleer
te make soos in Beswaar, 2.3.1 aangetoon word.
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(d) Volgens die vryheidsteologie is sonde in strukture geleë – “herstel” die
struktuur en weg is die sonde.
3.2.10.3 VM par 3: ... Ons was traag om die blywende gevolge van die gepleegde
oortredings reg te stel ...
Hoe word iets wat blywend is, reggestel? Hierdie stelling dui waarskynlik op wat
bekend is as restitusie soos wat ons in die Waarheids- en Versoeningskommissie
gesien het (maar sonder waarheid en sonder versoening in Bybelse sin). Hierdie
soort bewoording beklemtoon die versuim om die Menseregte-saak eers deur
studie op tafel te bring – vgl. Beswaar, 2.1.
Die hele paragraaf 3 is skuldbelydenis t.o.v. menseregte – menseregte wat geen
Bybelse begronding het nie en die geïnduseerde skuldkompleks van die
vryheidsteologie deurgee.
3.2.10.4 VM par 4: In hierdie paragraaf kom die Verklaring tot die eintlike inhoud van
“menseregte”, ook in sy eisende karakter – die mens se reg tot: lewe; basiese
lewensbehoeftes; huweliks- en gesinslewe; vryheid van aanbidding;
godsdiensvryheid; werk; vryheid van omgang; politieke deelname; vryheid teen
diskriminasie; regspraak; billike aandeel in die ryk hulpbronne van die skepping.
Hier is dit duidelik dat die eis en gewaande reg die opdrag ten opsigte van
verantwoordelikheid verbygaan en dus onskriftuurlik is (uitgesonderd die eerste oor
reg op lewe wat deels “gekersten” is weens die uitsluiting van aktiewe aborsie).
3.2.10.4.1 Die reg op lewe (kyk VM par 4.1 Bylae A vir volledigheid)
(a) Dit is waar dat God die lewe van die naaste opeis, soos verskans in die 6de
Gebod, ongeag dat almal van God die dood verdien vanweë ons sondes. In
die Bybel word eerbied vir die lewe egter nie as ’n reg voorgehou nie, maar
as ’n verpligting teenoor die naaste en God (Gen 9:5, 6).
(b) Die eis van God dat Hy die bloed van die naaste opeis deurdat die
moordenaar se lewe opgeëis word, is kennelik afwesig (Gen 9:6; Rom 13:4;
HK, So 40). Hierdie weglating van die noodsaaklike eis van God kom neer
op weglating uit die Woord van God wat verbode is (Deut 4:2; 12:32; Spr
30:5, 6; Pred 3:14; Op 22:18, 19). Die erns blyk uit Num 35:30-33 waar God
se vloek rus op versuim.
(c) Die wortel van doodslag, nl. haat en die eis van God om die naaste lief te
hê (Matt 22:37-39), ontbreek in die VM. Dit is puur humanisme wat ’n
morele etiek voorstaan, maar sonder God. Kennelik is dit in
ooreenstemming met die humanistiese verwerping van die doodstraf.
3.2.10.4.2 Die reg op basiese lewensbehoeftes (VM par 4.2 Bylae B)
(a) God se wet geld vir alle mense (Pred 12:12) en dit is Hy wat eis dat daar
omgesien word na die behoeftige, nie dat die behoeftige dit as reg mag
opeis nie.
(b) Die VM gaan verder deur te sê dat die hulpbronne van kos, klere,
beskutting, energie en gesondheidsorg regverdig verdeel moet word. Dit is
’n simpele toevoeging tot die “gebied” van die 8ste Gebod (HK, v/a 111) wat
nêrens in die Bybel voorkom nie, selfs strydig is daarmee (Gal 6:10), waar
ten gunste van geloofsgenote gediskrimineer (moet) word.
(c) Dat God gebied dat wie nie werk, ook nie mag eet nie (2 Tess 3:10), dien
ook nie as kwalifikasie om in aanmerking te kom by die regverdige
verdeling nie. Die eisende, arme mens is die hoogste norm en nie God se
kwalifiserings nie.
3.2.10.4.3 Die reg op huweliks- en gesinslewe (VM par 4.3 Bylae A) wat opeis om
onbybelse struikelblokke tot ’n vrye keuse van huweliksmaats te verwyder ...
(a) Met die eerste oogopslag klink hierdie “reg” aanneemlik. Bybelse
“struikelblokke” is moontlik beperkings soos 1 Kor 7 en 2 Kor 6:14 wat nie
genoem word nie, want dit pas nie by die hooggeroemde reg tot vryheid
nie. Die ouers se verantwoordelikheid ten opsigte van byvoorbeeld kinders
uit gemengde huwelike wat moet worstel met verwerping deur
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gemeenskappe, is nie ter sprake nie. Hierdie gewaande reg tot vryheid
word opgeëis vir alle mense ongeag of hulle in God dit met
verantwoordelikheid gebruik al dan nie.
(b) Dit is duidelik dat die VM hom hier besig hou met maatskaplike wetgewing,
soos die wet teen gemengde huwelike van die destydse apartheidsregime.
Inperking van vryheid tot vrye huwelikskeuse word as onbybels getipeer
sonder dat enige Skrifbewyse voorgehou word. Dit impliseer dat die
patriargale stelsel van die Bybeltyd ook onbybels is in die geskiedenis van
bv. Rigters 11:36.
(c) Weereens staan die “reg” bo die verantwoordelikheid, ’n reg wat nie Bybels
gefundeer is nie. “Reg” is nie verpligting of roeping nie.
(d) Hierdie “reg” staan los van die primêre verantwoordelike huweliksplig op
gelowiges wat huwelike tussen gelowiges en ongelowiges afwys (1 Kor
7:16; 2 Kor 6:14, 15). Die gelowige het geen reg tot vrye huwelikskeuse as
God in sy Woord dit verbied nie, ook nie die ongelowige nie (Pred 12:13).
3.2.10.4.4 VM par 4.4, Bylae A: Die reg op vryheid van aanbidding – wat van ons eis om in
te tree vir vervolgde godsdienstige gemeenskappe, onder Christene en andere,
sodat aan hulle geleentheid gegee word om sonder hindernis, diskriminasie of
vergelding in hulle plekke van aanbidding byeen te kom.
(a) Die antwoord van Christus aan die duiwel (Matt 4:10): “Gaan weg, Satan!
Want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen
dien” word oorboord gegooi in die humanistiese eis tot vryheid van
aanbidding waarin wesentlik geëis word dat almal die vryheid moet hê om
te aanbid wie hulle wil. Dit is louter voorspraak vir afgodsdiens (1 Kor 10:19,
20).
(b) Dit is wesentlik ’n verkondiging dat alle godsdiens(te) gelyk is, ook die
aanbidding van Satan, want almal moet dieselfde reg tot hierdie vryheid
geniet. Christelike kerke eis nou kragtens regte inherent aan beeldskap van
God, regte op vir die vyande van God!
(c) Die Bybelse leer dat die saligheid in niemand anders is as in Christus en
daar geen ander naam onder die hemel gegee is waardeur ons gered moet
word nie (Hand 4:12), word met hierdie “Bybelse” “reg”s-toekenning
verwerp.
(d) Hierdie standpunt is strydig met wat ons bely in NGB, art 36, naamlik dat
die owerheid ook die taak het om die “heilige Woordbediening te beskerm,
om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei,
die ryk van die Antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te
bevorder, die Woord van die evangelie orals te laat verkondig, sodat God
deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel”.
3.2.10.4.5 Die reg op godsdienstige vryheid (VM par 4.5, Bylae A) Geen verskil bestaan
wesentlik met die vorige reg tot vryheid van aanbidding nie. Dieselfde onbybelse
leer word in hierdie “reg” eerbiedig. Afgodery moet volle geleentheid kry – en dis
’n reg!
3.2.10.4.6 VM par 4.6, Bylae A: Die reg op werk – wat ons oproep tot reformasie van
ekonomiese stelsels wat sommige mense ten koste van andere uitbuit, van
werksomstandighede wat mense se lewens uiteenskeur, hulle van sinvolle
indiensneming beroof en ’n regverdige loon vir hulle arbeid van hulle onthou.
Dit is duidelik dat hierdie “reg” gemik is/was teen o.a. sekere praktyke van die
apartheidsregime met sy instromingsbeheer, werkafbakening en trekarbeid wat
sekerlik moeilik in die praktyk goedgepraat kan word. Dit gaan hier egter om
meer, naamlik reformasie van ekonomiese stelsels.
(a) Al die genoemde wanpraktyke word in die Bybel veroordeel, maar nie op
grond van die reg van die lyer nie, maar op grond van ons roeping om
regverdig op te tree as eis van God aan alle mense. Dit vorm onlosmaaklik
deel van die liefdesgebod (Matt 22:37-40).
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(b) Die onwil, weerstand, ontwyk van werk deur die mens in verset teen die
bevel van die Here in (o.a. Gen 1:28; 2:15; Eks 20:9; Spr 6:6; Ef 4:28; 2
Tess 3:10), is die eintlike saak wat moet reformeer. Die beste
Gereformeerde arbeidspraktyke verleen geen reg tot werk nie, wel die
verantwoordelikheid om deur arbeid ook ander in barmhartigheid te dien.
3.2.10.4.7 Die reg op vryheid van omgang (VM par 4.7 Bylae A) wat van ons eis om
spesifieke samelewingsreëlings te bevorder; hierby word gedink die wat
moontlikhede bied van lewensverrykende verskeidenheid van vrywillige
assosiasies waarin mens, getrou aan hulle onderskeie oortuigings, kan
organiseer om wettige mikpunte en doelstellings te bereik – of dit nou kulturele,
sosiale, ekonomiese, politiese, opvoedkundige, wetenskaplike of ontspannende
of ander gerigtheid het; en wat die regte van vakunies, as vrywillige
verbintenisse van werkers, beskerm
(a) Afgesien van die opeis van ’n gewaande “reg” soos by al die ander, eis
hierdie VM dat die kerk en gelowiges afsonderlik hulle moet beywer vir sake
wat geen kerklike saak is nie, strydig met KO, art 30.
(b) Alle oortuigings ens, ongeag of dit Christelik-Bybels verantwoord kan of
mag word, word oor dieselfde kam geskeer. Dis nie Bybels verantwoord oor
bv. 1 Joh 4:2, 3. Hierdie dwaling toon reeds ooreenkomstig Kol 2:8 hoe die
humanistiese wysbegeerte die Gereformeerde leer as buit weggevoer het.
(c) Ook gekwalifiseerde (“vrywillige”) vakunies tel onder die beregtigdes wie se
regte verdedig moet word, ten spyte daarvan dat weinig in dien enige
vakunies
Bybels
sal
kwalifiseer
ten
aansien
van
die
bevordering/handhawing van Bybelse werksetiek wat een van die basiese
onderdele van die 4de, 5de en 8ste Gebod is.
3.2.10.4.8 Die reg van burgers om verantwoordelik deel te hê aan die politieke
bedrywighede van die nasie (kyk VM par 4.8 Bylae A vir volledige “reg”)
(a) In ooreenstemming met par 3.2.10.4-6, word hier aan politieke praktyke
gelyke regte geëis ongeag of die politieke praktyke Bybels verantwoord is.
Dit gee aan die kommunistiese party dieselfde “reg” as aan die Christelike,
wat daarop neerkom dat direk teen die opdrag/openbaring van God, ook die
kwaad gesanksioneer (mag) word (Rom 1:32).
(b) Hierdie “reg” kwalifiseer dat “verantwoordelik” aan politieke bedrywighede
deelgeneem word. Op geen wyse word hierdie verantwoordelikheid
definieer of gekwalifiseer synde Bybels verantwoord te wees nie. Die
vryheid is die hoogste norm.
(c) Weereens bevind die kerk/GKSA hom op ’n terrein wat geen kerklike is nie,
strydig met KO, art 30, net soos in die vorige paragraaf.
(d) “Burgers” sluit alle burgers in en ken aan alle burgers (wat nie Bybels nie
maar staatswetlik gekwalifiseer word) ’n reg toe om verantwoordelik deel te
hê aan die staatsbestel. Hierdie “verantwoordelik” kan alleen Bybels
geëvalueer word en word nie eens as sulks gekwalifiseer nie.
(e) Die VM bevorder hier ook die saak van ongelowiges om hulle Godvyandige
idees te bevorder, selfs die reg het en die vryheid daartoe moet hê, strydig
met Rom 1:32: mense wat – al ken hulle die verordeninge van God goed,
dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien – dié dinge nie alleen self
doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.
3.2.10.4.9 Die reg op vryheid van keuse in onderwys (VM par 4.9 Bylae A) – wat ons
oproep tot verdediging van die voorkeurreg van die huisgesin om die soort skool
wat sy kinders sal bywoon, te kies sonder dat daar onregverdige nadele aan
sulke keuses verbind is, sodat alle skoolstelsels, ongeag hulle godsdiens of
filosofie, by die regering gelyke staatsregtelike rang sal hê.
(a) Hier bevind die kerk haar weer op die terrein van die staat, strydig met KO,
art 30;
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(b) Inherent word alle godsdienste gelyke status en daarmee saam gelyke
status van Christelike onderwys met die heidense. En dit terwyl die HERE
ons beveel om ons kinders in sy weë te onderrig (Deut 6). Hier word die
kerk daadwerklik opgeroep om valse godsdiensonderrig vir almal te
waarborg as “Godgegewe reg ... oorspronklik en blywend gegrond in God
se werk van skepping en verlossing as die standhoudende waarborg van
die regte verhoudings in elke menslike gemeenskap” (Brief, par 1, Bylae B)!
(c) Hierdie “reg” verleen aan Gereformeerde/Gereformeerde ouers
toestemming om hulle kinders in die antichristelike staatskole van die RSA
te onderrig en te laat onderrig, strydig met hulle doopbelofte. God laat hom
nie bespot nie!
3.2.10.4.10 die reg op vryheid van alle vorms van diskriminasie (VM par 4.10, Bylae A) –
wat ons oproep om menseregte vir almal te bepleit, sonder onderskeiding
gegrond op ras, kleur, etniese oorsprong, godsdiens, geslag, taal, sosiale
status, politieke oortuiging, rykdom of eiendom.
Hierdie “reg” is strydig met die Skrif wat ons juis opdrag gee tot diskriminasie.
Maar dan diskriminasie op grond van geloof. Die ander sake of persone word
bygesleep om die gelowige met valse skuldgevoel van “Bybelse” diskriminasie
te weerhou (en dan as die verdraagsame te prys?). As God ons daartoe
oproep om die geeste te ondersoek of dit uit God is (1 Joh 4:1 ev), kan ons die
uitslag van sodanige ondersoek nie losmaak van diskriminasie (onderskeid
maak) nie, ook nie as ons beveel word om goed te doen aan alle mense, die
meeste aan die huisgenote van die geloof nie (Gal 6:10). So word ons
weereens opgeroep tot pleitbesorgers van die kwaad.
3.2.10.4.11 Die reg op onpartydige uitvoering van openbare reg (VM par 4.11; Bylae A)
(a) Hierdie “reg” kom oënskynlik die naaste aan die Bybel van enige van die
ander 12 regte in VM par 4, behalwe dat die bevel van die Here aan
gelowiges in bv. Eks 22:21, 22 rakende die vreemdeling en die weduwee,
hier tot reg herdoop word, wat die deur wyd oopmaak vir die eisende in
plaas van die ootmoedige mens; op die “verontregte” ontvanger in plaas
van die barmhartige gewer aan wie God hierdie opdrag gee.
3.2.10.4.12 VM par 4.12 Bylae A Die reg op ’n billike aandeel in die ryk hulpbronne van die
skepping wat ons oproep, [terwyl hierdie gegewenhede van die skepping
ontwikkel maar ook teen uitbuiting en besoedeling beskerm word], om
verbruikersgulsigheid teen te gaan en om die volslae armoede van behoeftiges
oor die hele wêreld uit te skakel ([]hakies bygevoeg ter wille van duidelikheid).
(LW: Hier word twee uiteenlopende begrippe saamgroepeer, nl. reg op ’n billike
aandeel in die hulpbronne en teenstand teen verbruikersgulsigheid en
beskerming van die hulpbronne teen uitbuiting en besoedeling, wat nie met die
bepaalde “reg” te make het nie, d.w.s. buite konteks. Laasgenoemde handel
oor die rentmeesterskap van die mens t.o.v. die aarde waaroor die mens moet
heers. Billikheidshalwe kan tereg beredeneer word dat uitbuiting, gulsigheid en
besoedeling die “regmatige” aandeel van die behoeftiges verminder.)
(a) Nêrens in die Bybel word aan wie ook al ’n aandeel in die ryk hulpbronne
van die skepping as reg toegestaan nie, vergeet nog ’n billike een (’n
billikheid wat deur wie volgens watter norme toegewys word?). Dit is puur
die taal van die kommunis en die vryheidsteoloog, die taal van die draak
in die gewaad van die teoloog. Nadat die behoeftige se “reg” op basiese
lewensbehoeftes bevredig is (sodat daar geen arme meer in Israel sal
wees nie?) in VM par 4.2, kom daar nog ’n “reg” by – tot watter Bybelse
nut? Dit is ’n interne weerspreking, want hierdie “reg” kan tereg as
verbruikersgulsigheid gebrandmerk word. Die bloedsuier het twee
dogters: Gee, gee! (Spr 30:15). Die kommunistiese onderrok hang ver
uit.

20
9

(b)

Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan (Ps 24:1 vgl. 1
Kor 10:26 se onverwagte toepassing). Dit is die mens nie beskore om te
besluit oor wie daaraan deel mag hê of wat selfs ’n billike aandeel sou
wees nie. Ons kan en moet dit dankbaar gebruik.
(c)
In HK, v/a 27 bely ons aangaande die voorsienigheid van God: Die
almagtige en alomteenwoordige krag van God waardeur Hy hemel en
aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer
dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel
en drank, gesondheid en siekte , rykdom en armoede en alles ons nie
per toeval nie, maar uit sy Vaderhand ons toekom. In hierdie 12de
opgeëisde “reg” kom niks van hierdie ootmoedige belydenis tereg nie,
slegs die eisende mens (Luk 12:13-15).
(d) Vanuit ’n onbybelse toekenning van “menseregte” word ’n verdere
toevoeging gemaak (en om die volslae armoede van behoeftiges oor die
hele wêreld uit te skakel) wat beide verbode toevoeging tot die Bybel is.
Die armes sal ons altyd by ons hê en God bepaal uiteindelik wie arm en
wie ryk sal wees. Die profete profeteer vals in my Naam; Ek het hulle nie
gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie; hulle
profeteer vir julle ’n leuengesig en nietige waarsêery en bedrieëry van
hulle hart (Jer 14:14).
3.2.10.5 VM par 5, Bylae A: In hierdie voortgaande inwerkingstelling van die GES-1984
Rapport oor die kerk en sy sosiale roeping herbevestig ons ons verpligting tot die
taak van die kerk. Dit geld vir die predikende, pastorale, diakonale, en
gemeenskapsoekende bediening van die kerk – om daardeur ’n lewende en
kragtige pleitbesorger en beoefenaar van ’n Bybelse siening oor menseregte te
wees, as ’n beslissende deel van die kerk se taak om die Christelike gemeenskap
vir sy getuienis in die wêreld toe te rus. (Hiermee saam die VM paragrawe 6 tot 11
Bylae A, wat lidkerke van die GES oproep tot bevordering van menseregte van en
vir almal.)
Verskeie stellings in hierdie paragraaf is hoogs twyfelagtig, hoofsaaklik omdat dit
gebou is op ’n onskriftuurlike siening van die roeping van die kerk t.o.v.
menseregte.
(a) Die taak van die kerk (en gelowiges) word in die Bybel veelvuldig omskryf en
beskryf, o.a. Matt 5-7. In terme van die bestaanswyse van kerk in
kerkverband, is die reeds bestaande verband ’n getuienis van ooreenkomstig
die Woord van God, nie ’n oorkoepelende gesag wat van bo die kerke se
roeping in die wêreld uitspel nie.
Die begrip menseregte in hierdie Rapport is geen Bybelse nie, maar
humanistiese soos in par 3.2 van hierdie beswaar uiteengesit.
(b) Ons mag geen pleitbesorgers en beoefenaars wees van anti-bybelse
filosofieë, waar die mens eisend in plaas van ootmoedig voor God en die
wêreld moet staan, nie.
(c) Ons mag nie die wêreld tegemoetkom en ondersteun in sy eise om gelyke
beregtiging en uitdra van sy humanistiese leerstellings nie. Daarmee noem
ons reg verkeerd en verkeerd reg; word leuen waarheid.
3.2.11 Ten slotte: In hierdie Verklaring word telkens verklaar dat nastrewing en handhawing
van menseregte in effek nakoming is van God se opdrag tot naasteliefde, hetsy
geheel of gedeeltelik. Volgens ons Gereformeerde leer doen ons die Wet uit
dankbaarheid (o.a. HK, So 1). In Sondag 32 bely ons wat dit behels:
1) Christus het ons met sy bloed gekoop
2) ook deur sy Gees tot sy ewebeeld vernuwe
3) sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons dankbaar is vir sy weldade
4) Hy deur ons geprys word
5) ons deur die vrug daarvan bewys van ons geloof kry
6) ons naaste daardeur vir Christus gewin kan word.
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3.3

In die verklaring word wel van hierdie aspekte aangeraak, maar dan onbybels gerek
tot menseregte as uitvloeisel van beeldskap van God/Christus. Nêrens in die
verklaring kom voldoening aan menseregte na vore as dankbaarheidslewe nie, want
dit sou strydig wees met die hoofopset – óns voldoening aan die regte van die mens;
óns herstel van die beeld van God; óns bewys aan ’n afwagtende wêreld dat aan
hulle eise van selfgestelde geregtigheid – wat ons sanksioneer – voldoen word, in
plaas van die eer van God.
4
5
Net om U wil te doen soos in u Boek
Nou sal ek U geregtigheid laat hoor;
- die wonderskrif wat nooit vergaan –
daarvan in groot vergadering
dit klaar van my geteken staan,
vry-uit die blye boodskap bring
dit wil ek HEER van ganser harte soek. uit dankbaarheid tot sanglus
aangespoor,
Ek bied u hart en hande
U trou wat nooit beswyk het,
in wilge offerhande –
u heil wat ons geblyk het al wat ek is en het;
u guns oneindig groot
diep in my ingewand
sal ek my hulde bring
waar liefde en ywer brand,
in groot vergadering.
draag ek u heil’ge wet
van vriend en vreugdgenoot
(Ps 40:4,5 Totius beryming)
Die Verklaring oor Menseregte het die GKSA binnegesluip as ’n 4de belydenisskrif,
soortgelyk aan dié van Belhar of die Kairosdokument, sonder enige toetsing. Intussen
het dit soos ’n kwaadaardige gewas stelselmatig die gereformeerde fondament
ondergrawe sodat die owerheid met dié se verklaring van menseregte op gelyke grond
aangevat kan word, maar sonder: so sê die HERE.
Vergelyk ons die voorlegging (profetiese getuienis?) van die GKSA Deputate vir
skakeling met die owerheid aan die Portefeulje-Komitee van die Departement van
Binnelandse Sake (Die Kerkblad, Nov 2006) met die “voorlegging” van Paulus op die
Areopagus (Hand 12:22-33), dan val die verskille in die oog.
Eersgenoemde begin met die afwysing van homoseksualisme synde (tereg)
teen die skeppingsorde en dat God die heterogame huwelik ingestel het. Dan
word verwys na die Christelike etiek en samelewingstandaarde van die
bevolking wat normatief behoort te wees vir die owerheid se wetgewing. So
gaan dit voort met ’n beroep op die sielkunde en Christelike liefde van kerk en
samelewing teenoor homoseksueles vanweë hulle reg tot volle menslike
behandeling. Homoseksueles het die verantwoordelikheid om hulle te
weerhou van enige vorm van homoseksuele gedrag en kan nie aanspraak
maak op die reg van ’n homoseksuele huwelik nie.
Paulus daarenteen beroep hom deurgaans op God as Skepper en
Onderhouer daarvan, ook die mens as totaal afhanklik van God. Die mens se
opdrag en verantwoordelikheid om dié God te eer en te gehoorsaam, ook
weens sy komende oordeel na die opstanding uit die dood.
Dit is duidelik dat daar ’n totaal verskillende uitgangspunt is en dat van sg. mensereg
geen sprake is by Paulus nie – slegs die reg van God om te verorden en te oordeel oor
sy skepping.

4. Slotopmerking
Menseregte het geen plek in die teologie of godsdiens van die Calvinis-gereformeerde
lewe en dus van die GKSA nie. God alleen het regte om te eis dat die mens Hom sal dien
en eer in gehoorsaamheid aan sy Woord. Ons mag Satan se verleidende woorde nie
normatief as gereformeerd voordoen en dan voorgee dat dit deel van die Gereformeerde
tradisie is nie. Ons mag nie God en die Duiwel dien nie, maar moet hom weerstaan.
WW. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Beredenering
Oor “formele beswaar”

21
1

Die beswaarde beweer dat die GES-verklarings onordelik op die Sinode se tafel
gekom het, aangesien geen Beskrywingspunt uit die kerke gekom het om oor sake
i.v.m. menseregte uitspraak te gee nie, maar via die Rapport van die Deputate
Ekumeniese Sake. Hieroor beweer hy dat die betrokke Deputate nie kragtens KO, art
49 ’n welomskrewe opdrag ontvang het oor menseregte nie.
Die betrokke Deputate het egter opdrag ontvang om die vergadering van die GES in
1984 te Chicago by te woon en daaroor te rapporteer.
Die GKSA was op daardie stadium lid van die GES en rapportering oor wat op die
vergadering van die GES gebeur het, is logieserwys deel van die opdrag aan die
betrokke Deputate.
Oor “prinsipiële beswaar”
Drie dokumente van die GES wat oor menseregte handel, het op die Sinode van
1985 gedien:
’n 154-bladsy “RES testimony on human rights” wat in boekvorm uitgegee is.
’n Dokument “Pastoral Statement: a call to commitment and actio Declaration”.
’n Dokument “Declaration on human rights”.
Al die beswaarde se prinsipiële besware is gerig teen die inhoud van die “Pastoral
Statement” en die “Declaration”, en word ook aangehaal uit die vertaalde
weergawes van die twee dokumente, terwyl die inhoud van die “Testimony” glad nie
aangehaal of onder beswaar kom nie.
Die Sinode het slegs oor die “Testimony” ’n besluit geneem deur sy waardering daarvoor
uit te spreek, met motivering. Oor die ander twee dokumente, waarteen die
beswaarde sy besware rig, is geen besluit geneem behalwe dat ’n voorstel dat dit
vertaal en in pamfletvorm uitgegee moet word, nie goedgekeur is nie en daar besluit
is: Daar word volstaan met die inligting in die Acta en die inligtingstuk oor die Acta.
Die beswaarde grond dus sy prinsipiële besware teen ’n dokument wat op geen stadium
deur die Sinode vir eie rekening geneem is of waarvan die inhoud deur die Sinode
aanvaar is nie.
Die beswaarde rig dus sy beswaar teen ’n besluit wat nooit deur die Sinode geneem is
nie.
Die beswaarde gaan so ver om te beweer dat die Verklaring oor Menseregte “die GKSA
binnegesluip het as’‘n 4de belydenisskrif soortgelyk aan die van Belhar of die
Kairos-dokument”, terwyl die Sinode nie eers ’n besluit oor die “Verklaring” geneem
het nie.
Besluit: Kennis geneem van 1.1.1 tot 1.2.6.
2. Bevindings
Oor “formele beswaar”
Die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Kennis geneem.
Oor die “prinsipiële besware”
Die besware word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbevelings
Dat die beswaar nie gehandhaaf word nie.
Besluit: Goedgekeur.
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15.5 BESWAARSKRIF: GK PRETORIA (DOLEREND) TEEN DIE BESLUIT
OM AANSOEK TE DOEN OM SARK LIDMAATSKAP (Artt 19, 33A,
229)
XX. Beswaarskrif word as gestel beskou.
YY. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 5.
ZZ. Ds GS Kruger rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 5 die Meerderheidsrapport.
AAA. Br JFK Muller rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 5 die Minderheidsrapport.
BBB. BESWAARSKRIF
Die besluite waarteen beswaar gemaak word:
3.2 Lidmaatskap SARK
Die Deputate is van oordeel dat die GKSA aansoek om lidmaatskap van die SuidAfrikaanse 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.
Besluit: 3.2 hierbo word goedgekeur met die volgende byvoeging:
(a) “Die Sinode stel dit duidelik dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hulle
onafhanklikheid 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”.
____________________________________________________
8.0.0 Die GKSA doen aansoek om lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke.
9.0.0 Die Sinode begroot vir die finansiële verpligtinge ten opsigte van lidmaatskap
van en deelname aan die aktiwiteite van die SARK.
10.0.0 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).)
(Besluite soos verkry vanaf die web by
http://www.gksa.org.za/sinode2006/Acta2006.pdf op 18 Junie 2008)
Agtergrond
Die Gereformeerde Kerk Pretoria het kort ná Sinode 2006 die genoemde besluite van die
Sinode ter tafel geneem en gehanteer.
Hierdie Beswaarskrif berus op die Rapport wat aanvaar is en aangeheg is. Hierdie Rapport is
in sy geheel deel van hierdie Beswaarskrif, en sake wat in die Rapport genoem word en nie
direk in hierdie Beswaarskrif genoem word nie, is steeds volledig deel van hierdie
Beswaarskrif.
Beswaargrond 1
Daar bestaan geen noodsaak vir lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke nie.
Die gronde vir die beswaar is in die aangehegte Rapport uiteengesit, besonderlik in
paragraaf 5.6.2 “Noodsaak van SARK-lidmaatskap”.
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Beswaargrond 2
Daar bestaan geen gemeenskaplike Belydenisgrond met die meeste ander kerke in die
SARK nie.
Die gronde vir die beswaar is in die aangehegte Rapport uiteengesit, besonderlik in
paragraaf 5.6.3
Beswaargrond 3
Die SARK verwerp nie homoseksualiteit en die uitlewing daarvan as in stryd met die Woord
nie.
Die gronde vir die beswaar is in die aangehegte Rapport uiteengesit, besonderlik in
paragraaf 5.6.4
Beswaargrond 4
Die SARK verwerp nie die “ Interfaith”- en “Multifaith”-bewegings nie, inteendeel, die SARK
neem aan sulke aksies deel.
Die gronde vir die beswaar is in die aangehegte Rapport uiteengesit, besonderlik in
paragraaf 5.6.5
Samevattende beswaar
Daar is genoegsame gronde wat duidelik aantoon dat enige verbintenis met die SARK
onversoenbaar is met die eise wat die Koning van die Kerk stel.
CCC. MEERDERHEIDSRAPPORT VAN KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif: GK Pretoria (D) teen die besluit om aansoek te doen om SARKlidmaatskap (plus die Bylae wat aan die Kommissielede uitgedeel is).
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
(Die numering in die Bylae stem nie heeltemal ooreen met die numering wat gegee word
in die Agenda nie, maar ons glo ons het dit reg afgelei.)
2.1 Die GK Pretoria het niemand van sy Kerkraad aangewys om die saak vir die Sinode te
stel nie, maar die Beswaarskrif is deeglik verwoord en aan die Sinode deurgegee met
’n Bylae.
2.2 Verskeie broeders het van die geleentheid gebruik gemaak om met die Kommissie te
kom praat en insette te lewer.
2.3 Prof JM Vorster en ds PW Kurpershoek, wat met die SARK skakel, het ook inligting
oor hulle skakeling gegee.
2.4 Die Sinode moet kennis neem van die volgende sake:
2.4.1 Die drie byvoegings wat Sinode 2006 gemaak het by die besluit om aansoek te doen
om Lidmaatskap van die SARK (Acta 2006:175 3.2)
a) “Die Sinode stel dit duidelik dat die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika hulle
onafhanklikheid behou en nie per assosiasie verantwoordelikheid aanvaar vir
elke standpunt en handeling 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 Sinode te adviseer oor die voortsetting van ons
lidmaatskap”.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.1.
3.1

Beswaargrond 1 “Daar bestaan geen noodsaak vir lidmaatskap van die SuidAfrikaanse Raad vir kerke nie” (Die gronde vir beswaar vind ons in die Bylae, p4, 2
[5.6.2])
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3.1.1 Beredenering
3.1.1.1 Die GK Pretoria haal as motivering ’n deel van die Minderheidsrapport aan, wat
reeds deur Sinode 2006 gehanteer en nie aanvaar is nie. Daarin word geredeneer
dat die kerk geroep is om te getuig volgens ons Belydenis. Verder word ook op ’n
gevaar gewys dat die “suiwer stem van die GKSA sodanig verswelg word deur ’n
meer getemperde standpunt, dat dit later glad nie meer duidelik gehoor sal word
nie”.
3.1.1.2 Die GK Pretoria voeg twee Skrifbewyse by die Minderheidsrapport waaruit hulle
aangehaal (3.1.1.1) het om aan te toon dat daar ook ander wyses is om voor die
owerheid te getuig, te wete Jona (Jon 3:36) en Barug (Jer 36). Deur hierdie wyses
uit die Skrif aan te toon, word juis die gedagte van die besluit Sinode 2006 versterk
dat daar meerdere wyses bestaan om te getuig.
3.1.2 Bevinding
Hierdie motivering oortuig nie dat die lidmaatskap by die SARK opgehef moet word
nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.1.2.
3.1.3 Aanbeveling
Beswaargrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2

Beswaargrond 2 “Daar bestaan geen gemeenskaplike belydenisgrond met die
meeste ander kerke in die SARK nie” (Die gronde vir beswaar vind ons in die Bylae,
p4, 3 [5.6.3])
3.2.1 Beredenering
3.2.1.1 Die GK Pretoria weerspreek sy eie beswaargrond in sy motivering
Eerstens beweer hulle dat daar geen Gemeenskaplike Belydenisgrond is nie, terwyl
hulle in hulle motivering dit duidelik stel dat die meeste lidkerke van die SARK aan
hulle onbekend is (in die Bylae, Beswaarskrif p5, 3).
Tweedens beweer hulle dat daar geen Gemeenskaplike Belydenisgrond is nie,
terwyl hulle in hulle motivering dit duidelik stel dat met die lidkerke wat wel bekend
is, weinig Belydenisgemeenskap bestaan, buiten die basiese (in die Bylae,
Beswaarskrif, p5, 3). “Geen” wat in die beswaar gebruik word, bestaan dus wel in
die basiese belydenis ooreenkomste van die kerke wie se Belydenis bekend is. Die
vlak van ekumeniese kontak in die huidige Suid Afrikaanse samelewing vereis nie
konfessionele eenheid in hierdie saak nie.
3.2.2 Bevinding
Uit hulle eie erkenning is daar ’n basiese Belydenisgrondslag met van die lidkerke
van die SARK wat nie onbekend is nie. ’n Basiese gemeenskaplike
Belydenisgrondslag dien as vertrekpunt vir ’n gesprek en die redenasie van die GK
Pretoria kan nie as motivering vir opsegging van lidmaatskap dien nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1 tot 3.2.2.
3.2.3 Aanbeveling
Beswaargrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.3

Beswaargrond 3 “Die SARK verwerp nie homoseksualiteit en die uitlewing
daarvan as in stryd met die Woord nie” (Ons vind die gronde vir die beswaargrond
op p5 van die Bylae by 4 [5.6.4])
3.3.1 Beredenering
3.3.1.1 Die beswaardes toon duidelik aan dat die SARK nie homoseksualiteit afwys nie,
soos daar ook ander sake is. Tog oortuig die beswaardes nie om te onttrek nie,
gemeet aan die getuienisroeping van die kerk om oral te getuig.
3.3.1.2 Punt 5 van hulle bewysgrond wat beweer dat om lid van die SARK te word, sal die
GKSA hierdie amptelike houding van die SARK mede onderskryf en hom verbind tot
samewerking met ’n groepering wat openlik homoseksualiteit goedkeur en toejuig.
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Hierdie motivering is nie geldend nie, want die besluit van die Sinode 2006 is
geneem welwetende dat die GKSA hulle onafhanklikheid behou en nie per
assosiasie verantwoordelikheid aanvaar vir elke standpunt en handeling van die
SARK nie. Die GKSA se lidmaatskap vereis nie dat die GKSA sy Belydenis moet
prysgee of gelykstel aan enige ander kerk wat ook deel van die SARK is nie.
3.3.2 Bevinding
Die GKSA het hom reeds duidelik gedistansieer van sekere standpunte van die
SARK en sal dit, vanuit ons gebondenheid aan Skrif en Belydenis, steeds doen.
Besluit: Kennis geneem van 3.3.1 tot 3.3.2.
3.3.3 Aanbeveling
Beswaargrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.4

Beswaargrond 4 “Die SARK verwerp nie die “Interfaith”- en “Multifaith”bewegings nie, inteendeel, die SARK neem deel aan sulke aksies” (Ons vind die
gronde vir die beswaargrond op p6 van die Bylae by 5 [5.6.5])
3.4.1
Beredenering
3.4.1.1 Die beswaardes toon aan dat daar gevalle was waar hierdie praktyke voorgekom
het.
3.4.1.2 Die GKSA het hom alreeds oor sekere aksies van die SARK uitgespreek.
3.4.1.3 Die bevinding dat dit ondenkbaar is dat ’n Gereformeerde Kerk hom regstreeks op
eie houtjie of onregstreeks deur die SARK of ander organisasies aan “Interfaith”optrede kan verbind, word nie verder beredeneer nie en gee geen rede hoekom die
GKSA nie lid moet wees van die SARK nie.
3.4.1.4 ’n Klompie Skrifgronde word in 4 aangehaal, maar nie bespreek of behandel nie.
3.4.1.5 Hoewel die SARK deelneem aan Interfaith-aksies, bepaal die besluit van Sinode
2006 dat die GKSA hulle onafhanklikheid behou en nie per assosiasie
verantwoordelikheid aanvaar vir elke standpunt en handeling van die SARK nie.
3.4.2 Bevinding
Die Kommissie is van mening dat die lidmaatskap van die SARK nie deelname aan
“Interfaith”-aksies verplig/afdwing nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.4.1 tot 3.4.2.
3.4.3 Aanbeveling
Beswaargrond 4 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.
DDD. MINDERHEIDSRAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Opdrag
Beswaarskrif: GK Pretoria (D) teen die besluit om aansoek te doen om SARKlidmaatskap.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet kennis neem
2.1.1 Dieselfde as in die Eerste Rapport
2.1.2 Die Kommissie het wel telefonies toeligting van ds HT de Villiers ontvang.
2.2 Dieselfde as in die Eerste Rapport.
2.3 In Matteus 28:19 staan die volgende: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die
nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en
leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”
2.4 Die verantwoordelikheid wat toe op Jesus Christus se dissipels gerus het om die
Evangelie aan ongelowiges te verkondig, rus ook op die Christene van vandag. Die feit
dat ons in hierdie Sinode 2009 byeen is as mense wat nie net een taal nie, maar
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verskeie moedertale het, is bewys daarvan dat ook die GKSA bemoeienis wil maak
met hierdie profetiese roeping wat die Koning van die kerk ons opgelê het.
2.5 So is dit dan ook ons Ordereëling as kerklike vergadering om “in voorkomende gevalle
as kerk van Christus voor die owerheid te getuig”, KO, art 28.
2.6 Verder bely ons ook in NGB, art 36 die volgende oor die huidige Suid-Afrikaanse
owerheid wat God oor ons aangestel het: “En dit is nie alleen hulle taak om aan die
staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige
Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te
gaan en uit te roei, die ryk van die Antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus
Christus te bevorder, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy
Woord beveel.”
Dat ons owerheid tans nie is wat ons uit God se Woord bely dit moet wees nie, stel
ons profetiese roeping teenoor die owerheid as ’n voor die handliggende gegewe. God
moet immers ook in die owerheid die eer ontvang wat Hom toekom.
2.7 Die Formulier vir die bevestiging van ouderlinge stel onder punt vier dat die ouderling
se opdrag soos volg is: “U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in
Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk.”
Oor die inhoud van ons boodskap en dat ons dit aan die regering moet verkondig is
daar eenheid in die GKSA. Hiervoor kan ons God dank, want dit is die band van
eenheid in die Evangelie en roeping wat net deur sy Gees tussen ons gesmee kon
word.
2.8 Sinode 1967 besluit: Hierby mag die bestaande ekumeniese bewegings nie uit die oog
verloor word nie. Dit lê nie op die weg van die kerk om by sulke organisasies aan te
sluit nie (Acta 1967:367).
2.9 Sinode 1997 besluit: In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit nie net oor
’n gesprek oor hoe kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie, maar ook oor
profetiese getuienis vir die waarheid en teen die leuen, asook oor samewerking in
soverre daar ’n gemeenskaplike taak is wat behartig moet word (Acta 1997:176).
2.10 Dit is belangrik om te onthou dat die vraag nie handel oor getuienis teenoor die SARK
en sy lede per se nie, maar eerder oor die GKSA se profetiese roeping teenoor die
regering. Dit is dan ook die manier waarop hierdie saak by Sinode 2006 aan die orde
gekom het.
Die oorspronklike opdrag aan die Deputate was om: Namens die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die regering van die Republiek van SuidAfrika en ander instansies waarmee ons as Gereformeerde Kerke moet skakel,
onderhou (Acta 2003:230).
2.11 In 1 Korintiërs 5:11 staan daar: “... maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met
iemand wat, al staan hy as ’n broeder bekend, ’n hoereerder is of ’n gierigaard of ’n
afgodedienaar of ’n kwaadspreker of ’n dronkaard of ’n rower nie; met so iemand moet
julle selfs nie saam eet nie.”
2.12 Assosiasie met ’n persoon wat homself ’n Christen noem, maar wie se lewenswandel
en Belydenis dit weerspreek, word deur die Woord van die Here verbied. Daarom het
die GKSA ook nie te lank gelede nie haar onttrek van die Gereformeerde Ekumeniese
Raad (GER).
2.13 Die belangrikste punt van verskil tussen broers in die GKSA is dus nie oor die inhoud
van ons boodskap teenoor die regering of dat ons ’n roeping het om dit te doen nie.
Die verskil tussen ons is oor hoe ons die Evangelie aan die owerheid moet bring. Moet
ons dit deur tussengangers van twyfelagtige herkoms en oortuiging doen, of sal die
Here vir ons Self die weë na die owerheid oopmaak? Ons kan ook vra: Dikteer die
Evangelie aan ons slegs die inhoud van ons boodskap aan die regering? Of dikteer dit
ook aan ons hoe ons dit aan die regering moet bring?
Besluit: Kennis geneem van 2.1.1 tot 2.13.
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3. Beswaargrond 1
3.1 Beredenering
3.1.1 In die Skrif is daar duidelike voorbeelde wat toon dat dit nie noodsaaklik is … om aan
enige organisasie te behoort om deur die regering gehoor te word nie.
3.1.2 Net so word die voorbeeld van Barug, die profeet Jeremia se skriba, aangehaal.
Barug lees die Woord van God aan die volk, waarna koning Jojakim se vorste hom
laat roep om ook na die Woord te luister. Wanneer die vorste dit aan die koning lees,
verwerp hy dit en laat dit in die vuur verbrand.
3.1.3 In albei gevalle is die Woord van God aan konings bedien deur in die openbaar te
spreek. Een koning het dit geglo, die ander het dit verwerp.
3.2 Bevinding
3.2.1 Sinode 2006 het geoordeel dat dit nodig is om by die SARK aan te sluit om “groter,
direkter” toegang tot die owerheid te kry (Acta 2006:172, 3.2 a).
3.2.2 Uit die motivering wat die beswaardes gee, is dit duidelik dat die toegang tot die
owerheid (konings) deur God gegee word deur bloot die Woord van God in die
openbaar te verkondig. Die Here sal die getuienis by die owerheid uitbring. Daar is
geen noodsaak om dit deur menslike planne deur die SARK by die regering uit te kry
nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.2.2.
3.3 Aanbeveling
Daar word gevolg gegee aan die beswaargrond.
Besluit: Afgekeur.
4. Beswaargrond 2
4.1 Beredenering
4.1.1 Die wese van die SARK is veelheid van belydenis solank dit “Christelik” klink, en
derhalwe gebrek aan Belydenis. Die SARK se “Preamble” kan beskryf word as ’n
precis of baie korterige opsomming van ons Belydenis van Atanasius. Maar waarom
dan nie die hele Belydenis van Atanasius nie? En wat het dan geword van die
Belydenis van Nicea, en die Apostoliese Geloofsbelydenis, Die Nederlandse
Geloofsbelydenis; Die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls?
4.1.2 Lidmaatskap van die SARK, met die doel om teenoor die owerheid te getuig, sal die
GKSA se Reformatoriese Belydenis demp.
4.2 Bevinding
Bogenoemde motivering is grondig.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.2.
4.3 Aanbeveling
Daar word gevolg gegee aan die beswaargrond.
Besluit: Afgekeur.
5. Beswaargrond 3
5.1 Beredenering
5.1.1 Die GK Pretoria toon klinkklaar aan dat die SARK homoseksualiteit nie as sondig
beskou nie. Die SARK se sekretaris generaal het die sogenaamde “selfde geslag
huwelike” beskryf as “a joyful affirmation of their humanity and dignity”.
5.1.2 Nog ander duidelike uitsprake en voorbeelde uit SARK geledere word genoem om
die beswaargrond te staaf.
5.2 Bevinding
Bogenoemde motivering is grondig.
Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.2.
5.3 Aanbeveling
Daar word gevolg gegee aan die beswaargrond.
Besluit: Afgekeur.
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6. Beswaargrond 4
6.1 Beredenering
6.1.1 Die SARK kan sonder twyfel beskryf word as “interfaith”. Wat ’n samewerking met
nie-Christelike godsdienste veronderstel.
6.1.2 Die beswaardes voer duidelike Skriftuurlike gronde aan, waarom die “Interfaith”beweging onomwonde afgewys moet word.
6.1.3 Die beswaardes se bevinding lui as volg: Dit is ondenkbaar dat ’n Gereformeerde
Kerk hom regstreeks op eie houtjie of onregstreeks deur die SARK of ander
organisasies aan Interfaith-optrede kan verbind.
6.2 Bevinding
Die motiverings wat die beswaardes aanvoer in hulle betoog dat die SARK nie die
“Interfaith”- of “Multifaith”-bewegings verwerp nie, en selfs aan sulke aksies deelneem,
slaag.
Besluit: Kennis geneem van 6.1 tot 6.2.
6.3 Aanbeveling
Daar word gevolg gegee word aan die beswaargrond.
Besluit: Afgekeur.
7. Gevolgtrekking
Beswaargrond 1 slaag.
Beswaargrond 2 slaag.
Beswaargrond 3 slaag.
Beswaargrond 4 slaag.
Besluit: Afgekeur.
Die Beswaarskrif slaag.
Besluit: Afgekeur.
Besluit: Die Minderheidsrapport word nie goedgekeur nie. Die Meerderheidsrapport is
goedgekeur.
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15.6 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD – GKSA
SE LIDMAATSKAP VAN DIE SARK (Artt 19, 34, 257, 259, 265, 280)
EEE. Ds SA Cilliers stel die Beswaarskrif.
FFF. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 5.
GGG. Ds PK Lourens rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 5.
HHH. ’n Minderheidsrapport was laat vir indiening en kon gevolglik nie gestel word nie. Die
Rapporteur van die betrokke Minderheidsrapport wat nie gedien het nie, kry geleentheid
om sy saak tydens die bespreking te stel.
III. Besluit: Die Sinode besluit om ’n Kommissie aan te wys om in die lig van die
beswaargronde wat geslaag het, die gewig van die betrokke beswaargronde te bepaal
en na aanleiding van die Sinode te adviseer of die Beswaarskrif slaag al dan nie. Die
volgende Kommissie word aangewys: dr JH Howell (s), di HC van Rooy, SA Cilliers, B
Companie en prof A le R du Plooy.
JJJ. Dr JH Howell rapporteer namens die Ad hoc-kommissie.
KKK. Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Ad hoc-kommissie oor die implikasie dat
die Beswaarskrif van Streeksinode Bosveld oor SARK geslaag het.
LLL. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
1.1 3.2 Lidmaatskap SARK (Acta 2006:172-175)
Die Deputate is van oordeel dat die GKSA aansoek om lidmaatskap van die SuidAfrikaanse 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 by die SARK aan te sluit.
(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 om ’n meer invloedryke rol
binne die breër kerklike omgewing te speel. Die teologiese klimaat binne die SARK
het sedert 1994 baie 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 óf deel moet word van die
struktuur, óf 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 wêreld 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: “PREAMBLE
1 The South African Council of Churches is a fellowship of
Churches and organisations which confess the Lord Jesus Christ as
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God and Saviour, according to the Scriptures, and therefore seek to fulfil
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 creedal 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.
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 owerheid.
(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.
Besluit: 3.2 hierbo word goedgekeur met die volgende byvoeging:
(a) “Die Sinode stel dit duidelik dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
hulle onafhanklikheid 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.”
1.2 4.1.4 ’n Verteenwoordiger te benoem om die GKSA by die SARK te verteenwoordig en
sodoende toeganklikheid en inspraak by die regering te hê. Besluit: Goedgekeur.
Laasgenoemde besluit (1.2) is by wyse van opdrag aan te benoemde Deputate ’n
direkte voortvloeisel van die eerste besluit (1.1). Dit word daarom nie afsonderlik
hanteer nie, omdat dit onafskeidbaar deel is van een saak, nl. oor lidmaatskap van die
SARK.
2. Die gronde van beswaar
2.1 Die besluit gaan daarvan uit dat die kerk haar van buite af mag en moet laat voorskryf
hoe sy haar profetiese taak moet uitvoer.
2.2 Die besluit berus op ’n foutiewe en onvolledige voorstelling van die SARK.
2.3 Die besluit bring die GKSA se lidmaatskap by die ICRC in gedrang en dit is nie in die
besluit verreken nie.
2.4 Die besluit is in stryd met NGB, art 36.
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3. Motivering van beswaargronde
3.1 Beswaargrond 2.1 (Die besluit gaan daarvan uit dat die kerk haar van buite af mag en
moet laat voorskryf hoe sy haar profetiese taak moet uitvoer)
3.1.1 Die motivering om lidmaatskap van die SARK toon geen gronde daarvoor vanuit die
Skrif en of Belydenisskrifte nie. Die Deputate meen dat lidmaatskap by die SARK vir
die GKSA groter direkte toegang tot die owerheid (bedoelende die regering-van-diedag) sal gee. Weer is daar geen begronding van of vir hierdie stelling nie. Daarby is
die stelling teenstrydig. “Direkte” toegang beteken tog tweesydige gesprekvoering,
hetsy skriftelik of mondeling. Dit verval wanneer daar deur ’n ander liggaam gewerk
word wat ’n gesamentlike standpunt van al sy medewerkers voorlê.
3.1.2 In die beredenering word wel drie tekste vermeld, maar dan gaan dit nie om
lidmaatskap van die SARK nie, maar wel oor die kerke se roeping om op
gereformeerde grondslag profetiese getuienis in die wêreld en aan die owerheid te
gee [Acta 2006:173, (b)(ii)]. Hierdie getuienis vanuit die Woord aan die owerhede kan
steeds, sonder lidmaatskap van die SARK, voortgaan. Indien gesprekvoering nie
moontlik is nie, kan dit nog skriftelik of per kerklike besluitneming geskied.
3.1.3 As motivering word wel gestel dat gesamentlike kerklike getuienis binne die nuwe
grondwetlike bestel baie belangrik is. Hierdie stelling is ook nie begrond vanuit die
Skrif en Belydenisskrifte nie. Dit hou stellig verband met die volgende paragraaf in die
motivering vir betrokkenheid by die Parlementêre Lessenaar van die NG Kerk:
“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”
(Acta 2006:172, 3.1.1).
3.1.4 Hierdie besluit maak van die kerk in die algemeen en die GKSA in die besonder ’n
belangegroep (kyk 3.1.3). Die ware Kerk is egter nie ’n belangegroep nie; dit is die
Liggaam van die Here Jesus Christus. Die ware Kerk kyk daarom in die eerste en
laaste plek na die Waarheid van die Woord en getuig daarvolgens en daarvan. Nie
getalle nie, maar die Waarheid van getuienis is kragtig. Vir politici mag getalle
deurslaggewend wees, maar vir Kerke is die Waarheid nie net deurslaggewend nie,
maar die enigste grond waarop hulle hul profetiese taak uitvoer (kyk NGB, art 5).
3.1.5 Die eise van die nuwe grondwetlike bestel blyk die belangrikste grond te wees
waarop die besluit rus. In hierdie geval word erkenning gegee aan die owerheid van
die dag dat hy die kerke kan voorskryf oor die wyse waarop hulle hul profetiese taak
moet verrig. In hierdie geval is Kol 2:8 (verwysing van die Deputate) eerder ’n
duidelike waarskuwing dat die weg van lidmaatskap by die SARK nie opgegaan kan
word nie.
3.2 Beswaargrond 2.2 (Die besluit berus op ’n foutiewe en onvolledige voorstelling van die
SARK)
3.2.1 Die Sinode is alleen ingelig oor enkele beleiduitsprake sonder dat dit getoets is in die
lig van vraag en antwoord 30 van die Heidelbergse Kategismus. Die SARK se aksies
en ander uitsprake kom nie ooreen met bogenoemde beleiduitsprake nie.
3.2.2 In die Inleiding tot die “SACC Constitution” staan o.a.:
A “3. Onder leiding van die Heilige Gees is die Raad ’n instrument en dienaar van die
Kerke, verbind tot die stimulering en totstandbringing van gemeenskap, samewerking
en eenheid tussen sy lidmaat Kerke en alle ander Christene in hulle gemeenskaplike
sending in die wêreld
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Die werk van die Raad is gebaseer op die erkenning van Jesus Christus as die
geestelike Hoof van die Liggaam en is tot die eer van die een God, Vader, Seun en
Heilige Gees.
Indien dit die waarheid is, waarom word Christus se gebooie verwerp? “As julle my
liefhet, bewaar my gebooie” (Joh 14:15). Een van die motiveringsgronde vir die
besluit om lidmaatskap is dat die “teologiese klimaat binne die SARK het sedert 1994
baie verander ...”
Dit is nie waar nie. Van sy ontstaan was die SARK ’n multigodsdienstige beweging in
stryd met Deut 6:4. Dit bly steeds geldig soos blyk uit die volgende feite:
3.2.2.1 Binne die geledere van die SARK word die maagdelike geboorte van Jesus
Christus verwerp (Biskop Desmond Tutu).
3.2.2.2 Die SARK erken en bevorder steeds ’n veelgodedom. Daarom word die erkenning
van Jesus Christus as die Christelike Hoof o.a. weerspreek deur ’n “Interfaith”erediens wat op 14 April 2005 te St George Katedraal in sentraal Kaapstad gehou
is.
“Ander aanbiddingsleiers by die ‘interfaith’-byeenkoms het ingesluit die ... Rev
Rowan Smith, Dekaan van St George’s; die Rt Rev Garth Counsell, Assistent
Biskop van Kaapstad; Rev Themba Mntambo, predikant van die Central
Methodist Mission en verteenwoordiger van Biskop Andrew Hefkie; Mev
Angelene Swart, President van die Morawiese Kerk; Sheikh Mujahied Laattoe,
Moslem Raad van Justisie; Mr Michael Bagraim, Suid-Afrikaanse Joodse Raad
van Deputate; Rev Matt Esau; Rev Walter Brownridge, Kanon Kantor van St
George’s, Rev Keith Vermeulen, direkteur van die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke se Parlementêre Kantoor en Rev Roger Roman, Ekumeniese Sekretaris
van die Westelike Kaap se Provinsiale Raad van Kerke.
Terwyl hulle “Siyahamba – We are marching in the light of God” sing, het die
geloofsleiers in St George’s se breë middelpaadjie afgeloop en die strate in ...
gevolg deur die vergadering ...
Vader Pearson het aan die skare gesê: “A luta continua! So lank as wat mense
honger bed toe moet gaan in die aand, so lank as wat mense nie toegang het
tot voldoende gesondheidsversorging en medikasie nie, so lank as wat mense
nie water kan bekostig nie, moet die ‘struggle’ voortduur.” (Uit: Interfaith Relief
Commission Established, 6 Januarie 2005.)
3.2.2.3

Dit word verder weerspreek deur die SARK se “interfaith”-kommissie wat gestig is
om hulp te verleen aan mense wat deur die tsunamiramp getref is en uitsprake
daarna.
“Verenig deur hulle gesamentlike sorg en skok oor die omvang van die
tsunamiramp in Suid-Oos Asië, het leiers van alle geloofsgroepe –
verteenwoordigend van die Joodse, Christelike, Boeddhistiese, Moslem- en
Hindoegemeenskappe vandag in Johannesburg byeengekom ... hulle
aansienlike kragte gekombineer om die ‘Interfaith’ Ramp en Humanitêre
Reddingskommissie te vorm.”
“Hierdie ‘interfaith’-inisiatief vandag is deel van die Suid-Afrikaanse droom van
eenheid in verskeidenheid. Dit demonstreer ook die relevantheid en
belangrikheid van godsdiens as hoofkrag in Suid-Afrika, ’n diep gelowige land,”
het Chief Rabbi Warren Goldstein gesê.” (Uit: Interfaith Relief Commission
Established, 6 Januarie 2005.)
B “4. Die teologiese grondslag van die Raad is ’n gemeenskaplike belydenis van
die Christen geloof van sy lede en is nie ’n geloofstoets van Kerke of individuele
lede nie. Die Kerk is nie verbind tot enige teologiese verstandhouding van die Kerk
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3.2.3

3.2.4

nie, en lidmaatskap van die Raad behels nie die aanvaarding van enige spesifieke
dogma van die Kerk nie.”
Hier word valslik verklaar dat al die lidmate van die SARK (ten minste)
gemeenskaplik Christus bely. Uit die inligting vervat in die Bylae wat volg, blyk dit
duidelik hoe die waarheid hier verdraai word. Die Rooms-Katolieke Kerk aanbid dan
vir Maria as bemiddelaar. En die Religious Society of Friends het geen belydenis
nie (kyk die ledelys Bylae A).
In die Konstitusie, nr 3, staan die hoofdoelwitte van die SARK:
“3.1 Om uitdrukking te gee aan Christus se Heerskappy oor elke aspek en area van
menslike lewe deur die bevordering van die geestelike, sosiale, intellektuele en
fisiese welvaart van alle mense.” Hoe kan “aan Christus se Heerskappy” uitdrukking
gegee word deur menslike welvaart te bevorder? Die mens wil aan Christus voorskryf
waarmee Hy Hom moet bemoei as Hy hoof van ons kerk wil bly, nl. die welvaart van
die mens.
Dis die ou versoeking waarmee Satan na die Here gekom het in die woestyn.
Christus het die heerskappy oor die koninkryke van die wêreld afgewys omdat die
voorwaardes was dat Hy Satan moes aanbid. “Die Here jou God moet jy aanbid en
Hom alleen dien” (Matt 4:10).
“3.2 Om die eenheid, wat beide God se wil vir die skepping en God se geskenk aan
die Kerk is, te koester.”
Uit hulle dade en aksies is dit duidelik ’n onnatuurlike, strukturele en uiterlike
“eenheid” wat ten koste van belydenis afgeforseer word. Dis nie die eenheid in die
geloof wat die Here van sy kinders eis nie. Dis die eenheid van Babel, waar God se
wil (vermeerder en vul die aarde, Gen 9:1) nie geld nie, maar die mens se
selfverlossingswil (laat ons vir ons ’n stad bou ... sodat ons nie oor die hele aarde
verstrooi raak nie, Gen 11:4). Die intergeloofaksies (hierbo vermeld) bevestig dit en
dit is in stryd met 1 Kor 1:10 wat duidelik ’n voorbeeld is wat God deur Paulus aan
ons gee van wat onder ekumenisme verstaan moet word. Dit is die gemeenskap van
die wat eenders bely: onderling, gemeentlik en kerklik.
“3.3 Om sodanige dinge te doen en aan te moedig as wat faktore wat die Kerke van
mekaar skei, sal verminder, hetsy leerstellig, liturgies of prakties.”
Weereens: waarom bestaan daar verskillende denominasies? Met hierdie “nuwe
ekumeniese eenheid” wil hulle uitwis wat die Here by Babel gedoen het. Daarom
praat hulle met mekaar, oor alle denkbeeld-, begrips- en godsdiensverskille heen, oor
menslike welvaart.
Daar word ligtelik heengeskeer oor die kenmerke van die ware en valse kerk (NGB,
art 29) omdat dit vir die SARK van geen belang is nie.
“3 7 Om gesprek aan te knoop met mense van ander gelowe en oortuigings.” Het ons
hier te make met ’n opregte ywer om die Woord van die Here aan die nasies te
verkondig? Sending of Evangelisasie? Nee, dis “multifaith” of “interfaith”, waar die
Christengeloof gelykgestel word aan enige en elke ander geloof op die toneel. Dink
maar aan die SARK se “interfaith”-aksies, soos die “erediens” in Kaapstad, waar ’n
Joodse Rabbi, ’n Moslempriester en ’n versameling geestelikes saamgebid en gesing
het (“Siyahamba – We are marching in the light of God ...” Watter God? Jesaja 8:20).
Nog ’n voorbeeld is die sending van ’n Moslempriester en ’n “reverend” na Rwanda
om saam met Rwandese vir vrede te bid (kyk Bylae A). Weereens: “Die Here jou God
moet jy aanbid en Horn alleen dien” (Matt 4:10).
Die Missie van die SARK lui:
As a National Council of Churches and Institutions, the SACC, acting on behalf of
its member churches, is called by the Triune God to work for moral reconstruction
in South Africa, focussing on issues of justice, reconciliation, integrity of creation
and the eradication of poverty and contributing towards the empowerment of all
who are spiritually, socially and economically marginalised.
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Die verheerliking van God se Naam, die uitbreiding van sy Koninkryk en die
handhawing van sy Wil is hier duidelik ondergeskik aan menslike en sosiale strewes
(vgl. die Onse Vadergebed).
3.2.5

3.2.6

Die SARK bots met ons Belydenis in NGB, art 5, waarin ons bely: Ons aanvaar al
hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig,
daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat
daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar
veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die
bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat
daarin voorspel is, plaasvind.
Die SARK verduidelik vir ons op hulle eie webblad dat die Bybelse waarhede nie
altyd dieselfde vir die een geslag beteken as vir die volgende geslag nie. Hulle sê dat
die gedeeltes wat oor homoseksualiteit handel nie vir ons geslag beteken dat dit
verwerplik is nie. Daarmee word die Waarheid van die Skrif gerelativeer.
“Scripture speaks afresh to each generation. Just as there is not one view on
marriage, there is also no single authoritative interpretation of scripture. We view
the Bible as God’s living word. As such, it is capable of speaking afresh to
humanity at different times and in different places and circumstances. The
handful of passages most commonly read as condemnations of
homosexuality were informed by the dominant understanding of human
nature at the time they were written. They must be read and interpreted in
their historical and cultural context. They should not be simplistically applied to
contemporary society any more than ancient ways of explaining the natural world,
also evident in scripture, should be used to dismiss the conclusions of centuries of
scientific inquiry. More importantly, our interpretations of these texts must be
‘checked’ against the central messages that emerge clearly and powerfully from
the Gospel: Christ's admonition to love God and to love one’s neighbours, as well
as his particular compassion for the poor, the marginalized and the oppressed”
(vgl. http://www.sacc.org.za/news06/marriage.html).
In die lig van bogenoemde uitspraak is dit dan ook nie verbasend dat sommige
SARK-verteenwoordigers glo dat daar nie so iets soos die waarheid bestaan nie:
“Truth in the Bible is evolving with time”, said a South African Council of Churches
(SACC) representative during the public hearings on the proposed new Equality
Bill in parliament in Cape Town today. In response to a question about gay rights
posed by ACDP MP Advocate Mighty Madasa, the representative said, ‘Some
things that were prohibited in the past are no longer prohibited. The SACC wants
to see the concept of family broadened to include all kinds of family.’ Homosexual
and sodomy rights activists are advocating that the concept of family in South
Africa’s laws should include homosexuals in relationships. The SACC said that its
role is not to interpret the Bible or guide its affiliates. The SACC says in its
submission that the bill should address discrimination faced by individuals in ‘non
traditional’ families. The council also supports the clause in the bill stating that
anyone intending to have an abortion should receive special protection from
discrimination” (http://www.cft.org.za/news/1999/30-11-1999.html).
Daar bestaan dus geen vaste basis vanwaar die GKSA binne die SARK ’n saak kan
aanspreek en dit kan beredeneer nie.
Dit is duidelik dat die SARK geen ekumeniese eenheid van belydenis bevorder nie,
maar ’n wêreldse eenheid ten koste van belydenis. Dit is nêrens onder die
bekendstelling van die SARK aan die Sinode van 2006 voorgehou nie.
Die intergeloofsaamtrekke van die SARK was egter nie beperk tot die vorige eeu nie,
want
op
6
Januarie
2006
het
die
SARK
’n
persverklaring
(http://www.sacc.org.za/news05/ifrelief.html) uitgereik waarin hulle bekend maak dat
’n Intergeloofshulpkommissie saamgestel is. Hulle doen dan ’n beroep op kerke om
intergeloofgebedsbyeenkomste te reël. Hulle sê onder andere:
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3.2.7

“United by their common concern and shock at the magnitude of the Tsunami
disaster in South East Asia, leaders from all faith groups – representing the Jewish,
Christian, Buddhist, Muslim and Hindu communities – met in Johannesburg today to,
in addition to what the Government and other sectors are doing, combine their
considerable forces to form the Interfaith Disaster and Humanitarian Relief
Commission.
The newly formed body will become a permanent forum ...”
“This interfaith initiative today is part of the South African dream of unity in diversity. It
also demonstrates the relevance and importance of religion as a major force in South
Africa which is a deeply religious country”, said Chief Rabbi Warren Goldstein.
The South African Council of Churches, in addition to an appeal to churches to
arrange combined services with other faith communities, has called for a
National day of prayer and fasting on Wednesday, January 12 at 13:00 in churches
throughout the country. The SACC has also requested women’s organizations to set
aside Thursday, January 13 for prayer and fasting.
For Sir Peter Just of the Buddhist Community, the disaster needs to be seen as an
environmental warning.
“As difficult as it is to come to terms with the human suffering, it is Karmic retribution
for what humans have done to the planet. A more positive side though, is that the
tragedy has brought about the need for people to work together, and to realize that it
is possible to co-exist”, he said. Issued on behalf of the SACC by the Methodist
Communications Office” (Die Karmaleer is ’n sentrale leerstuk in die panteïstiese
Boeddhisme. Daarvolgens is daar ’n oorsaaklike noodwendigheid tussen optrede en
gevolge en daarom is dit ’n wesensgrond vir die geloof van die reïnkarnasie –
Christelike Ensiklopedie Deel III: Karma).
Die duidelike verwantskap wat bestaan tussen die SARK en die WRK is ook nie
aangetoon nie.
As ons na die 2005 finansiële verslag van die SARK kyk, dan kan ons sien dat hulle
in 2004 R581 280 en in 2005 R44 179 van die WRK ontvang het. Daar is dus ’n
finansiële verwantskap tussen hierdie twee organisasies (SACC Annual Report
2005:20, (httpp://www.sacc.org.za/docs/anrept05.pdf).
In die SARK se jaarverslag van 2005 vertel die algemene sekretaris van die SARK, dr
Molefe Tsele, vir ons wat die verwantskap tussen die SARK en WRK is:
“Since 1994 the South African Coucil of Churches has played a growing role in
efforts to promote peace, justice and abundant life in the region, across the
continent and throughout the world. In doing so, the Council works with and
through larger ecumenical bodies, such as Fellowship of Councils of Churches in
Southern Africa (FOCCISA), the All Africa Conference of Churches (AACC) and
the World Council of Churches (WCC)”.
Op 13 Augustus 2001 maak die WRK in ’n persverklaring die volgende bekend:
“Raiser [WRK algemene sekretaris] notes that the visit [na Suid-Afrika] is a
renewal of the solidarity between WCC and SACC and an ‘expression of hope
that SACC can continue and increase its significant role in the people’s life in
what promises to be a critical time in South Africa’. Raiser’s last visit to South
Africa was in 1998” (http://www.wcc-coe.org/wcc/news/press/01/28pre.html).
Indien mens die WRK se webblad bekyk en na die lidorganisasies kyk, dan sien ons
dat hulle die SARK lys as ’n “national council body” wat geaffilieer is met die WRK
(kyk Bylae B).
Dr Ed Cain van Signposts beskryf die verband tussen die WRK en die SARK soos
volg:
“... die SA Raad van Kerke, ’n geassosieerde raad wat formeel aan die
Wêreldraad van Kerke verbonde is en wat by die vergadering van die WRK se
sentrale komitee deur kollegiale afgevaardigdes verteenwoordig is” (Signposts
Vol 10 Nr I, 1991:4).
Dr Ed Cain brei soos volg uit:
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“The World Council of Churches described as one of the 13 International
Communist front organisations established since 1945 by an Encyclopaedic
Dictionary of Marxism, Socialism and Communism by Josef Wilczynski. It defines
International Communist front organisations as “entities” which although they do
not include ‘Communist’ in their official name, support or directly pursue proCommunist policies. They are either organisations specifically established by
Communists for the above purpose, or are existing entities that have been
infiltrated by them. In each case such organisations are used as fronts to mislead
the public or evade anti-communist legislation” (Signposts Vol 6 Nr 4, 1987:2).
Die Wêreldraad van Kerke (WRK) maak ook op hulle webblad die volgende bekend:
“Under the theme ‘Christians unite against racism: May they all be one (John
17:21)’, worshippers listened to readings and prayers from international church
leaders, including Presiding Bishop Mvumelwano Dandala of the Methodist
Church of Southern Africa. Dandala is also the president of the South African
Council of Churches (SACCJ, and the leader of the World Council of Churches
(WCC) delegation to the World Conference Against Racism, Racial
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (WCAR)” (http://www.wcccoe.org/wcc/news/press/01 /wcar08feat-e.html).
Ons kan ook sien dat die SARK en die WRK nou saamwerk wanneer ons die
volgende verklaring van die WRK bekyk:
“Tsele [die huidige algemene sekretaris van die SARK] will lead a joint SACCWorld Council of Churches (WCC) delegation to the World Summit on
Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg; South Africa, 26 August – 4
September [2002]. The SACC-WCC delegation will be part of a larger Ecumenical
Team which has attended all the preparatory meetings for the WSSD”
(http://www2.wcc-coe.org/pressreleasesen.nsf/index/pr-02-22.html).
“In South Africa, the WCC delegation attended a national meeting of the South
African Council of Churches at which the SACC president Methodist Bishop
Mvumelwano Dandala criticized the government for its failure to deal adequately
with the problems of AIDS, racism, and land distribution. While in South Africa,
Raiser was also able to meet with the general secretaries of the national councils
of churches in Lesotho, Swaziland and Mozambique” (http://www.wcccoe.org/wccnews/07-english.html#Anchor-Solidarit-39579).
Die SARK sê self vir ons wat die verwantskap tussen hulle en die WRK is wanneer
hulle die WRK en ander organisasies lys en dan skryf (kyk Bylae B):
“Much of the work of the SACC is sponsored by our global partners. During the
dark days of apartheid, they made it possible for us to continue the struggle for
human rights and Christian values. Today their contribution enables the SACC to
assist in the rebuilding of the nation, spiritually as well as physically, and to give
disadvantaged groups in the society new possibilities and a new hope”
(http://www. sacc.org. za/partners.html).
Ons kan dus met sekerheid sê dat die SARK ’n dogterorganisasie van die WRK is en
dat hulle noue bande met mekaar het.
3.3 Beswaargrond 2.3 (Die besluit bring die GKSA se lidmaatskap by die ICRC in gedrang
en dit is nie in die besluit verreken nie)
3.3.1 Die GKSA het verlede jaar lidmaatskap van die International Conference of Reformed
Churches (ICRC) verkry. As ons na die grondwet van die ICRC kyk, dan staan daar
onder die hofie “Article 4 – Membership”:
“Those churches shall be admitted as members which: a. faithfully adhere to the
Reformed Faith stated in the confessional documents listed in the Basis, and
whose confessional standards agree with the said Reformed Faith; d. are not
members of the World Council of Churches (WRK) or any other organization
whose aims and practices are deemed to be in conflict with the Basis.”
3.3.2 Die punt is dat indien die SARK ’n dogterorganisasie van die WRK is, dan loop die
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3.3.3

3.3.4

GKSA die gevaar dat ons lidmaatskap van die ICRC kan verloor. Met ander woorde,
ons lidmaatskap van die SARK kan daartoe lei dat ons ekumeniese bande met mede
Gereformeerdes sal moet sny.
Op die ICRC-webblad staan die volgende oor die GKSA en SARK-lidmaatskap (Dit
was tydens die 6de vergadering van die ICRC). (Duidelik kan die Sinode se besluit
ICRC-lidmaatskap ingedrang bring):
“55.2 GKSA
Rev Dr Knight pointed out that Rev Smit had reassured the meeting that the
GKSA would act according to Scripture and confession but had not said what he
hoped the result would be. He also expressed his view that the ICRC's
Constitution's condition for membership that churches should not be members of
the World Council of Churches or any other similar organization (Minutes
2001:264) communicates a perspective: we should not have relations with
churches going in a direction contrary to our own, because of the impact that may
have on us” (http://www.icrconline.comlminutes.html).
“Opinion was divided. One view, following the committee’s, was to exercise
caution and defer membership until the outcome of the GKSA’s synod in 2006 be
known. The other view was that the GKSA should be granted membership,
because it does satisfy the requirements of the Constitution at the present time,
without adding unconstitutional conditions. This way of supplementing the
Constitution in an ad hoc manner was dangerous and to be avoided: it would
result in a legalistic morass” (http://www.icrconline.com/minutes.html).
Dit is insiggewend om daarop te let dat meer as 50% van die kerke waarmee die
GKSA in korrespondensie verkeer, ook lidmaatskap van die ICRC het
(kyk: http://www.icrconline.com/members.html en
http://www.gksa.org.za/korrespondensie.html).
Daar bestaan dus die gevaar dat die GKSA se lidmaatskap van die ICRC beëindig
kan word en dat ons dus in effek dan gemeenskap opgesê het met 50% van ons
korresponderende kerke. Lidmaatskap aan die SARK en daardeur deelgenootskap
aan die WRK dwing dus ’n keuse af. Die GKSA sal moet kies tussen of die
wêreldbroederskap van die WRK (en SARK) of die ekumeniese verband met
Gereformeerde kerke.

3.4 Beswaargrond 2.4 (Die besluit is in stryd met NGB, art 36)
3.4.1 In NGB, art 36 bely ons:
“Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige mense en in die
algemeen almal wat die owerheidsgesag en die regeerders wil verwerp en die
regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere
invoer en die eerbaarheid wat God onder mense ingestel het, versteur.”
3.4.2 Wanneer ons na die SARK se webblad gaan, dan kom ons agter dat hulle amptelik
die Liberation Theology (http://www.sacc.org.za/about/celebrate14.html) ondersteun.
Dit staan ook bekend is as Christen-Sosialisme of Godsdienstige Kommunisme
(http://www.wikipedia.org/wiki/christian.socialism). Dit is soortgelyk aan die
Wederdoper/Anababtistiese Sosialisme wat deur die Russiese Wiskundige, Prof Dr
Igor Shafarevich in sy The Socialist Phenomenon geïdentifiseer word as ’n voorloper
van moderne Internasionale Sosialisme (Kommunisme) (vgl. The Socialist
Phenomenon, Prof Dr Igor Shafarevich, Harper&Row, New York, ISBN 0 06 014017
8, p50-59). Shafarevich beskryf die biografie van die Wederdoper/Anababtisteleier,
Thomas Müntzer (vgl. The Socialist Phenomenon, Prof Dr Igor Shafarevich,
Harper&Row New York, ISBN 0 06 014017 8, p50-59. Kyk ook “Appendix 2:
Socialism, the anabaptist heresy” van Productive Christians in an Age of Guilt
Manipulators, ISBN 0 930464 04 4 geskryf deur Rev David Chilton).
3.4.3 Thomas Müntzer is dieselfde Wederdoper/Anababtismeleier wat deur Martin Luther
veroordeel is as anti-Reformasie (The Socialist Phenomenon, Prof Dr Igor
Shafarevich, Harper&Row New York, ISBN 0 06 014017 8, p51, 55 ). Dit is dieselfde
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Wederdopery/Anababtisme wat deur die Nederlandse Geloofsbelydenis veroordeel
word in Artikel 36.
4. Slotsom
Dit is duidelik dat hierdie besluit ongegrond en onnadenkend geneem is en dat kerke dit
nie vir hulle rekening kan neem nie. Partikuliere Sinode Bosveld het hierdie Beswaarskrif
van die Gereformeerde Kerk Waterberg (Dolerend) sy eie gemaak en hiermee gee ons
dit deur aan die Nasionale Sinode Potchefstroom in sitting Januarie 2009.
MMM. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif van Streeksinode Bosveld – GKSA-lidmaatskap van SARK.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
Die Beswaarskrif en beswaargronde.
Die besluit waarteen beswaar gemaak word, word gevind in Acta 2006:172-175.
Verskeie broeders het die Kommissie ontmoet en mondelinge voorleggings aan die
Kommissie gedoen.
Die Kommissie is bewus van die groot erns waarmee hierdie saak van twee
uiteenlopende kante benader word en wil poog om hierdie saak nie bloot net tegnies te
hanteer nie, maar om op grond van die kerk van Jesus Christus se profetiese roeping
(waarmee almal heelhartig saamstem) in hierdie tydsgreep en wêrelddeel, die Sinode
met Bybelse verantwoordelikheid te adviseer.
Daar is eenstemmigheid oor die feit dat hierdie saak die uitlewing van die GKSA se
ekumeniese verhoudinge direk raak en beïnvloed.
Hoewel daar hartlike eenstemmigheid is oor die DAT en WAT van die kerk van Jesus
Christus se profetiese roeping in hierdie wêreld, is daar duidelike, wesentlike en
uiteenlopende verskil oor die HOE van die uitlewing van hierdie belangrike kerklike
roeping.
Dit is duidelik dat die GKSA se verbondenheid aan die SARK nie net die middel tot ’n
groter doel is, nl. die GKSA se getuienis teenoor die owerheid, nie, maar uiteindelik
ook ’n doel op sigself het – die getuienis teenoor en binne die SARK as organisasie.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.7.
3. Beswaargrond 1
Beredenering
Sinode Bosveld beweer dat die besluit van Sinode 2006 (Acta 2006:172-175) dat
aansoek om lidmaatskap van die SARK gedoen word daarvan uitgaan dat die kerk
haar van buite af mag en moet laat voorskryf oor die wyse waarop sy haar profetiese
taak moet uitvoer.
Sinode Bosveld poog om d.m.v. 5 motiveringe hierdie beswaargrond te bewys.
In die eerste motivering word deur middel van ’n losstaande bewering gestel dat die
motivering van Sinode 2006 se besluit geen gronde vanuit Skrif of Belydenis bevat
het nie. Die Beswaarskrif van Bosveld haal egter self (b ii) die volgende aan: Die
GKSA het ’n roeping om op Gereformeerde grondslag profetiese getuienis in die
wêreld en aan die owerheid te gee (vgl. Kol 2:8 en Joh 9:5; 1 Pet 3:15). Na
afhandeling van bogenoemde losstaande bewering verwys hierdie eerste
motiveringsgrond dan ook na die saak van gesamentlike standpuntinname, sonder
om die implikasie en gevolge daarvan vir die GKSA se profetiese roeping verder te
argumenteer. Dit sou ’n geldende argument kon wees, maar dit word nie uitgewerk
nie. Hierdie punt oortuig gevolglik nie as motivering vir die beswaargrond nie.
Die tweede en die derde punt van Bosveld se motivering gaan grotendeels oor Sinode
2006 se motivering (of gebrek aan Skriftuurlike motivering) tot hierdie besluit en
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bring ook nie verheldering ten opsigte van die motivering vir hierdie beswaargrond
nie.
In die vierde punt van motivering word verwys na die saak van om as ’n belangegroep
getuienis te lewer. Die saak word egter net genoem en word ook nie as motivering
verder uitgewerk nie. Hierdie punt oortuig gevolglik ook nie as motivering vir hierdie
eerste beswaargrond nie.
In die vyfde motivering word die bewering van die beswaargrond woordeliks herhaal,
sonder om die saak te beredeneer. Ook hier word geen verheldering vir die
bewering van die beswaargrond verskaf nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.1.2.4.
Bevinding
Daar is geen stawende beredenering of motivering vir die eerste beswaargrond nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Die beswaar van Sinode Bosveld slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Na staking van stemme, word besluit dat die punt verval.
4. Beswaargrond 2
Beredenering
Sinode Bosveld beweer dat die besluit van die GKSA tot lidmaatskap van die SARK op ’n
foutiewe en onvolledige voorstelling van die SARK berus.
Sinode Bosveld, by monde van een van die toeligters, wou deur middel van die
Beswaarskrif balans bring deur ook die negatiewe sake mbt die SARK uit te wys,
aangesien, na hulle oordeel ’n onvolledige, meestal positiewe, voorstelling aan
Sinode 2006 voorgehou is. In die Beswaarskrif fokus Sinode Bosveld dan ook
inderdaad op ’n veelheid van negatiewe aspekte m.b.t. verskillende persone en
instansies wat deel is van die SARK.
Daar is inderdaad baie negatiewe dinge wat oor sommige van die lede van die SARK en
die organisasie in totaliteit gesê en opgediep kan word. Hierdie beswaargrond gee
aan 7 verskillende sake aandag.
Die Kommissie aanvaar dat die inligting wat deur die beswaardes ingedien is uit
betroubare bronne verkry is en ’n toets aan die waarheid sal deurstaan.
Al die negatiewe feite met betrekking tot die SARK word weergegee sonder enige
beredenering om aan te dui dat hierdie toedrag van sake meebring dat die GKSA
ten opsigte van die uitleef van haar profetiese roeping eerder van die SARK moet
onttrek. Is die blote feit van die teenwoordigheid van al hierdie negatiewe dinge
voldoende rede? Die vraag is of hierdie negatiewe toedrag van sake nie eerder die
GKSA se voortgaande betrokkenheid juis noodsaak en gevolglik motiveer, eerder
as om ’n onttrekking van die SARK te vereis nie?
Besluit: Kennis geneem van 4.1.1 tot 4.1.2.3.
Bevinding
Daar is geen stawende beredenering of motivering vir die beswaargrond wat aandui
dat Sinode 2006 tot ’n ander besluit sou kom indien hulle juis hierdie meer negatiewe
inligting gehad het nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Die aanbeveling word afgekeur en die beswaargrond slaag.
5. Beswaargrond 3
Beredenering
Sinode Bosveld beweer dat hierdie besluit die GKSA se lidmaatskap by die ICRC in
gedrang bring en dat dit nie in die besluit verreken is nie.
Hoewel die GKSA ekumeniese eenheid beleef met die meeste lidkerke wat by die ICRC
teenwoordig is, is die GKSA se kontak met die ICRC as organisasie op die wydste
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moontlike vlak, nl. ekumeniese kontak. Dit is presies op dieselfde vlak wat die GKSA
by die SARK betrokke geraak het. Die vereistes vir hierdie ekumeniese verhouding
met ’n organisasie is dus nie dieselfde as vir ekumeniese eenheid met ’n spesifieke
kerk nie. Kontak met die SARK gaan oor die uitlewing van die GKSA se profetiese
roeping binne die konteks van Suid Afrika. Dit sou hartseer wees as van die
individuele kerke (van die ICRC) waarmee ons in ekumeniese eenheid is, die GKSA
gaan voorskryf en dwing oor die wyse waarop die GKSA ekumeniese verhoudinge –
ter wille van profetiese getuienis in hulle eie land – moet uitleef. Hierdie saak is wel by
’n vorige ICRC-vergadering bespreek en daar was ’n duidelike verskil van opinie
binne die ICRC self.
In die lig van die eerste beswaargrond van hierdie Beswaarskrif moet die vraag gevra
word of hierdie beswaargrond dan nie juis presies uitgaan van die gedagte dat die
kerk haar van buite mag en moet laat voorskryf oor hoe sy haar profetiese taak moet
uitvoer nie? Kan een kerk die ander kerk voorskryf oor die wyse waarop sy haar
profetiese roeping in haar eie land – met eie unieke omstandighede – moet uitoefen
en hierdie voorskriftelikheid dan as voorwaarde hou vir die kerklike eenheid waarin
hulle lewe? Dit word nie beredeneer of bewys nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.1.1 tot 5.1.3.
Konklusie
Daar is geen stawende beredenering of motivering vir hierdie beswaargrond nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Aanbeveling word afgekeur en die beswaargrond slaag.
6. Beswaargrond 4
Beredenering
Sinode Bosveld beweer dat hierdie besluit in stryd is met NGB, art 36.
Die historiese konteks van NGB, art 36 verwys na die Anabaptiste se aktiewe
opstandigheid teenoor die regering en regeringsgesag en kan nie klakkeloos
oorgedra word na die blote teenwoordigheid van “Wederdopers” binne die geledere
van die SARK nie.
Indien daar ’n negatiewe gesindheid van verfoeiing (totale distansiëring) moet wees
teenoor enige “wederdoper”, moet die kerke van die GKSA ook besin oor hulle
formele of informele kontak met die Gereformeerde Baptiste.
Die motiveringe wat aangebied word by hierdie beswaargrond bestaan in wese uit
aanhalings en verwysings na sekere persone en hulle standpunte, maar bevat geen
beredenering wat oortuig dat die beswaargrond geldend is nie.
Besluit: Kennis geneem van 6.1.1 tot 6.1.4.
Bevinding
Daar is geen stawende beredenering of motivering by hierdie beswaargrond nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Na staking van stemme word besluit dat die punt verval.
7. Samevatting
Opsommende bevinding
Die erns van die DAT en die WAT van die kerk van Jesus Christus se profetiese roeping
in hierdie wêreld is nie hier in gedrang nie.
Dit gaan hier in wese oor die HOE van die uitleef van die kerk van Jesus Christus se
profetiese roeping in die wêreld.
Die GKSA het haar by Sinode 2006 deur ’n besluit verbind tot die praktiese uitlewing van
haar profetiese roeping en getuienis teenoor die regering en binne die geledere van
die SARK deur aansoek om lidmaatskap van hierdie organisasie te doen.
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Hierdie Beswaarskrif, wat ook erns wil maak met die praktiese uitlewing van die GKSA se
profetiese roeping in die wêreld, het gepoog om deur middel van vier beswaargronde
die Sinode te oortuig dat dit vir die GKSA beter sou wees om nie deel te wees van die
SARK nie en om gevolglik eerder te onttrek.
Soos reeds bevind deur die Kommissie, word die beswaargronde van hierdie
Beswaarskrif, wat baie inligting bevat, nie genoegsaam beredeneer om ’n klinkklare
oortuiging – dat die GKSA van die SARK moet onttrek – te regverdig nie.
Die Kommissie het nie die inligting van ’n Deputateverslag, wat nog tydens hierdie
Sinode behandel moet word, in hulle hantering van hierdie Beswaarskrif verwerk nie.
Opsommende aanbeveling
Die beswaar van Sinode Bosveld slaag op geen beswaargrond nie.
Besluit: Die Sinode besluit om ’n Kommissie aan te wys om in die lig van die
beswaargronde wat geslaag het, die gewig van die betrokke beswaargronde te bepaal en
na aanleiding daarvan die Sinode te adviseer of die Beswaarskrif slaag al dan nie. Die
volgende Kommissie word aangewys: dr JH Howell (s), di HC van Rooy, SA Cilliers, B
Companie en prof A le R du Plooy.
NNN. RAPPORT AD HOC-KOMMISSIE – OOR SLAAG VAN TWEE BESWAARGRONDE
BY BESWAARSKRIF VAN STREEKSINODE BOSVELD
Die Rapport word deur die Voorsitter voorgehou. Die Kommissie is van oordeel dat
beswaargronde 2 en 3, soos deur die Sinode gehandhaaf, wel gewigtige redes aandui
dat die beswaar in sy geheel slaag.
Besluit: Goedgekeur.
OOO. Aanwys van Ad hoc-kommissie om die Sinode te adviseer oor die
konsekwensies van die Beswaarskrif wat geslaag het rakende die SARK
Die volgende Kommissie word aangewys: Prof SJ van der Merwe (s), di PA Coetzee en
HL Stavast.
PPP. RAPPORT AD HOC-KOMMISSIE – IMPLIKASIE DAT DIE BESWAARSKRIF VAN
STREEKSINODE BOSVELD OOR SARK GESLAAG HET
a. Opdrag
Om die Sinode te adviseer oor die gevolge van die besluit dat Streeksinode Bosveld se
Beswaarskrif slaag.
Besluit: Kennis geneem.
b. Beredenering
2.1 Beswaarskrif GK Oos-Moot – hierdie Beswaarskrif is teen twee besluite, naamlik
lidmaatskap van die SARK en die Parlementêre lessenaar. Aangesien die beswaardes
dit as een saak hanteer en dieselfde gronde vir beide stel, het dit implikasies vir
hantering van die Beswaarskrif in sy geheel.
2.2 Beskrywingspunt van Suidelike Streeksinode aangaande die SARK – die Beswaarskrif
van Streeksinode Bosveld handel in wese oor hierdie aangeleentheid wat in hierdie
Beskrywingspunt beskryf word. Die Rapport van die Kommissie Ekumenisiteit oor
hierdie Beskrywingspunt, hanteer die saak waaroor die Beskrywingspunt handel.
2.3 Die besluit van die Sinode het ook implikasies oor die aanbevelings van die Deputate
Ekumenisiteit, 2.4.8.3 tot 2.4.8.8, en word in die aanbevelings hanteer.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.
c. Aanbevelings
3.1 Die Sinode neem die Beswaarskrif van GK Oos-Moot rakende die SARK nie ter tafel
neem nie. Motivering: Die besluit waarteen beswaar gemaak word, is reeds gerojeer.
3.2 Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt van Suidelike Streeksinode nie.
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3.3

Die Kommissierapport wat handel oor 2.4.8.3 tot 2.4.8.8 van die Rapport
Ekumenisiteit: Binnelands word goedgekeur.

3.4

Die Beswaarskrif van Bosveld wat geslaag het, teen die besluit van die Sinode 2006
(Acta 2006:172-175) aangaande lidmaatskap van die SARK, het die konsekwensie dat
die besluit oor lidmaatskap van die SARK, gerojeer word.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
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15.7 BESWAARSKRIF GK OOS-MOOT: SARK EN PARLEMENTÊRE
LESSENAAR, SINODE 2006 (Artt 19, 34, 280, 281)
QQQ. Dr GJ Meijer stel die Beswaarskrif.
RRR. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 5.
SSS. Besluit: Die Sinode besluit om ’n Ad hoc-kommissie aan te wys om die Sinode te
adviseer of die Beswaarskrif slaag al dan nie.
TTT. Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Ad hoc-kommissie oor die implikasie dat
die Beswaarskrif van Streeksinode Bosveld oor SARK geslaag het.
UUU. Kyk besluit geneem by 15.6 – Beswaarskrif Streeksinode Bosveld oor SARK.
VVV. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
Daar word beswaar gemaak teen artikel 14.1 I. Rapport en besluite (Acta 2006:171-175),
wat soos volg lees:
“3. Sake om oor te besluit
3.1 Dat die GKSA d.m.v. 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 SuidAfrika 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.
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
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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 om ’n meer
invloedryke rol binne die breëre kerklike omgewing te speel. Die teologiese
klimaat binne die SARK het sedert 1994 baie 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 óf deel moet word van die struktuur, óf 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 wêreld 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
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verwelkom het.
(iv) Die beskikbare Grondwet van die SARK bevat duidelike beleidsuitsprake oor
hulle Christelike belydenis:
Besluit: Kennis geneem.
(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 wêreld 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. 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 owerheid.
(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.
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Besluit: 3.2 hierbo word goedgekeur met die volgende byvoeging:
(a) “Die Sinode stel dit duidelik dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hulle
onafhanklikheid 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.”
2. Beswaargronde en motiverings
2.1 Beswaargrond 1
Die besluit is in stryd met die Skrif, o.a. Matteus 10:19-20 en 2 Timoteus 3:10-4:5,
waar die Here sy kerke oproep om die leer onvervals en onbeskroomd te verkondig.
Motivering
2.1.1 Assosiasie met ’n gemeenskap waar homoseksualisme2, intergeloof3 en immoraliteit4
goedgepraat word, is in terme van die Skrif onhoudbaar en kan nie geduld word nie.
2.1.2 Om te “assosieer” het tot gevolg dat die Gereformeerde Kerke (GKSA) sy
Reformatoriese belydenis moet afwater en kompromitteer om uiteindelik as ’n
eenheidstem by die Regering gehoor te word. Hierdie “assosiasie” het ook tot gevolg
dat interne spanninge binne die GKSA sal toeneem.
2.1.3 Die kerke het die taak om die Christelike leer onvervals en onbeskroomd te verkondig
en nie om die sola sciptura te bevraagteken nie5. Die verkondiging van God se Woord
moet altyd onder toesig van ’n Kerkraad staan. Onder watter Kerkraad se toesig
staan die GKSA se verteenwoordiger by die SARK en Parlementêre Lessenaar?
Geen! Daar is kan geen tug uitgeoefen word nie. Gevolglik ontbreek een van die
kenmerke van die ware kerk van Christus (NGB, art 29).
2.1.4 Die beginsel agter meerdere vergaderings wat uiteindelik gestalte kry in ’n
kerkverband, is die eenheid van gemeentes in Christus ’n eenheid van geloof en leer.
Dit is dus nie ’n organisatoriese eenheid wat kan bestaan los van dié eenheid in leer
nie. Hoe kan ons dan ’n eenheid vorm of in assosiasie wees met lede van ’n
organisasie waarmee die GKSA nie eers in korrespondensie kan of mag gaan nie?
2.2

Beswaargrond 2
Die besluit is in stryd met NGB, art 36.
Motivering
In NGB, art 36 bely die kerke dat ons onder andere die Wederdopers verfoei6, omdat
hulle ’n bepaalde siening op die owerheid het wat hoegenaamd nie met die Skrif en
Belydenis ooreenkom nie. In die SARK is daar deelnemende kerkgroeperinge wat
uitgesproke wederdopers is. Trouens, die standpunt wat die SARK en WRK huldig,
bevat in hulleself ’n groot hoeveelheid bevrydingsteologie7, wat eweneens aan die
Wederdopery ten grondslag lê.

2.3

Beswaargrond 3
Die besluit is in stryd met KO, art 28.
Motivering
Dié artikel verbind kerklike vergaderinge daartoe om korrespondensie met die
owerheid te onderhou, die nodige medewerking van die owerheid te verkry en in

www.sacc.org.za/docs/anrept05.pdf
www.sacc.org.za/news05/ifrelief.html
4
Vergelyk onder andere punt (k) in die Minderheidsrapport wat voor Sinode 2006 gedien het en wat sonder enige genotuleerde weerlegging
deur die Sinode van die hand gewys is. Punt (k) stel: “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.”
5
www.sacc.org.za/news06/marriage.html en www.cft.org.za/news/1999/30-11-1999.html
6
Dit lui soos volg: “Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en die
regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat
God onder mense ingestel het, versteur.”
7
www.sacc.org.za/about/celebrate14.html
3
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voorkomende gevalle as kerk van Christus voor die owerheid te getuig. Nóg die
Parlementêre Lessenaar, nóg die SARK is in terme van KO, art 28 ’n kerklike
vergadering. Die effek van die Sinodebesluit is dus dat KO, art 28 verontagsaam word.
2.4

Beswaargrond 4
Die besluit bring ons kerklike verbondenheid met Gereformeerde Kerke wêreldwyd in
gedrang.
Motivering
Kerke wat in die ICRC saamkom, en met wie ons noue geloofsbande het, verbied
lidmaatskap met die WRK en per implikasie ook die SARK8.

2.5

Beswaargrond 5
Die besluit hou geen rekening met die werklikheid dat daar ruimte is om ons kerklike
getuienis voor die owerhede te lewer nie, sonder dat daar van ’n voertuig soos die
Parlementêre Lessenaar of die SARK gebruik gemaak moet word.
Motivering
2.5.1 Daarvan is die getuienisse insake MIV/VIGS en Grondhervorming wat deur die
Deputate Ekumenisiteit gelewer is, klinkklare voorbeelde (kyk www.gksa.org.za).
2.5.2 Die regering, in die huidige staatkundige bedeling, bepaal die agenda van die SARK
en Parlementêre Lessenaar. Die regering skep ook die kanale. Die kerk het ook ’n
getuienissaak ten opsigte van die aard en inhoud van die agenda sowel as die
kanale. Dit kan die kerk alleen uitvoer as hy buite hierdie organisatoriese struktuur
staan. Daardeur behou die kerk ook sy geloofwaardigheid.
3. Versoek
Sinode 2009 word versoek om die besluit soos geneem deur Sinode 2006 (Acta:171175) te herroep en gevolglik lidmaatskap met die SARK op te sê asook enige vorm van
deelname aan die Parlementêre Lessenaar op te skort (vgl. in besonder Acta 2006:175
punt (c)9).

4. Slotopmerking
Omdat die Kerkraad so ernstig oor dié sake beswaard voel, is daar besluit om ons van die
deelname aan die SARK en die Parlementêre Lessenaar te distansieer en gevolglik sal
geen ramingbydraes vir dié doel aan die Administratiewe Buro oorbetaal word nie
(Kerkraadsbesluite van 16 Junie 2007 en 22 Mei 2008).
WWW. RAPPORT AD HOC-KOMMISSIE – IMPLIKASIE DAT DIE BESWAARSKRIF VAN
STREEKSINODE BOSVELD [15.6] OOR SARK GESLAAG HET
a. Opdrag
Om die Sinode te adviseer oor die gevolge van die besluit dat Streeksinode Bosveld se
Beswaarskrif slaag.
Besluit: Kennis geneem.
b. Beredenering
2.4 Beswaarskrif GK Oos-Moot – hierdie Beswaarskrif is teen twee besluite, naamlik
lidmaatskap van die SARK en die Parlementêre lessenaar. Aangesien die beswaardes
dit as een saak hanteer en dieselfde gronde vir beide stel, het dit implikasies vir
www.icrconline.comlminutes.html Rev Dr Knight pointed out that Rev Smit had reassured the meeting that the GKSA would
act according to Scripture and confession but had not said what he hoped the result would be. He also expressed his view
that the ICRC's Constitution’s condition for membership that churches should not be members of the World Council of
Churches or any other similar organization (Minutes 2001, page 264) communicates a perspective: we should not have
relations with churches going in a direction contrary to our own, because of the impact that may have on us.
9
Punt (c) lui soos volg: “Die Deputate kry opdrag om die volgende Sinode te adviseer oor die voortsetting van ons lidmaatskap.”
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hantering van die Beswaarskrif in sy geheel.
Beskrywingspunt van Suidelike Streeksinode aangaande die SARK – die Beswaarskrif
van Streeksinode Bosveld handel in wese oor hierdie aangeleentheid wat in hierdie
Beskrywingspunt beskryf word. Die Rapport van die Kommissie Ekumenisiteit oor
hierdie Beskrywingspunt, hanteer die saak waaroor die Beskrywingspunt handel.
2.6 Die besluit van die Sinode het ook implikasies oor die aanbevelings van die Deputate
Ekumenisiteit, 2.4.8.3 tot 2.4.8.8, en word in die aanbevelings hanteer.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.
2.5

c. Aanbevelings
3.5 Die Sinode neem die Beswaarskrif van GK Oos-Moot rakende die SARK nie ter tafel
neem nie. Motivering: Die besluit waarteen beswaar gemaak word, is reeds gerojeer.
3.6 Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt van Suidelike Streeksinode nie.
3.7 Die Kommissierapport wat handel oor 2.4.8.3 tot 2.4.8.8 van die Rapport
Ekumenisiteit: Binnelands word goedgekeur.
3.8 Die Beswaarskrif van Bosveld wat geslaag het, teen die besluit van die Sinode 2006
(Acta 2006:172-175) aangaande lidmaatskap van die SARK, het die konsekwensie dat
die besluit oor lidmaatskap van die SARK, gerojeer word.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
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15.8

BESKRYWINGSPUNT VAN SUIDELIKE STREEKSINODE OOR DIE
BESLUIT VAN NASIONALE SINODE 2006 OM BY DIE SARK AAN TE
SLUIT (Artt 56, 280, 281)

XXX. Ds H Reinecke stel die Beskrywingspunt.
YYY. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Ekumenisiteit.
ZZZ. Prof SJ van der Merwe rapporteer namens die Ad hoc-kommissie oor die implikasie dat
die Beswaarskrif van Streeksinode Bosveld oor SARK geslaag het.
AAAA. Besluit: Die Sinode besluit om, in die lig van die besluit oor die implikasie dat die
Beswaarskrif van Streeksinode Bosveld oor SARK geslaag het, die Beskrywingspunt nie te
behandel nie.
BBBB. Kyk besluit geneem by 15.6 – Beswaarskrif Streeksinode Bosveld oor SARK.
CCCC. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat die Algemene Sinode versoek word om te besin oor die GKSA se lidmaatskap van
die SARK en om bykomende maniere te ondersoek waardeur die kerke uitvoering kan
gee aan hulle profetiese taak met inagneming van kerke en lidmate se behoefte dat die
kerke duideliker en meer sigbaar getuienis moet lewer.
2. Beredenering en motivering
Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se band met die Wêreldraad van Kerke (WRK)
Tydens die Sinode van 2006 is daar geen melding gemaak dat die SARK ’n geaffilieerde lid van
die Wêreldraad van Kerke (WRK) is nie. Die Sinode 2006 stel: 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 (Acta 2006:174, vii). In die lig van hierdie stelling is dit tog ook nodig
dat lidmate daarvan kennis sal dra dat die SARK ’n affiliaat van die WRK is (www.sacc.org.za
sien onder die opskrif Partners).
Dit is algemeen bekend dat die WRK nie net streef na eenheid onder die Christelike kerke nie,
maar ’n sinkretistiese rigting inslaan en na intergeloofsamewerking streef. So is daar op. die
webblad van die WRK onlangs ’n verwysing na ’n intergeloofseminaar: How can we affirm our
identity as Muslims, Jews and Christians not in separation or against each other but in reliqtion
to one another? Daar word dan vertel hoe daar gesamentlike dienste in ’n sinagoge, moskee en
kerke gehou word (webblad, World Council of Churches). Dit is duidelik dat die WRK sulke
intergeloofsbyeenkomste ondersteun.
’n Australiese Nuusblad, The Australian, het soos volg berig oor ’n uitspraak wat die Direkteur
vir die WRK se Intergeloofsdialoog, Wesley Ariarajah, gemaak het:
“The World Council of Churches took ecumenism to the farthest limits at the weekend,
suggesting Muslims, Hindus and others achieve salvation in the same way as Christians and
warning the latter against narrow thinking.” Verder is dit belangrik om te onthou dat lede van
die WRK nie geloof in die Drie-enige God hoef te bely nie.
Die WRK gee ook sy ondersteuning aan ander ekumeniese liggame in die groeiende
intergeloofsbeweging. Een hiervan is die Parlement vir Wêreldgodsdienste wat openlik
godsdiensgelykheid bepleit (Godsdienstige Dwalinge, p17, 18,
http://www.bibleguidance.co.za/AfrartikelsNalseleringe.htm).
Die gevolg van die GKSA se affiliasie by die SARK is dat die Gereformeerde Kerke in Suid
Afrika dus ook indirek lid is van die WRK. Die lidmate van die GKSA dra deur ramings by tot
ons deelname aan die SARK, wat weer op hulle beurt affiliasiefooie aan die WRK betaal.
Intergeloofsaksies deur die SARK
In Sinode 2006 se motivering tot die besluit om by die SARK aan te sluit, word gesê: Lidkerke
hoef nie met besluite van die SARK in te stem nie, en kan op hulle eie getuienis lewer en
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inisiatiewe loods wanneer nodig. Hierdie faktore maak dit makliker vir die GKSA am aan te
sluit by die SARK (Acta, 2006:173, (a) Motivering). Alhoewel die GKSA sy onafhanklikheid
kan behou, is die vraag wel te vra of dit die prys werd is. Daar is baie nuusbulletins op die
SARK se webwerf waar hulle met die Moslems, Jode, Boeddhiste, Hindoes, en ander
geloofsgroepe saamwerk. Van die artikels is: “Interfaith Marches for Trade Justice”,
“Interfaith Relief Commission Established”, “Interfaith Delegation to Explore Reconciliation in
Rwanda”. Die Here sê egter baie duidelik vir ons in die Bybel: “Moenie in dieselfde juk trek
saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die
ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming
het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter
ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?” (2 Kor 6:14-16).
Onderstaande is ’n uittreksel uit die artikel Interfaith Service Marches for Traqe Justice op die
SARK se webblad:
“Singing ‘Siyahamba – We are marching in the light of God’, faith leaders from Christian,
Muslim and Jewish traditions led 500 worshippers on a procession from St George’s Anglican
Cathedral in Cape Town to St Mary’s Roman Catholic Cathedral, opposite the Houses of
Parliament. During the service, organized as part of the Global Week of Action on Trade” en
“During the intercessory prayers, members of the South African Textile Workers’ Union came
forward to tell the assembly how they had been affected by the announced closure ...”
(www.sacc.org.za).
In die lig van watter god het hulle gemarsjeer en tot watter god het hulle saam gebid? Kon dit tot
die Drie-Enige-God, waarin ons glo, maar wat deur die Moslems en Jode verwerp word, wees?
Die SARK is ook besig met pogings om vooroueraanbidding en heidense rituele in hulle
Christelike lidkerke aan te moedig. Die SARK het in sy publikasie, Rite of Reconciliation,
verskeie voorbeelde van versoeningsrituele beskryf wat in die kerke uitgevoer kan word. Dit
is·onder meer gedoen in ’n poging om aan die doelstellings van die Waarheids- en
Versoeningskommissie uitvoering te gee. In hierdie rituele word daar van water, vuur, gal,
bloed, bier en olie gebruik gemaak. Een van die voorstelle lei soos volg:
“Beer, blood or water mixed with mealie meal in a calabash will be used. Spears or knob
kieries, wooden shrines, guns or any appropriate symbol is put on a blanket, quilt, etc. on the
floor. As the minister says the following prayer, his or her helpers pour the libation slowly on
the symbols representing the ancestors and the spirits of those who died unjustly whether as
victims or defenders of the apartheid government.” Die gebed lui soos volg: “As we pour out
the libation, we call upon you, our ancestors, to be present at this ceremony of reconciliation.
We invite the Spirits of all who have died before their time as innocent victims of human
blindness ... We invoke the Spirits of our ancestors to intercede on behalf of our new nation ...
We ask for courage and honesty through Jesus our Lord. Amen”
(www.bibleguidance.co.za en info@christianaction.org.za)
Die GKSA sal hom prinsipieel moet verantwoord aan die eis van die Skrif om nie met die
ongelowiges in dieselfde juk te trek nie. Die besluit om aan die SARK deel te neem sonder
werklike prinsipiële beredenering, bring verwarring by baie lidmate. In 1 Kor 10:27-33 sê
Paulus dat die gelowige nie vleis wat aan ’n afgod geoffer is, moet eet nie, ter wille van die
gewete van ander. Is hierdie situasie dan nie soortgelyk nie? As ons weet dat die SARK noue
bande het met ander geloofsgroepe, moet ons ter wille van ander se gewete liefs nie die pad
saam met hulle stap nie.
Gebrekkige invloed in die SARK en Regering
Tydens die Sinode van die GKSA 2006 is die volgende motivering gegee vir die aansluiting by
die SARK: 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 om ’n meer invloedryke rol binne die breëre kerklike omgewing te speel (Acta
2006:172, (a) Motivering).
Die vraag kan na 2 jaar gevra word watter verskil die GKSA se aansluiting by die SARK
werklik gebring het. Het ons kerke werklik ’n meer invloedryke rol binne die breër kerklike
omgewing gespeel? Die GKSA sal waarskynlik nie ’n suiwer stem na die regering hê nie, want
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die SARK gaan net met die meerderheidstem na die regering. Minderheidstemme, waarby ons
dikwels aansluiting sal vind, se toegang tot die regering is dus in elk geval baie beperk.
Indien dit telkens daarop gaan neerkom dat ons ons eie standpunte in die media sal moet stel,
waarom stel ons dit nie sommer direk aan die media sonder deelname aan die SARK nie? Die
doel van die kerke se besluit was om invloed uit te oefen op die regering en ’n meer invloedryke
rol binne die kerklike omgewing te speel. Indien ons nie in hierdie doel geslaag het nie, het die
poging misluk. Daar sou dan geen sin wees om voort te gaan met die band met die SARK nie.
Dit blyk ook dat lidmate nie bewus is van enige voordele wat ons uit die lidmaatskap met die
SARK verkry nie. Samewerking met organisasies soos Christian Action sou waarskynlik meer
sukses oplewer. Die organisasie het in die afgelope jare, onafhanklik van die SARK, meer
publisiteit ontvang as die GKSA wat lidkerk van die SARK is.
Die gevaar is groot dat ons ons eintlike roeping, naamlik die suiwere verkondiging van die
evangelie, kan inboet weens die weg wat ons volg om ’n bydrae te maak. Die doel én die weg is
belangrik. Die weg na ’n bepaalde bestemming kan reg lyk, maar dit kan uiteindelik na vore
kom dat die weg lei na ’n heel ander (teleurstellende) bestemming. Ons moet seker maak van die
weg wat ons gaan volg. Na ons mening verbeur ons die geleentheid om die Woord
onverskrokke, in vryheid uit te dra. Natuurlik het die GKSA ’n roeping om op gereformeerde
grondslag profetiese getuienis in die wêreld en aan die owerheid te gee (vgl. Kol 2:8 en Joh 9:5;
1 Pet 3:15), (Acta 2006:173, 3.2,b,(ii)) maar begin ’n alternatiewe en beter weg nie moontlik by
groter en dringender gebed rondom ons roeping en die verwagting dat die Here vir ons deure sal
oopmaak op ’n meer aanvaarbare (op gereformeerde grondslag) wyse nie? In Op 3:8 hoor ons
die belofte van die Christus, die Hoof van die Kerk, aan sy kerk in Filadelfia: Kyk, Ek het ’n
deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Jesus Christus self is die Een
wat die deure voor sy kerk oopsluit. Is ons seker dat die pad saam met die SARK die deur is wat
Christus vir sy kerk oopsluit, of probeer ons ’n deur oopforseer wat nie deur Hom aan ons gegee
is nie?
DDDD. RAPPORT AD HOC-KOMMISSIE – IMPLIKASIE DAT DIE BESWAARSKRIF VAN
STREEKSINODE BOSVELD [15.6] OOR SARK GESLAAG HET
a. Opdrag
Om die Sinode te adviseer oor die gevolge van die besluit dat Streeksinode Bosveld se
Beswaarskrif slaag.
Besluit: Kennis geneem.
b. Beredenering
2.7 Beswaarskrif GK Oos-Moot – hierdie Beswaarskrif is teen twee besluite, naamlik
lidmaatskap van die SARK en die Parlementêre lessenaar. Aangesien die beswaardes
dit as een saak hanteer en dieselfde gronde vir beide stel, het dit implikasies vir
hantering van die Beswaarskrif in sy geheel.
2.8 Beskrywingspunt van Suidelike Streeksinode aangaande die SARK – die Beswaarskrif
van Streeksinode Bosveld handel in wese oor hierdie aangeleentheid wat in hierdie
Beskrywingspunt beskryf word. Die Rapport van die Kommissie Ekumenisiteit oor
hierdie Beskrywingspunt hanteer die saak waaroor die Beskrywingspunt handel.
2.9 Die besluit van die Sinode het ook implikasies oor die aanbevelings van die Deputate
Ekumenisiteit, 2.4.8.3 tot 2.4.8.8, en word in die aanbevelings gehanteer.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.
c. Aanbevelings
3.9 Die Sinode neem die Beswaarskrif van GK Oos-Moot rakende die SARK nie ter tafel
neem nie. Motivering: Die besluit waarteen beswaar gemaak word, is reeds gerojeer.
3.10 Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt van Suidelike Streeksinode nie.
3.11 Die Kommissierapport wat handel oor 2.4.8.3 tot 2.4.8.8 van die Rapport
Ekumenisiteit: Binnelands word goedgekeur.
3.12 Die Beswaarskrif van Bosveld wat geslaag het, teen die besluit van die Sinode 2006
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(Acta 2006:172-175) aangaande lidmaatskap van die SARK, het die konsekwensie dat
die besluit oor lidmaatskap van die SARK gerojeer word.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
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16. Emeritaatsversorging

16.1 RAPPORT DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING: KRAGTENS
KERKORDE, ARTIKELS 11, 13 EN 20 (ARTT 61, 64,143)

EEEE. Ds EJ Tiemensma lewer die Rapport.
FFFF. Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.
GGGG.
Ds PA Coetzee lewer die Aanvullende Rapport.
HHHH. Besluit: Die Aanvullende Rapport word verwys na Kommissie Emeritaatsversorging.
IIII. Ds JC Aucamp rapporteer namens die Kommissie Emeritaatsversorging.

(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.
JJJJ. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Om algemene sake rondom KO, artt 11, 13 en 20 te hanteer.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Vergaderings
1.2.1 Die Deputate Emeritaatsversorging (verkose lede, Trustees en soos benoem) het
minstens drie maal per jaar vergader om sake rakende die 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.
1.2.2 Konsultante van o.a. ABSA, SANLAM, Advantage en Liberty Mediese Skema het
jaarliks met die Deputate vir voorleggings vergader.
Besluit: Kennis geneem van 1.2.1 tot 1.2.2.
1.3 Interne werksaamhede
1.3.1 Ter aanvang van werksaamhede deur die Deputate en Trustees vir die huidige termyn is ’n
opleidingsgeleentheid rakende pligte en verantwoordelikhede van Trustees en aanverwante
sake gereël en aangebied.
1.3.2 Benewens ’n werksverdeling in Kommissies om sake rakende die 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).
1.3.3 Deurlopend is per vergadering aandag aan die uitvoering van Sinode-opdragte met behulp van
’n standaardprosedurelys gegee.
1.3.4 ’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.
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Besluit: Kennis geneem van 1.3.1 tot 1.3.4.
1.4 Ander werksaamhede
1.4.1 Klassisse en Kerkrade is van tyd tot tyd besoek en navrae is beantwoord.
1.4.2 Skrywes (korrespondensie) soos nodig en opgedra, is deur die Dagbestuur
afgehandel.
1.4.3 Reëlings is getref dat lede van die Deputate by geleentheid met die studente oor
sake rakende die PPF en Mediese Fonds in gesprek tree.
1.4.4 Advantage het voorleggings oor die huidige stand van beleggings gedoen. Kernsake
van hierdie voorlegging is in die Voorsittersverslag vervat en word in die Aanvullende
Agenda opgeneem.
1.4.5 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.
1.4.6 Die name van kundiges om deur die Sinode vir ’n volgende termyn aangewys te
word, is aan die Administratiewe Buro deurgegee.
1.4.7 Die versorging van emeriti uit die ou Sinode Middelande is deur die Deputate in
behandeling geneem. Die rapport sal in die Aanvullende Agenda opgeneem word.
Besluit: Kennis geneem van 1.4.1 tot 1.4.7.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Dankwoord
2.1.1 Die personeel van die Administratiewe Buro betrokke by die werksaamhede van die
Deputate Emeritaatsversorging word vir hulle werk bedank.
2.1.2 Die Deputate Emeritaatsversorging dank die kerke vir die vertroue in hulle oor die
afgelope drie jaar gestel.
Besluit: Goedgekeur.
KKKK. AANVULLENDE RAPPORT
1. Agtergrond
Daar is emeriti, weduwees en moontlik wese uit die voormalige Sinode Middellande wat
nie behoorlik versorg word nie. In die lig van KO, artt 13 en 20 moet die Deputate hierdie
saak onder die Sinode se aandag bring. Aangesien daar geen opdrag van vorige
Sinodes is wat die spesifieke saak aanspreek nie, versoek ons Sinode 2009 om opdrag
te gee aan die Deputate Emeritaatsversorging om die saak as deel van hulle opdrag te
aanvaar.
Besluit: Kennis geneem van agtergrond. Die versoek word goedgekeur.
2. Stigting van ’n Hulpfonds
Die Deputate het reeds besin oor die stigting van ’n fonds wat hulp sal verleen aan
emeriti en hulle afhanklikes, maar wat ook in die toekoms hulp sal verleen aan emeriti
wie se pensioen uit die GKSA Pensioenfonds te laag is om eervol versorg te word.
Hierdie hulp is in die besonder vir emeriti en hulle afhanklikes uit die voormalige Sinode
Middellande. Daar is tans ’n bedrag van net meer as R16 000.00 in die kas van die
voormalige Sinode Middellande.
Aanbeveling: Dat ’n hulpfonds gestig word en dat die beskikbare fondse uit die kas van
die jong kerke vir dié doel aangewend word.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
3. Naam van die Fonds
Thuso is sowel die Sotho- as die Tswanawoord vir “hulp”.
Aanbeveling: Dat die fonds bekend sal staan as Thuso vir Emeriti (TVE).
Besluit: Goedgekeur.
4. Verdere opdragte aan die Deputate
Ons versoek Sinode 2009 om aan die Deputate die volgende opdragte te gee:
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Bepaal die aantal predikante en hulle afhanklikes asook behoeftes en stel ’n lys op van
almal wat hulp uit die fonds benodig.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
Bou die fonds op deur donasies en/of ander wyses van fondsinsameling.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
’n Gedeelte (nie meer as 50% nie) van die opbrengs uit die Fonds mag gebruik word vir
uitbetalings. Ramings kan, soos deur die Sinode goedgekeur, gehef word om die fonds
uit te bou.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
Stel ’n Reglement op vir die Thuso vir Emeriti (TVE).
Besluit: Goedgekeur.
Die Deputate ontvang ’n mandaat om in dringende gevalle op te tree na die beste wete
van die Deputate, met verslag aan die volgende Sinode.
Motivering: Alhoewel dit ’n baie wye mandaat is en nie ’n wel-omskrewe opdrag nie
(KO, art 49), kan die Deputate nie nou al voorsien watter uitdagings met die stigting van
die Fonds na vore gaan tree nie.
Besluit: Goedgekeur.
Twee broeders uit die voormalige Sinode Middellande moet aangewys word om op die
Deputate Emeritaatsversorging te dien.
Besluit: Goedgekeur.
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16.2 RAPPORT: TRUSTEES GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS (Artt
62, 130, 140)
LLLL. Ds PA Coetzee lewer die Rapport.
MMMM.
Ds LH van Schaik stel die aktuaris, mnr C Erasmus, aan die Sinode voor. Mnr
Erasmus lewer ’n kort mondelinge verslag.
NNNN. Ds LH van Schaik rig ’n dankwoord namens die Sinode tot mnr C Erasmus vir die
diens wat hy die afgelope 15 jaar gelewer het.
OOOO.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Emeritaatsversorging.
PPPP. Ds JC Aucamp rapporteer namens die Kommissie Emeritaatsversorging.

DIE TRUSTEES LÊ DIE VOLGENDE RAPPORT
AAN DIE SINODE VOOR.
QQQQ.
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 Sinode 2009 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: Goedgekeur.
3. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
Opdragte van die Sinode
Aan die Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake waaroor die
Sinode oor die Pensioenfonds besluit het.
Alle sake is volgens opdrag uitgevoer.
Besluit: Kennis geneem.
Die Sinode bedank mnr Charles Erasmus hartlik vir die toegewyde wyse waarop hy
betrokke was by die Trustees.
Besluit: Kennis geneem.
Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA Predikante
Pensioenfonds aan hulle opgedra word.
Opdragte is deurlopend uitgevoer.
Besluit: Kennis geneem.
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)
Sinodebesluite van 2006 t.o.v. die bepaling van PGT’s is aan die kerke
deurgegee waarvolgens kerke aan Klassisse verantwoording moet doen indien
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Kerkrade sou afwyk van die gestelde minimum-riglyn. Die riglyn vir die PGT vir 2008
is vasgestel op R250 000 per jaar. Vir ’n predikant bo 50 moet dit ongeveer tussen
R280 000 en R330 000 te wees en vir predikante ouer as 60 R350 000 plus. PGT’s
behoort minstens met ’n minimum van 6% per jaar te styg.
Besluit: Kennis geneem.
(b) ’n Werksdokument vir die bepaling van die PGT van hulle predikant(e) is aan
Kerkrade gestuur met nodige kontakpersone indien Kerkrade en predikante
hulp in hierdie verband sou benodig.
Besluit: Goedgekeur.
(c) Die Trustees het die onderskeie Klassisse binne die kerkverband besoek en
aan die hand van bogenoemde werksdokument aan hulle leiding en toerusting
gegee m.b.t. die bepaling van PGT’s.
Besluit: Goedgekeur.
(d) Jaarliks is die bedrag wat deur Kerkrade oorbetaal is vir die PPF, met hulle
bevestig.
Besluit: Goedgekeur.
(e) Die effek van ’n te lae PGT is ’n te lae belegging namens die predikant waaruit
sy pensioen betaal gaan word. Die PGT is die bedrag waarop die
pensioenbydrae wat namens die predikant gemaak word, bereken word. Hierdie
bydrae tot die pensioenfonds beloop ten minste 20% van die PGT. Die
Kerkraad betaal 12.5% en die predikant 7.5% van die 20%.
Besluit: Goedgekeur.
(f) Die Predikante Pensioenfonds is ’n vaste bydraefonds. Die predikant kry dus by
emeritering die bedrae plus groei, wat namens hom in die fonds belê word. As
die pensioenbedrag wat namens die predikant belê word, te min is, sal die
predikant se pensioen onvoldoende wees en sal die Kerkraad(e) waar die
predikant gedien het, die tekort moet aanvul. Die Predikante Pensioenfonds sal
in geen omstandighede aangewend kan word om tekorte weens te lae PGT aan
te vul nie.
Besluit: Goedgekeur.
Standaardprosedures as opdragte wat die Trustees deur die Hoofbeampte van die
Fonds moet toesien vir afhandeling:
Die Trustees het deurlopend verseker dat die standaardprosedures deur die
Hoofbeampte van die Fonds uitgevoer is.
Diverse sake voortvloeiend uit die uitvoer van opdragte
Daar is besluit dat alle navrae i.v.m. finansiële syfers skriftelik by die Hoofbeampte of
Fondsbestuurder 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.
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
hulle blootstel (in terme van versekerbaarheid) indien sodanige predikante
dienswerk, van watter aard ook al, sou verrig.
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 Klassisse en Trustees rapporteer.
Lede is ingelig dat PGT’s jaarliks met ’n maksimum van 20% verhoog mag word.
In hulle 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.
Riglyne as hulp vir die bepaling van traktement is in ’n boekieformaat uitgegee en aan
Kerkrade gestuur.
Die Trustees herinner lede daaraan dat hulle via hulle onderskeie Kerkrade met die
Trustees moet kommunikeer waar dit versorgingsaangeleenthede raak, aangesien
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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.
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
Persoonlike Rekening uit die Pensioenfonds moet goedkeur.
Gade/eggenoteversekering kan nie na die ouderdom van 65 jaar voortgesit word nie.
Waar pensioen deur ’n emeritus aangekoop moet word, stuur die Fondsbestuurder aan ’n
Kerkraad ’n lys van die instansies by wie daar belê kan 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 groeiopsie óf die “met wins”-opsie (met waarderingsrentekoers) word aan die Kerkraad en
predikant wat emeriteer, deurgegee.
Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Pretoria-Wes en sy predikant, ds PJ van der
Berg, weier tans om by die PPF in te skakel.
Vroeë emeritaat en implikasies daarvan ten opsigte van onder andere KO, artt 13 en 20
Indien ’n predikant vroeër as 65 emeriteer, moet Kerkrade kennis neem dat hyself
en sy Kerkraad ’n welbewuste keuse uitoefen tot mindere versorging uit die EVT
en PPF.
Onderhandelings met die predikante van Sinode Middellande is tans aan die gang om by
die PPF in te skakel.
Advantage (by name Gerrit le Roux), asook die Aktuaris is deur die Trustees versoek om
tydens Sinode 2009 ’n kort aanbieding te gee waarvolgens hulle beleggingsfilosofie ens.,
verduidelik word.
Beleggingskeuses: Trustees het na wye oorlegpleging besluit om vier tipes
beleggingsportefeuljes in te stel wat op die aantal diensjare tot by ouderdom 65 gebaseer
word. Die portefeuljes se onderliggende beleggings verskil van mekaar ten einde ’n optimale
beleggingsverspreiding vir verskillende lewensiklusse te bereik. Die portefeuljes is tans by
Advantage Multifondsbestuurders geplaas en die doelwitte is soos volg:
Portefeulje
1. Aggressiewe
Groei
2. Hoë groei
3. Matige groei
4. Kapitaalbeskermer

Samestelling

Tyd tot
emeritering

Maks.
Verwagte
verlies
Aandelegekoppel

Groeiteiken:
Inflasie plus
onderstaande
+6%

50% Allan Gray
gebalanseerd
50% Coronation
gebalanseerd
Maksimum
aandele
blootstelling
50% aandele
50% reële
opbrengs
100% reële
opbrengs

Eie keuse

meer as 10jr

20%

+6%

5 – 9 jaar

11%

+4%

minder as 5 jaar

0%

+2%

Die volgende verdeling van die totale fondse op 31 Januarie 2008 is volgens die
lede se keuses gemaak:
1. Aggressiewe groei
R17 741 miljoen
2. Hoë groei
R34 557 miljoen
3. Matige groei
R28 510 miljoen
4. Kapitaalbeskermer
R17 424 miljoen
Totaal
R98 233 miljoen
Die Trustees en lede van die Predikante Pensioenfonds sal tydens Sinode 2009
byeenkom vir ’n Ledevergadering.
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Die Aktuaris sal die Sinode 2009 toespreek.
Die verteenwoordiger van Advantage sal die Sinode 2009 toespreek.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.3 tot 3.2.4.18.
4. Finansiële state
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum: Finansiële State agterin Handelinge.
5. Reglement GKSA Predikante Pensioenfonds
Die Trustees het die Reglement van die GKSA Predikante Pensioenfonds hersien en
goedgekeur.
Die Reglement is ook deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur en geregisteer is
in terme van afdeling 12(4) van die Wet op Pensioenfondse, 24 van 1956.
Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.2.
6. Die Aktuariële Waardering en Waarderingsverslag van die Predikante Pensioenfonds
vir die jaar 2006 en 2007 sal in die Aanvullende Rapport opgeneem word.
Besluit: Kennis geneem.
7. Opdragte aan die nuwe Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds
Alle opdragte soos in 2006 word gekontinueer.
Aan die Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake waaroor die
Sinode oor die Pensioenfonds besluit het.
Besluit: Goedgekeur.
Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA Predikante
Pensioenfonds aan hulle opgedra word.
Besluit: Goedgekeur.
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. Aan die Trustees word verder opgedra om die
PGT van predikante wat nie aan die minimum riglyn voldoen nie, jaarliks aan die
Klassisse beskikbaar te stel, sodat Klassisse kan kennis neem van die Kerkrade wat
afwyk van die gestelde minimum riglyn.
Besluit: Goedgekeur.
Die Trustees moet toesien dat die standaardprosedures as opdragte wat aan die
Hoofbeampte opgedra is, afgehandel word.
Besluit: Goedgekeur.
Diverse aangeleenthede soos deur die Sinode goedgekeur, asook die uitvoering
daarvan, moet in bovermelde opdragte bygewerk word.
Besluit: Goedgekeur.
Die volgende sake moet pertinent aangespreek en afgehandel word:
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Wes wat weier dat hulle predikant by die PPF
inskakel.
Besluit: Goedgekeur.
In die lig daarvan dat die huidige aktuaris, mnr Charles Erasmus, afgetree het, word
aanbeveel dat die Sinode mnr Corné Heymans van ABSA Konsultante en Aktuarisse
vir die Fonds aanwys.
Besluit: Goedgekeur.
Die Sinode bedank mnr Charles Erasmus hartlik vir die toegewyde wyse waarop hy
betrokke was by die Trustees.
Besluit: Goedgekeur.
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Die volgende broeders word weer vir die volgende termyn as Trustees benoem: brs JJ
Howell (Randburg), JH van der Merwe (Ontdekkers), BD Bakker (Standerton), AJ
Kruger (Kroonstad). Br BG Kukkuk word weer as adviseur benoem. Die broeders word
hartlik bedank vir hulle onbaatsugtige diens in dié verband.
Besluit: Goedgekeur.
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16.3 RAPPPORT ONDERSTEUNINGSFONDS (Artt 63, 141)
RRRR. Ds PA Coetzee lewer die Rapport.
SSSS. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Emeritaatsversorging.
TTTT. Ds JC Aucamp rapporteer namens die Kommissie Emeritaatsversorging.
UUUU. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Sinode-opdragte
1.1.1 Die Trustees van die Fonds word bemagtig om, wanneer dit nodig word, addisionele
bydraes vir die Ondersteuningsfonds te hef; 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 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 geakkommodeer 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 benoemde Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die
Ondersteuningsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 ’n Nuwe Reglement is opgestel en goedgekeur.
Besluit: Goedgekeur.
3. Finansiële state
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.
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16.4 RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING – MEDIESE
AANGELEENTHEDE (Artt 65, 142)
VVVV. Ds EJ Tiemensma lewer die Rapport.
WWWW.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Emeritaatsversorging.
XXXX. Ds JC Aucamp rapporteer namens die Kommissie Emeritaatsversorging.
(NOTULES VAN DIE HANDELINGE VAN DIE DEPUTATE WORD AS ONGEPUBLISEERDE BYLAES
BYGEVOEG.)

YYYY. RAPPORT
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 die 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.
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. ’n Nuwe Ordereëling wat
nou van toepassing sal wees, word in die Aanvullende Agenda opgeneem.
1.1.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, word verwoord en in die Ordereëling
opgeneem.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.1.5.
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.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om predikante (dit sluit predikante van
Sinode Middellande in) wat nog nie lede is nie, in te skakel by die Mediese Skema wat
deur die Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging kry opdrag om ook die Mediese Skemaaangeleenthede te behartig.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die Mediese
Skema aan hulle opgedra is.
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, word verwoord en in die Ordereëling
opgeneem.
Besluit: Goedgekeur.
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3. Finansiële state
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.
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17. Finansies
17.1 RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE
RENTE VAN DIE SUSTENASIEFONDS (Artt 70, 71, 269)
ZZZZ. Ds MP Fourie lewer die Rapport.
AAAAA.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Finansies.
BBBBB.
Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
CCCCC.
RAPPORT
1. Opdrag
Die opdrag is in die Acta van 2006:283.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds – kyk die finansiële
state van die Administratiewe Buro.
Aansoeke
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.
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 Reglement (Acta 2006:277-282).
Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2007 was R4 465 264.00. Die
Deputate het ’n bedrag van R3 035 617 goedgekeur waarvan die Sustentasiefonds
met R1 660 200 gesustenteer het. Partikuliere Sinodes en Klassisse het die res
gesustenteer.
Die aansoeke deur die kerke by die Sustentasiefonds vir 2008 was R3 874 157.00. Die
Deputate het ’n bedrag van R3 314 433 goedgekeur waarvan die Sustentasiefonds
met R1 800 000 gesustenteer het. Partikuliere Sinodes en Klassisse het die res
gesustenteer.
Die Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en toekennings vir 2009.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.2.5.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Toekennings
Oostelike Partikuliere Sinode vir 2007 en 2008 en Partikuliere Sinode Pretoria vir 2008,
het sustentasie-aansoeke in hulle ressort self hanteer waarvoor ons baie dankbaar is.
Partikuliere Sinodes
Bosveld
Pretoria
Noordwes
Oostelike
OVS en Natal

2007
17 000
37 000
147 700
0
537 000
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2008
75 000
0
47 000
0
602 000

Suidelike
765 500
925 000
Randvaal
156 000
151 000
Totaal
1 660 200
1 800 000
Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede van
die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.
Fondsinsameling
Aan al die kerke is ’n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is.
Die Sinode het met dankbaarheid kennis geneem van die mooi bydraes van sommige
kerke en lidmate.
Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn van R10.00 per lidmaat per
jaar gekom nie.
Aanbevelings
Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van kerke en
lidmate.
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.
Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die Sustentasiefonds met as riglyn R10.00
per lidmaat per jaar.
Die Sinode versoek Klassisse om kerke aan te moedig om toesig te hou (onder andere
deur visitasie) dat die goedgekeurde kollektes opgeneem word.
Besluit: Goedgekeur.
4. Opdragte
Die Sinode benoem weer Deputate volgens die Reglement om die volgende opdrag uit te
voer:
Om volgens die Reglement van die Sustentasiefonds toeseggings te maak uit die rente
van die fonds.
Om die Sustentasiefonds uit te bou.
Dat daar jaarliks gerapporteer word aan Klassisse, Streeksinodes en ook aan die Sinode
oor die wyse waarop die sustentasie toegeken word.
Besluit: Goedgekeur.
DDDDD.
AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Die opdrag is in die Acta van 2006:283.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds sien die finansiële state
van die Administratiewe Buro.
Aansoeke
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 2009 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.
Die aansoeke deur die kerke by die Sustentasiefonds vir 2009 wat deur die Deputate
behandel is, was R4 858 733. Die Deputate het ’n bedrag van R3 730 084
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goedgekeur waarvan die Deputate van Partikuliere Sinodes10 en Klassisse aangedui
het dat hulle R1 314 760 kan bydra. Dit laat, nadat die beskikbare fondse in die
Sustentasiefonds alles toegeken is, nog ’n tekort van R396 785. Dit beteken dat kerke
net 83% van hulle aansoeke kan ontvang. Die Deputate doen ’n beroep op die
Algemene Sinode om kerke op te skerp om mildelik by te dra deur hulle kollektes,
sodat die tekort van R396 785 wel aan kerke gegee kan word.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.2.2.
3.

Sake waaroor die Sinode moet besluit
Toekennings
Toegeken aan
Totaal van
Deel voorsien
Toekenning uit
Streeksinode
aansoeke
uit eie fondse Sustentasiefonds
Bosveld
150 696
114 551
36 145
Pretoria
Noordwes
Oostelike
Vrystaat en
KwaZulu-Natal
Suidelike

108 000
1 004 142
116 325
787 059

108 000
537 060
116 325
98 825

0
467 082
0
688 234

1 141 571

164 999

976 572

Randvaal
422 291
175 000
247 291
Totaal
3 730 084
1 314 760
2 715 324
Van die toegekende bedrag, is daar net fondse vir R2 000 000 wat beteken dat ’n
tekort van R715 324 bestaan. Indien die tekort wel deur kollektes en bydraes
ingesamel word, sal die totale bedrag toegeken word.
3.1.1 Aanbeveling
Die Sinode keur die toekennings wat die Deputate gemaak het, 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 Nie alle kerke het kollektes vir afgelope jaar opgeneem nie. Gevolglik was die
inkomste uit kollektes nie naby die riglyn van R10.00 per belydende lidmaat nie.
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
R20.00 per belydende lidmaat per jaar. Kerke word gevra om mildelik by te dra om
die tekort van R715 324 uit te wis.
3.2.4.4 Die Sinode versoek Klassisse om toe te sien (o.a. deur visitasie) dat kerke die
goedgekeurde kollektes opneem en die kollektes, wat trustgelde is, stiptelik aan die
Administratiewe Buro oorbetaal word.
Besluit: Punt 3.2.1 tot 3.2.4.4 word goedgekeur.

10
Tydens die vergadering van 3-4 November 2008 was die Deputate teenwoordig dié uit die Partikuliere Sinodes, wat aan die
einde van November in nuwe samestelling formeel vergader het as Streeksinodes.
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17.2 RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO
AAN DIE LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO (Artt 72, 73,
152, 166, 174, 177, 178, 193, 241, 248, 264, 267, 268, 270, 275, 276)
EEEEE.
Die Sinode konstitueer as Ledevergadering.
FFFFF.
Br LJ Kruger lewer die Rapport met verdere toeligting deur ds LH van Schaik.
GGGGG.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Finansies.
HHHHH.
Di PJ Nel en J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
IIIII. Besluit: Die opdrag en samestelling van Skakeldeputate word verwys na ’n ad hockommissie. Die ad hoc-kommissie word saamgestel uit: di P Venter (s), drr FP Kruger
(skriba), GJ Meijer, di PJ Venter, MA Modise, oudle BJ Kruger en J Groothof.
JJJJJ. Dr FP Kruger rapporteer namens die ad hoc-kommissie.
KKKKK.
Besluit: Die saak onder bykomende akkommodasie in die Aanvullende
Rapport word verwys na dr DG Breed vir herformulering.
LLLLL.Dr DG Breed stel die herformulering.
MMMMM.
RAPPORT
5. Opdrag
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.
Staande opdragte van die Reglement is deurgaans nagekom.
Bykomende opdragte deur die Sinode gegee (’n verkorte beskrywing van die Sinodeopdragte word kursief aangegee tesame met die Acta-verwysingsnommer).
Sien toe dat die registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes by
die Administratiewe Buro, Potchefstroom gedoen word (Acta 2006:40, 2.9)
Hierdie opdrag word deurlopend deur die Administratiewe Buro uitgevoer en die
register is by die Administratiewe Buro ter insae.
Besluit: Kennis geneem.
Handel sake met betrekking tot Glenzicht saam met SDDS en ander kundige
Deputate af (Acta 2006:168, 5)
Die opdrag is aan die te benoeme Deputate van die SDDS gegee wat afsonderlik
daaroor rapporteer.
Aanbevelings
a. Dat die finansiële beheer van alle skemas onder die beheer van die SDDS
voortaan steeds onder die Bestuur van die Administratiewe Buro sal setel.
b. Dat die geouditeerde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
c. Dat die Deputate skakel met die Residentia Stigting ten einde ’n
samewerkingsooreenkoms daar te stel en/of kundigheid te bekom.
Besluit: Goedgekeur. Kyk besluit by Rapport van Sinodale Deputate vir Diakonale
Sake – 14.1.
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 (Acta 2006:262)
Navorsing het getoon dat daar nie norme in die praktyk bestaan waar ’n
diensverskaffer vergoeding per transaksie in die pensioenfondsbedryf eis vir dienste
gelewer nie. Daar is wyd gekonsulteer oor die saak. Die antwoord waarvoor telkens
te staan gekom word, was dat die administrasie om rekord van elke individuele
transaksie te hou, nie die koste daarvan regverdig nie. Die Trustees het die
Administratiewe Buro versoek om ’n gedetailleerde kwotasie te maak ten opsigte van
die koste van hantering van al die fondse en ’n nuwe diensvlakooreenkoms is met die
Trustees aangegaan. Die Trustees het hierdie reëling aanvaar.

25
8

Implementeer die Kingverslag se bepalings, waar van toepassing (Acta 2006:294,
7.10)
Die bepalings van die Kingverslag is verwerk om van toepassing op die aktiwiteite
van die Administratiewe Buro as ’n besigheidseenheid te wees. Die dokument is aan
die Bestuur van die Administratiewe Buro voorgelê en geëvalueer. Dit is ook op die
intranet van die Administratiewe Buro geplaas sodat dit sigbaar vir alle personeellede
is. Die verslag is in wese ’n kode waarvolgens goeie orde en beheer nagestreef word.
Dit is die Bestuur se mening dat die Reglement van die Administratiewe Buro die
belangrikste bepalings daarin vervat.
Bou die Pro Reformando Trust saam met Kuratore uit (Acta 2006:300, 4.8)
Die Pro Reformando Trust is opgerig met die oogmerk om fondse te verskaf vir studie en
navorsing vanuit Christelike perspektief onder leiding van die Fakulteit Teologie of
’n afdeling wat vir die doel opgerig is aan ’n universiteit van ’n openbare aard (vgl.
7.1 van Trustooreenkoms). In aansluiting hierby is die oogmerk om geld as bydraes
in te samel, of skenking (bv erflatings) te ontvang en dit, of die inkomste daarvan,
vir die oogmerke in paragraaf 7.1 van die Trustakte aan te wend.
Die Trustees word aangewys uit alumni van die Noordwes Universiteit (3); drie (3)
Trustees aangewys deur die Administratiewe Buro van die GKSA op aanbeveling
van die Kuratore (vir die huidige termyn dr HG Stoker, di PJ van der Walt en EJ
Tiemensma); drie (3) deur die Senaat van die TSP en ’n finansiële kundige (1) deur
die Trustees aangewys.
Ten opsigte van die verdeling van fondse word die skenking van die GKSA vir beurse
aan teologiese studente en die skenking van die NWU vir navorsing aangewend.
Finansiële state, ooreenkomstig aanvaarde rekenkundige beleid, word jaarliks by die
Trustees ingedien. Die state bied ’n oorsig oor inkomstes uit skenkings ontvang
(van die GKSA, die NWU en uit die spaarrekening en rente), asook uitgawes. Die
opgehoopte fondse staan vir die jaar geëindig op 31 Desember 2007 op R5,22
miljoen. In die geheel genome beteken dit ’n groei van R154 000.
Die Trustees, aangewys deur Administratiewe Buro op aanbeveling van die Kuratore,
sien toe dat die Pro Reformando Trust ooreenkomstig die Trustooreenkoms se
oogmerke (paragraaf 20) bestuur, bedryf en uitgebou word, naamlik: “om te enige
tyd toevoegings tot die kapitaal van die trust te maak, hetsy by wyse van skenking,
bemaking of op enige ander wyse met dien verstande dat alle toevoegings
onderhewig aan die terme en voorwaardes van die akte van die Trust is” (20.1, 20.2
en 20.3 van Trustakte).
Begroot vir die 150-jarige fees (Acta 2006:301, 4)
Hieroor sal in die Aanvullende Agenda verslag gedoen word.
Handel Reglement van die Dankbaarheidsfonds teen 31 Maart 2006 af, implementeer
en doen fondsinsameling (Acta 2006:302, 7)
Die Reglement is afgehandel en aan die Regsdeputate deurgegee. Terugvoering is
nog nie van hulle ontvang ten tye van die skrywe van hierdie Rapport nie. Indien dit
betyds ontvang word, sal die Reglement in die Aanvullende Agenda geplaas word.
Besluit: Kennis geneem van 1.2.3 tot 1.2.7.
Handel die Reglement van die Administratiewe Buro en plaaslike kerke saam met die
Regsdeputate af vir terugvoering gedurende November (Acta 2006:299, 3.1)
Die Reglement is hersien om te voldoen aan die vereistes wat gestel word vir die
registrasie van ’n nie-winsgewende onderneming. Dit is aan die Regsdeputate vir
evaluering voorgelê. Die Reglement is ook by die Departement Maatskaplike
Ontwikkeling as “konstitusie” ingedien om die Administratiewe Buro as ’n niewinsgewende onderneming te registreer. Die aansoek was suksesvol en ’n
registrasiesertifikaat is aan die Administratiewe Buro toegeken met die
verwysingsnommer NPO 055-665. Die gewysigde Reglement volg hieronder.
Besluit: Kennis geneem.
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[Wysigings teenoor die vorige Reglement word aangetoon deur woorde wat
verwyder is deur te haal en nuwe woorde wat ingevoeg is met vet letters aan te
dui. Die Reglement se eie nommervolgorde word gebruik.]
REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GKSA
9 GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2

2.3
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

WOORDBEPALING
In hierdie Reglement het die volgende woorde die onderstaande betekenisse:
Die Administratiewe Buro naam van die organisasie wat in hierdie reglement beskryf
word is: Die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, afgekort
na Administratiewe Buro, of Administratiewe Buro GKSA.
Kerke: Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat in Nasionale Algemene Sinode saamkom.
Lede: Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat in Nasionale Algemene Sinode
saamkom.
Meerdere vergadering: ’n Klassis, Streeksinode of Nasionale Algemene Sinode van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Nasionale Algemene Sinode: ’n Nasionale Algemene Sinode van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika.
Teologiese Skool: Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir
opleiding van predikante op Potchefstroom.
SDDS: Sinodale Deputate vir Diakonale Sake
OPRIGTING
Die Administratiewe Buro is ’n regspersoon, naamlik ’n Organisasie Sonder
Winsoogmerk (ingevolge Wet 71 van 1997).
Die Administratiewe Buro is vir inkomstebelastingdoeleindes ’n Openbare Weldaadorganisasie en ressorteer vir vrystelling van inkomstebelasting ingevolge artikel 18A
van die Inkomstebelastingwet, No. 58 van 1962, onder paragraaf 5 a): “Godsdiens,
Geloof of Filosofie: Die bevordering of beoefening van godsdiens wat dade van
aanbidding, getuienis, onderrig en gemeenskapsdiens insluit, gebaseer op geloof in
God.”
Die samestelling, regte, bevoegdhede, verpligtinge en funksies word hieronder uiteengesit.
REGSPERSOONLIKHEID
Die Administratiewe Buro het die bevoegdheid om regte en verpligtinge te hê, te verwerf, te
vervreem of oor te dra afsonderlik van die regte en verpligtinge van die lede daarvan en is
as sodanig bevoeg om:
eiendom, roerend of onroerend, te verwerf, te besit en te vervreem;
enige en alle ooreenkomste te sluit en regshandelinge aan te gaan wat nie met die
doelstellings en funksies daarvan strydig is nie;
as party in regsgedinge op te tree en
sodanig in die regsverkeer op te tree as wat nodig mag wees om die doelstellings en
funksies daarvan te vervul.
Geen bates van die Administratiewe Buro mag op enige wyse hoegenaamd onder lede of
werknemers verdeel word nie, en dit mag alleen vir die bevordering van die doelstellings en
die uitvoering van die funksies daarvan aangewend word.
Die Administratiewe Buro bly voortbestaan ongeag die wisseling van die lede daarvan.
Die domicilium citandi et executandi van die Administratiewe Buro is:
Die Administratiewe Buro, is op Potchefstroom gevestig. h/v Meyer- en Molenstraat,
Potchefstroom, 2531.
Posadres: Posbus 20004, Noordbrug, 2522.
Telefoonnommer: 018 297 3986
Faksnommer is: 018 293 1042
26
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3.8
3.9

E-pos: direkteur@gksa.co.za
Inligting oor lede: www.gksa.org.za

4.

DOELSTELLINGS
Die doelstellings van die Administratiewe Buro is die volgende:
Die administrasie van gemeenskaplike en gesamentlike bates en fondse van die lede;
Die verlening van hulp en bystand aan Deputate wat van tyd tot tyd vir verskeie doeleindes
deur Nasionale Algemene Sinode aangewys word, met die behartiging en/of afhandeling
van sodanige Deputate se opdragte en funksies;
Die verlening van advies en bystand aan lede met betrekking tot bestuur, administrasie en
finansies, in welke gevalle, en indien nodig, die betrokke meerdere vergadering daaroor
ingelig sal word;
Die administrasie en beskikbaarstelling van publikasies wat op las van die Nasionale
Algemene Sinode uitgegee word;
Om vir en namens Trustees, Bestuurders of Deputate aangewys deur Nasionale
Algemene Sinodes die administrasie van bates van trusts, stigtings en fondse geskep vir
en ten behoewe van die lede te administreer sonder om aan die bevoegdhede, verpligtinge
en verantwoordelikhede van sodanige Trustees, Bestuurders of Deputate afbreuk te doen;
Die uitvoering van sodanige verpligtinge en opdragte as wat van tyd tot tyd deur Nasionale
Algemene Sinode aan die Administratiewe Buro opgedra mag word;
Die verspreiding en verkoping van boeke en lektuur vir godsdienstige doeleindes en
kerklike skryfbehoeftes, vorms en kennisgewings;
Die verkryging en reëling van groep – en ander versekering/assuransie vir die lede en hulle
lidmate.
Die gemeenskaplike eiendomme van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika te bestuur, in
stand te hou, te verhuur en te verwerf en selfs te vervreem ten behoewe van die lede.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.4
5.5

LEDE EN LEDEVERGADERINGS
Al die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is lede van die Administratiewe Buro en word dit
by stigting van sodanige kerke.
Die gedeputeerdes van lede wat in die Nasionale Algemene Sinodes sitting het, kom by
elke Nasionale Algemene Sinode in Ledevergadering byeen.
Die Ledevergadering is bevoeg en verplig om:
die Bestuur van die Administratiewe Buro aan te wys;
’n Ouditkomitee aan te wys wat sal bestaan uit uitvoerende bestuurslede en twee
onafhanklike nie-bestuurlede;
die Bestuur, personeel en funksionarisse van die Administratiewe Buro tot verantwoording
te roep ten aansien van die uitvoering van hulle pligte en verantwoordelikhede;
die werksaamhede en uitvoering van die doelstellings van die Administratiewe Buro te
bepaal;
die verslae van die Bestuur van die Administratiewe Buro aan te hoor en en daaroor
besluite te neem;
sodanige sake van die Administratiewe Buro af te handel as wat deur die Bestuur na die
Ledevergadering verwys word;
sodanige opdragte aan die Bestuur te gee as wat in die lig van die Administratiewe Buro se
doelstellings nodig mag wees;
oor die algemeen enige besluit te neem wat vir die behoorlike uitvoering van die
doelstellings van die Administratiewe Buro nodig mag wees;
hierdie Reglement te wysig indien nodig.
Die Voorsitter van die Moderamen van ’n Nasionale Algemene Sinode soos van tyd tot tyd
aangewys, tree as Voorsitter van die Ledevergadering op.
Die vergaderingsprosedure, kworumvereistes en besluitnemingsprosedure van die
Ledevergadering is dieselfde as wat vir die Nasionale Algemene Sinode geld.
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6.
6.1
6.1.1

BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO
Die Bestuur bestaan uit 9 (nege) 10 (tien) lede en word soos volg saamgestel:
8 (agt) bestuurslede wat deur die Ledevergadering aangewys word, asook 2 (twee)
personeellede van die Administratiewe Buro, naamlik
6.1.2 die Direkteur van die Administratiewe Buro en die Adjunk-direkteur van die
Administratiewe Buro.
6.2
By die aanwysing van die Bestuur van die Administratiewe Buro is dit noodsaaklik dat die
lede oor bewese bestuurservaring beskik en moet die ledevergadering volgende riglyne
gevolg word:
6.2.1 een van die bestuurslede moet ’n kurator van die Teologiese Skool wees;
6.2.2 een van die bestuurslede moet terselfdertyd ’n dienende trustee van die
Emeritaatsversorgingstrust wees en word wat deur die Ledevergadering van die
Emeritaatsversorgingskombinasie (EVK) aangewys benoem word;
6.2.3 een van die bestuurslede moet terselfdertyd ’n Deputaat van die SDDS Skakeldeputate
van die Nasionale Algemene Sinode wees;
6.2.4 ten minste een van die bestuurslede moet terselfdertyd ‘n deputaat vir Publikasies van die
Nasionale Algemene Sinode wees in of naby Potchefstroom woon om op die
eiendomskomitee te dien (9.1.1);
6.2.5 een van die bestuurslede moet verkieslik ’n finansiële kundige (verkieslik met ’n GR SA
kwalifikasie) wees;
6.2.6 een van die bestuurslede moet verkieslik ’n bestuurskundige rekenaar- en
stelselskundige wees;
6.2.7 een van die bestuurslede moet verkieslik ’n regskundige wees;
6.2.8 een van die bestuurslede moet verkieslik ’n menslike hulpbronkundige wees.
6.2.9 Ter wille van kontinuïteit behoort ten minste drie bestuurslede (uitgesonder die direkteur en
Adjunk-direkteur) uit die vorige termyn herbenoem te word;
6.2.10 Sekundi moet vir die bestuurslede aangewys word uitgesonder die Direkteur en die
Adjunk-direkteur.
6.3
Die Ledevergadering wys ’n voorsitter aan en die ondervoorsitter word deur die bestuur
gekies.
6.4
Die Direkteur of Ajunk-direkteur van die Administratiewe Buro is die Sekretaris van die
Bestuur.
6.5
Die Bestuur behartig die sake van die Administratiewe Buro en is teenoor die
Ledevergadering verantwoording verskuldig vir die uitvoering van hulle pligte en
verantwoordelikhede.
6.6
Vergaderings van die Bestuur
6.6.1 Die Bestuur van die Administratiewe Buro vergader so dikwels as wat dit nodig mag wees
om die sake van die Administratiewe Buro behoorlik te bestuur, maar minstens driemaal
per jaar.
6.6.2 Enige bestuurslid kan ’n vergadering van die Bestuur oproep.
6.6.3 Die kworum vir ’n bestuursvergadering is vyf lede.
6.6.4 Besluite word met ’n gewone meerderheid van stemme geneem op die wyse en volgens
die prosedure deur die voorsitter bepaal.
6.6.5 By staking van stemme het die voorsitter nie ’n beslissende stem nie.
7.
7.1
7.1.1

7.1.2

BEVOEGDHEDE EN PLIGTE VAN DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO
Bevoegdheid en verantwoordelikheid
Die Bestuur van die Administratiewe Buro hou toesig en oefen beheer uit oor al die
werksaamhede van die Administratiewe Buro (vgl. 8). Sonder om van sy oorspronklike
bevoegdhede en verantwoordelikhede afstand te doen, kan die Bestuur van die
Administratiewe Buro volgens sy diskresie aan persone hieronder genoem sekere take en
opdragte delegeer:
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het verder die bevoegdheid om kundige advies
in te win.
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7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

7.5.5

7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4

Personeel
Die Bestuur stel ’n direkteur van die Administratiewe Buro aan en bepaal sy
diensvoorwaardes.
Die Bestuur bepaal deurlopend die personeelbehoeftes van die Administratiewe Buro, stel
geskikte persone aan en bepaal hulle diensvoorwaardes.
Die Administratiewe Buro is bevoeg om personeel aan te stel en aan die Deputate
van die Algemene Sinode te sekondeer [Hierdie bepaling (7.2.3) het uitgeval met die
vorige hersienings van die Reglement]
Die Bestuur van die Administratiewe Buro hanteer alle personeelaangeleenthede
ooreenkomstig die bepalings van relevante wetgewing.
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.
Finansies
Die Bestuur beheer en administreer die gelde van die Administratiewe Buro.
Die Bestuur stel begrotings op of keur begrotings van Deputategroepe goed en raam
daarvoor (Acta 1997:402, 3.3.4.4).
Die Bestuur hou toesig oor en administreer al die fondse en gelde wat reeds deur die
Nasionale Algemene Sinode aan die Administratiewe Buro vir administrasie toegewys is.
Die Bestuur vorder sodanige gelde van die kerke in as wat hulle kragtens begrotings of
besluite van die Nasionale Algemene Sinode tot gemeenskaplike sake moet bydra.
Die finansiële jaar van die Administratiewe Buro eindig elke jaar op 30 Junie.
Beheer en administrasie van eie fondse.
Die Bestuur open sodanige bankrekenings as wat dit in sy diskresie nodig mag ag.
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 Administratiewe Buro
nodig is.
Administrasie van fondse en gelde van Deputate van die Nasionale Algemene Sinode.
Die Bestuur mag uitbetalings namens Deputate van die Nasionale Algemene Sinodes
doen alleen na skriftelike opdrag daartoe deur sodanige Deputate.
Uitbetalings deur die Bestuur namens Deputate van die Nasionale Algemene Sinodes
word slegs uit fondse en gelde waaroor sodanige Deputate beskik en slegs binne die perke
van sodanige geldelike voorsiening gedoen.
Die Bestuur het geen seggenskap oor die doeleindes waarvoor Deputate van Nasionale
Algemene Sinodes fondse en gelde aanwend nie.
Deputate van Nasionale Algemene Sinodes is verplig om self oor die besteding van hulle
fondse en gelde aan Nasionale Algemene Sinodes verslag te doen. Die Bestuur van die
Administratiewe Buro is nie daarvoor verantwoordelik nie, behalwe binne die bestek van sy
administrasie daarvan.
Die Bestuur vergoed uitgawes aangegaan deur Deputate van Nasionale Algemene
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.
Algemene administrasie van fondse en gelde van ’n Nasionale Algemene Sinode.
Die Bestuur stel ’n begroting op of keur begrotings goed en administreer die begrotings
asook fondse en gelde deur ’n Nasionale Algemene Sinode bewillig.
Die Bestuur betaal fondse en gelde uit in ooreenstemming met die begroting(s) wat
goedgekeur is.
Die Bestuur is bevoeg om uitbetalings uit sinodale fondse en gelde te maak vir doeleindes
wat nie vooraf deur ’n Nasionale Algemene Sinode goedgekeur is nie, maar die Bestuur is
daarvoor verantwoording aan die volgende Nasionale Algemene Sinode verskuldig.
Die Bestuur kan Deputate van die Nasionale Algemene 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
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mede-onderteken is deur die voorsitter of skriba/sekretaris.
Kontantbestuur
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.
7.7.2 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 depositofasiliteite wat wissel van aanvraagdeposito’s,
vaste deposito’s, korttermyn geldmark- en kapitaalmarkinstrumente en –fondse belê te
word. ’n Kommissie van die Bestuur hanteer die daaglikse kontantbestuur.
7.7.3 Fondse wat vir ’n langer termyn bestem is, moet op dieselfde wyse as 7.8.2 hierbo hanteer
word behalwe dat langtermyn geld- en kapitaalmarkinstrumente vir hierdie doel aangewend
kan word.
7.7.4 Die Bestuur lê van tyd tot tyd ’n mandaat neer waarvolgens sodanige kontantbeleggings
gedoen moet word, met inagneming van die finansiële markte en met heroorweging van
die finansiële instellings op ’n jaarlikse basis.
7.7.5 Die Direkteur lewer op elke bestuursvergadering verslag van die stand van alle fondse en
waar die fondse geplaas is.
7.7.6 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.
7.7.7 Alle rekeninge en fondse word jaarliks geoudit.
7.7.8 Geen beleggings word op ‘n kommissiebasis gemaak nie.
7.7.9 Die Bestuur neem, met die goedkeuring van Deputate en Trustees of Bestuurders waar
nodig, ooreenkomstig die neergelegde mandaat, besluite oor kontantbeleggings.
7.8
Roerende en onroerende eiendom
7.8.1 Die Bestuur behartig die beheer, toesig en onderhoud van alle eiendomme en geboue wat
vir daardie doel deur die Nasionale Algemene Sinode aan die Administratiewe Buro
toegewys is.
7.8.2 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 Algemene Sinode bepaal.
7.8.3 Die Bestuur verhuur beskikbare akkommodasie, stel voorwaardes en kontrakte daarvoor
op en oefen beheer daaroor uit.
7.8.4 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.
7.8.5 Die Bestuur moet minstens een keer ’n jaar opnames van voorrade, toerusting, boeke en
publikasies doen.
7.8.6 Om die bestuur en beheer van eiendomme te behartig, word ’n eiendomskomitee
aangewys (kyk art. 9).
7.8.7 Die Administratiewe Buro is die eienaar van die Jan Lion-Cachet-Biblioteek, waarvan
die boekery verkry is uit fondse en gelde wat deur die Algemene Sinode bewillig is
vir die aanskaffing van teologiese boeke en publikasies, waartoe die NoordwesUniversiteit se Ferdinand Postma-biblioteek ook bygedra het, en waarvan
afsonderlik rekord gehou word oor watter boeke en publikasies aan die GKSA
behoort en watter deur die NWU befonds is. [Hierdie bepaling, 7.8.7, het uitgeval met
die vorige hersienings van die Reglement]
7.9
Mandate
7.9.1 Die Bestuur moet duidelike mandate stel en indien nodig hersien. Hierdie mandate handel
oor relevante sake wat die volgende kan insluit: besteding ten opsigte van kapitale
uitgawes aankope lenings handtekeningmagtigings en wat nodig mag wees.
7.10 Ontbinding
Die Administratiewe Buro ontbind as minstens twee-derdes van sy stemgeregtigde
7.7
7.7.1
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7.11

lede (kyk 1.3) vir dié doel byeengekom het en ten gunste van ’n besluit is om die
Administratiewe Buro te ontbind.
Indien die Administratiewe Buro ontbind, is dit verplig om alle skulde af te betaal.
Nadat alle skulde gedelg is, en daar is nog enige eiendom en geld oor, mag dit nie
aan lede van die Administratiewe Buro gegee of betaal word nie. Dit moet aan ’n
ander soortgelyke organisasie in die Gereformeerde kerkverband gegee word wat
dieselfde doelstellings het. Die Algemene Sinode bepaal wie hierdie organisasie sal
wees.

8.

WERKSAAMHEDE VAN DIE DIREKTEUR EN DIE PERSONEEL
Onder beheer en toesig van die Bestuur van die Administratiewe Buro moet die Direkteur
en personeel van die Administratiewe Buro alle opdragte, take en pligte soos vasgestel en
besluit deur die Nasionale Algemene Sinode en Ledevergadering, en wat mag voortvloei
uit die Reglement, uitvoer. Geen individu, Deputaatgroep of Kerkraad het die bevoegdheid
om buite die Bestuur van die Administratiewe Buro om opdragte of take aan die Direkteur
of enige personeellid van die Administratiewe Buro op te dra nie.

9.
9.1
9.1.1

EIENDOMSKOMITEE
Lede van Eiendomskomitee
Die Bestuur wys uit eie geledere twee lede aan wat in of na aan Potchefstroom woonagtig
is, om saam met die Direkteur as Eiendomskomitee te dien.
Die Bestuur versoek die Kuratore en die Kerkraad van Potchefstroom-Noord om elk twee
lede aan te wys wat deur die Eiendomskomitee gekoöpteer kan word vir soverre sy
werksaamhede die TSP en/of die GK Potchefstroom-Noord raak.

9.1.2

10
10.1

10.2

11
11.1
11.2
11.3

KOMMUNIKASIE AAN DIE KERKVERBAND
Behalwe vir die driejaarlikse verslag aan die Ledevergadering, word daar op die volgende
wyse finansiële state en relevante inligting aan die kerkverband gekommunikeer:
Elke Part Sinode Streeksinode, Klassis en/of Kerkraad wys ’n kundige persoon aan, wat
een keer per jaar saam met die Bestuur op eie koste vergader. Hierdie verteenwoordigers
sal behulpsaam wees met kommunikasie tussen Kerke en die Administratiewe Buro oor
finansiële sake.
Hierdie verteenwoordigers sal jaarliks tydens die vergadering van die GKSA se
Sustentasiedeputate, (met behulp van finansiële state) ingelig word oor die finansiële sake
wat die Administratiewe Buro in die totale kerkverband hanteer.
DIE OUDITKOMITEE:
Moet verslag lewer aan die jaarlikse vergadering waar die Part Sinodes Streeksinodes se
afgevaardiges teenwoordig is. Verwys 10.1 en 10.2 hierbo.
Moet ’n werkswyse saamstel wat vir goedkeuring aan die Ledevergadering voorgelê moet
word.
Die Ouditkomitee moet verslag lewer aan die Algemene Sinode tydens die
Ledevergadering.

12
12.1

CREDO
Die Bestuur oefen al sy bevoegdhede, verpligtinge en werksaamhede in die lig van die
Skrif en op so ’n wyse uit dat dit deursigtig is en verantwoordbaar is ten opsigte van alle
landswette.

13

WYSIGING VAN DIE REGLEMENT
Hierdie Reglement kan slegs gewysig word deur ’n besluit van die Ledevergadering tydens
die sitting van ’n Nasionale Algemene Sinode.
Einde van die reglement
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Sake waaroor die Sinode moet besluit
Dat die Reglement gewysig word soos aangedui, sodat dit aan die kontitusievereistes
van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling voldoen.
Besluit: Kennis geneem dat die Regsdeputate nog besig is met hulle werk en dat dié
kommentaar op die Reglement nog afgewag word.
Reglement van plaaslike kerke van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Aanbeveling: Die Reglement word verwys na die Bestuur van die Administratiewe
Buro in samewerking met die Regsdeputate om af te handel, aangesien daar nie
ingrypende veranderings is nie.
Die Reglement van plaaslike kerke van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is
afgehandel en aan die Regsdeputate voorgelê. Die Regsdeputate het die Bestuur
van die Administratiewe Buro geadviseer om nie die reglement te implementeer nie,
en om nie voort te gaan met die registrasie van plaaslike kerke by die Departement
van Maatskaplike ontwikkeling nie, omdat plaaslike kerke vrygestel is van
inkomstebelasting.
Besluit: Goedgekeur dat die aanbeveling vir afhandeling in die Rapport nie aanvaar
word nie. Motivering: Die Regsdeputate se advies dui so aan en die saak kan
voldoende gedien word deur dit oor te laat aan die Administratiewe Buro in
samewerking met die Regsdeputate soos en wanneer nodig.
Doen indringende ondersoek en bepaal ’n formaat vir die kerklike tydskrifte saam met die
Deputate Kerklike Tydskrifte (Acta 2006:299, 3.3.1.5)
Sien die afsonderlike Rapport van die Deputate Kerklike Tydskrifte. Die Bestuur het
verskeie kere met die Deputate vergader en die opdrag is telkens ter tafel geneem.
Aanbeveling
Dat Studiedeputate aangewys word met die volgende opdragte:
a. om marknavorsing te doen vir die daarstelling van een gesinstydskrif in die plek
van die individuele tydskrifte;
b. dat bemarking van hierdie tydskrif ook in die ope mark oorweeg moet word;
c. dat alternatiewe verspreidingsmetodes ondersoek moet word om
verspreidingskoste te bespaar;
d. dat oor die formaat van tydskrifte besin word sodat dit toeganklik is vir alle
gelowiges, nie net vir Gereformeerdes nie;
e. dat hierdie Deputate afhandelingsbevoegdheid het nadat oorleg met die Bestuur
van die Administratiewe Buro gepleeg is oor die finansiële implikasies van die
voorstelle.
Besluit: Goedgekeur dat die opdrag gekontinueer word met inagneming van die
volgende:
a. Marknavorsing gedoen word oor die toekoms van Kerklike Tydskrifte.
b. Die aanbevelings b, c, d van die Rapport so aanvaar word.
c. Ondersoek gedoen word na die moontlikheid om die Kerklike Tydskrifte elektronies
beskikbaar te stel.
d. Die Bestuur van die Administratiewe Buro en die Deputate Kerklike Tydskrifte
afhandelingsbevoegdheid het, in die lig van die resultate van die navorsing.
Ken beurse aan voornemende studente vir die Pro Ecclesia Beursfonds toe en stuur
jaarliks ’n brief aan Kerkrade om bydraes vir die fonds aan te vra (Acta 2006:299,
3.5)
Die opdrag is aan die Administratiewe Buro gegee om die administrasie van die Pro
Ecclesia Beursfonds volgens die bepalings van die Sinode-opdrag (Acta 2000:354, 3.2 en
2003:438, 2.2.6.2.2) te behartig. Briewe is jaarliks gedurende Augustus vanaf 2006 aan alle
kerke in die kerkverband uitgestuur om voornemende studente uit te nooi om van die Pro
Ecclesia-lening gebruik te maak. Weens swak reaksie is daar ook jaarliks ’n opvolgbrief
gedurende November of Desember in die kerkverband uitgestuur om meer aansoeke te werf.
Volgens ’n projeksie wat vooraf uitgewerk is, kon daar aanvanklik aan 10 studente in hulle
finale jaar ’n lening van R10 000 elk toegeken word. Gedurende 2007 is lenings van R10 000
elk aan sewe onderwysstudente toegeken.

26
6

Tydens 2008 is agt aansoeke ontvang, waarvan twee nie gekwalifiseer het nie. By hierdie
geleentheid is in die brief aan Kerkrade gemeld dat studente in hulle tweede tot finale jaar in
enige studierigting aansoek kan doen, mits hulle aan die NWU studeer. Twee toekennings
van R12 500, twee van R15 000 en twee van R20 000 elk, is gemaak. Vyf van hierdie
studente wou hulleself in ’n onderwysrigting bekwaam terwyl een in die regte studeer.
Heelwat telefoniese navrae is elke jaar oor die Pro Ecclesia Beursfonds ontvang, veral
van eerstejaarstudente. Sodra lidmate egter meegedeel word dat die Reglement bepaal dat
die toekenning ’n lening is en nie ’n beurs sonder verpligting nie, was daar nie verdere
belangstelling nie. Lidmate het ook gemeld dat dit vir hulle ’n probleem is dat die lening net
vir studente beskikbaar is wat by die NWU studeer. Sommige lidmate en Kerkrade wat baie
ver van die NWU af geleë is, het aangedui dat hulle om hierdie rede ook nie bereid is om
bydraes vir die Pro Ecclesia Beursfonds te gee nie.
Die huidige bedrag wat beskikbaar is vir lenings in 2009, beloop nagenoeg R440 000.
Volgens beplanning sal voornemende eerstejaarstudente vanaf 2010 ook aansoek kan doen
vir beurslenings uit die fonds.
Besluit: Kennis geneem van 1.2.11.1 tot 1.2.11.4.
Sake waaroor die Sinode moet besluit
Aanbeveling
a. Dat die hantering van die Pro Ecclesia Beurslening in die toekoms onder die
funksies van die Bestuur van die Administratiewe Buro val.
Besluit: Goedgekeur.
b. Dat die Reglement herskryf word om onder andere vir studente in enige
studierigting aan al die erkende Suid Afrikaanse tersiêre inrigtings te voorsien.
Besluit: Goedgekeur dat die aanbeveling nie aanvaar word om studente in enige
studierigting te voorsien nie. Motivering: Die dringende noodsaak vir Gereformeerde
onderwys vereis dat onderwysstudente voorkeur behoort te geniet.
c. Dat voortgegaan word om jaarliks een verpligte kollekte vir die Pro Ecclesia
Beursfonds in te samel.
Besluit: Goedgekeur.
d. Dat dit duidelik gestel word dat studente van Aros en ander opvoedkundegeakkrediteerde instansies ook vir toekennings uit die fonds in aanmerking
kan kom.
Besluit: Goedgekeur.
e. Dat die naam van die Pro Ecclesia Beursfonds verander word na die Pro
Ecclesia Studiefonds.
Besluit: Goedgekeur – met wysiging dat die naam verander word na Pro Ecclesia
Studieleningsfonds.
Samel verpligte kollektes, soos opnuut bepaal deur die Sinode, in (Acta 2006:303, H)
Probleem
Kerke betaal nie gereeld kollektes wat gevorder is en bedrae wat deur lidmate
bygedra word vir spesifieke doeleindes, aan die Administratiewe Buro oor nie.
Redes hiervoor is onder andere traagheid en gevalle waar sommige kerke nie die
nodige kontantfondse beskikbaar het om die nodige oorbetalings te doen nie,
omdat hierdie kollektes vir ander bedieningsuitgawes aangewend word. Daar is
selfs kerke wat geen oorbetalings in ’n jaar doen nie. Hierdie fondse verteenwoordig
eintlik “trustfondse” wat van lidmate vir spesifieke instansies en doeleindes
ingesamel word. Hierdie bedrae behoort dus so gou moontlik aan die
Administratiewe Buro oorbetaal te word en aangewend te word.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Dat opdrag aan alle gemeentes gegee word dat kollektes en spesifieke bydraes in
’n aparte bankrekening gedeponeer word.
Motivering
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Hierdie rekening het ten doel dat kollektes en spesifieke bydraes wat gevorder
word, nie vermeng word met die kerke se eie fondse nie. Hierdie kollektes moet
minstens maandeliks uit hierdie rekening oorbetaal word aan die betrokke
begunstigdes. Klassisse moet ’n staande punt op die Agenda plaas om toe te sien
(KO, art 44) dat kerke in die Klassisse wel afsonderlike bankrekenings vir dié doel
hou en maandeliks oorbetalings daaruit doen.
Besluit: Goedgekeur dat die aanbeveling nie aanvaar word nie.
Die Administratiewe Buro moet Klassisse en gemeentes jaarliks skriftelik versoek om
kollektes stiptelik oor te betaal.
Dat Klassisse versoek word om kerke in elke onderskeie Klassis se ressort aan te
moedig om aan hierdie ernstige versoek aandag te gee deur die Skrifbeginsel van
rentmeesterskap toe te pas en in ag te neem dat gelde deur kollektes ingesamel word,
in wese trustgelde is.
Implementeer ’n kerkbestuurstelsel (elektronies) om:
a. Insameling van verpligte kollektes te moniteer
b. Debiteure t.o.v. tydskrifte en boeke te moniteer (Acta 2006:303, H 2006:300,
4.7)
Agtergrond
Sinode 2006:K168-172, 2de Rapport Kom Fin
Die Administratiewe Buro moet as diensorganisasie ’n elektroniese databasis skep
waar gemeentes periodiek inligting via die Internet verskaf. 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.
Bevinding
Hierdie opdrag kan tweeledig aangepak word, naamlik deur ’n databasis te skep
wat via die Internet van die kerke se kant af met inligting voorsien word, en deur ’n
databasis te skep met inligting wat van die Administratiewe Buro se kant af met
inligting voorsien word. Vergaderings is met die Deputate Internet oor die saak
gehou en daar is besluit om as vertrekpunt beide benaderings te volg. Die sukses
en integriteit van die uiteindelike databasis sal bepaal word deur die data-invoere uit
beide bronne. Daar is ook aanvaar dat dit redelik lank kan neem om ’n betroubare
gekonsolideerde databasis uit die twee bronne saam te stel. Die Deputate Internet
doen afsonderlik verslag in hulle Rapport oor die vordering wat met die
eersgenoemde benadering behaal is. Ten einde uitvoering aan die opdrag te gee,
het die Administratiewe Buro sy opdrag vir die termyn gesien as die skepping van ’n
elektroniese kerkbestuurstelsel om onder andere:
a. Die insameling van verpligte kollektes te moniteer.
b. Die debiteure van tydskrifte en boeke te moniteer.
c. Die mikpunt daar te stel om inligting met kerke te kommunikeer.
Verslag
’n Ondersoek is gedoen van al die elektroniese stelsels wat deur die Administratiewe Buro
gebruik word om vas te stel hoe daar aan die opdrag van die Sinode uitvoering gegee kan
word. Uit die ondersoek het dit geblyk dat daar deur verskillende funksionarisse verskeie
stelsels gebruik word, hoofsaaklik om aan die vereistes van elke pos te voldoen. Alhoewel
hierdie inligting doelmatig vir elke aktiwiteit is, het dit tot ’n verspreiding van inligting gelei waar
die inligting nie vir almal toeganklik is nie.
In die gesprekke met belanghebbendes en kundiges is daar besluit om ’n databasis saam te
stel om die inligting van predikante en gemeentes te koördineer. Die saamstel van die databasis
het reeds ver gevorder en is die gedeelte ten opsigte van gemeentes alreeds in werking. Die
statiese inligting word gereeld op datum gehou en die Almanak vir 2007 en 2008 was vanuit die
databasis saamgestel. Programme is saamgestel om die elektroniese in- en uitsette van
kollektes te hanteer. Die verslae wat hieruit gegenereer word sal nie alleen gemeentes in staat
stel om hulle eie kollektes te moniteer nie, maar ook ’n instrument aan die Administratiewe Buro
verskaf om die kollektes te bestuur.
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Die deel van die databasis wat betrekking het op predikante en hulle afhanklikes is
afgehandel tot op die punt waar die basiese inligting deel vorm van die databasis. Daar is nog
werk wat gedoen moet word, veral met die saamstel van verslae voordat die inligting gebruik
kan word om emeriti se versorging behoorlik met behulp van die databasis te kan bestuur.
Alhoewel hierdie databasis inligting gebruik van die Pastel-finansiële stelsel, is dit twee
afsonderlike stelsels wat nie ’n direkte koppeling het nie. Dit is belangrik dat die integriteit van
die finansiële inligting nie aangetas word nie.
Debiteure van tydskrifte en boeke vorm deel van die finansiële stelsel en die bestuur van die
debiteure geskied deur daardie stelsel. Dit is nie nodig om ’n nuwe elektroniese stelsel vir
hierdie doel te ontwikkel nie.
Besluit: Kennis geneem van 1.2.13 tot 1.2.13.5.
Sake waaroor die Sinode moet besluit
Aanbeveling
a. Dat die elektroniese kerkbestuurstelsel verder ontplooi word sodat dit as
databasis kan funksioneer om die inligting van predikante en gemeentes te
koördineer.
b. Dat die elektroniese databasis prakties aangewend word om onder andere
debiteure daarmee te moniteer en deur middel van e-pos met die kerkverband
te kommunikeer.
c. Dat alle plaaslike kerke aangemoedig word om e-posadresse aan die
bestuurder van die databasis beskikbaar te stel om kommunikasie effektief te
laat plaasvind.
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Verbeter vaardighede deur opleiding en advies en die onderlinge verdeling van finansiële
en ander hulpbronne:
a. Identifiseer tekort aan vaardighede by gemeentes
b. Identifiseer gemeentes met finansiële probleme
c. Beplan opleiding-/advies/konsultasie-geleenthede
d. Beplan onderhandelinge waar finansiële en ander hulpbronne verdeel moet
word (Acta 2006:339)
Die opdrag is deurlopend deur die Projekbestuurder op navraag en uitnodiging gedoen
Die Projekbestuurder is besig om ’n uitgebreide toerustingskursus te skryf wat die
volgende inhou:
a. Bydraevlakke
b. Uitreik en evangelisering
c. Kerklike administrasie
d. Finansiële bedieningsooreenkomste
Besluit: Kennis geneem van 1.2.14 tot 1.2.14.2.
Maak jongmense bewus van kerklike strukture en doelwitte wat bereik wil word –
Praktykmaking van KO, artt 41 en 44 (Acta 2006:339)
’n Beskrywingspunt oor die benoeming van Skakeldeputate (verderaan in die
verslag) is opgestel om uitvoering aan hierdie saak te gee.
Besluit: Kennis geneem.
Skep ’n elektroniese databasis wat gemeentes deur die Internet inligting verskaf (Acta
2006:340, 7.5.5.1)
Ds Hennie van Wyk rapporteer dat:
a. Die nodige stelsel is op die Internet geplaas.
b. Nie alle kerke se inligting is op die Internet beskikbaar nie.
c. Dat kerke nie self die data opdateer soos wat van hulle verwag word nie.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Aangesien Administratiewe Buro ’n databasis met hierdie inligting byhou, beveel die
Bestuur aan dat die Administratiewe Buro hierdie databasis self op die Internet
byhou.
Besluit: Goedgekeur.
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Dra finansiële kundigheid aan gemeentes oor wat ’n behoefte daaraan het
a. Ad hoc versoeke
b. Stel ’n skedule op (Acta 2006:340, 7.5.5.4)
Advies en aanbevelings is op versoek deur die Projekbestuurder en Direkteur aan
kerke gedoen.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Dat die Skakeldeputate in die toekoms hierdie opdrag sal hanteer. Verwys na die
Beskrywingspunt oor die benoeming van Skakeldeputate.
Verleen hulp aan kerke om te verseker dat hulle aan nuwe wetgewing voldoen en
ouditvereistes nakom (Acta 2006:340, 7.5.5.4)
Hierdie saak word tans deur die Regsdeputate gehanteer, aangesien daar nie
sekerheid is oor die praktiese implementering van die betrokke wetgewing nie.
Besluit: Kennis geneem.
Ontwikkel visitasieriglyne t.o.v. administrasie en finansies vir gebruik deur kerke en
Klassisse (Acta 2006:340, 7.5.6)
Aanbeveling
i) Dat kerke voor visitasie die volgende inligting aan die visitatore sal voorlê:
a. Finansiële state
b. Begrotings
ii) Dat die volgende vrae met pertinente motivering vir die spesifieke antwoorde op
elke vraag gedurende visitasie behandel word:
a. Motiveer hoe die gemeente sy verpligting nakom om die predikant behoorlik
te versorg?
b. Verskaf verslae wat bewys dat die finansiële state gereeld geoudit word.
c. Watter versekering het u teen diefstal en bedrog?
d. Beskryf die voorsorg wat getref word om die gelde wat ontvang word, veilig
te bewaar.
e. Verskaf die afgelope twee jaar se begrotings aan die visitatore.
f. Watter metodes word gebruik om gereeld verslag aan die gemeente te
doen?
g. Wat is gedoen om bykomende fondse in te samel?
h. Verskaf aan die visitatore ’n staat van u oorbetalings van ramings vir die
afgelope twee jaar.
i. Verskaf ’n staat van u oorbetalings van verpligte kollektes aan die visitatore.
j. Hoe sien u toe dat die dankoffers volgens die Skriftuurlike beginsels afgedra
word?
k. Hoe sien die ouderlinge toe dat aan die behoringseis van die Skrif geoffer
word?
l. Is die Kerkraad bewus van die Sinode se besluite hieroor? Wanneer en hoe
is dit oorgedra?
m. Toon asseblief aan hoe die Sinodebesluite oor dankoffers toegepas word.
n. Watter boekhouding- en gemeente-administrasiestelsel gebruik u?
Besluit: Dit word aan die Bestuur van die Administratiewe Buro opgedra om die
riglyne te verander na visitasie-inligting wat deur visitatore gebruik kan word.
Bevorder herbesinning oor bydraevlakke, deur studiemateriaal beskikbaar te stel om
ouderlinge en lidmate toe te rus (Acta 2006:341, 7.8)
Ds LH van Schaik het as Projekbestuurder deurlopend aandag aan hierdie opdrag
gegee.
a. ’n Skyfiereeks in beide die twee vertalings is volgens Sinodebesluite 2006
uitgewerk en gedoen.
b. Die voorlegging is by verskeie geleenthede aan Kerkrade, gemeentes en
finansiële kommissies gedoen
c. Die voorlegging is ook op aanvraag aan kerke per e-pos gestuur.
Besluit: Kennis geneem.
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Eiendomsake: Spesifieke opdragte
i) Doen
instandhouding
van
die
Kerkmuseum
gebou
deur
die
Eiendomskommissie van die Admin Buro (Acta 2006:380).
ii) Koördineer die restourasie en insameling van fondse vir die instandhouding van
Krugerskraal (Acta 2006:383, 2.2.3 (d)).
iii) Bepaal in oorleg met die Finansiële Kommissie die finansiële implikasies om die
Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum (BKH) as ’n gemeenskapsmuseum te
laat proklameer (Acta 2006:382, motivering (b)).
Sake vir kennisname
Ingevolge artt 7.8.1, 7.8.3 en 7.8.6 van die Reglement behartig die Bestuur die
beheer, toesig, onderhoud en verhuring van eiendomme en geboue wat
gesamentlik aan die GKSA behoort. Dit sluit die volgende historiese geboue in: Ou
Voorbereidende Skool, Totiushuis, Kerkmuseum, Cachet-koshuis en Krugerskraal.
Aangesien al voornoemde as kultuurhistoriese gedenkwaardighede verklaar is,
bestaan daar wetlike bepalings en voorskrifte wat nagekom moet word by die
restourasie en instandhouding daarvan. Ten einde hieraan te voldoen, betrek die
Eiendomskommissie twee kundige persone, nl. Arend Müller (argitek) en Mione du
Toit (restourasie- en kultuurhistoriese konsultant).
Die huidige situasie met betrekking tot die onderskeie geboue is:
Ou Voorbereidende Skool
Dié gebou word aan die Totius Akademie (Christelike skool) verhuur met as
teenprestasie dat die skool die gebou vir sy rekening restoureer en instandhou.
Weens beperkte fondse word die restourasie stelselmatig oor ’n tydperk van
minstens 3 jaar gedoen.
Totiushuis
Die Totiushuis word vir 99 jaar aan die Tlokwe (Potchefstroom) Stadsraad
verhuur. Die Bestuur sien toe dat die gebou ingevolge die ooreenkoms
instandgehou word. Tot nog toe is daar redelik goeie samewerking van die kant
van die Stadsraad, en is die gebou, in vergeleke met die ander, in ’n goeie
toestand.
Kerkmuseum
Die restourasie en onderhoud word in samewerking met die Deputate Historiese
Sake gedoen. Hoewel die gebou op die oog af in ’n redelike toestand is, is daar
groot barste in van die binnemure en moet die elektrisiteitsnetwerk ook aandag
kry.
Cachet-koshuis
Die wooneenhede word teen ’n nominale tarief aan behoeftige teologiese
studente wat van voorneme is om predikante in die GKSA te word, verhuur. Die
gebou is in ’n swak toestand, omdat die huurinkomste kwalik vir die
instandhouding kan vergoed.
Krugerskraal
Krugerskraal word tans vir ’n termyn van 10 jaar aan ’n lidmaat, broeder Izak
Potgieter, verhuur. Die ooreenkoms bepaal dat die materiaal vir restourasie vir die
rekening van die GKSA is, terwyl hy die arbeid voorsien en die kompleks
instandhou. In gesamentlike pogings tussen die Eiendomskommissie en die
broeder is daar R23 450 ingesamel wat vir restourasiewerk aangewend kon word.
Die gebou was verwaarloos en die boorgat is so swak dat daar gedurende
droogte in die wintermaande nie water beskikbaar is nie.
Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum (BKH)
Die geboue en die grootste gedeelte van die inhoud is destyds deur die GK
Burgersdorp aan ’n Trusteeraad oorgedra, maar wel met ’n terugvalklousule.
Omdat die BKH nie die eiendom van die GKSA is nie, het die Bestuur volgens sy
mandaat nie enige belang daarby nie. Gesien die historiese band, het die Sinode
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volgens ons oordeel aanvanklik reg gehandel deur die GKSA se betrokkenheid
aan die Deputate Historiese Sake op te dra.
Instandhouding- en restourasiekoste
Weens ’n gebrek aan fondse was daar vir die afgelope termyn slegs R114 100
beskikbaar vir onderhoud, instandhouding en restourasie van die historiese
geboue, terwyl ’n kwotasie (2006) vir die restourasie van slegs die Cachetkoshuis R500 000 beloop het.
Die tekort aan fondse maak dringende restourasie en instandhouding haas
onmoontlik en die eiendomme gaan geleidelik al verder agteruit.
Agterstallige lenings
Om die noodsaaklike vervanging/opgradering van die verkoeling- en klankstelsel
van die Sinodesaal te kon doen, moes geld geleen word wat nog terugbetaal
moet word. Dit verminder die beskikbare fondse drasties wat tot die
Eiendomskommissie se beskikking is.
Hoewel die Bestuur graag ’n reserwefonds van ongeveer 10% van die waarde
van die geboue wil opbou, is daar uit bestaande bronne nie eers genoeg vir
noodsaaklike onderhoud en instandhouding nie.
Besluit: Kennis geneem van die volgende:
(1) Die Ledevergadering neem met kommer kennis van die swak toestand van sommige
van die eiendomme.
(2) Die Bestuur van die Administratiewe Buro besluit oor die beskikbaarstelling/verkryging
van voldoende fondse wat nodig is vir die restourasie, onderhoud en instandhouding
van sy historiese erfenis en ander eiendom van die GKSA (Administratiewe Buro
kompleks en die TSP-gebou) wat die opbou van die reserwefonds insluit, met
inagneming van die volgende:
(a) Die Bestuur moet by wyse van ’n voorkeurlys die belang van die herstel en
instandhouding van die eiendomme bepaal.
(b) ’n Behoorlike besigheidsplan vir restourasie van al die eiendomme moet opgestel
word.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Koopaanbod vir Krugerskraal
Die Bestuur het ’n koopaanbod vir Krugerskraal van ’n lidmaat ontvang. Op
advies van die Regsdeputate, word die Sinode gevra om daaroor te besin.
Sake waaroor die Sinode moet besluit
a. Die Sinode moet besluit oor die beskikbaarstelling/verkryging van voldoende
fondse wat nodig is vir die restourasie, onderhoud en instandhouding van sy
historiese erfenis en ander eiendom van die GKSA (Administratiewe Buro
kompleks en TSP gebou) wat die opbou van ’n reserwefonds insluit.
b. Hom uitspreek oor die (moontlike) vervreemding van Krugerskraal.
c. Dat die Deputate Historiese Sake se betrokkenheid by die Burgersdorpse
kultuurhistoriese Museum gekontinueer word.
2.2 Sinode neem kennis van die volgende oor Krugerskraal:
2.1.1 Die eiendom is in ’n verwaarloosde toestand. Die herstelkoste word beraam op
ongeveer R350 000.00. Daar is ’n ernstige tekort aan water. Daar is ’n skriftelike
aanbod om Krugerskraal te koop teen ’n bedrag van R50 000.00, met die
onderneming deur die voornemende koper om die eiendom in stand te hou en die
oogmerk om die historisiteit van die eiendom te bewaar en uit te bou.
Aanbeveling
1. Die Sinode neem met dank en waardering kennis van die voornemende koper
wat Krugerskraal ter harte geneem het en erns met die bewaring en
instandhouding van die eiendom wil maak, asook van die voorgestelde aanbod.
2. Die Sinode die belang van Krugerskraal as historiese gedenkwaardigheid vir die
GKSA opnuut bevestig.
3. Die Bestuur van die Administratiewe Buro ’n restourasieprojek van Krugerskraal
in samewerking met al die kerke organiseer.
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Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.
Sien toe dat die Administratiewe Buro die buro van alle kerke word van lede wat
voorheen benadeel is, en dat daar Deputate op die Bestuur van die Administratiewe
Buro, sowel as op die personeel van die Administratiewe Buro is (Acta 2006:390,
4.6.1)
Die Bestuur het toegesien dat die Administratiewe Buro, wat alreeds vir ’n geruime
tyd die administrasie van die voormalige Sinode Middellande behartig, bevoeg is
om die bykomende administratiewe verpligtinge van alle kerke wat deel van GKSA
is, te behartig. Sinode Middellande se statistiek en ramings is volgens die nuwe
Klassisse bepaal en toegedeel. Soveel as moontlik van die nuwe predikante van
Sinode Middellande is by die Emeritaatsversorging en Predikante Pensioenfonds
ingeskakel. Tot dusver het die eenwording van die kerke nog nie so ver gevorder
dat daar Deputate van voorheen benadeelde groepe op die Bestuur van die
Administratiewe Buro of personeel benoem kon word nie.
Besluit: Goedgekeur. Dié saak word verwys na die Kommissie vir aanwys van
Deputate.
Bou die funksionele teenwoordigheid van die GKSA op die Internet uit (Acta 2006:777,
2.2).
Hierdie saak word in die Rapport van die Deputate Internet hanteer (kyk ook 1.2.12
en 1.2.15).
Besluit: Goedgekeur. Daar moet begroot word vir ’n webmeester om uitvoering aan
die opdragte te gee.
Onderneem ’n volledige haalbaarheidstudie vir die daarstelling van voldoende
akkommodasie vir die TSP en Fakulteit Teologie (Acta 2006:794, 2.2).
[Die Rapport oor hierdie saak hieronder het sy eie nommervolgorde.]
RAPPORT OOR DIE DAARSTELLING VAN AKKOMMODASIE AAN DIE TSP EN
FAKULTEIT TEOLOGIE
1.

Die opdrag
Voortspruitend uit die Rapport van die Kuratore wat voor Sinode 2006 gedien het, is die
volgende opdrag deur die Ledevergadering aan die Bestuur van die Administratiewe
Buro gegee:
“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.”
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
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volgende Sinode.
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.
10 Besluit: Goedgekeur” (Handelinge 2006, p 795).
Besluit: Kennis geneem.
2.2.4.2.3

6.
2.1
2.1.1

Sake waarvan kennis geneem kan word
Ontleding van die opdrag
Ingevolge art 10 van die Reglement van die Administratiewe Buro, “KOMMUNIKASIE
AAN DIE KERKVERBAND”, word die verteenwoordigers van Klassisse en Partikuliere
Sinodes nie deur die Sinode nie, maar deur elke Part Sinode, Klassis en Kerkraad
aangewys.
• Die opdrag aan hierdie verteenwoordigers is baie duidelik omskryf as
“behulpsaam wees met kommunikasie” (10.1); en “ingelig word oor die
finansiële sake” (10.2)
• Hulle het dus nie enige besluitnemingsbevoegdheid nie.
2.1.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet sy doen en late aan die Sinode in
Ledevergadering verantwoord en nie aan verteenwoordigers van Part Sinodes,
Klassisse of Kerkrade nie.
2.1.3 Die mandaat word aan die Bestuur van die Administratiewe Buro gegee, en volgens die
Reglement (art 7.8.4) van die Administratiewe Buro, moet die Bestuur oor sulke sake
met die Kuratore oorleg pleeg. Met die ander partye in die opdrag genoem, moet daar
onderhandeling gevoer word en hulle samewerking verkry word.
2.1.4 Die feit dat daar in die opdrag by herhaling verwys word na die finansiële implikasies
wat dit vir die kerke mag inhou, moes dus deeglik verreken word. ’n Bepalende faktor is
en was “met inagneming van alle finansiële implikasies vir die kerke” en “onderworpe
daaraan dat die risiko op die kerke nie onbillik sou wees nie”.
2.1.5 Volgens die Rapport wat voor die Sinode gedien het, was die behoefte so dringend dat
die beskikbare fasiliteite by die Administratiewe Buro noodgedwonge benut moes word
omdat die opstel van ’n kosteberaming en ondersoek van befondsingsmoontlikhede tyd
in beslag sou neem.
2.1.6 Die behoeftebepalings is reeds gedoen soos aan Sinode 2006 gerapporteer (Acta
2006:794, 2.2.2). Die opdrag is dus net om in die reeds bepaalde behoefte te voorsien.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.1.6.
2.2
Verloop in die uitvoering van die opdrag
2.2.1 Tussentyds:
2.2.1.1
Die Bestuur het reeds voor Sinode 2006 (12 September 2005), toe die behoefte vir
bykomende akkommodasie vir die TSP/Fakulteit Teologie onder sy aandag gebring
is, die beskikbare 440 vierkante meter ruimte by die Administratiewe Buro vir
verhuring aangebied.
2.2.1.2
Tydens ’n vergadering tussen lede van die Bestuur en die TSP/Fakulteit Teologie
op 7 Maart 2006, is die 440 vierkante meter ruimte weereens, maar sonder die
heffing van huur, aangebied.
Motivering: Die Bestuur is daarvan oortuig dat die TSP/Fakulteit Teologie
belangrike rolspelers is in die uitdra van die Gereformeerde teologie, nie net
nasionaal nie, maar ook op internasionale vlak.
2.2.1.3
Die TSP/Fakulteit Teologie het aangedui dat die grondvlak (330 vierkante meter) in
hulle onmiddellike behoeftes sal voldoen. Die Bestuur besluit om dit kosteloos
beskikbaar te stel, wat ’n verlies aan huurinkomste van R138 600 per jaar tot gevolg
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het.
Die boonste vlak (110 vierkante meter) word met ingang 1 Januarie 2007 aan die
NWU Potchefstroomkampus verhuur vir die huisvesting van die Sentrum vir
Gemeenskapsreg en Ontwikkeling teen R35 per vierkante meter.
2.2.1.5
Sou die opdrag dus, om watter rede ook al, nie in geheel of gedeeltelik afgehandel
kon word nie, is die beskikbare fasiliteite wat kosteloos beskikbaar gestel is,
voldoende tot en met Sinode 2009.
1. Langertermyn
Op die langer termyn verloop die uitvoering van die opdrag as volg:
2.2.2.1
Die Bestuur wys ’n Kommissie aan om met die opdrag voort te gaan en aan die
Bestuur verslag te doen.
2.2.2.2
Uit samesprekings oor bykomende akkommodasie voor Sinode 2006 en direk
daarna, het die TSP/Fakulteit Teologie die beskikbare ruimte by die Administratiewe
Buro (vir die medium- tot langtermyn) nie as geskik beskou nie, maar daarby
gestaan dat ’n nuwe gebou op die perseel opgerig behoort te word. Tydens latere
samesprekings is die NWU egter gewillig om dieselfde akkommodasie
(Administratiewe Buro gebouekompleks) aan te koop. Al die rolspelers was dit eens
dat bykomende akkommodasie verkieslik op die perseel, naas die bestaande TSPgebou, voorsien moes word (verwys na 3.2.4 en 3.2.6).
2.2.2.3
Tydens die vergadering van 7 Maart 2006 het die TSP/Fakulteit Teologie
onderneem om met die NWU te onderhandel oor die behoefte aan bykomende
akkommodasie en hoe dit aangespreek kan word.
2.2.2.4
Na geruime tydsverloop (1 November 2006), was die TSP/Fakulteit Teologie en
verteenwoordigers van die NWU gereed vir verdere gesprekvoering. Tydens dié
vergadering dui die NWU aan dat die aankoop van die Administratiewe
Burokompleks deur die NWU hulle voorkeuropsie is om in die bykomende
behoeftes van die TSP/Fakulteit Teologie te voorsien.
2.2.2.5
As gevolg van die omvang van die opdrag, met spesifieke verwysing na deeglike
kosteberaming, befondsingsmoontlikhede en finansiële implikasies vir die
kerke, was die Bestuur nie in staat om met die verslagvergadering van November
2006 oor ’n langtermyn oplossing te rapporteer nie, behalwe om te bevestig dat
daar voortgegaan word met die opdrag.
2.2.2.6
Tydens ’n vergadering (21 Mei 2007) waarby verteenwoordigers van die NWU,
TSP/Fakulteit Teologie, die Kuratorium en lede van die Bestuur teenwoordig was,
word ’n formele, getekende koopaanbod vir die Administratiewe Burokompleks deur
die NWU oorhandig en toegelig.
Die aanbod van R7 500 000 was tweeledig:
• R6 000 000.00 kontant, plus
• ’n woonhuis waarvan die waarde as R1 500 000.00 aangedui word.
2.2.2.7
’n Onafhanklike geswore waardeerder waardeer die Administratiewe Buro-eiendom
met verbeterings op vir R12 700 000.
2.2.2.8
Hoewel die Bestuur ingevolge die Reglement van die Administratiewe Buro (artt
3.1.1 en 4.9), onroerende eiendom kan vervreem, word die aanbod van die hand
gewys omdat:
• beide die kantoorkompleks en die Sinodesaal steeds deur die GKSA benut
word;
• ’n gedeelte van die kantoorkompleks en die Sinodesaal verhuur word, wat
inkomste genereer wat vir instandhouding aangewend word;
• die koopprys wat deur die NWU aangebied word, nie in lyn met die waarde van
die eiendom is nie; en
• die lede van die Kuratorium op die Bestuur van die Administratiewe Buro
geadviseer het dat die eiendom nie verkoop word nie, maar dat ander
alternatiewe oorweeg moet word.
Besluit: Kennis geneem van 2.2 tot 2.2.2.8.
2.2.1.4
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Kosteberaming: Bykomende akkommodasie vir TSP en Fakulteit Teologie
Die behoeftebepaling vir bykomende akkommodasie vir die TSP en Fakulteit Teologie
is voor Sinode 2006 deur die Senaat gedoen en aan die Kuratorium voorgelê (Rapport
van die Kuratorium aan Sinode 2006 – Acta:794–795).
Die behoefte:
In die besprekingsdokument wat by die vergadering van 30 Januarie 2007 oor die
uitvoering van die opdrag gehou is, word die reeds bepaalde behoefte volledig deur die
Dekaan van die Fakulteit Teologie uiteengesit. Daarvolgens is die behoefte:
(a) Die oprigting van ’n addisionele gebou, en
(b) voortgesette benutting van die bestaande TSP-gebou, maar met verbrekings en
verbouings daaraan.
(c) Ten einde te bepaal wat die oppervlakte van so ’n addisionele gebou behoort te
wees, is die riglyn wat deur die NWU gebruik word, bekom vir die berekeninge.
Oprigtingskoste:
Vir die bepaling van die oprigtingskoste vir ’n gebou soos in die behoeftebepaling
uiteengesit, is kundige advies van ’n argitek en bourekenaar ingewin. Volgens hulle sou
boukoste toe R9 000/vkm beloop het, die prys van grond uitgesluit.
Oppervlaktes:
Volgens die behoeftebepaling bestaan die gebou wat opgerig behoort te word, uit die
volgende, met oppervlaktes bereken volgens die NWU-riglyn (in vierkante meter):
Bestuurskomponent:
Kantoorruimte:
Dekaan en sekretaresse
25 + 15 = 40
Rektor en sekretaresse
25 + 15 = 40
Drie direkteure met sekretaresses
3 x 20 + 15 = 105
Bestuurder Verspreide Leer met
assistent
20 + 15 = 35
Totaal:
= 220
Ander fasiliteite:
Ontvangsarea
Seminaarkamer vir 10-12 persone
Seminaarsaal/kompleks vir 50-60 persone
Personeelkamer
(met toilet- + badkamergeriewe)
Totaal:
Akademiese personeel, kantoorruimtes:
Permanente poste/persone
Tydelike poste/persone
Totaal:
Groottotaal:

2.3.4

= 40
= 18
= 100
= 70
= 228
15 x 15 = 225
10 x 15 = 150
= 375
= 823

Geraamde oprigtingskoste:
Die geraamde oprigtingskoste vir ’n addisionele gebou vir die TSP en Fakulteit
Teologie sou dus 823 x R9 000 beloop het = R7,407 miljoen.
Hierby moet nog koste vir verbreek en verbou van die bestaande TSP-gebou
gevoeg word wat die totale koste verhoog tot minimum R8 miljoen.
Besluit: Kennis geneem van 2.3 tot 2.3.4.
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2.4 Koopaanbod van grond tussen Admin Buro en GK Potchefstroom-Noord
2.4.1 Die NWU maak op 26 November 2007 ’n skriftelike aanbod aan GK PotchefstroomNoord vir die aankoop van die stuk onbeboude grond noord van die kerkgebou met die
opskortende voorwaarde dat die Administratiewe Buro ook inwillig om sy aangrensende
deel aan die NWU te verkoop.
2.4.2 GK Potchefstroom-Noord se deel is ongeveer 1561 vkm en die Administratiewe Buro
se deel 1207 vkm groot.
2.4.3 Die prys wat aangebied word is R500/vkm. Na rugspraak tussen die Bestuur en GK
Potchefstroom-Noord word in beginsel besluit om die onbeboude stuk grond tussen die
Administratiewe Buro en GK Potchefstroom-Noord aan die NWU te verkoop, maar dan
teen R800/vkm wat nader aan huidige markwaarde is. Die besluit word tydens die
vergadering van 4 Desember 2007 deur die partye aan die NWU oorgedra.
2.4.4 Die NWU verhoog sy koopaanbod van R500 tot R800/vkm met ’n uiteensetting van wat
beoog word. Die NWU gee ondernemings en rig die volgende versoek aan die Bestuur:
“3
Die Universiteit bied hiermee aan om daardie gedeelte van die Administratiewe
Buro se eiendom soos aangedui word deur die figuur CDEFC op die
meegaande kaart (die “Kaart”) (hierby aangeheg as Aanhangsel “A”) groot
ongeveer 1207 vierkante meter (“U Grondstuk”) teen R800.00 (agthonderd
rand) (die “Koopprys”) van die Administratiewe Buro aan te koop.
3
Die Universiteit beoog ook om:
4.1
gelyktydig daardie gedeelte van die Kerk se eiendom, soos aangedui
word deur figuur ABCFA op voormelde Aanhangsel “A”, groot ongeveer
1561 vierkante meter (die “Kerk se Eiendom”) ook teen R800.00
(agthonderd rand) per vierkante meter, van die Kerk aan te koop, en
4.2
dié twee grondstukke (U Grondstuk en die Kerk se Eiendom) met die
toestemming en goedkeuring van die Tlokwe City Council, Local
Municipality (soos dit in die Aktekantoor omskryf moet word) en die
Landmeter-Generaal, onder te verdeel, te laat konsolideer en die nodige
aansoek te doen sodat die gekonsolideerde eiendom soos aangedui
word deur figuur ABCDEFA op Aanhangsel “A”, vir opvoedkundige
doeleindes hersoneer word.
4
Die besonderhede van die beplanning en aangeleenthede wat daarmee verband hou, is
onder andere as volg:
5.1
Die koste verbonde aan die afsny, konsolidasie, oordrag en
gebruikshersonering deur die Universiteit gedra word en geen kosteimplikasies vir die Administratiewe Buro sal inhou nie.
5.2
Die gekonsolideerde grondstuk sal deur die Universiteit gebruik word vir
parkering en die oprigting van ’n akademiese gebou soos op die Kaart,
Aanhangsel “A”, aangetoon word. Die gebou sal bestaan uit ’n
grondvloer plus een verdieping, met die moontlike toevoeging van ’n
tweede verdieping in die toekoms.
5.3
Die gekonsolideerde grondstuk word nie afsonderlik omhein en ook nie
van ’n afsonderlike ingang voorsien nie, wat inhou dat die toegang bly
soos wat dit tans is, sodat dit steeds ook deur die Kerk en die
Administratiewe Buro benut kan word. Hierdie reëling skep egter geen
diensbaarhede (serwituut) nie. Die Universiteit waarborg egter dat die
parkeerplek op die bovermelde gekonsolideerde eiendom steeds as
parkeerplek deur die Administratiewe Buro en die Kerk gebruik en benut
sal kan word.
5.4
Die Universiteit onderneem om die oprigting van die gebou en die
ontwikkeling van die terrein na oorleg met die Administratiewe Buro en
die Kerk te doen. Daar sal in hierdie verband ook met die Kerk en die
Administratiewe Buro onderhandel word oor toepaslike maatreëls
waarvolgens die Universiteit die grondstuk nie sal gebruik of toelaat dat
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dit
gebruik
word
vir
aktiwiteite
wat
indruis
teen
die
godsdienstige/kulturele oortuigings van die Kerk en/of die
Administratiewe Buro nie, vir sover sodanige beletsel ingevolge die
geldende reg afdwingbaar mag wees.
5.5
Die Administratiewe Buro en/of die Kerk (as die een van hulle van
hierdie reg sou afstand doen, die ander een dan alleen hierdie reg sal
verkry) by wyse van ’n klousule in die Koopkontrak(te) die eerste opsie
(voorkoopsreg) verkry om die bogemelde gekonsolideerde eiendom
(figuur ABCDEFA) terug te koop indien die Universiteit op enige stadium
dit wens te vervreem.
Hierdie aanbod is verder onderhewig aan die volgende opskortende voorwaardes:
6.1
(Weens die verhoogde aanbod, nl. van R500.00 per vierkante meter na
R800.00 per vierkante meter, die Universiteit dus nou in totaal
R830 400.00 meer as wat beplan is, ten opsigte van die aankooppryse
sal moet betaal, wat ongeveer 10% van die Universiteit se beskikbare
begroting vir 2008, vir hierdie doel, beloop. Die Universiteit is bereid om
vir 5% van hierdie bedrag (nl. R830 400.00) in te staan). Dat die
Administratiewe Buro (dus) ’n skenking ten bedrae van R415 200.00 ten
opsigte van die Koopprys in die transaksie in paragraaf 3 hierbo
genoem, aan die Universiteit maak, wat:
6.1.1
Of in skuldvergelyking ten opsigte van die betaling van die
Koopprys gebring kan word;
6.1.2
Of deur die Universiteit gewaarborg en betaal word, maar op
datum van registrasie van bogemelde gekonsolideerde
eiendom, die gemelde bedrag deur die Administratiewe Buro
aan die Universiteit geskenk word, en
6.2
Dat die Universiteit wel daarin slaag om die gedeelte ABCFA (die Kerk
se Eiendom) van die Kerk aan te koop; en
6.3
Die Kerk se Eiendom en U Grondstuk wel afgesny, onderverdeel en
gekonsolideer kan word as figuur ABCDEFA en ook vir opvoedkundige
doeleindes hersoneer kan word.”

2.4.5

Die Bestuur van die Administratiewe Buro en GK Potchefstroom-Noord besluit
gesamentlik om die grond aan die NWU te verkoop en dat voornoemde ondernemings
saam met bykomende voorwaardes in die finale koopkontrak vervat moet word. Voorts
besluit die Bestuur, soos deur die NWU versoek, om in die gees van samewerking wat
oor soveel jare tussen die GKSA en die NWU bestaan, die bedrag van R415 200 as
skenking aan die NWU af te staan.
2.4.6 Dit kom dus daarop neer dat die Administratiewe Buro R550 400 vir die 1207 vkm
grond sal ontvang.
Besluit: Kennis geneem van 2.4.1 tot 2.4.6.

2.5 Opsomming
Die opsies wat oorweeg is, met kommentaar daarby, word soos volg opgesom:
2.5.1 Die moontlikheid om verdere verdieping(s) op die TSP-gebou te bou
• Vanuit ’n geskiedkundige en argitektoniese hoek is dit nie ’n uitvoerbare opsie
nie.
2.5.2 Oprigting van ’n nuwe gebou deur die GKSA
• Die Bestuur is daarvan oortuig dat die behoefte aan bykomende akkommodasie
die gevolg is van die groei en uitbreiding van die Fakulteit Teologie. Daarom is
daar met dank kennis geneem dat die NWU hierdie oortuiging deel deur
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erns te maak om op eie koste ’n gebou op te rig.
Die GKSA het nie fondse beskikbaar vir die oprigting van ’n gebou nie; die geld,
minimum R8 miljoen, sou geleen moes word.
• Die delging van so ’n lening (kapitaal + rente) sou ’n swaar bykomende
ramingslas op lidmate plaas wat nie versoen kan word met wat in die opdrag
uitgespel word nie.
• Sou die GKSA wel so ’n gebou oprig en daar kom in die toekoms ’n breuk
tussen die GKSA en die NWU, sal dit onderbenut en selfs onbenut staan
aangesien die huidige TSP-gebou voldoende huisvesting vir net die Teologiese
Skool bied.
• So ’n addisionele gebou vereis bykomende onderhoud en instandhouding.
• Die benutting van mekaar se fasiliteite word baie kort in die staande
ooreenkoms tussen die GKSA en die NWU omskryf:
“5
Wedersydse beskikbaarstelling van fasiliteite en van dosente
tussen die kerke en die Universiteit
Die Universiteit en die Kerke stel hulle fasiliteite wedersyds tot mekaar se
beskikking, en pleeg besonderlik oorleg met mekaar met betrekking tot die
gepaste fasiliteite en toerusting wat vir die opleiding in teologie aan die Fakulteit
Teologie en Teologiese Skool nodig is.”
Hieruit was dit vir die Bestuur duidelik dat dit nie geskrewe staan of in die gees
van samewerking net aanvaar kon word dat die GKSA alleen verantwoordelik is
om gepaste fasiliteite daar te stel nie.
• Op grond van al voornoemde was die Bestuur oortuig dat dit nie die weg was
om te volg nie.
Aanpassing van Administratiewe Buro-gebou met bykomende fasiliteite deur die
GKSA
• In die Administratiewe Buro gebou is 440 vkm beskikbaar.
• Sou daar wel besluit word dat die GKSA die bykomende akkommodasie moet
voorsien, sou hierdie die mees uitvoerbare en goedkoopste opsie wees, omdat:
• Daar reeds 440 vkm beskikbaar is wat vir heelwat goedkoper as boukoste van
’n nuwe gebou aangepas kan word en slegs 383 vkm bykomend gebou moes
word.
• Die struktuur van die Admin-gebou is sodanig dat ten minste nog ’n verdieping
bo-op die bestaande gebou opgerig kan word.
Verkoop van Administratiewe Burogebou aan die NWU
• Hierdie was die voorkeuropsie van die NWU.
• Hoewel die Bestuur ingevolge die Reglement van die Administratiewe Buro (artt
3.1.1 en 4.9), onroerende eiendom kan vervreem, is die aanbod vir die
volgende redes nie aanvaar nie:
’n Deel van die kantoorkompleks en die Sinodesaal word tans, en sal in
die toekoms steeds deur die GKSA benut word.
Die ander gedeelte van die kantoorkompleks en die Sinodesaal word
verhuur en genereer inkomste wat vir instandhouding aangewend word.
Die koopprys wat deur die NWU aangebied word, is nie in lyn met die
waarde van die eiendom nie.
Verteenwoordigers van die Kuratorium het ook geadviseer dat die
eiendom nie verkoop word nie en dat ander alternatiewe oorweeg moet
word.
Verkoop van onbeboude grond tussen Administratiewe Buro en GK
Potchefstroom-Noord aan die NWU vir die oprigting van ’n akademiese gebou
In onderhandeling en samewerking met die partye soos in die opdrag genoem, het die
Bestuur en die GK Potchefstroom-Noord gesamentlik besluit om elk ’n deel van die
onbeboude stuk grond tussen die Administratiewe Buro en die Kerk aan die NWU te
verkoop met die uitdruklike onderneming dat daar ’n akademiese gebou vir die Fakulteit
•

2.5.3

2.5.4

2.5.5
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Teologie opgerig kan word.
Motivering
• Regdeur die onderhandelinge was die partye dit met mekaar eens dat die
bykomende akkommodasie verkieslik by die bestaande fasiliteite voorsien moes
word. Die nuwe gebou kan nou op die perseel opgerig word en die TSP-gebou,
biblioteek, afdakke en kerkgebou kan steeds sonder enige ongerief benut word.
• Die verhouding tussen die GKSA en die NWU word hierdeur gedien. Daarom
moet die skenking van R415 200 as ’n tasbare gebaar van welwillendheid
gesien word.
• Deur op hierdie wyse uitvoering aan die opdrag te gee, kos dit die kerke niks;
inteendeel ontvang die kerke ’n bedrag (R550 400) waarop rente verdien kan
word.
• Nie net die oprigtingskoste nie, maar die onderhoud en instandhouding is ook
vir die rekening van die NWU.
• In die koopkontrak word ’n terugkoopklousule ingesluit.
• Indien daar in die toekoms besluit sou word om die ooreenkoms tussen die
GKSA en die NWU te beëindig, is daar vir beide die Teologiese Skool en die
Fakulteit Teologie afsonderlike akkommodasie beskikbaar.
• Die NWU waarborg dat die parkeerplek op die eiendom steeds as parkeerplek
deur die Administratiewe Buro en die Kerk gebruik en benut kan word.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1 tot 2.5.5.
2.6

Onsekerheid oor eiendoms-, gebruiksreg, onderhoud en instandhouding van
eiendomme
2.6.1 Tydens die onderhandelinge in die uitvoering van die opdrag, was daar oor
voornoemde onsekerheid, onder andere oor die Jan Lion Cachet-Biblioteek.
2.6.2 Dit is waarskynlik nie iets nuuts nie, aangesien daar reeds in 1985 hieroor besluit en ’n
formele ooreenkoms aangegaan is (Acta 1985:220, 9.6 en 3.6, p279-282).
2.6.3 Die ooreenkoms tussen die GKSA en die NWU (artikel 5) is nie spesifiek hieroor nie.
Inderwaarheid word net daarna verwys.
2.6.4 Gedagtig aan voornoemde, sal daar in die finale koopkontrak ooreengekom word oor
sake soos benutting, onderhoud en instandhouding. Desnieteenstaande ag die Bestuur
dit noodsaaklik en taak die twee bestuurslede wat tegelyk ook kuratore is, om die
volgende na die tafel van die Kuratorium te neem:
Dat die Kuratorium in oorlegpleging met die Administratiewe Buro, saam met die
NWU artikel 5 van die ooreenkoms hersien en uitbrei, om soos in die geval van
die biblioteek, spesifieke riglyne neer te lê rakende eienaarskap, gebruiksreg,
onderhoud en instandhouding van die TSP.
Besluit: Kennis geneem van 2.6.1 tot 2.6.4.

2.7

Koopkontrak
Ten tye van die keerdatum vir die indiening van stukke vir opname in die Agenda, was
die koopkontrak nog nie gefinaliseer nie, en sal daaroor in die Aanvullende Agenda
verslag gedoen word.
Besluit: Kennis geneem.
2.8
Inligting aan kerke
Die Bestuur het besluit om sodra die koopkontrak gefinaliseer is, die kerke breedvoerig
oor die uitvoering van sy opdrag in te lig. Daaroor sal ook in die Aanvullende Agenda
gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem.
7.

Sake waaroor besluit moet word
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Dat die Sinode die optrede van die Bestuur, met inagneming van artt 3.1.1 en 4.9 van
die Reglement, die verkoop van ’n gedeelte grond van erf 213 aan die NWU vir die
oprigting van ’n akademiese gebou daarop, goedkeur.
Besluit: Kennis geneem.

Ondersoek na die praktiese en finansiële implikasies van ’n hoër frekwensie van Sinodes
in samewerking met die Deputate Programmering (Acta 2006:826, 3)
Sien die Deputate Nasionale Sinode se Rapport oor hierdie saak [Handelinge 2009,
11.1].
2. Aanvullende sake wat die Bestuur van die Administratiewe Buro onder die Sinode
se aandag wil bring
2.1 Die noodsaaklikheid aan skakeling tussen die Administratiewe Buro en gemeentes van
die GKSA word in die volgende Beskrywingspunt aan die Algemene Sinode voorgelê
BESKRYWINGSPUNT OOR DIE BENOEMING VAN SINODALE SKAKELDEPUTATE
[Die Beskrywingspunt het sy eie nommervolgorde]
Agtergrond
Baie van die sake wat in die opdrag aan nuwe Deputate gegee word, is reeds Sinodebesluite.
Daar is talle Sinodebesluite wat nie verder vorder as die Handelinge van ’n Sinode nie. Hierdie
Beskrywingspunt gaan meebring dat die besluite uitgevoer word.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings
1 Dat die Sinode Algemene Sinodale Skakeldeputate benoem met die volgende
opdragte
1.1 Om algemene skakelwerk te doen tussen die Administratiewe Buro/Algemene Sinode en
die plaaslike kerke
Motivering
Sinode 2006:341, 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.
Sinode 2006:340, 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.
1.2 Om kerke by te staan in die vestiging van behoorlike administrasie
Motivering
Sinode 2006:340, 7.5.5.4
Om opleiding en programme te 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.
1.3 Om kerke wat sustentasie ontvang by te staan in hulle sustentasienood
Motivering:
Sinode 2006:277, 3.2
Om finansiële oorbruggingshulp en advies aan kerke te verleen 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, o.a. kombinasievorming,
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1.4

1.5

1.6

1.7

bedieningsooreenkomste of samewerking.
Sinode 2006:277, 3.4
Om finansiële hulp en advies aan kerke te verleen 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.
Om kerke by te staan met hulle finansiële beplanning en begrotings
Motivering
Sinode 2006:341, 7.5.5.4
Om opleiding en programme te 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.
Sinode 2006:277, 3.1
Om finansiële hulp en advies aan kerke te verleen 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.
Om in samewerking met die Trustees kundige advies te gee oor: Opstel van
beroepsbriewe, traktering, PGT’s, emeritaats- en mediese versorging
Sinode 1994:251, 9.2.3.
Motivering
Sinode 1997:344, 4.2.4
Waar die Visitatore altyd navraag doen oor die versorging van die predikant (KO, art 11),
moet daar ook nou verslag gedoen word of die Kerkraad en predikant se bydrae op die
volle pakket bereken word. Die aangeleentheid moet dan ook in die Visitasierapport
vervat word.
Sinode 2000:5.1.2
Beroepsbriewe: Die besluite van Sinode 1994 [begin van PPF] het meegebring dat die
bewoording van predikante se beroepsbriewe gewysig moes word om ooreen te stem
met die nuwe wyse van versorging (Acta 1997:233, 4.6).
Die nuwe formulering vir beroeping van predikante wat op die versorgingslys verskyn, is
aan alle meewerkende kerke gestuur, dit is opgeneem in die Handleiding vir
Emeritaatsversorging en is ook opgeneem in die nuwe Kerkordeboekie.
Om agterstallige ramings te in
Motivering:
Sinode 2006:286, 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.
Sinode 2006:289, 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.
Die Deputate in samewerking met die Bestuur sal steeds op hierdie basis voortdurend
vroegtydig met Kerkrade skakel waar dit blyk dat hulle met die betaling van ramings agter
raak. Kerke met agterstallige ramings word versoek om met die Bestuur in gesprek te
tree sodat sinvolle reëlings vir die betaling daarvan getref kan word. Kerke word versoek
om ramings waar moontlik sesmaandeliks 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).
Om Sinodebesluite by die plaaslike kerkraad tuis te bring
Motivering
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
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Sinodebesluite (ongepubliseerde Bylae) behandel en in besluitneming geadviseer is.
Om kerklike tydskrifte te promoveer
Motivering
Die getalle van lidmate wat kerklike tydskrifte lees neem jaarliks af. Sien sirkulasiesyfers
1995–2005 (Acta 2006:296). Die Deputate Kerklike Tydskrifte versoek in hulle Rapport
dat voltydse bemarkers aangestel word om die probleem met dalende sirkulasiesyfers te
oorkom. Skakeldeputate kan met vrug hierdie funksie hanteer.
1.9 Om kerke by te staan in uitbreiding en uitreiking in nuwe bedieningspatrone. Om kerke by
te staan in die vestiging van bedieningsplanne en nuwe velde vir bediening en daarstelling van nuwe bedieningsooreenkomste en kombinasievorming
Motivering
Sinode 2006:341, 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.
Sinode 2006:341, 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.
1.10 Om toerusting aan Kerkrade in verskillende aspekte te gee soos: bydraevlakke, ramings,
verpligte kollektes, evangelisering, uitreiking
Motivering
Sinode 2006:341, 7.5.2 en 3
Kerkrade moet teen die tendens waak waarvolgens slegs bydraende lidmate op
statistiekvorms aangegee word. Klassisse moet vir die juistheid van inligting
medeverantwoordelikheid aanvaar.
Kerkrade moet daarop let dat bydraevlakke in die lig van die voorskrifte in die Woord van
die Here vasgestel word.
1.11 Om uitbreiding en bevestiging van doelwitte soos vervat in die Reglement vir Sustentasie
toe te pas en deur te gee
Motivering
Om finansiële hulp en advies aan kerke te verleen 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.
Om finansiële oorbruggingshulp en advies te verleen aan kerke wat weens die 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, o.a. kombinasie,
bedieningsooreenkoms, samewerking.
Om finansiële hulp en advies aan kerke te verleen sodat hulle deur die bediening van die
Woord kan groei tot finansiële selfstandigheid onder leiding van die Klassis volgens KO,
art 38.
Om finansiële hulp en advies aan kerke te verleen waar daar geen alternatiewe (bv.
kombinasie, bedieningsooreenkoms, samewerking) vorme van Woordbediening bestaan
nie en dit noodsaaklik is dat daar ‘n kerk moet bly voortbestaan.

1.8

1.12 Om kundigheid en gawes binne ’n Klassis aan te wend
Motivering
Sinode 2006:339
Verbeter vaardighede deur opleiding en advies en die onderlinge verdeling van finansiële
en ander hulpbronne.
1. Identifiseer tekort aan vaardighede by gemeentes
2. identifiseer gemeentes met finansiële probleme
3. beplan opleiding-/advies/konsultasie-geleenthede
Beplan onderhandelinge waar finansiële en ander hulpbronne verdeel moet word.
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1.13 Visitasieriglyne daar te stel
Motivering
Sinode 2006:340, 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.
1.14 Om die Dankbaarheidsfonds verder uit te bou
Motivering
Uitbouing van die Dankbaarheidsfonds soos verwoord in Acta 2003:753.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.14.
2

Dat die Skakeldeputate soos volg saamgestel word
Motivering
’n Dagbestuur van drie predikante en ’n predikant of lidmaat uit elk van die 27 Klassisse
(desnoods vir Pretoria en Randvaal Streeksinodes net 1 per Streeksinode) wat deur die
Algemene Sinode benoem word. Dit bespaar baie reiskoste wanneer so ’n Deputaat in die
Klassis werksaam is waarin hy woon. Sekundi moet ook aangewys word.
Besluit: Skakeldeputate moet aangewys word en dat die opdrag en samestelling van die
Deputate vir aanbeveling na ’n ad-hoc kommissie verwys word wat deur die Moderamen
aan die vergadering voorgehou sal word.
3

Dat die Skakeldeputate opleiding sal ontvang om die bogenoemde skakelwerk te
doen
Motivering
Hier is baie gespesialiseerde inligting en kundigheid in die opdragte vervat. Daarom is dit
nodig dat die Skakeldeputate die regte inligting ontvang om kundigheid eenvormig oor te
dra.
Besluit: Kennis geneem.
4

Dat
die
Skakeldeputate
nou
saamwerk
met
die
Administratiewe
Hoof/Fondsbestuurder van die Administratiewe Buro en dat die Fondsbestuurder
ampshalwe deel van die Deputate vorm
Motivering
Die administrasie van die kerkverband is gesetel in die Administratiewe Buro en die
samewerking vanuit die Administratiewe Buro is van kritiese belang.
Besluit: Kennis geneem.
5

Dat die Skakeldeputate tydens Maart 2009 (of eersvolgende) Klassisse die
geleentheid ontvang om die omvang van hulle opdragte aan die onderskeie
Klassisse voor te hou
Motivering
Dit is noodsaaklik dat die Klassisse en kerke kennis neem van die Skakeldeputate se
werksaamhede.
Besluit: Kennis geneem.

6 Opdragte aan die Skakeldeputate
6.1 Die Deputate moet optree met inagneming van die belangrike kerkregtelike beginsel van
die selfstandigheid van die plaaslike kerk.
6.2 Die Deputate op uitnodiging van Kerkrade, Klassisse en Streeksinodes advies gee en die
dienste van die Administratiewe aan te bied met betrekking tot finansiële en
administratiewe aangeleenthede. Die tersaaklike Sinodebesluite oor finansiële en
administratiewe sake moet ook in die advies wat gebied word, aan kerke oorgedra word.
6.3 Dat die Deputate vir Korrespondensie van elke Streeksinode aanvanklik as
skakeldeputaat sal dien totdat die Streeksinode mettertyd nog ’n Deputaat benoem om
die deputaat by te staan.
Besluit: Goedgekeur.
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[Einde van die Beskrywingspunt]
2.2

Toekomstige ramingstelsels
Aanbeveling
Sinode 2009 moet leiding oor die hantering van ramings aan kerke gee.
Besluit: Goedgekeur. Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet lidmate
koöpteer om saam na die bestaande ramingstelsel te kyk. Die opdrag is om vas te stel
of die huidige stelsel wel billik is. Indien daar aanpassing gemaak moet word aan die
ramingstelsel, moet voorstelle by Sinode 2012 gemaak word.
2.3 Kollektes in die kerkverband vir die SDDS
Aanbeveling
Kommissie behoort aangewys te word om alle kollektes wat in die kerkverband vir die
SDDS ingesamel word, op ’n billike grondslag oorhoofs te verdeel, soortgelyk aan die
metode wat by die Sustentasiefonds gevolg word.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig. Die SDDS en die Administratiewe Buro moet self
die taak uitvoer.
2.4 SDDS se finansiële administrasie
Die finansiële state van SDDS se inrigtings dui aan dat sommige tehuise surplusfondse
op hande het terwyl ander tehuise tekorte het. Dit word toegeskryf aan kollektes wat in
kerkverband vir spesifieke tehuise gevorder en oorbetaal is.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Dat goedkeuring verleen word aan die SDDS en Administratiewe Buro vir die
aanwending van surplusfondse wat spruit uit kollektes van kerke by sommige tehuise
ten opsigte van tekorte by ander tehuise.
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
2.5 Aanpassing van Administratiewe Buro se Reglement by Kingverslag
Die Voorsittersverslag verwys na nuwe voorgestelde struktuur wat aangepas is om aan
die Kingverslag se vereistes te voldoen.
Aanbeveling
Dat die Sinode die voorgestelde struktuur goedkeur.
Besluit: Die Deputate Handelinge kan hieroor geen besluit opspoor nie.
2.6 Eienaarskap van Jan Lion Cachet-biblioteek
Aanbeveling
Dat die Sinode besluit dat die eienaarskap van die Jan Lion Cachet-biblioteek weer
uitdruklik in die Reglement van die Administratiewe Buro opgeneem word.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 PJ van der Walt – aanbod om R200 000 nou te betaal in plaas van R500 000 in boedel
Agtergrond
Ingevolge die mandaat wat deur Sinode 2003 aan Administratiewe Buro gegee is, is
hierdie aanbod, ná oorlegpleging met die Regsdeputate, aanvaar aangesien die
huidige waarde van die toekomstige ontvangbare R500 000 veel minder as R200 000
is. Die R200 000 is reeds ontvang. Aangesien die uitstaande bedrag in 2003 teen
Administratiewe Buro se fondse afgeskryf is, word hierdie bedrag as inkomste vir die
Administratiewe Buro se eie fondse gehanteer.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Dat die Sinode met dank kennis neem.
Besluit: Goedgekeur.
2.8 Aanstelling van personeel deur Deputate
Aanbeveling
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Dat die aanstelling van personeel slegs gedoen kan gebeur nadat die Deputate so ’n
aanbeveling aan die Administratiewe Buro gemaak het. Dieselfde geld vir die sluiting
van enige ooreenkomste waaruit finansiële en ander verpligtinge voortspruit.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
2.9 Verslag van die Bestuur van die Administratiewe Buro
2.9.1 Inleiding
Dit is nou 3 jaar ná die vorige Sinodesitting en mens kan nie glo dat die tyd so vinnig
verbygegaan het nie. Ek lewer nou graag kommentaar oor die afgelope 3 jaar se
werksaamhede van die Administratiewe Buro.
2.9.2 Verkorte opsomming van sekere finansiële resultate
Die finansiële resultate is duidelik uiteengesit in die state wat in die Aanvullende
Agenda gerapporteer sal word. Die Administratiewe Buro is nie ’n winsgewende
organisasie nie, maar administreer fondse wat aan hom toegewys is ooreenkomstig
opdragte en ’n Reglement van vorige Sinodes. Gevolglik is bestedings min of meer
gelyk aan ontvangstes. Waar bestedings meer as ontvangste is, is sulke bestedings
uit vorige jare se opgelope fondse gedoen. Bestedings minder as ontvangste laat
surplusse vir aanwending in volgende jare.
Ontvangstes vir:
TIPE FONDS
Spesifieke fondse
Eie fondse
Trust fondse
Pensioenfondse & EVT
Kollektes
Totaal

2006
R6 491 000
R3 416 000
R32 000
R54 348 000
R2 016 000
R66 303 000

2007
R7 326 000
R3 796 000
R34 000
R57 072 000
R2 562 000
R70 790 000

Betalings uit:
TIPE FONDS
Spesifieke fondse
Eie fondse
Trust fondse
Pensioenfondse & EVT
Kollektes
Totaal

2006
R6 457 000
R3 779 000
R95 000
R20 134 000
R2 016 000
R32 481 000

2007
R7 200 000
R3 285 000
R28 000
R16 939 000
R2 562 000
R30 014 000

2008
R10 842 000
R4 248 000
R86 000
R30 743 000
R3 005 000
R48 924 000
2008
R8 796 000
R3 482 000
R67 000
R25 905 000
R3 005 000
R41 255 000

Totale fondse op hande:
TIPE FONDS
2006
2007
2008
Spesifieke fondse
R12 131 000
R12 237 000
R14 179 000
Eie fondse
R1 784 000
R2 295 000
R3 061 000
Trust fondse
R560 000
R834 000
R1 258 000
Pensioenfondse & EVT
R158 794 000
R194 928 000
R196 815 000
Kollektes
Totaal
R173 269 000
R210 294 000
R215 313 000
Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar ’n wesenlike groei in die finansiële aktiwiteite
is wat die Administratiewe Buro behartig.
2.9.3 Maandelikse finansiële verslagdoening
Groter effektiwiteit het meegebring dat die Administratiewe Buro nou stiptelik elke
maand betroubare finansiële bestuurstate ontvang wat begrotings met werklike
syfers asook vorige jare se inligting vergelyk. Hierdie inligting word effektief gebruik
om te kontroleer en te bestuur. Die Administratiewe Buro se eie fondse, spesifieke
fondse en trustfondse beslaan bykans 900 rekeninge waarvan die meeste
maandelikse inskrywings het. Dit sluit nie die byhou van finansiële rekords van die 9
tehuise en SDDS se boeke in nie. Dit is voorwaar ’n prestasie om al hierdie werk so
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2.9.4

getrou en betroubaar te kan doen. Baie dankie aan die personeel wat hierdie
belangrike funksie so uitmuntend uitvoer.
Jaarlikse verslagvergadering
Die Administratiewe Buro het sedert 2003 elke jaar ’n vergadering in November
gehou waarheen afgevaardigdes van Partikuliere Sinodes en kerke genooi is.
Tydens hierdie vergaderings het die bestuur breedvoerig verslag gedoen oor die
finansiële sake en aktiwiteite onder die beheer van die Administratiewe Buro.
Heelwat tyd is toegestaan vir vrae, opmerkings en voorstelle wat daartoe bygedra
het dat die verhoudinge tussen kerke en die Administratiewe Buro en kerke onderling
versterk is. Die jaarlikse voorleggings is ook aan Partikuliere Sinodes gestuur asook
aan enige iemand wat daarvoor gevra het. Die bedoeling is om hierdie geleenthede
in die toekoms te gebruik om die band tussen kerke nog sterker te smee. Vordering
van uitstaande ramings, tydskrif en boekskulde en kollektes:
Ramings verskuldig op 30 Junie

2.9.5

2006
R4 900 000

2007
R5 310 000

2008
R4 807 000

Bogenoemde bedrae is op 30 Junie van elke jaar uitstaande gewees. Die ramings is
op 1 Julie en 1 Januarie van elke jaar gehef. Hierdie uitstaande bedrae is dus ten
minste 6 maande ná die laaste raming gehef is. Ramings word slegs as inkomste
gereken by ontvangs daarvan en nie wanneer die bedrae aan die Administratiewe
Buro verskuldig is nie. Sou ons 100% suksesvol gewees het in die vordering van die
ramings kon die Administratiewe Buro ten minste R6 miljoen meer beskikbaar vir
aanwending in die kerkverband gehad het of die voordeel kon na kerke toe
deurgegee gewees het deur middel van verminderde ramings. Die opvolg van
agterstallige ramings is ’n prioriteitsaak by die Administratiewe Buro. Gesprekke
word met die Kerkrade gehou om die doel en oorsprong van ramings te verduidelik
en afbetalingsooreenkomste word waar moontlik met kerke gereël om hierdie bedrae
te vereffen. Ongelukkig wil dit voorkom asof sommige kerke van mening is dat die
betaling van ramings nie ’n prioriteit is nie. Selfs by kerke wat nie finansiële nood het
nie. Daar bestaan selfs ’n persepsie dat die Administratiewe Buro eensydig besluit
hoeveel die ramings moet wees. Dit terwyl ramings deur die Sinodes vasgestel word.
Die Administratiewe Buro beoog om inligting van uitstaande ramings aan Klassisse
deur te gee vir verdere hantering. Ons beveel ook aan dat uitstaande ramings as ’n
vaste punt op Visitasierapporte hanteer moet word.
Uitstaande tydskrif- en boekskulde word op dieselfde basis as vir uitstaande ramings
aangespreek.
Die Administratiewe Buro is ook bewus van die praktyk by sommige kerke om nie
verpligte kollektes aan die Administratiewe Buro oor te betaal nie. Een van die redes
hiervoor is dat die kollektes in dieselfde bankrekening as bydraes gedeponeer word.
Bedieningsuitgawes soos die predikant se traktement het dan prioriteit met die
gevolg dat die kollektes nooit oorbetaal word vir aanwending vir die doel waarvoor dit
oorspronklik bekom is nie. Hierdie praktyk kom neer op wanaanwending van
spesifieke fondse en ons versoek Kerkrade om noulettend aandag aan hierdie saak
te gee. Die verpligte kollektes word deur Sinodes voorgeskryf ná behoorlike
oorweging van die noodsaaklikheid en dringendheid vir sulke fondse. Die geld word
dus nie bestee waar dit veronderstel is om bestee te word nie.
Veranderinge van Administratiewe Buro na ’n Diensburo
Die Administratiewe Buro het gedurende hierdie 3 jaar voortgebou op die vorige 3
jaarperiode om die Administratiewe Buro as ’n Diensburo te vestig wat waarde
toevoeg vir die kerke in plaas van om net bloot administratiewe take af te handel.
Ons erken die feit dat elke kerk outonoom funksioneer, maar die kerke staan ook
onderling in verband met mekaar. Die uitbouing van hierdie bande deur middel van
skakeling, bewusmaking en die kommunikering van relatiewe inligting is ’n
deurlopende proses wat daartoe bydra dat kerke ingelig is om sodoende op mekaar
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ag te kan gee. Die Administratiewe Buro bied ook hulp aan kerke aan deur
maandelikse vergoedings elektronies te bereken en ons is in die proses om te kyk
hoe ons alle kerke kan help om elektronies meer doeltreffend te kommunikeer. Dit wil
ons doen deur as diensverskaffer vir e-poshantering op te tree. Sodoende sal
kontinuïteit bewerkstellig word waar predikante, skribas en kassiere gereeld
verwissel. Die vestiging van ’n databasis met relevante inligting oor en vir kerke is
goed aan die gang en ons hoop om binnekort hierdie diens breedvoerig bekend te
stel.
2.9.6 Skakelwerk
In lyn met die visie om die “sement tussen die stene” vir die kerke te wees, het die
Administratiewe Buro vroeg in 2006, ná afloop van die vorige Sinode met
Gereformeerde Kerk Springs-Oos ooreengekom dat hulle ds Leo van Schaik tot ’n
groot mate beskikbaar stel om kerke, Klassisse en Partikuliere Sinodes te besoek.
Tydens sulke besoeke is die toehoorders behoorlik ingelig oor die aktiwiteite van die
Administratiewe Buro wat insluit, Dankbaarheidsfonds, Fees-150, ramings,
sustentasie, uitstaande skulde ten opsigte van ramings, tydskrifte en boeke,
Teologiese Skool en nog baie meer. Advies ten opsigte van bedieningsplanne en
ander finansiële advies is gegee waar van toepassing. Weereens was die
geleentheid daar vir vrae wat beantwoord is om sodoende onduidelikhede aan te
spreek. Ons dank die Here dat Hy die Gereformeerde Kerk Springs-Oos bereidwillig
gemaak het om hulle dominee vir hierdie belangrike werk beskikbaar te stel en vir die
harde werk wat ds Leo so getrou uitgevoer het. Mag sy Koninkryk daardeur gedien
en uitgebou word! Die Administratiewe Buro beoog om die skakelfunksie in die
toekoms met behulp van predikante in streke te bewerkstellig. Hierdie skakelgroep
sal opleiding ontvang en op ’n deurlopende basis inligting van en na die
Administratiewe Buro kommunikeer. Ons is oortuig dat die bande tussen die kerke
hierdeur net sterker gesmee sal word.
2.9.7 Ander punte wat uitstaan
2.9.7.1 Afskrywing ten opsigte van R680 000-belegging
Hierdie saak het groot pyn gedurende Sinode 2003 veroorsaak. Die laaste betaling
in terme van hierdie skikking was gedurende hierdie jaar (in plaas van by afsterwe
van die spesifieke broeder) betaal. In totaal is daar dus R613 000 van hierdie
belegging verhaal. Goeie lesse is daaruit geleer en ons kan met dank kennis gee
dat al die bepalinge volgens die skikkingsakte wat in 2003 aangegaan is, nou
afgehandel is.
2.9.7.2 Fasiliteite vir Teologiese skool en Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit
Opdrag is tydens 2006 se Sinode aan die Administratiewe Buro gegee om ’n
haalbaarheidstudie te doen vir die daarstelling van voldoende fasiliteite vir
bogenoemde. Behoorlike kosteberekening moes gedoen word om te bepaal
hoeveel dit die kerke sou kos indien ons hierdie fasiliteite sou moes oprig. Daar
word volledig in die Rapport van die Administratiewe Buro hieroor verslag gedoen.
Na vele beraadslaging, oorlegpleging en onderhandelinge is daar deur die
betrokke partye ooreengekom dat ’n gedeelte van die grond tussen die
Administratiewe Buro se geboue en Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord
aan die NWU verkoop word vir R965 600. Aangesien die NWU, Teologiese Skool,
die Fakulteit Teologie en die GKSA ’n gemeenskaplike saak vir die uitdra van die
Evangelie hierdeur wil bevorder, is besluit dat die Administratiewe Buro R415 200
vir die oprigting van hierdie fasiliteite sal skenk. Die eindresultaat hiervan is dat dit
die kerke niks gaan kos om die fasiliteite daar te stel nie. En dan ontvang die
Administratiewe Buro nog ’n nettobedrag van R550 400 wat aangewend kan word
vir ander belangrike sake in die kerkverband.
2.9.7.3 Dankbaarheidsfonds en Fees 150
Personeel van die Administratiewe Buro was gedurende hierdie 3 jaarperiode
(soos wat die geval is met ander Deputaatwerk) op ’n deurlopende basis betrokke
by die administrasie, kommunikasie en beplanning van hierdie projekte wat DV
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2.9.7.4

2.9.7.5

2.9.7.6

2.9.8

gedurende 2009 ’n hoogtepunt bereik. Sonder enige teëpraat het hulle hierdie
addisionele werkslas op hulle geneem en met verantwoordelikheid, toegewydheid
en onderskeiding uitgevoer.
Sinodale Deputate vir Diakonale Sake
SDDS is in die proses om sekere van die tehuise aan die Residentia Stigting oor te
dra (verwys SDDS se Rapport in dié verband). Gevolglik sal Residentia Stigting die
finansiële sake van hierdie tehuise oorneem in plaas van dat die Administratiewe
Buro dit doen. Die goeie wisselwerking tussen die personeel van die tehuise en
Administratiewe Buro het meegebring dat die finansiële kontrole en beheer
voldoende en bevredigend verloop het. Dankie aan die personeel wat vir die
afgelope 6 jaar hierdie funksie getrou uitgevoer het.
Bestuursvergaderings
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het gedurende die afgelope 6 jaar feitlik
onveranderd gebly. Vergaderings word kwartaalliks geskeduleer en slegs uitgestel
indien daar geen dringende behoefte vir die hou van vergaderings was nie. Vele
sake is in die tye tussen vergadering deur middel van e-pos afgehandel. Dr At
Kruger is ’n meester by die hou van notules, en die opvolg en kontrolering van
sake voortspruitend uit notules asook die afhandeling van sommige sake. Dankie
dat jy hierdie wonderlike gawe in diens van die Administratiewe Buro tot ons almal
se nut en voordeel aangewend het.
Ons het hard gewerk, soms hewig van mekaar verskil, maar in al die tyd was dit
nooit nodig om oor enige saak te stem nie. Na vele beraadslaging en beredenering
is daar elke keer op ’n konsensusbesluit uitgekom. Wat ’n wonderlike voorreg om
in so ’n span te kon werk. Dankie aan almal daarvoor.
Struktuur van die Administratiewe Buro
Hierdie belangrike saak is telkens aangespreek. Gedurende Sinode 2006 is ’n
struktuur goedgekeur wat met groot vrug geïmplementeer is. Aangesien ons kostes
tot die absolute effektiewe minimum wou beperk, is daar van Bestuurslede verwag
om nie net op bestuursvlak betrokke te wees nie, maar ook dienste op
operasionele vlak beskikbaar te stel. Dit het ekstra tyd en energie gevra, maar
nooit was daar ’n klagte of onderstandaard werk wat gelewer is nie. Baie van die
werk was ongesiens gedoen en min indien ooit is daar waardering daarvoor
uitgespreek. Ons dank die Here vir hierdie positiewe gesindheid.
Voorstelle vir ’n wysiging in die struktuur word elders in ons Rapport aan die
Sinode gedoen. Dit behels ’n herindeling van take en verantwoordelikhede om aan
ons doel en doelwitte te voldoen. Deursigtigheid en onafhanklike beoordeling van
die werksaamhede van die Administratiewe Buro is baie belangrik. Daarom
akkommodeer die nuwe struktuur ’n nie-uitvoerende bestuur met kundige persone
en ’n uitvoerende bestuur bestaande uit die verskillende departemente se hoofde
en met ’n voorsitter wat deur die nie-uitvoerende bestuur aangewys word, maar
wat nie een van die voltydse departementele hoofde sal wees nie. Meer hieroor in
die Aanvullende Agenda.
Die personeel van die Administratiewe Buro is min. Niemand werk daar omdat die
vergoedingspakket so aanloklik is nie, maar elkeen doen sy werk (en nog meer)
sonder om te kla. Ons is geseënd met so ’n personeelkorps en ons eer julle vir die
onbaatsugtige diens in sy kerk.
Uitdagings vir die toekoms
Die pad vorentoe ken ons nie. Maar ons is opgewonde daaroor. En ons weet die
Here sal die Administratiewe Buro op hierdie pad lei. Die aantal kerke in GKSA gaan
meer word. Dit gaan meer werk met nuwe uitdagings tot gevolg hê. Tien teen een sal
meer fondse nodig wees om te voorsien in die groter behoeftes by kerke. Veral waar
sustentasie nodig gaan wees. Leiding ten opsigte van samewerkingsooreenkomste,
bedieningplanne en samesmeltings sal deel van ons opdragte wees. Daarby voel
ons gedryf om nog beter kommunikasie met en tussen die kerke van GKSA te

28
9

bewerkstellig. Die wisselwerking van finansiële-, administratiewe- en skakelafdelings
binne die Administratiewe Buro en na buite gaan nie vanself gebeur nie. Ons sal die
saak behoorlik moet bestuur, dryf en kontroleer.
Ons gaan die metode waarvolgens ons ramings hef, binnekort hersien om sodoende
redelik teenoor alle kerke van GKSA te probeer wees. Kyk die Rapport in die
Aanvullende Agenda.
En die belangrikste is om die kerke beter ingelig te hou oor onderlinge band, nood en
hulp. Om by te dra tot die sement tussen die stene.
2.9.9 Slot
Dankie aan kerke, dominees, kassiere, skribas en lidmate wat met ons saamgewerk
het die afgelope jare. Mag die samewerking in die toekoms net nog beter wees.
Besluit: Kennis geneem van 2.9.1 tot 2.9.9.
Die personeel van die Administratiewe Buro word op die laaste dag van die Sinode op ’n
gepaste wyse hartlik bedank. Br LJ Kruger word deur die Voorsitter van die Sinode bedank
vir sy onbaatsugtige werk in die Bestuur van die Administratiewe Buro.
NNNNN.
AANVULLENDE RAPPORT
1. Bykomende akkommodasie TSP en Fakulteit Teologie
Verwys na Agenda:139–146, met spesifieke verwysing na die koopkontrak en inligting
aan die kerke.
1.1 Sake waarvan kennis geneem kan word
Die drie partye (GKSA, GK Potchefstroom-Noord en die NWU) het na baie
gesprekvoering met mekaar die koopkontrak op 23 Oktober 2008 onderteken.
Die koopprys vir dié deel van die GKSA se grond beloop R958 400.00 waaruit ’n
bedrag van R415 200.00 as ’n gebaar van welwillendheid aan die NWU geskenk word.
Die NWU beplan om ’n gebou op drie vlakke op te rig wat heelwat meer ruimte [1480vk
m] bied as die aanvanklike behoefte [823vk m] wat aan Sinode 2006 gestel is. Hierdie
gebou, tesame met die TSP-gebou, sal dus in die totale behoeftes vir voldoende en
geskikte akkommodasie van die TSP en Fakulteit Teologie kan voorsien.
Omdat die finalisering van die kooptransaksie heelwat langer geduur het as wat verwag
is, kon die kerke eers op 6 November 2008 per skrywe ingelig word oor hoe daar aan
die Sinode se opdrag uitvoering gegee is. Ten tye van die keerdatum vir die indiening
van die Aanvullende Agenda is geen kommentaar oor die saak van enige Kerkraad
ontvang nie.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Sake waaroor besluit moet word
1.2.1 Die Sinode keur die optrede van die Bestuur om ’n gedeelte van erf 213 aan die
NWU vir ’n bedrag van R958 400.00 te verkoop, goed.
Besluit: Goedgekeur.
1.2.2 Die skenking van R415 200.00, as ’n gebaar van welwillendheid aan die NWU, word
goedgekeur.
Besluit: Goedgekeur.
1.2.3 Die wyse waarop die kerke oor die uitvoering van die opdrag ingelig is, word
goedgekeur.
Besluit: Kennis geneem.
1.3

Opdragte
Die Sinode gee die volgende opdragte:
1.3.1 Die Bestuur kry opdrag om ingevolge die Reglement toe te sien dat alle (moontlike)
verbouings en verbrekings aan die TSP-gebou gedoen word.
1.3.2 In soverre sodanige veranderinge op versoek van die TSP en die Fakulteit Teologie
gedoen word, is dit vir die rekening van die NWU, en moet dit in oorleg met die
Kuratore plaasvind.
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1.3.3

Die Kuratore kry opdrag, om in oorleg met die Bestuur, die ooreenkoms tussen die
GKSA en die NWU rakende die gebruik en benutting van mekaar se fasiliteite, by
wyse van uitbreiding van die ooreenkoms, duidelik uit te spel.
Besluit: Punt 1.3.1 tot 1.3.3 word goedgekeur.
1.3.4 Die volgende word deur die vergadering toegevoeg:
1.3.4.1 Die Ledevergadering neem kennis dat die Kommissie en die Administratiewe Buro
verskil het oor die interpretasie van die mandaat aan die Administratiewe Buro.
1.3.4.2 Die Ledevergadering spreek ook sy dank uit aan die Administratiewe Buro, die
NWU in besonder, asook alle ander persone wat betrokke was by hierdie ondersoek
en uitvoering.
Besluit: Goedgekeur.
2

2.1

Kerklike Tydskrifte (Kruispad)
Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
In aansluiting by 1.2.10 van die Rapport van die Bestuur, p133 van die Agenda, die
volgende rakende Kruispad:
Die lid van die Bestuur (Publikasies) en personeel van die Administratiewe Buro het
sedert die ontstaan van Kruispad gepoog om behulpsaam te wees en daaraan mee te
werk dat die Sinode se opdrag ten uitvoer gebring word. So is daar byvoorbeeld met
die oog op moontlike kruissubsidiëring ’n vergadering tussen die Deputate Almanak en
die Redaksie van Kruispad gereël.
In 2007 versoek die Redaksie (direkteure) van Kruispad die Administratiewe Buro om ’n
bedrag van R133 000 beskikbaar te stel sodat sekere werk gedoen kon word. Op
daardie stadium was uitgawes vir R120 000 reeds aangegaan waarvoor fondse nie
beskikbaar was nie. Die Redaksie het egter onderneem om die nodige fondse deur
middel van skenkings te vind.
Op versoek van die Direkteur is ’n konsepbegroting van R1 952 000 ingedien op ’n
stadium toe nog geen skenkings ontvang is nie. Later is ’n meer gedetailleerde
begroting vir die 2007/2008 boekjaar opgestel.
Nadat aansienlike bedrae as skenkings van enkele kerke ontvang en by die
Administratiewe Buro inbetaal is, is daar egter sonder sukses by die Deputate Kerklike
Tydskrifte navraag gedoen rakende die administrering daarvan, met spesifieke
verwysing na verslagdoening aan die skenkers.
Die aanvanklike mikpunt om die “Kruispad Groep” as ’n Art 21-maatskappy te
registreer, is wel laat vaar toe daar deur die Administratiewe Buro aangedui is dat hy in
staat is om alle rekenkundige aspekte teen ’n nominale tarief te hanteer.
Die skenkings was bedoel vir gebruik deur beide Kruispad en die Deputate Jeugsorg.
Nadat begrotings opgestel is, het dit aan die lig gekom dat:
(i)
Daar nie altyd ’n verband is tussen die begroting en spandering nie.
(ii) Opdragte ontvang is om “salarisse” aan persone te betaal wat hetsy lede van die
redaksie is/was, of aangestel is sonder wettige dienskontrakte.
(iii) Die hoë spanderingskoers, in vergeleke met die ander Kerklike Tydskrifte, tot
gevolg gaan hê dat die fondse vroeg in 2009 uitgeput sal wees. Die volgende dien
as voorbeeld: ’n Vaste kontrak vir R13 000 per maand is met Sunflood Studios vir
grafiese dienste aangegaan waarin daarop aangedring word dat betalings vooruit
moet geskied. Die Administratiewe Buro het nie inspraak in die bedinging gehad
nie. Die kontrak is deur ’n broeder as “Executive Editor: Kruispad” onderteken.
Die kontrak loop teen Maart 2009 ten einde en die vermoede bestaan dat daar nie
werklik beheer oor die uitvoering daarvan bestaan nie. Net vir Oktober 2008
beloop die rekening vir grafiese dienste R24 500.
(iv) Aansienlik minder intekenare as waarvoor beplan is, het ingeteken, wat ’n
nadelige invloed het op die kontantvloei.
Voortspruitend uit ’n vergadering (13 Oktober 2008) tussen die “Direksie” van Kruispad
en ’n afvaardiging van die Deputate Jeugsorg, wat deur die lid van die Bestuur
(Publikasies) en die Direkteur van die Administratiewe Buro bygewoon is, die volgende:
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(i)

Nadat die Direkteur die stand van fondse aan die hand van die finansiële state
verduidelik het, kom die teenwoordiges tot die besef dat die beskikbare fondse
teen die huidige spanderingskoers binne slegs ’n aantal maande uitgeput sal
wees.
(ii) Desnieteenstaande herhaalde mededelings dat nóg die “Direksie” van Kruispad
nóg die Deputate Jeugsorg nie regspersone is nie, en daarom nie wettige
kontrakte kan aangaan nie, is daar tydens die vergadering met ’n aantal lede van
die “Direksie” dienskontrakte onderteken.
Die lid van die Bestuur (Publikasies) en die Direkteur het dit opnuut aan die
vergadering gestel dat daar aan die Bestuur as volg gerapporteer gaan word, en met
die aanbeveling dat dit ook aan die ledevergadering voorgelê moet word:
(i)
Die Bestuur van die Administratiewe Buro nie kan pa staan vir voornoemde
kontrakte wat deur die “Direksie” van Kruispad en/of die Deputate Jeugsorg
aangegaan is nie.
(ii) In vergeleke met die ander Kerklike Tydskrifte, is die uitgawes van Kruispad
aansienlik hoër, wat indien dit uit die normale bron (ramings) gefinansier moet
word, afwaarts aangepas sal moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.2.1 Die aanbeveling vir die regstelling van die Reglement rakende die bevoegdheid van
die Bestuur met betrekking tot die aanstelling en sekondering van personeel aan
Deputate goedkeur.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.2 Die aanbeveling soos vervat in 1.2.10 a–e van die Rapport van die Bestuur goedkeur,
en dat Kruispad daarby ingesluit word.
Besluit: Goedgekeur.
3

Rapport van die Ouditkomitee
Opdrag
Om die riglyne wat deur die Kingverslag daargestel is uit te voer, sodat deursigtigheid
met die finansiële verslagdoening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika
bewerkstellig en uit gebou kan word.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Uitvoering
Die Ouditkomitee het sy werksaamhede voortgesit deur met die Bestuur van die
Administratiewe Buro tesame met die Ouditeure van die Administratiewe Buro te
vergader voor die aanvang van die ouditeuring van die boeke van die Administratiewe
Buro sowel as die van SDDS, ETV en die PPF.
Tydens hierdie vergadering is bespreking gevoer oor die ouditplan van die Ouditeure
en is daar ook spesifieke opdragte aan die Ouditeure gegee oor spesifieke risiko-areas
soos deur die Ouditkomitee geïdentifiseer. Klem word ook gelê op die beleggings
riglyne soos deur die Sinode vasgestel.
Die Ouditkomitee vergader ook telkens na afloop van die ouditeuring van die boeke om
die finansiële state te oorweeg, waartydens klem gelê word op die openbaarmaking in
die finansiële state, dat dit in ooreenstemming is met wetgewing en algemene
aanvaarde rekeningkundige praktyk.
Besluit: Kennis geneem.
3.1

3.3

Bevinding
Ons is van mening dat die finansiële state van al die vertakkinge van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika soos hierbo genoem, wel voldoen aan die
openbaarmaking vereistes soos gestel en dat die riglyne soos gestel deur die
Kingverslag nagekom is.
Besluit: Met groot dank kennis geneem.
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Nuwe Bedieningsmodelle
4.1 Noodsaak van nuwe bedieningsmodelle
4.1.1 Skriftuurlike opdrag
Matt 28:19: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle …”
Daar kan nog baie ander aanhalings uit die Skrif gegee word.
Ons opdrag is: Dra die Evangelie uit!
4.1.2 Tekort aan predikante
Daar is ongeveer 25 kerke wat tans beroepe uitbring. Baie van ons kerke kan weens
klein getalle en ’n gebrek aan fondse nie beroep nie.
’n Beraming is gemaak dat ons ’n tekort van 65 predikante het – binne die nuwe
opset in Suider-Afrika.
4.1.3 Uitbreiding van die kerk
Dit is van groot belang dat ons kerke moet groei – nie net in sekere gebiede nie –
maar in elke gemeente.
4.1.4 Sustentasie Reglement, pt 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.
4.2 Nuwe bedieningsmodelle
Hierdie is alleen maar ’n paar voorbeelde wat by kerke en Klassisse aanbeveel word.
Baie van die voorbeelde is reeds in werking en word in ’n ongepubliseerde Bylae
aangeheg.
Daar is ander moontlikhede wat nie hier bespreek word nie, wat reeds in die praktyk
geïmplementeer word.
4.2.1 Finansiële ooreenkomste
Drie tot vier finansieel sterker kerke staan ’n kleiner kerk by sodat die Woord steeds
bedien kan word.
4.2.2 Kombinasies
Om die huidige predikante se dienste optimaal te benut, kan kombinasies oorweeg
word. Sodoende kan sonder sustentasie wel bediening in die kleiner kerke plaasvind.
4.2.3 Bedieningsooreenkomste
Elke gemeente behou sy selfstandigheid – ’n kleiner gemeente ontvang bediening
wat deur ’n groter en finansieel sterker gemeente gebied word.
4.2.4 Afrikadiens/Multikulturele bediening
In die stedelik tradisioneel blanke gebiede kan daar uitgereik word deur Afrikadienste
in ons kerke aan te bied.
4.2.5 “Makro”-platteland"
’n Sterk plattelandse kerk bedien die omliggende kleiner kerke.
4.2.6 “Makro”-stedelik"
Drie of vier kerke binne ’n stedelike opset vorm saam ’n makro-gemeente met groter
dinamika.
4.2.7 Engelse dienste
In die stedelik tradisioneel blanke gebied kan daar uitgereik word deur dienste in
Engels aan te bied.
4.2.8 Verdubbeling
Binne die plaaslike kerk kan daar evangelisering plaasvind. Sou elke huisgesin ’n
ander huisgesin kerk toe bring (wat nie aan ’n kerk behoort nie) en slegs 10% van die
huisgesinne word per jaar deur evangelisering lidmate – dan verdubbel so ’n
gemeente se getalle binne 7 jaar.
4.2.9 Uitreik
Baie kerke het pragtige uitreikingsprogramme. Uitreik behoort eerstens in die
plaaslike gemeenskap ontwikkel te word. Reik uit na die mense rondom jou.
Besluit: Kennis geneem van 4.1.1 tot 4.2.9.
4.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
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4.3.1
4.3.2

Die Sinode beveel by die kerke en Klassisse die bedieningsmodelle aan.
Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Skakeldeputate om hierdie
bedieningsmodelle verder te ontwikkel en om plaaslike kerke en Klassisse by te
staan in die moontlike implementering hiervan.
Besluit: Goedgekeur.

5

Rapport van die Trustees van die GKSA Personeel Pensioenfonds
5.1 Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
5.1.1 Agtergrond
5.1.1.1 Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is op 1 Julie 1983 gestig. Op 1 Januarie
1995 is die naam van die Fonds na die GKSA Personeel Pensioenfonds gewysig. Die
Fonds was as ’n privaatfonds bedryf.
5.1.1.2 Vanaf 1 Januarie 1995 word die administrasie van die Fonds deur die
Administratiewe Buro behartig.
5.1.1.3 Nuwe aanstellings van 1 Januarie 1995 af se aftreevoordeel is gewysig na ’n vaste
bydraefonds.
5.1.1.4 Vir lede wat voor 1 Januarie 1995 aangesluit het, bly die lid- en
werkgewersbydraekoers op onderskeidelik 8% en 15.25% van salaris. Vir nuwe
toetredes na 1 Januarie 1995 verander die bydraes van 7.5% en 12.25%
onderskeidelik.
5.1.1.5 Die personeel van die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake vorm die grootste deel
van die ledetal van die Fonds. Hulle diensvoorwaardes bepaal dat die normale aftreeouderdom 60 jaar is terwyl die normale aftree-ouderdom 65 jaar is.
5.1.2 Aftreevoordele: ’n Lid is by normale aftrede, of te eniger tyd na bereiking van
ouderdom 55 jaar, met die skriftelike toestemming van die werkgewer, geregtig op sy
regmatige aandeel in die Fonds. Daar mag dan ’n maksimum van een derde in
kontant geneem word en die ander twee derdes moet gebruik word om ’n pensioen
by ’n versekeraar te koop.
5.1.3 Sterftevoordele voor aftrede: Indien ’n lid te sterwe kom, is ’n enkelbedragvoordeel
gelyk aan die grootste van 3 maal die lid se jaarlikse pensioengewende salaris en die
lid se regmatige aandeel in die Fonds betaalbaar.
5.1.4 Diensverlatingsvoordele: Wanneer ’n lid die diens van die werkgewer verlaat, ontvang
die lid ’n enkelbedragvoordeel gelyk aan die lid se regmatige aandeel.
5.2 Lede-inligting
5.2.1 Die Trustees van die GKSA Personeel Pensioenfonds is
5.2.1.1 Namens die werkgewers: Ds LH van Schaik (voorsitter) mnre CJH Kruger
(ondervoorsitter) en WJ Cilliers.
5.2.1.2 Namens die werknemers: dr W du Plessis (skriba), mev V Schutte en mnr P-J
Schutte.
5.2.1.3 Hoofbeampte van die Fonds: Mnr HSJ Vorster.
5.2.2 Die lede-inligting op die waarderingsdatum vergelyk soos volg met die inligting op
1 April 2007
Aantal lede op

Manlike lede
Vroulike lede
Totaal

5.2.3

01-04-2007

01-04-2008

22
166
188

24
167
191

Totale jaarlikse
salarisse soos op
01-04-2007
01-04-2008
R1 435 000
R7 346 000
R8 781 000

R1 526 000
R7 450 000
R8 976 000

Die geweegde gemiddelde ouderdom van die lede op 1 April 2008 was 48.1 teenoor
47.3 op 1 April 2007
Die ledetal van die Fonds het gedurende die waarderingsperiode van 188 na 191
soos volg toegeneem.
Aantal lede op 01-04-2007

188
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Plus
Min

Nuwe toetredes
Diensverlatings
Aftredes
Aantal lede op 01-04-2008

24
20
1
191

5.3 Besonderhede van beleggings
5.3.1 Die bates van die Fonds is in ’n gewaarborgde portefeulje en in ’n
geldmarkportefeulje van Sanlam, sowel as in ’n afsonderlike aandeleportefeulje belê.
Die aandeleportefeulje is gedurende Junie 2007 ter gelde gemaak en die balans
voortspruitend uit die verkoop van die aandele is na die geldmarkportefeulje van
Sanlam oorgedra.
5.3.2 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):
Portefeulje

Saldo op 01-04-2007
Nuwe bedrae belê
Beleggingsverdienste
toegevoeg
Saldo op 01-04-2008
Beleggingsopbrengs p.j.

Sanlam
(Alpha)

Sanlam
(Geldmark)

Afsonderlike
Aandele
Portefeulje

Totaal

Gewaarborg

Markwaarde

Markwaarde

R7 413
R
0
R 879

R6 097
R1 627
R 741

R 2 094
(R2 402)
R 308

R15 604
(R 775)
R 1 928

R8 292
11.1%

R8 465
10.1%

R
0
95.2%*

R16 757
12.1%

* Toon slegs die groei in die markwaarde van die aandele tussen 1 April 2007 en 30 Junie 2008, jaarliks saamgestel.

5.4

Aktuariële waardering van die GKSA Personeel Pensioenfonds soos op 1 April 2008
[as ongepubliseerde Bylae aangeheg]

5.4.1 Finansiële stand van die Fonds
5.4.1.1 Die finansiële posisie van die Fonds soos op 1 April 2008, in vergelyk met die
posisie soos op 1 April 2007 is soos volg:
1 April 2007
Verpligtinge ten opsigte van:
Regmatige aandele van aktiewe lede
Data- en Verwerkingsreserwerekening
Kostereserwerekening
Totaal
Min waarde geplaas op bates
Surplus / (Tekort)

R14 144 000
R 216 000
R
96 000
R14 456 000
R14 456 000
R
0

1 April 2008

R16 152 000
R 312 000
R 108 000
R16 572 000
R16 572 000
R
0

5.4.1.2 Indien die waarde van die totale waardes as ’n persentasie van die totale
verpligtinge uitgedruk word, dui die resultate ’n befondsingsvlak vir die Fonds as
geheel van 100.00%
5.4.1.3 Dit is duidelik uit die bovermelde resultate dat die Fonds tans in ’n gesonde
finansiële toestand verkeer en dat hierdie gesonde posisie ook in die toekoms
gehandhaaf behoort te word.
Besluit: Met groot dank kennis geneem van 5.1 tot 5.4.1.3.
OOOOO.
RAPPORT VAN DIE FINANSIËLE KOMMISSIE
Die volgende kollektes is staande Sinode 2009 goedgekeur
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1. Verpligte Kollektes
1
1
1
1
1
7
5
1
6

Riglyn p/j

Bybelverspreiding
Die Kerkblad
Dankbaarheidsfonds
Ekumenisiteit - Buitelands
Ekumenisiteit – Geref Gemeente Londen
Emeritaatsversorging
GKSA Sustentasiefonds
Pro Ecclesia Studieleningsfonds
Teologiese Studentekas

2. Vrywillige Kollektes
1
Christelike Onderwys – Arso/lesmateriaal
1
Thusofonds
1
Bystandsfonds vir Diakonie (SDDS)
1
Teologiese Skool Biblioteek
1
Teologiese Skool Publikasies
2
GKSA Jeugsorg
Besluit: Goedgekeur.

R25 per belydende lidmaat
R25 per doop- en belydende lidmaat
R 20 per belydende lidmaat
R 10 per belydende lidmaat

Ekstra donasies word ook gevra.
Ekstra donasies word ook gevra.

PPPPP.
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 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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18. Jeug en Onderwys
18.1 RAPPORT: DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS (Artt 75, 201,
255, 284)
QQQQQ.
Dr EJ de Beer lewer die Rapport.
RRRRR.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Jeug en Onderwys.
SSSSS.
Besluit: Sake van finansiële belang word verwys na die Kommissie vir
Finansies.
TTTTT.Dr VE d’Assonville rapporteer namens die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
UUUUU.
Br P Bisschoff gee inligting oor ARSO deur middel van ’n oudio-visuele
aanbieding. Die voorsitter bedank die broeder en wens hulle sterkte toe.
VVVVV.
Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
WWWWW.
RAPPORT
Die Deputate het die opdragte van Sinode 2006 onder verskeie Subkommissies verdeel vir
uitvoering. Hierdie Subkommissies het gereeld verslag gelewer aan die volle Deputategroep.
1. Webblad, Inligting en Kommunikasie
1.1 Opdrag: Die te benoeme Deputate oorweeg om die studiestuk (oor evolusieleer) te
verkort en die inligting wat daarin vervat is, meer kernagtig te stel (Acta 2006:344,
1.4.2).
1.1.1 Uitvoering van opdrag
Die studiestuk oor evolusieleer is verkort en aan alle kerke versprei.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Opdrag: ’n Duideliker Skriftuurlike beoordeling van “Teïstiese evolusie” moet aandag
geniet (Acta 2006:344, 1.4.3).
1.2.1 Uitvoering van opdrag
Oor hierdie probleem is daar heelwat bespreking gevoer in sowel die Subkommissie
vir Lesmateriaal as in vergaderings van al die Deputate tesaam, sonder dat daar
uitsluitsel hieroor verkry kon word.
Besluit: Kennis geneem.
1.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Sinode 2009 word versoek om Studiedeputate aan te wys om ’n duideliker
Skriftuurlike beoordeling van Teïstiese evolusie te formuleer. Dit moet veral gedoen
word in die lig van die verstaan van Genesis 1 en 2 en ander relevante
Skrifgedeeltes.
Besluit: Goedgekeur met die volgende opdragte:
Ad hoc-deputate met kundiges uit verskillende vakgebiede word op grond van 1.2.1
en 1.2.2 – vgl. Acta 2003 (424-428, 4.2) en Acta 2006 (343 en 344, 1.2.7-1.4.4 –
aangewys met die volgende opdragte:
a. Die aktiewe apologetiese hantering van die evolusionisme op verskillende
terreine, maar in die besonder op die terrein van die onderwys.
b. Die toerusting van ouers en onderwysers met verskillende moedertale en van
verskillende agtergronde met die nodige deeglik begronde maar tog eenvoudighanteerbare en verstaanbare literatuur en media-(oudio-visuele) hulpmiddels in
hierdie verband, verkieslik in die moedertaal.
c. ’n Indringende studie oor die vraagstuk geloof en wetenskap (waaronder ook
onder andere die teïstiese evolusionisme en ander teorieë in die hantering van
hierdie vraagstuk).
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1.3

Opdrag: Die te benoeme Deputate versprei die stuk aan Kerkrade, verbondsouers en
opvoeders op die beste moontlike wyse (Acta 2006:344, 1.4.4).
1.3.1 Uitvoering van opdrag
’n Meer kernagtige studiestuk getitel: “Evolusieteorie in die leerinhoude wat ons
kinders moet bemeester: Hoe behoort Gereformeerde opvoeders dit te benader?” is
uitgestuur aan alle Kerkrade binne die GKSA op 14 November 2006 deur die
voorsitter (DJ de Kock) en skriba (JH Howell).
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Opdrag: Die Deputate Christelike Onderwys se webblad moet in stand gehou word
deur fondse wat beskikbaar gestel word (Acta 2006:363, 1.1.3.1).
Besluit: Kennis geneem.
1.4.1 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die Sinode word versoek om die moontlikheid te oorweeg dat die Deputate se
webblad onafhanklik van die Deputate Inligtingstegnologie funksioneer. Dit sal
opdatering en instandhouding van die webblad vergemaklik.
Besluit: Goedgekeur met die volgende toevoeging: Skakeling en koördinering in
hierdie verband met die webmeester en ander betrokkenes by die GKSAwebblad is noodsaaklik, sowel wat tegniese, koöperatiewe beeld- en ander
aspekte betref, maar ook ter wille van die skep en instandhou van onderskeie
skakels tussen sodanige webblaaie. Aandag moet gegee word aan skakels
met ander webblaaie plaaslik en oorsee waarin dieselfde beginsels oor
gemeenskaplike temas aangespreek word.
1.5 Opdrag: Dat die 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 die hoogte bring van die nuwe inligting wat
beskikbaar is (Acta 2006:363, 1.1.3.2).
Besluit: Kennis geneem.
1.5.1 Uitvoering van opdrag
Die Deputate rapporteer dat die webblad opgedateer is en ’n verskeidenheid
dokumente oor Christelike onderwys beskikbaar is in pdf-formaat. Skakels met
organisasies vir Christelike onderwys is op die webblad ingebou.
Besluit: Goedgekeur. Die te benoeme Deputate publiseer ongepubliseerde dokumente
en nuwe dokumente wat na die Sinode mag verskyn ook op die webblad om die kerke
op hoogte te bring van nuwe inligting en materiaal wat beskikbaar is.
1.6 Opdrag: Dat die te benoeme Deputate ook sal kennis neem van werk wat in plaaslike
kerke gedoen is om webblaaie tot stand te bring (Acta 2006:363, 1.1.3.3).
Besluit: Kennis geneem.
1.6.1 Uitvoering van opdrag
Herontwerp en opdatering van die Deputate se webblad is deur ’n lidmaat van ’n
plaaslike gemeente gedoen.
Besluit: Goedgekeur. Die te benoeme Deputate neem kennis van die werk wat in
plaaslike kerke gedoen is om webblaaie tot stand te bring en te hou.
2. Onafhanklike skole en tuisonderwys
2.1 Opdrag: 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 (Acta 2006:346, 2.3.1).
2.1.1 Uitvoering van opdrag
’n Omsendskrywe is aan alle Kerkrade gestuur; die besluite van die Sinode 2006 oor
Christelike onderwys is daarin vervat. “Inligting en kommunikasie oor die beginsels
en praktyk van Christelike onderwys.” Die versoek is aan Kerkrade gerig om dit in
hulle weeklikse nuusbriewe aan die gemeentes bekend te maak.
Besluit: Kennis geneem.
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2.1.2

Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die CO-deputate versoek dat die Sinode Kerkrade vra om jong lidmate te identifiseer
en aan te moedig om die onderwysberoep as ’n roeping te beskou en om hulle
daarvoor te bekwaam.
Besluit: Goedgekeur. Deputate maak ’n appèl op Kerkrade, teen die agtergrond van
die huidige tekort aan onderwysers en die afsienbare groeiende tekort, om kinders in
hulle gemeentes met die nodige gawes aan te moedig om onderwys te studeer.
2.2 Opdrag: ’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 (Acta 2006:346, 2.3.2).
2.2.1 Uitvoering van opdrag
Skakeling met die verskillende organisasies het plaasgevind. Kyk Bylaes A tot D.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Dat die opdrag kontinueer.
Besluit: Goedgekeur. ’n Persoon/persone moet weer op die Deputate benoem word
om te skakel met verskillende instansies wat betrokke is by onafhanklike Christelike
onderwys, opleiding en tuisonderrig, bv. ARSO/AROS, ARTO, BCVO, VCHO of
soortgelyke verenigings/instellings asook instellings soos die OAER (Onafhanklike
Afrikaanse Eksamenraad).
2.3 Opdrag: Kerkrade word versoek om die stigting en instandhouding van onafhanklike
Gereformeerde skole in woord en daad te ondersteun en te bevorder (Acta 2006:346,
2.3.3).
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Uitvoering van opdrag
Die Sinode se besluite is in ’n omsendskrywe aan Kerkrade gestuur. Kerkrade,
gemeentes en Streeksinodes is deur ARSO besoek om Gereformeerde onderwys
bekend te stel en behulpsaam te wees met die stigting van skole.
Besluit: Goedgekeur. Ooreenkomstig KO, art 21 word Kerkrade versoek om die
oprigting/instandhouding van onafhanklike Gereformeerde ouerskole en/of
Gereformeerde tuisonderrig deur ouers in woord en daad te ondersteun en te
bevorder.
2.4 Opdrag: Dat die Sinode die VCHO-Bybelonderrig aanbeveel vir gebruik deur ouers by
huisgodsdiens en by onderwysers vir gebruik in skole (Acta 2006:346, 2.3.4).
Besluit: Kennis geneem.
2.4.1 Uitvoering van opdrag
Die Sinode se besluite is in ’n omsendskrywe aan Kerkrade gestuur. Die VCHO se
Bybelonderrig is op die CO-deputate se webblad aanbeveel vir gebruik.
Besluit: Goedgekeur. Die aanbeveling van VCHO-Bybelonderrighulp en die
hulpmiddels van ARSO (in die proses van ontwikkeling saam met GK Rietvallei) vir
gebruik deur ouers by huisgodsdiens en by onderwysers vir gebruik in skole.
2.5 Opdrag: Dat die Sinode die handboeke wat deur ARSO saamgestel is, aanbeveel vir
gebruik deur onderwysers in onafhanklike (staat-)skole en onafhanklike skole, ouers en
tuisonderwys (Acta 2006:346, 2.3.5).
Besluit: Kennis geneem.
2.5.1 Uitvoering van opdrag
’n Brief om ARSO se boeke bekend te stel, is aan alle gemeentes gestuur. Die
nuutste bestelvorm is daarby ingesluit. ’n Volledige stel ARSO-boeke is met behulp
van ’n borg aangekoop en aan lidmate van Namibië beskikbaar gestel. Die doel was
om hulle toegang tot Gereformeerde lesmateriaal te gee, sodat hulle dit kan bestel vir
tuisonderwys, Christelike skole en vir gebruik deur Christelike onderwysers in
staatskole.
Kollektes afgesonder vir lesmateriaalontwikkeling is aan ARSO oorbetaal vir hulle
handboekprojek. ’n Verslag oor die vordering van die projek is ingesluit in Bylae A.
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Besluit: Goedgekeur. Die Sinode beveel die handboeke wat deur ARSO saamgestel is
aan vir gebruik deur onderwysers in openbare skole/onafhanklike skole en vir ouers
wat tuisonderrig doen.
2.6 Opdrag: Dat Kerkrade aangemoedig word om instansies wat betrokke is by
Gereformeerde onderwys/tuisonderwys uit te nooi om hulleself aan Kerkrade bekend te
stel (Acta 2006:346, 2.3.6).
2.6.1 Uitvoering van opdrag
Verskeie gemeentes, streeksinodes, sustersorganisasies en sustersaamtrekke is
deur verteenwoordigers van ARSO besoek en toegespreek.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Dat die opdrag kontinueer.
Besluit: Goedgekeur. Kerkrade word aangemoedig om instansies wat betrokke is by
Gereformeerde onderwys en opleiding en/of tuisonderrig uit te nooi om hulleself in
gemeentes bekend te stel. Adresse, telefoonnommers en ander inligting is beskikbaar
by die Deputate.
3. Tussenkerklike Raad
3.1 Die Sinode neem kennis
Die Deputate het na aanleiding van die voorgestelde eed van getrouheid vir skole deur
die Minister van Onderwys die volgende dokument saamgestel wat as reaksie van die
Gereformeerde Kerke in dié verband moes dien:
Die Deputate Christelike Onderwys van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika deel
die Minister van Onderwys se kommer oor die morele verval in ons land en sien haar
voorgestelde eed van/verbintenis tot getrouheid as ’n eerlike poging om hierdie
agteruitgang teen te werk.
Die Deputate kan egter vanuit ’n geloofs- sowel as opvoedkundige oogpunt nie die
voorstel van die minister steun nie en wel om die volgende redes:
1. Die Minister van Onderwys se voorgestelde “eed van getrouheid” is vir ’n
Christengelowige onaanvaarbaar op grond van die Bybel se duidelike afwysing van
die aflê van ’n eed (vgl. Matt 5:33–37 en Jak 5:12).
2. Indien die woord “pledge” wat deur die minister gebruik word, in Afrikaans met die
woord “verklaring” of “onderneming” vertaal sou word, is sodanige “verklaring” of
“onderneming” wat op ’n gereelde basis gemaak moet word, steeds
onaanvaarbaar.
2.1 Dit is nie die skool se primêre taak om politieke en sosiale euwels in die
samelewing te bestry nie. Met so ’n “verklaring” beweeg die skool buite sy
bevoegdheidsterrein, wat opvoedende onderwys is.
2.2 ’n “Verklaring” wat daagliks in ’n groep (al is dit vrywillig) gemaak moet word,
kan nouliks anders as indoktrinasie gesien word. Indien die regering van die
dag sou verander, sou hierdie “verklaring”, veral in sy huidige vorm,
noodwendig ook moet verander om by die politiek van die nuwe regering aan
te pas.
3. Ons oorwoë mening is dat hierdie eed van/verbintenis tot getrouheid, veral in sy
huidige vorm, eerder verdeeldheid in die hand sal werk as wat dit eenheid en
harmonie sal bevorder.
Die voorstel ten opsigte van ’n eed/verklaring van/verbintenis tot getrouheid in die skole
moet van die hand gewys word. Enersyds is dit ’n vorm van indoktrinasie en daarom
nie opvoedkundig nie. Indoktrinasie ontneem ook die kinders in ons skole hulle
grondwetlike vryheid van mening en oortuiging. Andersyds oorskry dit die grense van
dit wat die skool as samelewingsverband veronderstel is om te doen. Ons mening is
dat die owerheid hier besig is om iets te probeer bereik wat vir hulleself binne hulle
politieke denkwyse belangrik is.
Ons is voorts van mening dat die morele en waardeverval in ons land (waarvan al die
misdaad en geweld die bewys is) die gevolg is van die feit dat die huidige
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waardestelsel waarmee die lands- en onderwysowerhede werk nie in duidelike
godsdienstige oortuigings gefundeer is nie. Morele verval is die noodwendige gevolg
van ’n leë en godsdienstig ongefundeerde waardestelsel. ’n Eed van/verklaring
van/verbintenis tot lojaliteit gefundeer in sodanige waardestelsel is eweneens leeg en
betekenisloos. Die Deputate vir Christelike Onderwys van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika is bereid om ’n bydrae te maak tot (a) die skepping van ’n waardestelsel
wat met betekenisvolle inhoud gevul is en (b) dusdoende ook tot die stryd teen die
morele verval waarmee ons land tans geteister word.
Hierdie dokument is na die TKR asook na die Deputate vir Skakeling met die Owerheid
deurgegee. Dit is verder ook in die vorm van ’n persverklaring uitgereik.
Besluit: Kennis geneem.
4. Lesmateriaal
4.1 Opdrag: Kerkrade word gevra om jaarliks ’n kollekte vir lesmateriaalontwikkeling af te
staan (Acta 2006:348, 4.1.1.2).
4.1.1 Uitvoering van opdrag
ARSO se handboekprojek het goed gevorder met geldelike steun van gemeentes,
d.m.v. kollektes. ARSO se hartlike dank word aan die gemeentes oorgedra.
Besluit: Kennis geneem.
4.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
ARSO beraam dat dit nog 3 jaar sal neem om die handboekprojek grootliks te voltooi.
Die Sinode versoek kerke om kollektes vir ARSO af te sonder ten einde ARSO in
staat te stel om die handboekprojek te voltooi.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig. Kerkrade word gevra om vir ’n verdere termyn tot
die volgende Sinode 2012 jaarliks ’n verpligte kollekte vir lesmateriaalontwikkeling
(handboeke) deur ARSO af te staan. Die Deputate monitor hierdie projek en adviseer
die volgende Sinode oor die voortgesette ondersteuning van hierdie projek vir die
verdere ontwikkeling van die lesmateriaal.
4.2 Opdrag: Neem kennis van tendense in die kurrikulum en die onderwys in die algemeen
(Acta 2006:350, 4.1.6.2.1).
4.2.1 Uitvoering van opdrag
Evolusieleer kom tans in alle leerareas voor en is dikwels die lewens- en
wêreldbeskouing van waaruit die leerinhoude aangebied word. Dit is nie vir die COdeputate moontlik om alle handboeke te evalueer en alle probleemareas uit te wys
nie. Dit is daarom noodsaaklik dat kinders die volle wapenrusting van God moet
opneem om staande te kan bly. Dit beteken dat verbondskinders die Woord van God
deeglik moet leer ken.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Hieraan behoort ouderlinge by huisbesoek besondere aandag te gee.
Besluit: Goedgekeur. Ouderlinge en lidmate moet toegerus word in die apologetiese
hantering van evolusionisme, waarmee kinders in hulle onderrig en leerplanne
gekonfronteer word. By die te benoeme Deputate asook by bv. ARSO kan
hulpmateriaal in hierdie verband aangevra word.
4.3 Opdrag: Monitor van beskikbare handboeke in die onderwys en lig Kerkrade en lidmate
in oor die bruikbaarheid van lesmateriaal (Acta 2006:350, 4.1.6.2.2).
4.3.1 Uitvoering van opdrag
Afrikaanse openbare skole maak meestal gebruik van handboeke uit die
Bateleurreeks en van Future Entrepreneurs. Hierdie leerinhoude is nie
Bybelgefundeerd nie, maar is wel geskik vir onderrig van Christenkinders in die
openbare skoolstelsel waar geen godsdiens verkondig of bevorder mag word nie.
Sensitiewe inhoude moet gemonitor en vir leerders in die regte perspektief gestel
word. Dit bly noodsaaklik dat die leerinhoude in handboeke waaraan Gereformeerde
kinders blootgestel word, op plaaslike vlak nagegaan word.
Handboeke wat deur ARSO saamgestel is, voldoen grootliks aan die voorskrifte en
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assesseringstandaarde van die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklarings (HNKV).
Hierdie boeke gee ’n Bybelse perspektief op die wyse waarop inhoude in handboeke
van openbare skole aangespreek word, en kan met groot vrug as aanvullende
leerinhoude deur onderwysers in openbare skole en Christenouers gebruik word,
veral in die leerarea Lewensoriëntering. Handboeke oor Bybelonderrig kan ook
aanvullend gebruik word by katkisasie-onderrig.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
(a) Kragtens KO, art 21 en met verwysing na die doopbelofte word plaaslike
kerkrade aangemoedig om verbondsouers op hulle verantwoordelikheid in
hierdie verband – die leerinhoud van hulle kinders se handboeke – te wys en
hulle toe te rus.
(b) Plaaslike kerkrade word daarop gewys dat ARSO behulpsaam kan wees met
die beoordeling van spesifieke handboeke en dat ouers ARSO in hierdie
verband kan kontak.
(c) Kerkrade word aangemoedig om die handboeke wat deur ARSO opgestel is by
plaaslike skole bekend en ook beskikbaar te stel, aangesien dit met groot vrug
gebruik kan word.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.
5. Skakeling Buitelandse lidmate
5.1 Opdragte
5.1.1 Opdrag 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 bekendgemaak word.
5.1.2 Opdrag 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.
5.1.3 Opdrag 3: Dat alle Gereformeerdes getrou sal bid vir die verbondsouers en –kinders
in afgesonderde omstandighede.
5.1.4 Opdrag 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).
5.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
5.2.1
Inligting oor die onderwystoestande in Namibië, Botswana, Zimbabwe en
Mosambiek is ingewin. Wat laasgenoemde 3 lande betref, stuur Gereformeerde
ouers verkieslik hulle kinders na die RSA vir skoolonderrig. In Namibië is al byna 10
Christelike privaatskole ten volle aan die gang. Die ARSO-leerplanne is beskikbaar
gestel by Tsumeb Gimnasium te Tsumeb, Namibië, waar dit deur mnr Louis van der
Linde hanteer word, en vanwaar dit na die ander skole deurgegee word vir
blootstelling en aanbeveling.
Die ander leerplanne word wyd in die media, ook in die buurlande, geadverteer, en
die Deputate het nie verder hieraan aandag gegee nie.
5.2.2
Die AROS-leerplanmateriaal sal gedurende Augustus 2008 aan die Deputate op CD
beskikbaar gestel word, vir oorhandiging aan die Deputate Ekumeniese Sake.
5.2.3
Die Deputate vertrou dat Gereformeerdes getrou is in hulle voorbidding vir
verbondsouers en –kinders in afgesonderde omstandighede.
5.2.4
Die Deputate is besig met die insameling van inligting oor Gereformeerde
onderwysers by al ons kerke, ook in ons buurlande. Om ’n seminaar aan te bied,
kon nog nie realiseer nie, en die koste hieraan verbonde kan baie hoog wees. Die te
benoeme Deputate kan die onderhandelings hieroor verder voortsit.
Besluit: Kennis geneem van 5.1.1 tot 5.2.4.
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5.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
5.3.1
Dat skakeling met Gereformeerde ouers en Gereformeerde skole in ons buurlande
verder uitgebou word.
5.3.2
Dat Gereformeerde leerplanne verder in ons buurlande beskikbaar gestel word, en
dat daar in die begroting van die Deputate voorsiening gemaak word vir ’n aantal
volledige stelle handboeke van ARSO (teen ongeveer R6 000.00 per volledige stel)
om aan Christelike skole en Gereformeerde ouers in ons buurlande te oorhandig.
5.3.3
Dat die Deputate CO skakeling met Gereformeerde ouers en skole in ons buurlande
asook elders waar van toepassing (bv. waar voormalige lidmate in ander wêrelddele
die behoefte daarvoor sal hê) verder uitbou en alle relevante inligting en
ondersteuningsmateriaal waaroor die Deputate beskik so wyd as moontlik aan
hierdie persone en instansies sal deurgee. (In die algemeen kan met die Deputate
Ekumenisiteit gekoördineer word; daar word aanbeveel dat skakeling met Zambië
met die GK Thabazimbi gekoördineer word – kyk 8.2.8.11.)
5.3.4
Dat ’n seminaar vir Christenonderwysers verder aandag kry, en dat in samewerking
met ARSO en ander Gereformeerde onderwysinstellings, asook die Fakulteit
Opvoedingswetenskappe van die Potchefstroomkampus van die NWU, sodanige
seminaar op ’n bekostigbare wyse aangebied word.
5.3.5
Dat die tema(s) van so ’n seminaar gesamentlik deur die verskeie rolspelers
vasgestel word.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.
6. Monitor verwikkelinge in die onderwys
6.1 Opdrag: Neem kennis van tendense in die kurrikulum en die onderwys in die algemeen
(deel van opdrag by 4.2) (Acta 2006:350, 4.1.6.2.1).
Die huidige Minister van Onderwys, me Naledi Pandor, het in haar begrotingsrede
gesê dat sy die opvoeding en onderwys van die land wil aanwend om verandering in
die land te bevorder. Gedurende die afgelope drie jaar het die gebeure rondom die
onderwys, die voorgestelde wetgewing en die voorgenome beleidsverklaring met die
aankondiging van die sogenaamde “Onderwys-eed”, hierdie neiging bevestig. In haar
begrotingstoespraak op 15 Mei 2008 sê sy: “Education changes lives, changes
communities.” Dit is waar, maar die vraag kan gevra word: Watter tipe verandering?
Verandering om wat te bereik?
6.1.1 Uitvoering van opdrag
Tydens elke vergadering van die CO-deputate die afgelope drie jaar het die
gesprekke rondom hierdie sake gewentel, en nuusberigte uit die koerante, die radio
en die televisie-uitsendings het die probleme waarmee die Deputate geworstel het,
uitgelig as synde redelik kritiek. Hier kan verwys word na die volgende kwessies:
(a) Die insluiting van die tema van evolusionisme in die kurrikulum.
(b) Die voorgestelde onderwys-eed wat deur elke leerder afgelê moet word.
(c) Die verslegtende situasie in die openbare skole ten opsigte van veiligheid,
dissipline en orde.
(d) Die alternatief van onafhanklike skole.
(e) Die uitdagings wat daar ondervind word vanweë ’n tekort aan lesmateriaal, die
skryf en publikasie van lesmateriaal, die opskerping van ouers om hulle kinders
nie bloot te stel aan die nuwe kurrikulum nie, ens.
(f)
Die ontslag van Ermelo Hoërskool se hoof.
(g) Die stryd om die handhawing van moedertaalonderwys, en die pogings om
Afrikaans as voertaal in te kort.
(h) Die mislukking van Uitkomsgebaseerde Onderwys (UGO); die “uitvinder”
(William Spady) erken self dat die stelsel nie in die RSA gewerk het nie.
(i)
Assessering skep ’n groot probleem; soveel tyd word daaraan spandeer dat
daar nie voldoende onderrigtyd oorbly nie.
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(j)

Daar word te veel klem gelê op vaardigheid, terwyl daar nie veel inhoud
oorgedra word nie.
(k) Onderwysers word ook nie behoorlik toegerus nie.
Statistiek is verder ter tafel gelê waarvan kennis geneem behoort te word:
(a) Daar is wêreldwyd 11 miljoen weeskinders wat tot en met 2020 tot 40 miljoen
sal aangroei.
(b) In 2020 sal daar in Suid-Afrika alleen ongeveer 2 miljoen weeskinders wees.
(c) In baie skole was daar met tye chaos a.g.v. die landswye stakings van
onderwysers.
(d) Weens die verlore onderrigtyd, die afbrand van skole, die tekort aan
onderwysers (waarvan baie ongekwalifiseerd is) word daar elke jaar baie
probleme met die eindeksamen verwag.
(e) Die uitslae word toenemend swakker, en daar is nou weer sprake van die
invoer van onderwysers uit ander (Oosterse) lande in die sogenaamde skaars
vakke.
(f)
Die aanvaarding van die nuwe Kinderwet het implikasies vir toekomstige
verbondsonderrig waarvolgens sekere vorms van Bybelse ouerlike tug en
dissipline as ontoelaatbaar beskou word.
Besluit: Kennis geneem van 6.1 en 6.1.1.
6.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die hoofsake wat uit die verwikkelinge in die onderwys oor die afgelope drie jaar na
vore tree en wat voortdurend gemonitor behoort te word, is die volgende
(a) Die herstrukturering van die openbare skole tot instrumente van
(lewensbeskoulike?) verandering tot so ’n mate dat dit dalk uiteindelik vir
Christenouers onmoontlik gaan wees om hulle kinders na hierdie skole te stuur.
(b) Die “inhoud” van die kurrikulum is van so ’n aard dat dit nie aanvaarbaar is nie
– die tema van evolusionisme is hier onder meer ter sprake.
(c) Die gehalte en die opleiding van onderwysers word bevraagteken.
(d) Die probleme rondom die handhawing van tug en dissipline lewer ernstige
uitdagings aan Christenouers en –onderwysers.
(e) Onderwyserstakings, ’n algemene gebrek aan orde en dissipline, toenemende
dwelmmisbruik in skole, en ’n oorwegend laissez faire-gesindheid maak van
openbare skole ’n minder aanbevelenswaardige opsie vir Christenkinders.
(f)
Die onmiskenbare “dwang” om die karakter van die “nuwe demokrasie” in elke
moontlike en onmoontlike plek of situasie af te druk, sy dit in die klaskamer of
die personeelkamer – “social cohesion” is die wagwoord van die Minister, en
deur beleid en wetgewing word dit op skole afgedwing.
(g) Die ontwikkeling rondom die nuwe Kinderwet moet gemonitor word. Die nuwe
wetsontwerp moet bestudeer word en daar moet aan verbondsouers oor
hierdie saak leiding gegee word.
(h) Daar moet ook aandag gegee word aan die instandhouding van akademiese en
morele standaarde in die opleiding (van onderwysers) op tersiêre vlak.
Besluit: Goedgekeur.
7. Gesprek en samewerking met die Deputate vir Katkisasie en Deputate vir Jeug
Die voorsitter van die CO-deputate het op ’n gereelde basis met die voorsitters van die
Jeugdeputate asook die Katkisasiedeputate vergader. Omdat hierdie bloot ’n
koördineringskomitee was en nie ’n Deputaatskap met ’n spesifieke opdrag nie, word hier
nie verslag gelewer nie, maar bloot vermeld dat werksaamhede gekoördineer is. Daar is
toegesien dat sake wat die jeug betref, nie gedupliseer is of eensydig gehanteer is nie.
Besluit: Kennis geneem.
7.1 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Dat hierdie gesprek en samewerking voortgesit word.
Besluit: Goedgekeur met die volgende opdrag: Die Deputate skakel op ’n gereelde
basis of wanneer nodig met die Deputate vir Katkisasie sowel as die Deputate vir
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Jeugsorg en Kruispad ter wille van koördinering, ondersteunende werksaamhede en
die hantering van gemeenskaplike sake.
8. Die Potchefstroomse kampus van die Noordwes-Universiteit
8.1 Algemeen
Die waardegedrewe wetenskapsbeoefening van die Potchefstroomkampus van die
NWU bied voldoende gronde vir die CO-deputate om sy skakeling met die NWU voort
te sit.
8.1.1 Uitvoering van opdrag
Daar is soos gebruiklik in Maart en April 2008 gesprekke met die Vise-kanselier van
die NWU, dr Theuns Eloff, die Rektor van die Potchefstroomkampus, prof Annette
Combrink, prof Pieter Potgieter (Direkteur, Skool vir Filosofie) en prof Ben de Klerk
(Rektor, Teologiese Skool) gehou oor die rol en bydrae van die CO-Deputate in die
bevordering van die Christelik-reformatoriese karakter van die Universiteit.
Besluit: Kennis geneem.
8.2 Uitvoering van opdragte soos vasgestel deur GKSA Sinode 2006
8.2.1 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 2006:361, 8.3).
8.2.1.1 Uitvoering van opdrag
8.2.1.1.1 Huidige stand van sake met betrekking tot die transformasie-proses en karakter
van die NWU
(a) Die aangepaste Statuut is deur die Minister van Onderwys aanvaar.
(b) Die ander twee kampusse het aanvaar dat elke kampus sy eie karakter
mag hê. Daar is dus ruimte om die waardegedrewe karakter van die
Potchefstroomkampus voort te sit.
(c) Vordering met die totstandbrenging van ’n eie verpakking vir die
Potchefstroomkampus:
(i)
Een van die uitgangspunte is die beklemtoning van die wysgerige
vorming in plaas van die lewensbeskoulike vorming van die studente.
(ii) Die hantering van wysgerige vraagstukke op enige vakgebied bied die
platform om Christelike waardes aan die studente oor te dra. Hierdie
benadering vorm een van vier strategiese doelwitte wat die
Universiteit nastreef, en die Skool vir Filosofie neem die leiding in die
saak.
(d) Die kontak met geesgenootlike instellings soos Calvin College en Dordt
College in die VSA, Redeemer College in Kanada, Daystar in Kenia, Kosin
in Korea sowel as De Driestar-Educatief in Nederland word onverminderd
voortgesit.
(e) 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. Die volgende internasionale konferensie
van IAPCHE word DV September 2008 by die Pukkampus van die NWU
gehou.
(f)
Die Pro Reformanda Trust word aangewend om navorsing op die terrein
van waardes te finansier.
(g) In die kursus vir nuwe dosente word Wetenskapsleer steeds binne
filosofiese konteks oorgedra.
8.2.1.1.2 Die studente
(a) Die studente wat op die Potchefstroomkampus inskryf, voel sterk oor hulle
Christelike oortuigings en leef dit uit.
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(b)

In die formele studentelewe word daar steeds eksplisiet volgens Christelike
oortuigings gefunksioneer.
(c) Die feit dat daar die afgelope aantal jare gereeld om en by 3000 eerstejaars
by die Potchefstroomkampus ingeskryf het, is onmiskenbaar ’n mosie van
vertroue in wat hier aangebied word en die benaderings wat gevolg word.
8.2.1.1.3 Publikasies
(a) Die tydskrifte: In die Skriflig en Koers sowel as Woord en Daad gaan voort.
(b) Die werksdokument “Christelike grondslag, inhoud en betekenis” is steeds
op die Potchefstroomkampus se webwerf beskikbaar.
8.2.1.1.4 Verslag oor waardegedrewendheid van die Potchefstroomkampus
Na aanleiding van ’n versoek van die Gereformeerde Kerk Lyttelton is ’n
aanbieding by die gemeente oor die waardegedrewendheid van die
Potchefstroomkampus gemaak, en die aanbieding is in ’n verslag omskep wat
aan al die Gereformeerde gemeentes gesirkuleer is.
8.2.1.1.5 Nuwe module
Daar is by die Senaat aanbeveel dat by al die kampusse van NWU ’n module in
“Understanding the world” ingestel word waarin die geïntegreerdheid van geloof
en wetenskap ingebou word. Die projek staan onder die leiding van die Skool vir
Filosofie.
Besluit: Kennis geneem van 8.2.1 tot 8.2.1.1.5.
8.2.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
(a) Die te benoeme Deputate stel in oorleg met die Senaat van die TSP en
Kuratore offisieel in gesprekke met die NWU vas wat presies die inhoud,
betekenis en implikasie van begrippe soos “waardegedrewe”,
“waardegedrewenheid” en “waardes” is.
(b) Die Deputate voer op deurlopende basis gesprekke met die
verteenwoordigers van die NWU, Potchefstroomkampus van die NWU, TSP,
Skool vir Filosofie, studentelewe van die Potchefstroomkampus en ander
relevante persone oor die bevordering van die Christelik-reformatoriese
lewens- en wêreldbeskouing op die Potchefstroomkampus van die NWU.
(c) 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.
(d) Die Deputate beywer hulle daadwerklik met geesgenote soos die VCHO en
AROS vir die vestiging van ’n leerstoel vir Reformatoriese Filosofie op die
Potchefstroomkampus van die NWU. In hierdie strewe gee die Deputate
aandag aan die moontlikheid om die finansiële ondersteuning vanaf die
GKSA aan die NWU op die volhoubare vestiging van sodanige leerstoel te
vestig.
(e) Dat die Deputate op ’n jaarlikse basis steeds briewe aan Kerkrade stuur
waarin verbondsouers aangemoedig word om hulle kinders aan die
Pukkampus, NWU te laat studeer om te help verseker dat Gereformeerde
waardes gehandhaaf en uitgebou word. Daarmee saam moet die
moontlikheid van die Pukkampus se afstandsprogramme ook bekendgestel
word.
(f)
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 die waardegedrewendheid van die Universiteit
aan te spreek en om te besin oor die uitbou daarvan.
(g) 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 aanspreek.
(h) Die Deputate CO doen moeite om by Kerkrade, die TSP met Kuratore en by
die Fakulteit Teologie ondersteuning vir die dringende eis van die deurwerk

30
6

en versterking van ’n Christelik-reformatoriese lewens- en wêreldbeskouing
op die Potchefstroomkampus van die NWU, maar ook op die ander
kampusse, te bevorder en dit so aan verteenwoordigers van die NWU oor te
dra.
(i)
Op grond van die resultaat van hierdie navrae (8.2.1.2 [a] hierbo) beoordeel
die Deputate die saak van ’n brief aan Gereformeerde ouers waarin hulle
aangemoedig word om hulle kinders na die Potchefstroomkampus van die
NWU vir studies te stuur, met die doel dat Gereformeerde waardes daar
bevorder word.
(j)
By wyse van ’n skrywe aan Kerkrade wys die Deputate daarop dat sake wat
die verhouding met die NWU raak, verkieslik nie direk nie maar d.m.v. die
Deputate CO met die universiteitsowerhede opgeneem behoort te word.
(k) Die Deputate bring onder die Universiteit se aandag dat die jaarlikse
leiersberaad (aan die einde van elke jaar) met die nuutverkose studenteleiers
’n ideale geleentheid bied om die waardegedrewenheid van die Universiteit
aan te spreek en om te besin oor die uitbou daarvan.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.
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 Streeksinodes te versoek om die
Potchefstroomkampus uit te nooi om Streeksinodes toe te spreek en inligting te
verskaf (Acta 2006:361, 8.3).
8.2.2.1 Sake voortspruitend uit gesprekke met die bestuurslede van die NWU
(a) Die Vise-kanselier, dr Theuns Eloff, en die rektor van die
Potchefstroomkampus, prof Annette Combrink, het hulle daartoe verbind dat
inligting oor die NWU en die Pukkampus aan die Teologiese Professore
beskikbaar gestel word vir oordraging aan die Streeksinodes.
(b) Prof Ben de Klerk, 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 aangespreek word wanneer die TSP se professore die
onderskeie Streeksinodes besoek asook tydens hul “preeknaweek-besoeke”
aan gemeentes.
(c) Prof De Klerk 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.
(d) Die Vise-kanselier, dr Theuns Eloff, en die kampusrektor, prof Annette
Combrink, woon verder op uitnodiging die Kuratorevergaderings by.
Besluit: Kennis geneem.
8.2.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
(a) 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 Streeksinodes besoek oorgedra word.
(b) Dat die Teologiese professore ook die inligting oor die NWU en
Potchefstroomkampus tydens hulle besoeke tweemaal per jaar aan
individuele predikante gedurende die sogenaamde “preeknaweek-besoeke”
deurgee.
(c) 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 t.o.v. die onderwys van ons verbondskinders.
(d) Dat voortgegaan word met die praktyk om ’n uitnodiging aan die Visekanselier van die NWU en die rektor van die Potchefstroomkampus te rig om
die Sinode toe te spreek.
Besluit: Goedgekeur.
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8.2.3

Opdrag 3
Om die CO-deputate te versoek om, in hulle strewe om waardegedrewe
wetenskapsbeoefening 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 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 gebring word nie (Acta 2006:361, 8.3).
8.2.3.1 Uitvoering van opdrag
(a) Die Institusionele Forum (IF) is as raadplegende liggaam ingestel om die
Universiteitsraad te adviseer oor sekere beleidsbesluite. Prof Marius Stander
verteenwoordig tans die Konvokasie op die IF.
(b) Die samestelling van die NWU se konvokasie op grond van ’n nuwe
Grondwet vir die gesamentlike konvokasie is afgehandel nadat die nuwe
Statuut deur die Minister van Onderwys onderteken is.
(c) Al vier die verteenwoordigers van die Konvokasie op die Universiteitsraad is
tans oud-Pukke.
Besluit: Kennis geneem.
8.2.3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
(a) Predikante en lidmate van die GKSA moet steeds aangemoedig word om lid
van die Konvokasie te word om sodoende ’n bydrae te lewer dat die
Potchefstroomkampus sy eiesoortige karakter behou.
(b) Dat daar jaarliks ’n brief aan Kerkrade en die Streeksinodes gerig word
waarin predikante en lidmate aangemoedig word om by die Konvokasie van
die NWU aan te sluit.
(c) 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 se ferme en blymoedige ondersteuning vir die Christelikreformatoriese karakter van die Potchefstroomkampus van die NWU te werf en aan
die verteenwoordigers van daardie kampus bekend te stel (Acta 2006:359, 8.2.4).
8.2.4.1 Ter kennisname
Die Potchefstroomkampus het in terme van sy reg om ’n gemeenskapsleier
op die Universiteitsraad aan te wys, dr DG Breed in die rol benoem.
Besluit: Kennis geneem.
8.2.5 Opdrag 5
Om reformatoriese onderwys nie slegs op die Potchefstroomkampus van die
NWU nie, maar op alle lewensterreine te bevorder (Acta 2006:360, 8.2.5).
Besluit: Kennis geneem.
8.2.5.1 Uitvoering van opdrag
Die Deputate CO bevorder reformatoriese onderwys nie slegs op die
Potchefstroomkampus van die NWU nie, maar ook op alle lewensterreine in die
samelewing sowel as by ander onderwysinstellings.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
8.2.6 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 2006:360, 8.2.6).
8.2.6.1 Uitvoering van opdrag
(a) Die Pro Ecclesia Beursfonds vir die ondersteuning van voornemende
onderwysstudente het deur die insameling van kollektes by gemeentes tot
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R373 122,00 in Maart 2008 gegroei en lidmate moet aangemoedig word om
steeds fondse hiervoor te bewillig.
(b) Volgens die Reglement kan alleen die rente van hierdie fonds vir die
beskikbaarstelling van lenings aan studente aangewend word. Daar is reeds
lenings aan 13 studente toegestaan.
Besluit: Kennis geneem.
8.2.6.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
(a) Die naam van die fonds, wat slegs lenings toestaan, word verander na die
Pro Ecclesia Studieleningsfonds.
(b) Die beskikbaarheid van die NWU se afstandsonderrigprogramme moet
steeds onder lidmate in afgeleë plekke se aandag gebring word deur middel
van beriggies wat elke Fakulteit van die Potchefstroomkampus in Die
Kerkblad plaas.
(c) Die redaksie van Die Kerkblad word versoek 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
waardegedrewendheid in hulle spesifieke vakgebiede geïntegreer en
daadwerklik bevorder word.
(d) Kerkrade moedig kinders aan om Onderwys aan die Potchefstroomkampus
van die NWU asook aan geakkrediteerde instellings soos veral AROS te
gaan studeer en dat finansiële ondersteuning vir die doel soos per die Pro
Ecclesia Studieleningsfonds uitgebou word:
(e) Daar voortgegaan word om een verpligte kollekte per jaar (tot en met die
volgende Algemene Sinode in DV 2012) by te dra om die Pro Ecclesia
Studieleningsfonds verder uit te bou.
(f)
Alle Klassisse en Streeksinodes word versoek om ’n bedrag per jaar (tot en
met die volgende Algemene Sinode in DV 2012) by te dra om die Pro
Ecclesia Studieleningsfonds uit te bou.
(g) Die Pro Ecclesia Studieleningsfonds steeds met gereelde korrespondensie
vanaf die Administratiewe Buro onder die aandag van Kerkrade en lidmate
gehou sal word en dat Kerkrade aangemoedig sal word om bydraes te maak
vir die belangrike saak.
(h) Die Deputate versoek diakonieë van die GKSA in die lig van KO, art 21 om
studente/kinders wat nie oor die nodige finansiële middele beskik nie, te
ondersteun om onderwys aan die Potchefstroomkampus van die NWU of by
AROS of ander geakkrediteerde inrigtings te studeer.
(i)
Kerkrade die kinders in hulle gemeentes (met die nodige gawes en talente)
aanmoedig om Onderwys te studeer, aangesien daar alreeds ’n tekort aan
goed opgeleide Christenonderwysers bestaan, en ’n nog groter tekort binne
die afsienbare toekoms voorsien word.
(j)
Studente van Aros kom ook in aanmerking vir ondersteuning uit die Pro
Ecclesia Studieleningsfonds.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
8.2.7 Opdragte vir die CO-kommissie van die Pukkampus van die NWU soos voorgestel
aan Sinode 2009
8.2.7.1 Opdrag 1: Om die kerke, die lidmate en voornemende studente te adviseer oor die
ruimte wat die Statuut, visie en missie van die NWU bied om die Christelikreformatoriese karakter van veral die Potchefstroomkampus te bevorder en om
Gereformeerde ouers aan te moedig om hulle kinders vir verdere studie by die
Potchefstroomkampus te laat inskryf.
8.2.7.2 Opdrag 2: Die Deputate maak erns met die historiese band tussen die GKSA en
die NWU. In hierdie proses is die wedersydse deurgee van korrekte inligting tussen
die kerke en die universiteit, bv. tydens Streeksinodes, belangrik. Hieronder
ressorteer ook deurgee van die beskikbaarheid van afstandsonderrigprogramme
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van die NWU aan lidmate (bv. op afgeleë plekke) sowel as deurgee van inligting
van die kant van (bv. dekane van) die NWU, bv. by wyse van artikels in tydskrifte.
8.2.7.3 Opdrag 3: Die CO-deputate moet in die bevordering van die Christelikreformatoriese lewens- en wêreldbeskouing nie net op die Potchefstroomkampus
van die NWU fokus nie, maar breër op die hele onderwyssektor.
8.2.7.4 Opdrag 4: Om lidmate, Kerkrade, die Fakulteit Teologie, die Kuratorium,
Teologiese Skool en ander belanghebbendes se ferme en blymoedige
ondersteuning vir die waardegedrewe karakter van die Potchefstroomkampus van
die NWU te werf en aan die verteenwoordigers van daardie kampus bekend te stel.
8.2.7.5 Opdrag 5: Die Deputate CO gee op ’n deurlopende basis aandag aan die
vraag oor waar en hoe voornemende onderwysstudente finansiële
ondersteuning vir hulle studies kan vind met die doel om die Christelikreformatoriese beginsels op die onderwysterrein uit te leef.
8.2.7.5.1 Deputate gee aandag aan die verkryging van inligting oor die gebruik van
alternatiewe onderrigtegnologie (bv. per satelliet) en die deurgee daarvan.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
8.2.8 Ander opdragte aan CO Deputate soos voorgestel aan Sinode 2009
8.2.8.1 Dat die Deputate Christelike onderwys se webblad in stand gehou moet word deur
fondse wat beskikbaar gestel word.
8.2.8.2 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.
8.2.8.3 Dat die te benoeme Deputate ook sal kennis neem van werk wat in plaaslike kerke
gedoen is om webblaaie tot stand te bring.
8.2.8.4 Ouers en Kerkrade moet daaraan herinner word dat hulle, gegewe die feit dat
godsdiensonderwys in die skole tot die absolute minimum verminder is, ’n nog
groter taak as in die verlede het ten opsigte van die godsdiensopvoeding van hulle
kinders.
8.2.8.5 ’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. Kerkrade word versoek
om by skole in hulle omgewing die boeke van ARSO en die aankoop daarvan aan
te beveel.
8.2.8.6 Kerkrade word versoek om die stigting en instandhouding van onafhanklike
Gereformeerde skole in woord en daad te ondersteun en te bevorder.
8.2.8.7 Dat Kerkrade aangemoedig word om instansies wat betrokke is by Gereformeerde
onderwys/tuisonderwys uit te nooi om hulleself aan Kerkrade bekend te stel.
8.2.8.8 Kerkrade word gevra om jaarliks ’n verpligte kollekte vir lesmateriaalontwikkeling af
te staan.
8.2.8.9 Neem kennis van tendense in die kurrikulum en die onderwys in die algemeen.
Ontwikkelings in die onderwys moet gemonitor en waar toepaslik moet Christelikreformatoriese getuienis gelewer word. Kerkrade, ouers en onderwysers moet ook
hieroor geadviseer word.
8.2.8.10 Monitor van beskikbare handboeke in die onderwys en lig Kerkrade en lidmate in
oor die bruikbaarheid van lesmateriaal.
8.2.8.11 Om met lidmate in ons buurlande in verbinding te kom en onderwyssake aldaar te
monitor, ten einde ook ons lidmate in ons buurlande blootstelling te gee aan die
ontwikkeling wat betref Christelike onderwys. Skakeling met Zambië moet ook via
die Gereformeerde Kerk Koedoesrand gedoen word.
8.2.8.12 Gesprek en samewerking met die Deputate vir Katkisasie en Deputate vir Jeug
word gekontinueer.
8.2.8.13 Die skep van ’n databasis/poslys met die name en adresse van Gereformeerde
onderwysers/lidmate (sowel binne- as buitelands) wat in die onderwys is, vir
gebruik by die organisasie van bg. seminare (kyk 5.1.4, 5.3.3 en 5.3.4) maar ook vir
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die verdere deurgee van ondersteuningsmateriaal rakende Gereformeerde
onderwys, waaronder leerinhoude. Kerkrade moet versoek word om die Deputate
CO behulpsaam te wees vir die skep van hierdie poslys. ARSO sal die inligting
administreer.
8.2.8.14 Gegewe die brief van aanmoediging van die kant van die CO-deputate aan
Gereformeerde ouers om hulle kinders aan die Pukkampus van die NWU te laat
studeer, word Sinode 2009 versoek om ’n Deputaatskap aan te wys om oor die
waardegedrewenheid van die Pukkampus en aanverwante sake met die bestuur
van die Universiteit gesprek te voer.
8.2.8.15 Deputate tree in gesprek met Christenonderwysers wat werksaam is in die huidige
openbare skole om ondersteuning aan hulle binne hulle moeilike situasie te bied.
Aandag kan gegee word aan remmende faktore in die uitleef van hulle
gereformeerde roeping en aan die vraag hoe hulle binne hierdie omstandighede
hierdie roeping in die opvoeding van die jeug steeds kan uitleef.
8.2.8.16 Die Deputate identifiseer die dringende kritiese areas (bv. evolusionisme, multigodsdiens, ens.) met die doel om bestaande eenvoudige, duidelike en konkrete
handleidings/inligtingstukke oor hierdie onderwerpe vir ouers, ouderlinge,
predikante of wie dit nodig het, deur te gee.
8.2.8.17 Die Deputate vir Ekumeniese Sake sal die Deputate CO ondersteunend
behulpsaam wees t.o.v. skakeling oor onderwyssake (insluitend die bekendstelling
van leerinhoude) aan persone/instansies in die buiteland, waar van toepassing. Die
Deputate CO stel ook leermateriaal d.m.v. die Deputate Ekumeniese Sake aan
Gereformeerdes en ander belangstellendes in die buiteland beskikbaar (kyk 5.1.2).
8.2.8.18 Die Deputate moedig alle Gereformeerdes aan om getrou vir verbondsouers en –
kinders in afgesonderde omstandighede te bid (kyk 5.1.3).
8.2.8.19 Die Deputate CO gee aandag daaraan om in samewerking met bv. ARSO en
moontlike ander Gereformeerde onderwysinstellings ’n seminaar en/of seminare in
verskillende streke/sentra vir Christenonderwysers op ’n bekostigbare wyse aan te
bied. Ook Christenonderwysers uit buurlande moet by die seminaar/seminare
betrek word. Temas vir die seminaar/seminare kan deur die verskillende rolspelers
vasgestel word (kyk 5.1.4).
8.2.8.20 Die Deputate CO bly op hoogte van tendense en gebeure in die onderwys in die
algemeen en met verwysing na KO, art 21 in die besonder, met die doel om ouers
en Kerkrade en Gereformeerde onderwysers, sowel in die openbare of
onafhanklike skole asook in tuisonderrig en in die tersiêre onderwys,
ondersteunend en adviserend by te staan. Dit sluit in dat nuwe wetgewing
(waaronder die nuwe Kinderwet) en enige ander beleidsdokumente wat oor
onderwys uitgereik word, te beoordeel, ten einde doeltreffend in belang van
Gereformeerde onderwys te handel.
8.2.8.21 Die unieke aard van die Christelike geloof en -godsdiens moet steeds in woord en
op skrif bely word. Ouers en onderwysers word daartoe aangemoedig, ook deur
hulle deelname aan die aktiwiteite van Gereformeerde of Christelike ouer- en/of
onderwysersverenigings.
8.2.8.22 Die Deputate gee aandag aan die moontlikheid om Gereformeerde
vakonderwysers te gebruik wat vir elke vakgebied binne Klassisverband of by
naburige gemeentes op gereelde basis of na afspraak adviserend en selfs
korrektief te kan optree. Die doel is om kinders en ouers by te staan oor die vraag
wat die Bybel oor bepaalde temas sê. In hierdie verband kan ook van ARSO se
ondersteuning gebruik gemaak word.
8.2.8.23 Daar weer Deputate vir Christelike Onderwys aangewys word met die opdragte
soos in die Rapport hierbo vervat.
Besluit: Punt 8.2.8.1 tot 8.2.8.23 word goedgekeur soos gewysig en bygevoeg.
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18.2 RAPPORT KATKISASIEDEPUTATE (Artt 76, 200)
XXXXX.
Dr FP Kruger lewer die Rapport.
YYYYY.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Jeug en Onderwys.
ZZZZZ.Dr EJ Smit rapporteer namens die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
AAAAAA.
RAPPORT
1. Opdrag (Handelinge, 2006:370)
1.1 Die hersiening van die handleidings in die lig van behoeftes by gemeentes en die
kinders, asook kommentaar en volgehoue studie oor die beste metodes.
1.2 Die vertaling van die handleidings in Engels.
1.3 Die beskikbaarstelling van meer lesse, veral in die hoërskool, sodat kategete self kan
kies wat om te behandel.
1.4 Die uitbouing van die multimedia in die onderrig.
1.5 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.
1.6 Samewerking met die CO- en Jeugdeputate voort te sit.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Kommentaar is van gemeentes en individue ontvang en verwerk. Hieruit het geblyk dat daar
’n grondige behoefte aan handleidings bestaan wat veral graad 1-3 kinders met die lyn
van die Openbaringsgeskiedenis vertroud maak.
Op 26 Augustus 2006 het die Deputate ’n werkswinkel te Wapadrant gehou, waarheen al die
gemeentes uitgenooi is, om die formaat van die nuwe sillabus vir graad 1-3 te
bespreek. Konsensus het bestaan oor die sillabus vir die nuwe handleidings. Suster
Marieta Reyneke, lidmaat van die Gereformeerde Kerk Randburg, het ingewillig om
die handleidings te skryf. Die suster beskik oor jarelange ervaring in die onderrig van
veral kleiner kindertjies. Elke les is deur die Deputate gekeur en daarna dogmaties
nagesien deur ds Chris Hattingh (emeritus).
Gedurende September 2007 en Februarie 2008 is twee suksesvolle bosberade gehou om
die lesmetodiek te beplan en te finaliseer. Hierbenewens is ook ’n sentrale
Godsopenbaring (tema) en lewenswaarheid vasgestel.
Die afgelope drie jaar is kursusse by gemeentes aangebied. Sinvolle vrae is op dié wyse
gestel en handige wenke het na vore gekom.
Een van die wenke was die noodsaak van ’n handleiding vir Kerkgeskiedenis wat nie die
omvang en status het van ’n handboek nie. Twee skrywers, naamlik dr JM van Tonder
(Krugersdorp-Wes) en ds DF Muller (Buffeldoorns), is genader om die handleiding te
skryf.
Gesprekke is reeds met kundiges op die gebied van die multimedia gevoer. Die Deputate
kon ongelukkig, vanweë intensiewe proses verbonde aan die skryf van die
handleidings, nie die moontlikhede hieraan verbonde optimaal ontgin nie. Daar is wel
met ’n persoon verbonde aan die Noordwes Universiteit asook kundiges in Bellville oor
die moontlikhede op hierdie gebied gepraat.
Die Engelse vertaling van vyf jaargroepe is reeds op CD by die Administratiewe Buro
beskikbaar. Gemeentes by wie daar behoefte aan Engelse handleidings bestaan, kan
dit teen ’n minimale koste aankoop. Die ander handleidings sal mettertyd ook vertaal
word, nadat die hersiening hiervan voltooi is.
’n Gids vir ouers is saamgestel en sal mettertyd aan kerkrade beskikbaar gestel word. In die
gids word die belangrike saak van verbondsonderrig benadruk, asook die
gesamentlike verantwoordelikheid van ouers en die kerk ten opsigte van kategese.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.8.
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3. Uitgangspunte in die samestelling van die sillabus
Vanuit die kommentaar wat ontvang is, blyk die noodsaaklikheid om weer kortliks die
uitgangspunte in die samestelling van die huidige sillabus aan alle kerke duidelik te maak:
Uitgangspunte van die sillabus
3.1.1 Beginsel 1: Ouers is in die eerste plek vir die geloofsonderrig van hulle kinders
verantwoordelik
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.
In die handleidings word die ouers doelbewus by die onderrig betrek. 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.
3.1.2 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 geloofsonderrig 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.
3.1.2.1 Godsopenbaring
Alle lesse, met die uitsondering van graad 1-3, is deur predikante geskryf en is
gegrond op deeglike eksegese van Skrifgedeeltes. By die skryf van die graad 1-3
handleidings is die Skrifgedeelte, die tema en die lewenswaarheid aan die skrywer
verskaf. Die Deputate het tydens twee bosberade moeite hiermee gedoen. Telkens
is die Godsopenbaring in die gedeelte gesoek en dit moes as goue draad van
verkondiging dwarsdeur elke deel van die les loop. Die skrywer het haar lesse aan
die redaksie beskikbaar gestel vir voorlopige kommentaar. Die lesse is ook aan die
dogmatiese nasiener beskikbaar gestel vir sy kommentaar. Die lesse is daarna aan
die Deputate vir beoordeling voorgehou en die kommentaar is ook verwerk.
In die handleidings van graad 4-11 is vier afdelings oftewel brandpunte
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 egter aan openbaringsgeskiedenis gewy, terwyl die ander drie
aspekte in die ouer kinders se handleidings meer aandag ontvang.
3.1.2.2 Openbaringsgeskiedenis
Daar is gepoog om soveel moontlik van die openbaringsgeskiedenis met die kinders
te behandel. Sorg is gedra dat dieselfde Skrifgedeelte sover moontlik nie weer en
weer gebruik word nie. In graad 1-3 behandel die kinders slegs
Openbaringsgeskiedenis. Die voordeel hieraan verbonde is dat die katkisant in die
loop van drie jaar die geleentheid ontvang om die openbaringshistoriese stof een
maal deur te werk. In al drie jaargroepe word die betekenis van die geboorte, lyding,
sterwe, opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus behandel. Dit geskied dan
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elke keer vanuit ’n ander Evangelie. In die nuwe graad 1-3 handleidings is moeite
gedoen met die bevatlikheid van die stof vir die kinders.
Die handleiding vir graad 1-3 bestaan uit drie boekies per jaargroep, naamlik ’n
kategeethandleiding, ’n handleiding vir ouers en kinders asook ’n werkboek vir
kinders.
Die volgende onderafdelings is in die lesmetodiek gevoeg:
(i)
Kategeethandleiding
a. Die lestema
b. Lewenswaarheid
c. Skrifgedeelte
d. Inskerping
e. Inleiding
f. Verkondiging
g. Praktykmaking
h. Aktiwiteit (voltooi aktiwiteit in die werkboek)
i. Afsluiting.
(ii)
Ouer en kind
a. ’n Praktiese taak oor die vorige les
b. Lestema
c. Lewenswaarheid
d. Skrifgedeelte
e. Praktiese wenk
f. Voorbereidingsaktiwiteit.
Daar is ook gelet op die organiese ontvouing van die openbaringshistoriese lyn
vanaf graad 4-7. Vanaf graad 4-7 loop die openbaringshistoriese lyn soos volg:
Graad 4
Die volgende openbaringshistoriese momente kom aan die orde:
Intog, Konings, Profete, Ballingskap, Terugkeer, Opstanding, Hemelvaart, Pinkster
en Handelinge.
Graad 5
Die volgende openbaringshistoriese momente word aan die orde gestel:
Skepping, Sondeval, Uittog, Deurtog, Geboorte van Jesus, Kruisiging, Opstanding
en Hemelvaart.
Graad 6
Die volgende openbaringshistoriese momente word aangebied:
Intog, Konings, Profete, Ballingskap, Terugkeer, Hemelvaart, Uitstorting van die
Heilige Gees en Handelinge.
Graad 7
In die handleiding word die volgende openbaringshistoriese momente verduidelik:
Die uitstorting van die Heilige Gees, die kerk in Jerusalem, die kies van die sewe
manne, die evangelie in Samaria en Cesarea, die evangelie na Afrika, die evangelie
tot aan die uithoeke van die aarde.
Samevatting
Die openbaringshistoriese lyn word sodoende drie maal met die kinders deurgewerk
in graad 1-7. Die behoefte van die onderskeie gemeentes, naamlik om meer met die
Bybel te werk, word op hierdie wyse aangespreek.
3.1.2.3 Geheeloorsig oor die openbaringsgeskiedenis
3.1.2.3.1 Geskiedenis tussen die lesse
Om aan die kinders ’n geheeloorsig oor die openbaringsgeskiedenis te gee, is
daar as ’n inleiding tot die lesse ’n opsomming van die geskiedenis tussen twee
lesse ingevoeg. Wanneer les 1 byvoorbeeld oor die skepping handel en les 2 oor
die sondvloed, is ’n opsomming van die geskiedenis van Kain en Abel as inleiding
tot les 2 ingevoeg. Voor in elke handleiding word daar ook ’n diagram gegee
waarin die hooftrekke van die hele openbaringsgeskiedenis weergegee word. By
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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

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 in
hierdie geskiedenis inpas.
3.1.2.3.2 Handleiding vir openbaringsgeskiedenis
’n Handleiding waarin die openbaringsgeskiedenis in 40 bladsye saamgevat is, is
deur ds Chris Hattingh saamgestel en is reeds vroeg in Januarie 2006
gepubliseer. Die titel van die boekie is “Dieselfde God altyd aan die werk”. Die
boekie probeer aantoon dat die kosbare krale van God se openbaring van geslag
tot geslag en tot in die verre toekoms strek. Hierdie handleiding is spesifiek
bedoel vir die onderrig in Graad 8 tot 11, sodat die kinders steeds sal groei in
kennis van die Openbaringsgeskiedenis, en dit kan aanvullend tot die huidige
handleidings gebruik word. Die bedoeling is nie om die ander handleidings
hiermee te vervang nie, maar wel om die bestaande stof te verryk. Die
gedagtegang van die Deputate is om ’n biblioteek van lesse aan gemeentes
beskikbaar te stel sodat gemeentes uit die beskikbare lektuur self kan kies wat tot
die meeste opbou in die plaaslike gemeente sal strek. Daarom word daar in die
hersiene uitgawe van die graad 8-11 handleidings telkens na hierdie boekie vir
verdere leeswerk verwys.
3.1.2.4 Kerk
’n Handleiding geskryf in die formaat van ’n antieke koerant, is nou beskikbaar. Die
handleiding is in Januarie 2009 beskikbaar. Die handleiding bestaan uit ongeveer
60 bladsye. Hierdie handleiding is geskryf met die oog op gemeentes wat behoefte
het aan ’n eenheidslyn in die behandeling van die geskiedenis. Die handleiding kan
vanaf graad 8-11 gebruik word en afwisselend of aanvullend by die ander
handleidings vir die onderskeie grade gebruik word. Die handleiding bestaan uit
twee boekies, naamlik een vir die katkisant en een vir die kategeet. Die handleiding
van die katkisant bestaan uit ongeveer twee bladsye per les. Aan die linkerkant
word die antieke koerantberig met die oordrag van kennis gegee, terwyl die
regterkantste bladsy bestaan uit die selfwerksaamheid van kinders. Dit is ’n poging
om kerkgeskiedenis ook by jonger kinders meer aantreklik en aktueel te maak.
3.1.2.5 Koninkryk
Onder hierdie afdeling word daar elke jaar verskillende aspekte van die gelowige se
lewe in God se koninkryk behandel.
(a)
Graad 4: Aktuele sake soos: 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; word behandel.
(b)
Graad 5: Aktuele sake soos: 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, word met die kinders behandel.
(c)
Graad 6: In die handleiding word die eerste tot die vyfde gebod as
wegwysers vir ons lewe in die koninkryk met die kinders behandel.
(d)
Graad 7: Die sesde tot tiende gebod as wegwysers vir ons lewe in die
koninkryk word in die handleiding behandel.
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(e)

Graad 8: Belangrike aspekte verbonde aan die koninkryk van God word op
indringende wyse aan die orde gestel: God vervul sy belofte dat Hy ’n Koning
vir die Koninkryk sal gee; 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.
(f)
Graad 9: Belangrike aspekte rondom die koms en wederkoms van Christus
word in die lesse oor die koninkryk behandel: 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?
(g)
Graad 10: In die handleiding kom veral die etiese beoordeling van kardinale
sake na vore: Kleredrag, sterk drank en dwelms; Rolprente en video’s;
Sondagsport; Vriende, gesprekke en groepsdruk; Musiek en dans;
Huisgodsdiens, persoonlike godsdiens, Bybelstudie; Gesin, ouer, kind; Ons
leef uit die geloof.
(h)
Graad 11 word tans hersien. Talle predikante is genader om mee te werk
deur lesse te skryf. Hiermee word gepoog om die biblioteek van gemeentes
te vergroot deur die beskikbaarstelling van meer lesse.
Predikante is reeds genader om meer lesse hieroor te skryf. Die proses behoort
mettertyd voltooi te wees. In hierdie opsig sou die multimedia van besondere
waarde kon wees. Die lesse word gevoeg by die huidige lesse, gedagtig aan die
biblioteekstelsel waarna gestreef word. Indien daar meer lesse beskikbaar gestel
word, kan kategete self besluit wat die mees toepaslike brandpunte vir die
gemeente is en die stof dienooreenkomstig aanwend.
3.1.2.6 Belydenis
Ons glo dat die Godsopenbaring van die Skrif in die Belydenis saamgevat word. In
Gr 4 en 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.
3.1.3 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, ‘n koppige en
wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se gees nie trou was
teenoor God nie.”
Samevatting
(a) Die handleidings wil die kind tot selfwerksaamheid begelei, asook om die Bybel self te
gebruik.
(b) Weereens is die effektiwiteit hiervan grootliks afhanklik van die kind, ouer en kategeet
se toewyding.
(c) Kategete kan, veral by ouer klasse, kontroleer of die werk ingevul is en teksgedeeltes
nagegaan is.
(d) Ouderlinge kan met huisbesoek na die kinders se boekies kyk en sien of die werk
gedoen is.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.1.3.
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3.2

Samewerking met CO- en Jeugdeputate
Daar was noue samewerking met hierdie twee Deputategroepe. Die GJKK
(Gereformeerde Jeug Koördineringskomitee) bestaan uit die voorsitters van die
Katkisasie-, Jeug en CO-deputate. Die GJKK het gereeld vergader om die onderskeie
raakvlakke te bespreek. Die voordeel hieraan verbonde is dat die kommunikasie en
doelgerigte behandeling van gemeenskaplike sake gestimuleer is. Die saak van ’n
handleiding vir die ouers met die oog op toerusting is wel bespreek. Die
Katkisasiedeputate het ingewillig om sodanige gids op te stel.
Gemeenskaplike sake soos die toerusting van rolspelers in jeugbediening,
leierskapsontwikkeling (Jeugkantoor), kommunikasie en koördinasie, lektuur en interkerklike kontak met die Jeugdeputate van die NG- en NH Kerke is deurlopend
bespreek. Koördinering oor die betrokkenheid van die onderskeie Deputate by die
150-jarige feesvieringe van die GKSA het ook geskied. Daar bestaan misverstand oor
die funksionering van die GKSA-webblad en die beskikbaarheid hiervan vir die
onderskeie deputategroepe. Die skakeling van Deputategroepe met die Deputate
Inligtingstegnologie moet verder uitgebou word, aangesien die GKSA-webblad tans
die enigste amptelike webblad van die GKSA is. Die Jeug-, CO- en Katkisasiedeputate
moet die moontlikhede ondersoek om hulle eie webbladsye te hanteer en voortdurend
op te dateer deur van ’n webmeester gebruik te maak.
Besluit: Kennis geneem.
4. Opgesom: Die Deputate het die afgelope drie jaar
Die Deputate het die afgelope drie jaar ’n bestekopname probeer maak deur ondersoek
in te stel na moontlike leemtes in die huidige sillabus. Ondersoek is ook ingestel na
beskikbare materiaal op die gebied.
Nuwe handleidings vir graad 1-3 geskryf, gesien in die lig van die behoefte om kinders in
noue kontak te bring met die Bybel.
’n Handleiding wat ’n geheeloorsig oor die Openbaringsgeskiedenis gee, is voltooi en
beskikbaar gestel.
Graad 4-7 se handleidings is in Engels vertaal en is reeds op CD beskikbaar vir
gemeentes. Die CD kan by die Administratiewe Buro bestel word.
’n Kerkgeskiedenishandleiding is geskryf om kinders in die rykdom van die
kerkgeskiedenis te begelei.
’n Werkswinkel gereël waar kerke saam kon besin oor wat hulle graag in die
handleidings wil hê.
By verskeie kerke kursusse aangebied.
Begin met:
4.8.1 Die samestelling van handleiding om die Heidelbergse Kategismus te verduidelik.
4.8.2 Die skryf van bykomende lesse vir die behandeling van etiese vraagstukke en ander
aktuele onderwerpe.
4.9 Die saak van die multimedia is ondersoek. Gesprekke is met kundiges op die gebied
gevoer. Dit blyk ’n saak van erns te wees om in die ondersoek van die moontlikheid
om die multimedia optimaal aan te wend, nouer skakeling met die Deputate
Inligtingstegnologie te bewerk. Die saak moet as prioriteit beskou word in die opdrag
aan die volgende Katkisasiedeputate.
4.10 Nou saamgewerk met die CO- en Jeugdeputate.
4.11 ’n Gids vir ouers is saamgestel.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.11.
5.

Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die Sinode wys weer Deputate aan.
Besluit: Goedgekeur met die byvoeging dat verteenwoordigers van die kerke van die
voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn sover moontlik ook op die
Deputate aangewys word.
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Die Deputate ontvang opdrag om:
5.2.1 Die handleidings voortdurend te hersien in die lig van behoeftes by gemeentes en die
kinders, kommentaar en volgehoue studie oor die beste metodes.
Besluit: Goedgekeur.
5.2.2 Die Deputate ontvang opdrag om die handleidings te vertaal na die behoefte van die
kerke van die voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
5.2.3 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.
Besluit: Goedgekeur.
5.2.4 Die gebruik van multimedia in die onderrig optimaal uit te bou. Die daarstelling van ’n
eie webblad verder ondersoek word in oorleg met die Deputate Inligtingstegnologie.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
5.2.5 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.
Besluit: Goedgekeur.
5.2.6 Samewerking met die CO- en Jeugdeputate voort te sit.
Besluit: Goedgekeur.
6. Bykomende opdragte
Die Deputate kry opdrag om hulle betrokkenheid by die 150-jarige feesvierings van die
GKSA voort te sit (kyk 3.2).
Die Deputate kry opdrag om saam met verteenwoordigers van die kerke van die
voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn vas te stel wat die totale situasie
en behoeftes m.b.t. kategese in hierdie kerke is.
Die Deputate kry verdere opdrag om, voortspruitend uit 3.2.2 hierbo, daadwerklike
aandag te gee aan die behoeftes wat geïdentifiseer word.
Die Deputate kry opdrag om kundiges in die verskillende Klassisse te benut om
toerusting aan kategete te gee op plaaslike vlak.
Met betrekking tot die katkisasiehandleidings word die volgende twee sake aanbeveel:
6.5.1 Die Sinode spreek sy waardering uit vir die uitgangspunte wat die Deputate gebruik in
die opstel van die katkisasiehandleidings (soos aangetoon in 3.1 tot 3.1.3).
6.5.2 Die Sinode neem kennis dat benewens die handleidings wat genoem word in die
Rapport van die Deputate, ook ander bronne daarmee saam gebruik word met
katkisasie. Hieronder kan verwys word na Laat my lammers wei deur ds MJ Booyens,
Troos, troos my volk deur dr AH Bogaards, Die Woord voor die ja-woord deur ds E
Brink (kyk 2.2.5) asook vertalings van Die Brood van die lewe in Setswana en Engels.
6.6 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Deputate vir die kosbare werk wat oor die
afgelope jare gedoen is.
6.7 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die lede van die Deputate, asook sr Marieta
Reyneke (Gereformeerde Kerk Randburg), ds Chris Hattingh, dr JM van Tonder en ds
DF Muller vir die werk wat gedoen is met die opstel van handleidings.
Besluit: Punt 6.1 tot 6.7 word goedgekeur.
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18.3 RAPPORT DEPUTATE JEUGSORG (Artt 111, 244)
BBBBBB.
Ds LJ Buys lewer die Rapport waarop br PJ Grobler aan die hand van ’n
visuele aanbieding die Kruispad-groep aan die Sinode toelig.
CCCCCC.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Jeug en Onderwys.
DDDDDD.
Besluit: Sake met finansiële implikasies word verwys na die Kommissie vir
Finansies.
EEEEEE.
Punt 5.5 en 5.6 van dr AJ Krüger se Rapport word verwys na die Kommissie
vir Aanwys van Deputate.
FFFFFF.
Die Voorsitter rig ’n woord van besondere dank aan dr AJ Krüger vir sy inisiatief
met Kruispad, aan ds LJ Buys as verteenwoordiger van die Deputate en br PJ Grobler as
eerste Redakteur. Sr Maureen van Helden word sterkte toegewens met haar
redakteurskap. Die seënbede van Ps 134:4 word die broeders en suster toegesing.
GGGGGG.
Ds AP Tredoux rapporteer namens die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
HHHHHH.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
IIIIII. RAPPORT
1. Opdrag
Die Sinode het Deputate vir Jeugsorg benoem met die volgende opdragte: (Acta 2006:
377-378)
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering van die opdragte
2.1 Samewerking met Deputate vir Katkisasie en Deputate vir Christelike Onderwys (Acta
2006:377, 2.1)
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.
Ds AL Pelser woon verskeie gesamentlike vergaderings van die Deputate Jeugsorg,
Katkisasie en CO by waartydens raakvlakke bespreek word.
2.2 Toerustingsmateriaal en programwenke vir jeugwerk (Acta 2006:377, 2.2)
2.2.1 Dat die Jeugdeputate ’n deeglike voorraadopname van alle beskikbare lektuur doen
en aan Kerkrade beskikbaar stel.
Ds PJ van Blerk het die afgelope drie jaar bestaande lektuur ingesamel en dit sal met
die goedkeuring van die Sinode aan die Kruispad-groep oorgegee word sodat dit
verwerk kan word en die werkbaarheid van die heruitgee daarvan bepaal kan word.
2.2.2 Dat die lektuur van die afgelope vier treintoere as toerustingsmateriaal en
programwenke voorberei en aan Kerkrade beskikbaar gestel sal word.
Die lektuur is ingesamel en dit sal met die goedkeuring van die Sinode aan die
Kruispad-groep oorgegee word sodat dit verwerk kan word en die werkbaarheid van
die heruitgee daarvan bepaal kan word.
2.3 Bystaan van ander GKSA-Sinodes in Jeugsorg (Acta 2006:377, 2.3)
2.3.1 Dat die Deputate die inisiatief sal neem in die skakel met die Deputate/Jeugleiers van
die ander GKSA-Sinodes.
Daar is skrywes uitgestuur en geen bystand was verlang nie. Die Deputate het hulp
verleen aan ’n lidmaat van die ander Sinodes om haar weer in kontak met vorige
kampgangers te bring.
2.4 Die daarstel van ’n sentrale jeugkantoor (Acta 2006:377, 2.4)
2.4.1 Dat die Deputate ’n sentrale jeugkantoor inrig om effektiewe gebruik van die Internet
en ander kommunikasiemiddele te koördineer.
Die werksaamhede van die beoogde sentrale jeugkantoor word in een van die bene
van die Kruispad-groep opgeneem. Hierdie is egter nie ’n administratiewe kantoor
nie, maar eerder ’n werkswinkel vir die ontwikkeling van hulpmiddels vir die huidige
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en volgende generasie. Die sentrale jeugkantoor staan tans bekend as die Kruispadjeugkantoor en het die volgende visie:
Om die plaaslike gemeentes by te staan met jeugbediening deur die
beskikbaarstelling van hulpmiddels vir die huidige en volgende generasie met die
fokus op identifisering, koördinering, mobilisering en integrering van
jeugbediening. Met die ontwikkeling van die Kruispad-jeugkantoor kan opdragte
soos 2.1, 2.2, 2.4.2, 2.5, 2.6 en 2.7 moontlik tot uitvoering gebring word.
2.4.2 Dat die vestiging van ’n eie webblad vir die GKSA-jeug aan die jeugkantoor opgedra
word.
www.kruispad.net is op 1 September 2007 bekendgestel te Barnyard in Menlyn saam
met die bekendstelling van die Kruispad-Tydskrif. Die webblad het 5 interaktiewe
forums asook die argief van die vorige uitgawes van die Kruispad-Tydskrif. Die
webblad ondergaan nog baie veranderinge om die behoeftes van die GKSA-jeug en
jeugwerkers te bevredig.
Tans is Dirk Kruger aangewys as webmeester en funksioneer die webblad ook onder
Kruispad-Publikasies.
2.4.3 Dat die Jeugkantoor die haalbaarheid van verspreiding van publikasies van die
Jeugdeputate, asook die Katkisasiedeputate ondersoek.
Noue samewerking met die Deputaat: Ons Bondsjeug, het daartoe gelei dat Kruispad
as publikasie deel kan vorm met die Jeugkantoor ten einde die teikengroep op die
mees effektiewe wyse te bereik.
Een van die Kruispad-groep se sterkste bene is Kruispad-publikasies. Hieronder
funksioneer die tydskrif en webblad. Daar sal ook gepoog word om ander publikasies,
wat ook vir die hele kerkverband se jeug tot voordeel sal wees, uit te gee.
Kruispad-tydskrif
Die Sinode kan kennis neem van die volgende inligting rakende die tydskrif:
(a) Die Tydskrif se redaksionele span bestaan tans uit ongeveer 15 lede waarvan 3
voltydse personeel is asook verskeie vrywillige en deeltydse personeel.
(b) Kruispad-Tydskrif word tans tweemaandeliks uitgegee binne en buite die GKSA.
(c) Daar word ongeveer 6 000 eksemplare versprei.
(d) Met die skryf van hierdie Rapport het al 8 uitgawes die lig gesien waarvan die
laaste twee 40 bladsye se reformatoriese leesstof bevat.
(e) Die Tydskrif is internasionaal geregistreer (ISSN nommer: 9771998063001) en
is gereed vir verspreiding na winkelrakke.
(f) Die droom is om ’n sekere hoeveelheid na Gereformeerde gemeentes gratis te
stuur en die res van die eksemplare via intekening te versprei. Om dit reg te kry,
het ons egter die kerkverband se bystand nodig.
(g) Daar word beplan om die moontlikheid van nog ’n multitalige uitgawe te
ondersoek.
(h) Zeroplus-drukkers funksioneer as drukker en ons betuig ons dank teenoor hulle
uitstekende werk. Hulle het op 16 April 2008 ’n brons-toekenning gekry, met
Kruispad-tydskrif as produk, by die Noordelike Kamer van die Suid-Afrikaanse
Federasie van Druknywerhede.
Besluit: Kennis geneem van 2.1.1 tot 2.4.3.
JJJJJJ.
RAPPORT – DR AJ KRüGER
1. Opdrag van die Sinode 1985/2006
1.1 Die Deputate vir Kerklike Tydskrifte het by die Sinode van 2006 ’n versoek gerig dat die
Sinode leiding moet gee oor die hantering van die Bondsjeug. Dit is gedoen deur dr AJ
Krüger aan te wys as Deputaat vir Bondsjeug.
1.2 Daar is nie ’n spesifieke opdrag gegee nie, en nagaan van Sinodebesluite dui daarop
dat Sinode 1985 opdrag gegee het dat die Bondsjeug as selfstandige tydskrif uitgegee
word nadat dit klaarblyklik sedert 1981 as bylaag by Die Kerkblad verskyn het (Acta,
1985:77).
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1.3

Die lesersteiken van die Bondsjeug is hoërskoolkinders, studente en werkende
jongmense (1985:77).

1.4 Die opdrag aan die Deputaat is dus gebaseer op die besluite van Sinode 1985.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.4.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Verloop van gebeure
1.
Na afloop van die Sinode 2006 het ds (toe Teologiese Student) Paul Grobler onder
die voorsienigheid van die Here by die nuwe redakteur van die Bondsjeug prakties
gedoen in Jeugwerk.
2.
Gesprekke is gevoer oor die kenmerke en vereistes aan ’n jeugtydskrif wat in die
hedendaagse tyd doelmatig tot die teikengroep sal spreek. Ds Grobler het verskeie
insette gelewer en groot entoesiasme vir die saak getoon. Hy is toe (Feb. 2006) as lid
van die Deputategroep gekoöpteer.
3.
Ds Grobler het verskeie inisiatiewe geneem, en ’n span van bekwame jongmense
byeengebring om die tydskrif weer op die been te bring. Hierdie jongmense is
(meestal) Gereformeerde professionele afgestudeerdes en studente van die NWU en
TSP.
4.
Daar is besluit dat die blad sal bekendstaan as Kruispad. Daarmee word twee
kenmerke van die tydskrif uitgelig:
2.1.4.1 Dat die blad jongmense wil bedien in die lig van die kruis van ons Here en
Verlosser, Jesus Christus.
2.1.4.2 Dat jongmense in die teikengroep hulle op verskeie kruispaaie van die lewe bevind
(bv. beroepskeuses, lewensmaats, kerklike betrokkenheid, ens.). Die tydskrif wil
aan jongmense in die lig van die kruis hieroor leiding gee.
5.
Vroeg in 2007 is ’n bekendstellingsblad (genoem Padkaart) aan gemeentes in die
GKSA versend en die eerste uitgawe in Februarie 2007. Die eerste uitgawes is gratis
versend aan gemeentes, met die aanmoediging vir lesers en Kerkrade om in te skryf
op die blad. Tans word daar steeds gratis eksemplare aan gemeentes gestuur en
verder aan intekenare.
6.
Die blad verskyn sedertdien gereeld (tweemaandeliks).
2.2 Belangrike uitgangspunte
1.
Kruispad is ’n eietydse tydskrif met Reformatoriese inhoud, gefokus op aktuele sake,
gerig op groeiende gelowiges van 17–23 jaar om toerusting te gee vir die maak van
ingeligte keuses wat lei tot geloofsgroei.
2.
Hierdie visie word gerealiseer deur ’n interaktiewe medium daar te stel wat relevante
temas aanspreek en jong gelowiges motiveer om die pad van die kruis van Christus
te stap en volwasse in geloof te word, sodat God die eer sal kry en die kerk opgebou
sal word.
2.3 Die blad het ook ’n webtuiste (www.kruispad.net) met verskeie rubrieke en die
moontlikheid om te kommunikeer met die redaksiespan.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.
3. Toekomstige hantering van Kruispad
3.1 Tydens die proses van heruitgawe van Bondsjeug/Kruispad het dit spoedig duidelik
geword dat daar groot oorvleueling tussen die opdragte aan Kruispad en die Deputate
vir Jeugsorg is (beide het bv. opdrag tot ’n tydskrif en webblad).
3.2 Daar is verskeie kere saam met die Deputate Jeugsorg vergader, en daar is besluit om
werk te koördineer. Dit het op sy beurt daartoe gelei dat besluit is om by die Sinode aan
te beveel dat Kruispad in die toekoms deel uitmaak van die opdrag aan die Deputate
Jeugsorg.
3.3 Daar sal reeds by Sinode 2009 meer omvattende verslag oor Kruispad gedoen word
onder die rapport van die Deputate Jeugsorg.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.
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4. Finansies
4.1 Sinode 2006 het geen begroting vir die Bondsjeug/Kruispad gehad nie.
4.2 Die Vroueblad het goedgunstiglik aan ons R25 000 voorgeskiet om aan die gang te
kom.
4.3 Ons is van mening dat ’n blad soos Kruispad nie finansieel onafhanklik kan bestaan
nie. Oor die toekomstige finansies van Kruispad word by die Deputate Jeugsorg
gerapporteer en begroot.
4.4 Met die ineensmelting van die werk van Kruispad en die Deputate Jeugsorg is
spesifieke gemeentes genader om as donateurs mee te werk aan die globale bediening
aan die jeug in die GKSA. Finansiering van Kruispad het tot op hede hieruit en uit
intekenings plaasgevind.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.4.
5. Sake waaroor die Sinode moet besluit
5.1 Die Sinode keur die ontwikkelings binne die tydskrif goed, insluitende die oordra van
verantwoordelikheid vir die tydskrif na die Deputate vir Jeugsorg.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Die Sinode dank die Here vir ’n tydskrif wat die jeug van die GKSA bedien en selfs
wyer as die GKSA gelees word en ook bemark sal word.
5.3 Die Sinode spreek sy dank en gelukwense aan br PJ Grobler uit met die vestiging van
die tydskrif.
5.4 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor al die medewerkers wat die publikasie moontlik
gemaak het. Veral sr Adri Breed word bedank as die eerste redakteur: Inhoud van die
tydskrif.
Besluit: Goedgekeur.
5.5 Die Sinode keur dit goed dat die opdrag rondom Bondsjeug/Kruispad hiermee oorgedra
word na die Deputate vir Jeugsorg. Ondergetekende se opdrag is hiermee afgehandel.
Besluit: Kennis geneem.
5.6 Die Sinode wys br Paul Grobler aan as Deputaat Jeugsorg met opdrag: Kruispad.
Ondergetekende is beskikbaar om as adviseur in hierdie verband op te tree.
Besluit: Verwys na Kommissie vir Aanwys van Deputate.
5.7 Die Sinode keur die begroting vir Kruispad as deel van die Deputate Jeugsorg goed.
Besluit: Verwys na Kommissie vir Finansies.
Aanbeveling van die Kommissie vir Finansies:
1. Die Deputate Jeugsorg moet in samewerking met die Administratiewe Buro ’n volhoubare
kort- en langtermynbeplanning en begroting doen.
2. Daar moet in die lig van die begroting een of twee kollektes vir die Deputate Jeugsorg
toegestaan word.
3. Daar moet in die lig van die begroting deur die Deputate Jeugsorg, in oorleg met die
Administratiewe Buro, besin word oor hoe die nodige fondse bekom kan word.
4. Die kontrakte van Kruispad tot einde Februarie 2009 gehonoreer word, en dat die
Jeugdeputate in samewerking met die Administratiewe Buro die nuwe kontrakte opstel en
sluit.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
[Einde van die Rapport van dr AJ Krüger]
2.4.4

Dat die wenslikheid en werkbaarheid van ’n “diensjaar-aksie” vir die GKSA-jeug
daadwerklik ondersoek word.
Die wesenlikheid en werkbaarheid van ’n “diensjaar-aksie” vir die GKSA-jeug is
ondersoek en word DV in Februarie 2009 afgeskop onder die naam: Kruispadgeejaar. Die fokus van die gee-jaar is om ’n jaar van jou lewe te gee vir
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koninkrykswerk asook toerusting vir geloofsgroei. Die eerste jaar sal bestaan uit
ongeveer 6-8 jongmense wat onder andere deel vorm van die redaksie van KruispadTydskrif. Die kurrikulum word deur ons projekontwikkelaar, in samewerking met
verskeie kundiges, saamgestel. Daar sal gepoog word om die jongmense in Pretoria
te huisves op ’n perseel wat deur Gereformeerde Kerke Rietvallei en Waterkloofrand
geskenk is vir hierdie gebruik. Daar word ook met die ATKV onderhandel om aan die
jongmense ’n sertifikaat te gee in Skryfkuns. Met die skryf van die Rapport was die
werking van die gee-jaar nog in wording.
2.5 Aanbieding van jeugsaamtrekke op landswye vlak (o.a. Treintoer) met die oog op
hulp aan kerke met hulle jeugsorg (Acta 2006:378, 2.5)
2.5.1 Dat die Jeugdeputate ’n jaarlikse landswye aksie soos die treintoer in samewerking
met die aangewese reëlingskomitee aanbied.
Die aanbied van gesamentlike kampe, toere en aksies is deel van die beplanning van
die sentrale jeugkantoor wat reeds op die been gebring is.
Die jaarlikse Treintoer het in 2006 in ’n ander formaat plaasgevind terwyl sekere
nuwe eksterne omstandighede in 2007 die treintoer wesenlik beïnvloed het. Ter wille
van duidelikheid word die volledige Rapport van ds HJP de Beer aan die Sinode
voorgehou.
Besluit: Kennis geneem van 2.4.4 tot 2.5.1.
KKKKKK.
RAPPORT - GKSA JEUGTOERE
1. Opdrag
Dat die Jeugdeputate ’n jaarlikse landswye aksie soos die treintoer in samewerking met
die aangewese reëlingskomitee aanbied (Acta 2006:378, 2.51).
Besluit: Kennis geneem.
2. Werkswyse
Die reëlingskomitee van 2005 is aangewys om toere in lyn met die opdrag van Sinode
2006 vir die jare 2006, 2007 en 2008 van stapel te stuur.
Besluit: Kennis geneem.
3. Jeugtoer 2006
Jeugtrein 2006 sou op 29 Junie 2006 na die Oos-Kaap vertrek. Die beplanning deur die
komitee rakende hierdie ekskursie was tydig in volle detail beplan en gereed om
deurgevoer te word.
Die volgende verwikkelinge het egter onverwags plaasgevind:
3.1 Dinsdag 30 Mei word die volgende e-pos sonder enige waarskuwing van Spoornet
ontvang: “Due to high level of traffic and the shortage of locomotives, this train is not
approved to run.” Hierdie boodskap is ontvang nadat die trein reeds in Augustus 2005
bespreek is en ’n kwotasie vir die koste van Spoornet ontvang en aanvaar is, sowel as
finale aankoms en vertrektye by hulle ingedien is.
3.2 Dadelik is vertoë by Spoornet ingedien met die versoek tot heroorweging van die afstel
van Jeugtrein 2006 (ander treintoer-operateurs het Spoornet teen ’n koste van R40 000
selfs Hooggeregshof toe gevat en dit sonder enige sukses).
3.3 Donderdag 1 Junie om 15:30 word telefoniese bevestiging van een van Spoornet se
hoë amptenare ontvang dat ongeag die vertoë wat ingedien is vir die heroorweging van
Jeugtrein 2006, die trein steeds nie toegelaat sal word om te vertrek nie vanweë
Spoornet se logistieke probleme (lokomotiewe en drywers).
3.4 Donderdagaand 1 Junie vergader die reëlingskomitee na aanleiding van die gebeure
en besluit: Jeugtoer 2006 het nie spore nie, daarom kry dit wiele.
Die beredenering was soos volg:
Met die ongelukkige gebeure dat Spoornet minder as ’n maand voor vertrek van hierdie
toer die komitee in kennis gestel het dat hulle nie oor die logistieke vermoë beskik om
die spesifieke trein te laat vertrek nie, het dit die vraag na vore gebring, nl. wat hierdie
toer nou eintlik veronderstel is om te wees?
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(a)
(b)

Is hierdie ’n treintoer wat nou deur ’n bustoer vervang moet word?
Is die beweegrede vir die komitee verantwoordelik vir hierdie toer en dan ook die
kerkverband in die breë (gemeet aan die reaksie t.o.v. die inskrywings), die liefde
vir treine en die reis daarmee?
In antwoord op hierdie vrae moes teruggegaan word in die geskiedenis van hierdie
aksie, of dan ten minste die afgelope twee jaar, waartydens die huidige komitee aan die
stuur van sake was. As vertrekpunt het die komitee by verskillende geleenthede
(bekendstellings, verslae, artikels) die doel soos volg uitgespel, nl:
(a) Om toergangers toe te rus met die Evangelie om ’n verskil in eie en ander se
lewens te maak.
(b) Om toergangers kerklike eenheid te laat beleef en sodoende te poog om die
“klein-kerkiesindroom” onder jongmense tot ’n einde te bring.
(c) Om toergangers opgewonde oor Kerk en Koninkryk na die onderskeie gemeentes
in die GKSA te laat terugkeer.
(d) Om toergangers aan die wonder van God se skepping bloot te stel.
Hieruit was dit duidelik dat dit nie in die eerste plek gaan oor die bemarking van
treintoere, bustoere, boottoere of wat ook al nie, maar oor die daarstelling van
toerustingsgeleenthede vir die jongmense van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Daarom het die komitee geen keuse gehad as om met die toer voort te gaan nie, want
die werklikheid is dat die vervoermiddel en die gebied wat besoek word, nie die wese
van dit waaroor hierdie toere gaan, raak nie. Die “struikelblok-optrede” van Spoornet
het dus nie die doelstellings van Jeugtoer 2006 in gedrang gebring nie.
Die komitee het gevolglik op die volgende besluit:
(a) Agt semi-luukse busse word bespreek vir die toergroep.
(b) Vertrektyd op 29 Junie 2006 vanaf in Pretoria en Potchefstroom.
(c) Einde van toer steeds 8 Julie 2006.
(d) Bestemming – Natal (Drakensberge en Suidkus).
Deur die genade van die Here het die toer wel in 2006 plaasgevind en is in die
algemeen goed deur die toergangers (376 van hulle) ontvang. Verder is geen
noemenswaardige probleme ondervind nie.
Besluit: Kennis geneem.
4. Jeugtoer 2007
Vir Jeugtoer 2007 is met die Spoorweë onderhandel om weer ’n trein deel van die toer te
maak (al is dit net vir die gedeelte van Pretoria tot in Port Shepstone en terug), waarin
geslaag is deur ’n daaglikse geskeduleerde trein in sy geheel te bespreek. Uitstekende
fasiliteite vir huisvesting en ontspanning is verder in Port Shepstone bespreek, ’n
opwindende avontuurprogram is onderhandel by sekere instansies en besondere
geestelike toerusting spesifiek vir hoërskool-jongmense is beplan.
Die toer is verder by verskillende geleenthede binne die kerkverband bekendgestel
d.m.v. e-posse, fakse aan predikante en Kerkrade met die versoek om die inligting deur
te gee en jongmense aan te moedig en in staat te stel om die toer mee te maak.
Bekendstelling van die toer is ook in Die Kerkblad en in Kruispad gedoen. ’n Laaste
poging is weer aan die begin van April 2007 deur die komitee aangewend deur ’n oproep
aan alle predikante en kerkrade wat per e-pos of faks bereik kon word, om die komitee
dringend by te staan in die werwing van verdere inskrywings vir die toer aangesien dit op
die stadium in die weegskaal was of die toer sou kon voortgaan.
Op die aand van 1 Mei moes die komitee egter ’n finale besluit neem oor Jeugtoer 2007.
Die besluit kon nie verder uitgestel word nie, aangesien die betaal van deposito’s vir die
trein, huisvesting, vervoer en avontuurprogram nie verder teruggehou kon word nie. Die
werklikheid was egter dat op 1 Mei 2007 (58 dae voordat die toer moet vertrek) slegs 90
inskrywings vir Jeugtoer 2007 ontvang is (minder as die helfte van die benodigde
hoeveelheid) wat dit gevolglik finansieel onmoontlik gemaak het om die toer te laat
plaasvind. Die toer moes gevolglik vir 2007 afgestel word.
Besluit: Kennis geneem.

32
4

5. Jeugtoer 2008
5.1 Aksies vanaf 23 Mei 2007 tot 29 Oktober 2007
Die komitee het tydens bespreking op ’n vergadering tot die konklusie gekom dat die
vaardigheid van die spesifieke komitee lê in die reël van treintoere en dat treintoere
steeds die behoefte van die jeug binne die GKSA is. Daar is toe besluit om ’n laaste
poging aan te wend vir die reël van sodanige toer vir 2008.
Die volgende aksies is gevolglik uitgevoer:
(a) Rovos Rail, ’n private treindiens, is genader vir die moontlike verkryging van ’n
trein. Onsuksesvol – trein te duur, te luuks en te klein (70 persone).
(b) Shosholaza Meyl, die passasiersdiens van Spoornet, is vir die moontlike
verkryging van ’n trein genader. Onsuksesvol – doen geen besprekings vir private
treine meer nie.
(c) Namibia Rail, die treindiens van Namibië, is vir die moontlike verkryging van ’n
trein gekontak. Hulle het lokomotiewe, maar geen waens nie. Hulle waens is
verhuur aan ’n private toeroperateur in die RSA en kan slegs 70 persone huisves.
Onsuksesvol.
(d) ’n Brief met die nodige motivering is ten einde laaste op 4 September 2007 aan
mev M Ramos, Chief Executive van Transnet, gerig met die versoek vir die
beskikbaarstelling van ’n trein aan die GKSA vir ’n Jeugtoer tydens Junie/Julie
2008. Hierdie skrywe is deur mev Ramos se kantoor verwys na mnr Louis van
Niekerk, die Chief Operating Officer van Transnet.
(e) Die saak is met mnr Louis van Niekerk se kantoor opgevolg en is verduidelik dat
’n navraag by Spoornet gedoen is vir redes waarom sodanige trein nie beskikbaar
gemaak kan word nie. In ’n persoonlike gesprek met hom het hy verduidelik dat
die kanse om ’n trein te kry, skraal is. Die rede hiervoor is dat alle
passasiersdienste deur Transnet/Spoornet aan die staat gegee word om dit self te
bedryf en die verliese wat tans daarmee gemaak word, met belastinggeld aan te
suiwer. Hierdie mense van die staat sal nie voor April 2008 met die GKSA
onderhandel nie, want hulle sal dan eers die eienaars wees van onder andere
Metro Treindienste en die Shosholoza Meyl. Verder sal hulle nie treine beskikbaar
stel wat met belastinggeld gesubsidieer word nie.
Die gevolg was dat die komitee geheel en al nuut moes dink oor die formaat van ’n
toer.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Avontuurtoer met Overlanders
Die komitee het besluit om die moontlikheid van ’n toer te ondersoek wat ook ’n
definitiewe unieke element sou bevat wat ’n waardige plaasvervanger sou wees vir die
trein wat in vorige toere gebruik is.
Daar is toe kontak gemaak met ’n professionele toermaatskappy wat oorgrenstoere in
Afrika doen. ’n Toer met Overlanders vanaf 23 Junie tot 1 Julie 2008 deur Zimbabwe
tot by die Victoria-valle en terug vir 122 jongmense is met hulle onderhandel.
Overlanders is spesialisvoertuie met 18 sitplekke ingerig vir besigtiging van Afrika. Die
toer moes noodgedwonge deur Zimbabwe beplan word, aangesien alleen kampterreine
in Zimbabwe groepe wat uit meer as 30 persone bestaan, kan akkommodeer.
Die beplanning vir die toer was einde Februarie 2008 in detail gefinaliseer en ook so
met die toeroperateur vasgemaak, alles in afwagting op die afloop van die verkiesing
wat in Zimbabwe op 29 Maart 2008 sou plaasvind. Sodra die verkiesing afgehandel is,
sou die inligting van die toer binne kerkverband bekendgemaak word om so die nodige
inskrywings uit die GKSA te verkry.
Die toer is egter die einde April 2008 formeel afgestel vanweë die politieke onstabiliteit
van Zimbabwe na die onbevredigende verloop van hulle verkiesing. Toekomstige
oorgrenstoere na ander Afrika-lande sal verder ook die xenofobiese aanvalle op
buitelanders in Suid-Afrika in berekening moet bring en die implikasies wat dit vir die
veiligheid van so groep uit Suid-Afrika sou inhou, verreken.

32
5

Besluit: Kennis geneem.
6. Gevolgtrekking
Dit wil voorkom asof die moontlikhede vir GKSA Jeugtoere op die skaal soos wat dit
voorheen aangebied is (2002–2006) en Sinode 2006 opdrag gegee het dat dit voortgesit
moes word, op hierdie stadium binne en selfs buite Suid-Afrika deur omstandighede buite
die beheer van die Deputate en die se aangewese komitee gekortwiek word.
Besluit: Kennis geneem.
7. Aanbevelings
7.1 Die Sinode neem kennis van die GKSA Jeugtoer 2006 wat wel gerealiseer het.
7.2 Die Sinode neem kennis van die beplanning en werk deur die huidige reëlingskomitee
gedoen in die poging om GKSA Jeugtoere vir 2007 en 2008 te verwerklik.
7.3 Die Sinode versoek die Jeugdeputate om die moontlikheid van toekomstige GKSA
Jeugtoere steeds na te streef en indien omstandighede dit sou toelaat sodanige toere
weer vir die GKSA-jeug, deur ’n reëlingskomitee daarvoor aangestel, te organiseer.
Besluit: Kennis geneem van 7.1 tot 7.3.
7.4 Die Sinode besluit dat die fondse (ingesluit die rente wat deurlopend daarop verdien
word) en bates opgebou uit vorige GKSA-jeugtoere, geoormerk bly vir aanwending
tydens moontlike toekomstige GKSA Jeugtoere.
Besluit: Goedgekeur.
[Einde van die Rapport oor Jeugtoere]
2.6 Die aanbieding van seminare oor geïntegreerde jeugbediening (Acta 2006:378, 2.6)
2.6.1 Dat die nood/behoeftes in die GKSA m.b.t. jeugbediening by wyse van ’n landswye
vraelys vasgestel word.
Die Deputate het kennis geneem van die resultate van ’n vorige vraelys en ’n verdere
vraelys oor die Jeug se bydrae vir die Fees in 2009 uitgestuur. Die resultate hiervan
is verwerk en aan die Feeskomitee voorsien.
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.
Die Deputate het gesprek gevoer met die Deputate Katkisasie en CO en ’n seminaar
gehou om rolspelers te betrek. Die werk van Kruispad lewer hier ’n besliste bydrae.
2.6.3 Dat ’n landswye netwerk van medewerkers op die been gebring word om op plaaslike
en streeksvlak met die koördinering van o.a. vraelyste, seminare te help en
voorbidding te doen.
Kruispad het begin met die samestelling van ’n databasis van kontakpersone in die
verkeie gemeentes asook ’n databasis van jeugmentors wat gebruik kan word op
kampe en ander geleenthede.
2.6.4 Dat die seminare wat aangebied sal word, gerig word op verskillende fokusgroepe,
byvoorbeeld Kerkrade, jeugwerkers, jong volwassenes, gesinne, ouers, ens.
’n Vergadering is gehou met predikante van studentegemeentes, jeugwerkers,
predikante van gemeentes wat reeds ver gevorder is met die bediening van
naskoolse jongmense, en ander belangstellendes. Die doel van die vergadering was
om die behoeftes van hierdie groep te bepaal en hoe hulle in die kerkverband bedien
kan word.
Na aanleiding van hierdie vergadering is ’n inligtingsdokument opgestel waarin die
hoofsake van bogenoemde bespreking saamgevat is. Voordat ’n bedieningstrategie
uitgewerk kon word, het ds Joop van Schaik, wat voorsitter van die subkommissie vir
naskoolse jeug was, bedank as jeugdeputaat.
Aanbevelings wat wel op grond van die ondersoek en inligting gedoen kan word, is:
2.6.4.1 Dat gemeentes oorweeg om kleingroepbedieninge of jeugwyke vir naskoolse
jongmense daar te stel waardeur die kerkraad spesifiek op die behoeftes van die
groep kan fokus.
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2.6.4.2

Dat naskoolse jongmense, wat geestelik volwasse is, betrek word by die
jeugbediening van die gemeente as mentors wat die skooljeug kan begelei op die
pad van geestelike volwasse wording.
2.6.4.3 Dat naskoolse jongmense se attestate nie by hulle ouers se gemeente gehou word
terwyl hulle elders werk nie, maar dat die attestaat – met goeie verwysings – aan
die gemeente gestuur word waar die jongmense werk, sodat hy/sy daar plaaslik
bedien kan word. Dieselfde geld vir studente se attestate. Hulle attestaat moet
aangestuur word na die gemeente onder wie se sorg die onderwysinstelling val,
sodat die naskoolse jongmense daar in die bediening bereik kan word.
2.6.4.4 Dat gemeentes die moontlikheid van ’n internetbediening vir sy naskoolse jeug
ondersoek, aangesien hierdie groep hoofsaaklik van die elektroniese media gebruik
maak vir kommunikasie. Hierdie media kan baie goed in diens van die Koninkryk
gebruik word om die jongmense te bereik.
2.6.4.5 Dat gemeentes die naskoolse jongmense se passie vir en behoefte aan
daadwerklike aksie in die kerk vir die uitdra van die evangelie inspan.
2.6.4.6 Dat hierdie opdrag gekontinueer word. Die inligting wat reeds ingewin is en wat in
die dokument hierbo genoem is, kan gebruik word as basis vir die uitwerk van ’n
bedieningstrategie vir naskoolse jongmense.
2.7 Skakeling met afvaardigings van die NG-, NH- en ander binnelandse kerke (Acta
2006:378, 2.7)
2.7.1 Dat die skakeling met NG-, NH- en ander binnelandse kerke sal voortgaan.
Kruispad het deur die afgelope jaar noue kontak opgebou met die Jeugdeputate van
NG Kerk, nl. JONK (onder leiding van ds Zander van der Westhuizen). Om hierdie
kontak nog meer te versterk, is Kruispad ook betrokke by ’n groot jeugberaad van die
NG-kerk te Irene, Pretoria (29-31 Aug 2008), nl. JonkLive. Hierdie samewerking het
ook teweeggebring dat Kruispad betrek word om insette te lewer in die
jeugontwikkelingsprogram van die regering.
2.7.2 Dat die Jeugdeputate afvaardigings van die bogenoemde kerke gedurende 2006 na
’n jeugberaad nooi.
In uitvoering van hierdie opdrag oordeel die Deputate dat die skakeling soos by 2.7.1
uitgebrei word.
2.8 Fondse van die Jeugdeputate (Acta 2006:378, 2.8)
2.8.1 Dat die Deputate by die volgende Sinode verslag sal doen oor die aanwending van
die fondse.
Die Jeugdeputate het reeds in 2006 alle fondse na die Administratiewe Buro
oorgeplaas en daar is net vir Reiskoste ens. voorsiening gemaak uit die begroting
van die Administratiewe Buro van die GKSA.
Die Finansiële State van die Treintoer is ter insae by ds HJP de Beer beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem van 2.6.1 tot 2.8.1.
2. Aanbevelings
Die Sinode verleen goedkeuring aan die voorgestelde werkswyse van Kruispad om
verskeie opdragte van Sinode 2006 uit te voer:
3.1 Die Deputate Jeugsorg bly voortbestaan, maar die Deputate staan bekend as die
Deputate Jeugsorg en Kruispad. Dit impliseer onder meer dat alle jeugprojekte van
Kruispad voortaan onder die leiding en toesig van hierdie Deputate funksioneer.
Motivering: Weens die historiese ontwikkeling van die meeste van die werk van die
Deputate Jeugsorg rondom die Kruispadkantoor, en na oorleg met die betrokke partye
en deeglike besinning rondom die saak, is die Kommissie oortuig dat die belange van
die jeug die beste gedien sal word deur die inisiatiewe en projekte rakende die jeug
onder hierdie Deputate te voeg. Met die term “Kruispad” in die naam van die Deputate
word verwys na al die aktiwiteite soos dit na vore kom uit die Rapport van die Deputate
Jeugsorg en word nie slegs verwys na die tydskrif met die naam “Kruispad” nie.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
3.2 Dat die Sinode kennis neem van die Personeel van Kruispad
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Kruispad-groep se personeel (voltyds, deeltyds asook vrywillig) staan op die oomblik op
’n totaal van 32 persone. Hierdie persone woon onder andere in die volgende
omgewings: Pretoria, Johannesburg, Potchefstroom, Rustenburg, Stellenbosch,
Kaapstad, Benoni en Klerksdorp. Kruispad-hoofkantoor is tans geleë in Potchefstroom
op die kerkgronde van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord. Kruispad
funksioneer egter met die gebruik van die internet as ’n virtuele kantoor.
Besluit: Kennis geneem.
3.3 Dat die Sinode kennis neem van die Funksionering van die Kruispad-groep:
Die funksionering van Kruispad-groep kan soos volg uiteengesit word
3.3.1 Kruispad-groep: Algemene bestuur en administrasie
3.3.2 Kruispad-publikasies
3.3.2.1 Kruispad-tydskrif
3.3.2.2 Kruispad.net (Webblad)
3.3.2.3 Ander publikasies
3.3.3 Kruispad-jeugkantoor
3.3.3.1 Hulpmiddels
3.3.3.2 150-fees (2009)
3.3.3.3 Kampe & seminare
3.3.3.4 databasis van jeugwerkers en jeugmentors
3.3.4 Kruispad-Geejaar
3.3.4.1 Programontwikkeling
3.3.4.2 Funksionering
3.3.5 Kruispad-labs
Besluit: Neem met dank kennis van 3.3 tot 3.3.5.
3.4 Dat die Sinode met opregte dankbaarheid kennis neem van die befondsing om hierdie
inisiatief te kon begin en ontwikkel van die Gereformeerde Kerke Rustenburg en Koster
in die oprigting van die Kruispad-groep. Groot dank word uitgespreek aan die Kerkrade
van Koster- en Rustenburggemeentes vir die ruim skenkings wat hulle gemaak het om
die Kruispad-groep op die been te bring. Hulle bydraes het die Kruispad-groep in staat
gestel om sover 8 uitgawes van Kruispad-tydskrif die lig te laat sien. Die salarisse van
die voltydse personeel, honorariums van die deeltydse personeel en medewerkers,
asook alle toerusting in die Kruispadkantoor is en word steeds hiermee gefinansier.
Ons is dankbaar dat hulle as donateurs opgetree het en hierdie ontwikkeling moontlik
gemaak het. Hierdie fondse word deur die Administratiewe Buro geadministreer.
3.5 Dat die kerkverband se hulp gevra word om die volhoubaarheid van hierdie inisiatief
moontlik te maak.
3.5.1 Dat die Finansiële Kommissie gevra word om die Sinode te adviseer hoe projekte van
die Deputate Jeugsorg en Kruispad vanuit die kerkverband finansieel ondersteun kan
word.
3.5.2 Dat Kruispad voortgaan om eie fondse te genereer.
3.5.3 Dat alle fondse geadministreer word deur die Administratiewe Buro as regspersoon
van die GKSA.
3.5.4 Dat groot deursigtigheid in deeglike boekhouding t.o.v. die besteding van fondse
teenoor beide die Administratiewe Buro en donateurs aan die dag gelê word.
3.5.5 Dat kontraktering van permanente personeel van Kruispad deur die Administratiewe
Buro as enigste regspersoon van die GKSA gedoen word, volgens relevante
wetgewing en na aanbeveling van die Deputate Jeugsorg en Kruispad.
3.6 Dat die toesig van die Kruispad-groep in die toekoms onder die Deputate Jeugsorg
ressorteer.
3.7 Dat die direksie van die Kruispad-groep die bedryf en uitvoer van die opdragte aan die
Deputate Jeugsorg sal hanteer.
3.8 Dat die Sinode die aanbevelings in die Rapport van ds HJP de Beer goedkeur.
3.9 Dat die Sinode die aanbevelings in die Rapport van dr AJ Krüger goedkeur.
3.10 Dat die Sinode weer Deputate vir Jeugsorg sal benoem.
Besluit: Goedgekeur.
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4. Bykomende opdragte
4.1 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad tree op ter ondersteuning van die jeugsorg in die
plaaslike gemeentes.
4.2 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad hou rekening met die multikulturele aard van die
jeug in die GKSA in al sy opdragte.
4.3 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad hou toesig oor en gee leiding aan Kruispad oor al
hulle aktiwiteite.
4.4 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad hou toesig oor die finansiële bestuur van Kruispad.
4.5 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad is verantwoordelik vir die uitgee van die Kruispadtydskrif.
4.6 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad hou toesig oor die inhoud van die Kruispadtydskrif.
4.7 In die uitvoering van bogenoemde word aan die volgende aandag gegee:
4.7.1 ’n Redaksionele beleid word geformuleer in oorleg met kerklike tydskrifte waarin die
Gereformeerde aard van Kruispad as tydskrif vir die jeug van die GKSA duidelik
omlyn word.
4.8 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad is verantwoordelik vir die versameling en
opgradering van nuwe toerustingsmateriaal en hulpmiddels wat in jeugbediening
gebruik kan word.
4.9 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad is verantwoordelik vir die uitbreiding van die
jeugkantoor van Kruispad.
4.10 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad gaan voort met betrokkenheid by die GKSA 150jarige fees.
4.11 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad is verantwoordelik vir kampe, toere en seminare vir
die jeug.
4.12 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad is verantwoordelik vir die uitbrei van ’n databasis
vir jeugwerkers.
4.13 Die Deputate Jeugsorg en Kruispad is verantwoordelik vir die beplande Kruispad-Geejaar.
4.14 Die te benoeme Deputate Jeugsorg en Kruispad gee aandag aan die bediening van die
naskoolse jeug (studente en werkende jeug) in die GKSA, bedien gemeentes van
advies en ondersteun ook gemeentes in die bediening van hierdie teikengroep.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
LLLLLL.
RAPPORT – NASKOOLSE JEUG
a. Opdrag
(Soos aangehaal uit die Notule van ’n vergadering van die Jeugdeputate op 29 Oktober
2007)
“3. Die opdrag van die Sinode aan die Jeugdeputate insake die naskoolse jeug is die
volgende:
3.1 Vorige opdragte: Sinode 2006 Acta:371 en verder bevat alle sake rondom Jeugsorg –
dit is die vorige Rapport wat gedien het.
• “1.1.6 Dat lektuur wat veral fokus op naskoolse jongmense, ook saamgestel word. Dit
moet verkieslik ook vir blindes toeganklik wees.”
• “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
die Gereformeerde naskoolse jongmense sal ondersoek en, indien haalbaar, op ’n
Gereformeerde wyse sal inklee en dan implementeer.”
• 2.13.2 p374: ’n Jeugkongres was beplan vir Okt 2005 waar die werkende jongmense
ook na uitgenooi sou word om hulle toe te rus.
• 2.13.3.1 ’n Vraelys was opgestel en versprei.
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B2.13.4.2 p375: Doelwit 2 was dat die werkende jongmense as mentors sou optree
vir skoolgaande jeug. Hulle moet ’n skakelgroep vorm tussen die jeug en die
bestaande diensstrukture in die gemeentes. Hulle vestig verhoudings met die jeug en
Koördineer alle jeugwerk in die gemeente.
• Kyk ook 2.14 en 2.15.
3.2 Nuwe opdragte: p377
• 2.4.4 p378: Opdrag om die diensjaar-aksie vir die GKSA jeug daadwerklik ondersoek
word.
• 2.6.4 Dat seminaar aangebied word wat ook die jeugwerkers sal toerus.
• Bl.841 2.9 Deputate en adviseurs is aangewys.
“Opmerking: Hierdie Deputate word versoek om noue skakeling te bewerk en behou
met predikante wat Universiteitstudente bedien.”
3.3 Opdrag van u aan die sub-deputate:
Uit die Notule van 10 Augustus 2006: “Skakeling met Naskoolse Jeug en Studentegemeentes/leraars – Joop en Piet. Joop kry opdrag vir genoemde skakeling en
onderneem om met studenteleraars te skakel” (sover die aanhaling uit die Notule).
Besluit: Kennis geneem.
•

b. Uitvoering van die opdrag
’n Vergadering is gehou met predikante van studentegemeentes, jeugwerkers, predikante
van gemeentes wat reeds ver gevorder is met die bediening van naskoolse jongmense
en ander belangstellendes. Die doel van die vergadering was om die behoeftes van
hierdie groep te bepaal en hoe hulle in die kerkverband bedien kan word.
Na aanleiding van hierdie vergadering is ’n inligtingsdokument opgestel waarin die
hoofsake van bogenoemde bespreking saamgevat is. Voordat ’n bedieningstrategie
uitgewerk kon word, het ds Joop van Schaik, wat voorsitter van die subkommissie vir
naskoolse jeug was, bedank as jeugdeputaat.
Besluit: Kennis geneem.
c. Aanbevelings wat wel op grond van die ondersoek en inligting gedoen kan word, is:
3.1 Gemeentes oorweeg om kleingroepbedieninge of jeugwyke vir naskoolse jongmense
daar te stel waardeur die Kerkraad spesifiek op die behoeftes van die groep kan fokus.
3.2 Naskoolse jongmense, wat geestelik volwasse is, betrek word by die jeugbediening van
die gemeente as mentors wat die skooljeug kan begelei op die pad van geestelike
volwasse wording.
3.3 Naskoolse jongmense se attestate nie by hulle ouers se gemeente gehou word terwyl
hulle elders werk nie, maar dat die attestaat – met goeie verwysings – aan die
gemeente gestuur word waar die jongmense werk, sodat hy/sy daar plaaslik bedien
kan word. Dieselfde geld vir studente se attestate. Hulle attestaat moet aangestuur
word na die gemeente onder wie se sorg die onderwysinstelling val, sodat die
naskoolse jongmense daar in die bediening bereik kan word.
3.4 Gemeentes die moontlikheid van ’n Internetbediening vir sy naskoolse jeug ondersoek
aangesien hierdie groep hoofsaaklik van die elektroniese media gebruik maak vir
kommunikasie. Hierdie media kan baie goed in diens van die Koninkryk gebruik word
om die jongmense te bereik.
3.5 Gemeentes die naskoolse jongmense se passie vir en behoefte aan daadwerklike
aksie in die kerk, inspan vir die uitdra van die evangelie.
Besluit: Goedgekeur.
d. Finale aanbeveling
Dat hierdie opdrag gekontinueer word. Die inligting wat reeds ingewin is en wat in die
dokument hierbo genoem is, kan gebruik word as basis vir die uitwerk van ’n
bedieningstrategie vir naskoolse jongmense.
Besluit: Goedgekeur.
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18.4 BESKRYWINGSPUNT VAN STREEKSINODE NOORDWES OOR
VERSKERPTE AANDAG AAN CHRISTELIKE ONDERWYS (Artt 47,
325)
MMMMMM. Ds P Venter stel die Beskrywingspunt.
NNNNNN.
Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Jeug en Onderwys.
OOOOOO.
Ds JH Venter rapporteer namens die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
PPPPPP.
BESKRYWINGSPUNT
Die Streeksinode lê graag die volgende Beskrywingspunt aan die Sinode voor vir oorweging:
“Die Algemene Sinode roep kerke, ook in Streeksinodeverband, op om
1. te volhard met leiding aan ouers met betrekking tot die uitvoer van hulle doopbelofte wat die
skoolonderrig van hulle kinders insluit.
2. gelowige onderwysers te ondersteun in die uitvoer van hulle roeping.
3. jong lidmate aan te moedig om hulleself vir die onderwysberoep te kwalifiseer.
4. die Pro-Ekklesiafonds wat vir laasgenoemde doel gestig is, aktief te ondersteun.”
Motivering
1. Die ingrypende ontwikkeling in die onderwyssituasie met spesifieke verwysing na sommige
leerinhoude van die Kurrikulum, soos byvoorbeeld die evolusieleer, wat nie met die
Gereformeerde leer ooreenstem nie, die toenemende voorkoms van gebrek aan dissipline in skole
en die geweldige tekort aan Christenonderwysers, noodsaak dat Kerkrade en ouers in die lig van
die Doopbelofte en KO, art 21, meer erns moet maak met die beginsel van Christelike Onderwys.
2. By navraag blyk dit dat slegs 4 Streeksinodes die saak van Christelike Onderwys as Agendapunt
ter tafel neem of enigsins daaraan aandag gee. Die Streeksinode is bewus daarvan dat die
Nasionale Deputate vir Christelike Onderwys wel deeglik aandag aan die bevordering van
Christelike Onderwys gee, maar die vrug van daardie werk word nie deur sommige Streeksinodes
en Klassisse ondersteun nie, met die gevolg dat baie Kerkrade ook nie erns maak met die
toepassing van KO, art 21 nie.
Die Streeksinode Noordwes is wel bewus van die beginsels van KO, artt 30, 36 46 en 49, maar is
van oordeel dat in die lig van die ernstige probleme in die onderwys alle kerklike vergaderings
moet saamwerk om die erns van die saak by ouers tuis te bring en leiding en toerusting aan ouers
verskaf om die probleme in die onderwys te kan hanteer.
3. Die Streeksinode is bewus van probleme wat Kerkrade en lidmate ondervind met die Reglement
van die Pro-Ekklesiafonds wat tans bepaal dat net lenings aan persone toestaan word wat aan die
NWU gaan studeer. Hierdie bepaling verhinder landswye toegang tot die fonds, en daarom is
sommige Kerkrade van oordeel dat hulle lidmate nie voordeel uit die Fonds kan trek nie en wil
daarom ook nie bydra nie. Die Streeksinode is van oordeel dat die bepalings van die fonds
gewysig moet word sodat lidmate wat lenings uit die fonds wil neem aan enige tersiêre inrigting
kan studeer. Sodoende sal die nood aan goed opgeleide onderwysers ook aangespreek kan word.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee. Kyk vir opdragte by 18.1 (4.2.1 tot 4.2.7
en 5.2.8), 18.2 (3.1 en 3.2) en 18.3 (3.1 en 3.2) van die Handelinge.
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18.5 BESKRYWINGSPUNT VAN STREEKSINODE NOORDWES OOR
OPDRAGTE RAKENDE CHRISTELIKE ONDERWYS AAN DEPUTATE
VIR CHRISTELIKE ONDERWYS, JEUG EN KATKISASIE (Artt 48,
325)
QQQQQQ.
RRRRRR.
SSSSSS.

Ds P Venter stel die Beskrywingspunt.
Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Jeug en Onderwys.
Ds JH Venter rapporteer namens die Kommissie vir Jeug en Onderwys.

TTTTTT.
BESKRYWINGSPUNT
Die Streeksinode lê graag die volgende Beskrywingspunt aan die Sinode voor vir oorweging:
“Dat die Algemene Sinode opdrag aan sy Deputategroepe vir Christelike Onderwys, Jeugsorg en
Katkisasie gee om
1. ’n omvattende studie oor die volgende sake te doen, naamlik
1.1 aan watter inhoud word kinders in die verskillende leerareas op skool blootgestel wat nie
volgens die Gereformeerde leer is nie,
1.2 watter perspektiewe vanuit die Skrif en Belydenis dooplidmate nodig het om sodanige
leerinhoude te kan hanteer en
1.3 hoe ouers/kategete en hulpkategete toegerus kan word om hierdie perspektiewe aan die
dooplidmate te gee;
2. die katkisasiekurrikulum aan te pas ten einde die nodige toerusting aan dooplidmate te gee
3. aan ouers, kategete en hulpkategete materiaal beskikbaar te stel om hulle vir hulle taak toe te rus
4. Kerkrade oor bogenoemde sake in te lig, en in die lig van die dringendheid van hierdie saak,
Kerkrade aanmoedig om erns daarmee te maak en indien nodig, die advies van Klassisse inwin,
om hierdie saak te hanteer.
Motivering
1. Die huidige verwikkelinge in die onderwys noodsaak dat die Algemene Sinode moet besin oor hoe
gemeentes in hulle kategese vernuwend te werk kan gaan om by wyse van kantaantekeninge ’n
Christelike perspektief op die leerinhoude van die skool van die laagste tot die hoogste vlak aan te
gee.
2. Hierdie saak is van nasionale belang en dit raak die opdragte van drie Deputategroepe van die
Algemene Sinode, naamlik Christelike Onderwys, Jeugsorg en Katkisasie. Om effektief op te tree,
is dit noodsaaklik dat hierdie Deputategroepe met mekaar moet saamwerk in die uitvoering van
hierdie opdrag.
3. Hierdie saak is egter ook van dringende belang, en dooplidmate moet nou reeds begelei word om
’n verwysingsraamwerk te vorm wat hulle in staat stel om dit wat in die skole aangebied word wat
nie met die Gereformeerde leer ooreenstem nie, krities en vanuit ’n Skriftuurlike perspektief te
beoordeel en hulle eie standpunte te formuleer. ’n Wesenlike probleem is dat alle gemeentes nie al
die nodige gawes het om aan die saak reg te laat geskied nie en daarom sal meerdere vergaderings
in dié verband leiding moet gee.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee. Kyk vir opdragte by 18.1 (4.2.1 tot 4.2.7
en 5.2.8), 18.2 (3.1 en 3.2) en 18.3 (3.1 en 3.2) van die Handelinge.
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19. Kerkargief en Kerkmuseum
19.1

RAPPORT DEPUTATE HISTORIESE SAKE (Artt 18, 273, 283, 302, 322, 340)

UUUUUU.
Dr JM van Tonder lewer die Rapport.
VVVVVV.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Kerksake: Histories en
Kerkregtelik.
WWWWWW. Besluit: Finansiële sake word verwys na die Kommissie vir Finansies.
XXXXXX.
Dr WC Opperman rapporteer namens die Kommissie vir Kerksake: Histories
en Kerkregtelik.
YYYYYY.
Di PJ Nel en J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
ZZZZZZ.
RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2006:379-385.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Die Kerkargief te Potchefstroom
Met dankbaarheid teenoor die HERE God kan ons rapporteer dat daar die afgelope
drie jaar in die Kerkargief gearbei is.
2.1.1 Die argiefpersoneel:
Mev Joke Botha, die argivaris, het na 18½ jaar bekwame diens aan die einde van
2007 uitgetree. Die Deputate het by ’n vergadering in 2008 groot dank teenoor mev
Botha uitgespreek vir haar nougesette werk. ’n Artikel het in Die Kerkblad, September
2008 verskyn.
’n Assistent-argivaris, mev C Huisman, is sedert Januarie 2007 in diens geneem.
Mettertyd het twee deelposte vir mev Huisman ter sprake gekom, naamlik assistentargivaris en vir die resterende 50% betrokkenheid by die 150-Jaar feesreëlings. Dit
hou in dat mev Huisman vanaf 1 Mei 2009 voltyds in diens van die Argief sal kan
werk.
Die Deputate het advies verleen en aanbevelings gedoen oor die vereistes vir die pos
van argivaris wat aan die begin van 2008 in Die Kerkblad geadverteer is. Die
Deputate het slegs in Die Kerkblad van April 2008 kennis moes neem dat en op
welke wyse die pos gevul is deur die Administratiewe Buro. Die Deputate het
ontevredenheid met die werkswyse aan die Administratiewe Buro meegedeel.
2.1.2 Werksaamhede
Werksaamhede kon voortgaan en daar is vordering gemaak met rekenarisering van
toegange op inligting op verskeie vlakke.
2.1.2.1 Die GKSA se argief se betrokkenheid by die NAAIRS-projek (National Automated
Archival Information Retrieval System) van die Nasionale Argiewe gaan voort. Dit is
’n gratis diens aan meewerkende argiewe en stel ’n opsomming van inventarisse
(slegs toegange) op die Internet beskikbaar.
2.1.2.2 Die foto-indeks in die Kerkargief is voltooi en elektronies beskikbaar vir navorsing.
2.1.2.3 Die gemeente-inventarisse is op datum gebring en elektronies beskikbaar. Dit is
ook vir plasing op die GKSA se webwerf gestuur.
2.1.2.4 Op gereelde basis word kontak opgeneem met gemeentes wat nie argivalia in
bewaring gegee het nie. Die belang van bewaring van elektroniese argivering word
toenemend onder gemeentes se aandag gebring.
2.1.2.5 ’n Handleiding vir argiefgebruik is opgestel. Dit verduidelik die proses van aanwins
en ontsluiting van argivalia.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.1.2.5.
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2.1.3 Aanbevelings
2.1.3.1 Dat die werk in die Argief kontinueer deurdat die Deputate opgedra word om die
bewaring van argivalia wat gevorm word in papier- en elektroniese formaat, aktief te
bevorder.
Dit vereis die beplanning vir bykomende argiefrakruimte (LW: onder geen
omstandighede kan daar weggedoen word met huidige argivalia in die vorm van
papier, deur bv. slegs digitale verfilming, nie. Die oorspronklike dokument moet ook
bewaar word). Daarom die motivering vir beplanning van bykomende rakruimte in
die komende jare. Die Kerk skep steeds argivalia in hierdie vorm en die Argief
ontvang eers jare later argivalia wat bv. in die 1980’s of 1990’s geskep is op papier.
Daar moet egter toenemend ’n beleid ontwikkel waarvolgens die Kerk besin oor die
bewaring en eenvormigheid van argivalia in die 21ste eeu wat in groot hoeveelhede
op verskillende elektronies maniere ontstaan en aldus bewaar moet word.
Besluit: Goedgekeur. Die Administratiewe Buro moet vir bykomende rakruimte in die
argief in die volgende begroting voorsiening maak. Die Deputate Historiese Sake wys
in samewerking met die Administratiewe Buro ’n persoon aan om ’n beleid te
ontwikkel vir die eenvormige bewaring van elektroniese data van gemeentes.
2.1.3.2 Kontinuering van deelname aan die NAAIRS-projek.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Musea
2.2.1 Die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum (BKM)
Vir die tyd waaroor gerapporteer word, het daar verskeie baie belangrike gebeure
plaasgevind rondom dié Museum waarvan die Sinode deeglik moet kennis neem.
Daarom word ’n breër agtergrond hier verskaf.
2.2.1.1 Betrokkenheid
Daar word met waardering veral prof B. Spoelstra as Trusteeraadslid namens die
GKSA genoem vir sy voortgesette en ongebluste ywer om die belange van die BKM
te dien.
Die Deputate wil ook ’n dankwoord uitspreek teenoor die byna daaglikse
betrokkenheid van oudl A. Gerhard Coetsee van Burgersdorp as voorsitter van die
Trusteeraad. Dit beklemtoon die sterk aandeel wat die GKSA in hierdie streeks- en
gemeenskapsmuseum het. Oudl Coetsee hou ’n wakende oog en versorg ook die
graf van wyle prof Dirk Postma in die dorpsbegraafplaas. Gedurende Oktober 2008
is met skok kennis geneem dat die historiese gietyster-traliewerk rondom die graf
gesteel is. Die grafsteen is gelukkig nie geskend nie.
Terselfdertyd spreek die Deputate hulle teleurstelling uit ten opsigte van die feit dat
die indruk gewek word (o.a. uit onbehandelde korrespondensie van die Deputate)
dat die Kerkraad van Burgersdorp ’n trae betrokkenheid t.o.v. die Museum
openbaar, terwyl die Kerkraad direk belang het in sake soos eiendomsreg.
2.2.1.2 Historiese agtergrond
Op die 37ste Sinode (Acta 1970:447-448, 8d-e) word die GKSA se direkte
betrokkenheid by die bewaring van die Ou Teologiese Skoolgebou te Burgersdorp
en die bevordering van die oprigting van ’n Museum op dié terrein aanvaar.
In 1972/73 is die Ou Teologiese Gebou (1869), pastorie en buitegeboue met
Sinodale opdrag deur die GKSA gerestoureer. Dit is uit hierdie geboue waaruit die
PU vir CHO uiteindelik ook sou groei. Burgersdorp, ’n bakermat van
Gereformeerdes, het ook ’n beduidende rol in die stryd om taalregte (1882) vir
Hollands en Afrikaans gespeel, waarvan die taalmonument op die dorp getuig. Dit
alles verleen aan die BKM nie net ’n dorps- en streekskarakter nie, maar ’n
landswye karakter waarby alle Gereformeerdes, Afrikaners en Afrikaanssprekendes
’n kultuurhistoriese belang het.
In 1971 is die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum Vereniging met ’n eie
statuut in die lewe geroep. Die BKMV het enkele lede in die Beheerraad van die
Museum benoem en op jaarvergaderings die vordering ontvang. Mettertyd het die
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aparte funksionering van ’n eie bestuur vir die BKMV vanweë goeie samewerking
dus oorbodig geword. Vanweë besorgdheid rondom die verandering in
museumwetgewing die laaste jare het die BKMV herleef op 23 Oktober 2008 en
daarna ’n aparte, nuwe bestuur in die lewe geroep. Die Deputate was
verteenwoordig deur oudl NG Sarkady tydens die vergadering.
Die Beheerraad van die Museum het destyds nou met die Wes-Kaapse Provinsiale
Administrasie saamgewerk. Ordonnansies van die Provinsie het in 1968 en 1975
daartoe gelei dat subsidie bewillig is en die Museum onder ’n kategorie “provinsiaal
ondersteunde museums” beland het. Die status quo is gehandhaaf ook ná 1994.
Geleidelik het die Oos-Kaap Provinsie begin om meer en meer met die Kurator se
te skakel en nie meer met die Beheerraad nie. Dit was die eerste tekens van ’n
verandering in benadering.
In 2004 is ’n nuwe Museumwet vir Oos-Kaapse Museums ingevoer. Dit het die
posisie van die Beheerraad/Trusteeraad van die Museum en ook die GKSA se
benoemings van trustees direk geraak. Art. 14 van die Museumwet (2004) skaf dié
Raad af. Die benoemde Trustees bly net “tydelik” in funksie totdat ’n nuwe
“Museum Council”, bestaande uit genomineerdes uit die provinsiale amptenary,
konstitueer. Tot en met Oktober 2008 het die nuwe reëling nog nie gegeld nie. Ds G
Opperman het as Deputaat ’n Algemene Jaarvergadering in 2008 onder die huidige
Bestuur bygewoon. Die Trusteeraad beplan om weer in Nov/Des 2008 te vergader.
Die implikasie van die Museumwet 2004 behels ook oorname van alle eiendom van
“provinsiaal ondersteunde museums”.
Die Wet maak egter voorsiening in art 30/31 vir ’n gemeenskapsmuseum met ’n eie
Raad van Beheer wat dan deur die provinsie erken en gesubsidieer kan word. Die
Trusteeraad het per brief op 28 Junie 2004 ’n besluit aan die Oos-Kaapse Provinsie
berig gegee van ontevredenheid met die rigting wat die nuwe wetgewing voorstel
en dat die BKM dan inderdaad as ’n “gemeenskapsmuseum” kwalifiseer en daarom
erkenning en subsidie sou kon ontvang. Tot hede is op die skrywes geen
kommentaar ontvang nie. (Lede van die Departement belas met Museumsake in
die Oos-Kaapse Provinsie het bv. wel in die afgelope tyd die opening van ’n Xhosauitstalling in ’n deel van die Museum bygewoon.)
Gedurende 2007 het die Deputate advies van die Deputate vir Regsadvies ingewin
oor die moeilikhede rondom die BKM. In ’n verslag (3 Augustus 2007) wat
uitgebring is, na ’n regsmening van adv GL Grobler, beveel die Deputate vir
Regsadvies onder meer aan dat:
Die Trusteeraad moet voortgaan met werksaamhede tot tyd en wyl die Wet van
2004 in werking tree. Daarna moet die Trusteeraad oorweeg hoe skenkers bv. in
kennis gestel word van die veranderinge. Die status quo is veral beredeneer. By die
Deputate het dit egter die indruk gelaat dat advies nie voldoende uitgebring is
rondom belangrike sake soos die eiendomskwessie met terugvalklousules en
moontlike konfiskering van eiendomme nie, die regte van skenkers ens. Kortom, dit
het die Deputate nie van konkrete advies bedien oor doelgerigte optrede vir die
dilemma wat die nuwe Wet meebring nie.
Prof Spoelstra het daarby ook verskil van benaderings in die regsadvies waar dit
die rol van die GKSA in die verhouding met die BKM raak. Die Deputate het
geoordeel om in die periode na Augustus 2007 veral ’n versigtig-afwagtende
houding in te neem rondom die regsake gesien in die lig dat die nuwe
Museumwetgewing nog nie gestalte gekry het nie.
Die Sinode moet kennis neem, in die lig van bogenoemde, dat die huidige
Trusteeraad enige dag kan ontbind. Die BKM Vereniging het tydens ’n vergadering
op 25 Junie 2008 weer ’n Bestuur benoem (waaronder namens die Deputate: tans
oudl NG Sarkady en ds G Opperman) om vaste eiendom en voorwerpe te beheer
as besit van die BKM self, kragtens art 4 van die Oprigtingsakte (1971) die saak
van ’n gemeenskapsmuseum (art 30, Museumwet 2004) as besprekingspunt te
gebruik om van geldelike “provinsiaal ondersteunde museum” terug te keer na ’n
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situasie soos in 1971 waar die BKMV onderhandel met die provinsie oor subsidie,
indien dit nodig blyk te wees.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.1.2.
2.2.1.3 Aanbevelings
2.2.1.3.1 Die Sinode neem kennis van die Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.3.2 Die Regsdeputate kry opdrag om in die lig van die geskiedenis van die
Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum, nl. dat die museum tans deur ’n
Trusteeraad bestuur word, in detail op alle regsaspekte daarvan in te gaan.
Aspekte wat besondere aandag behoort te geniet, is die volgende: registrasie van
bates/eiendomme en implikasies van die betrokke museumwet van die Oos-Kaap
oor die regsposisie van die BKM.
2.2.1.3.3 Dat die Deputate Historiese Sake, sowel as die huidige Gereformeerde
verteenwoordigers op die Trusteeraad, in die lig van 2.2.1.3.2 geadviseer word
hoe om binne die toelating van die museumwet die GKSA se historiese
eiendomme in die Oos-Kaap die beste bewaar en te bestuur.
2.2.1.3.4 Om met kerke in die Noordoos-Kaapse omgewing oorleg te pleeg ten einde die
kultuurhistoriese erfenisse van die GKSA behoue te laat bly. Motivering: Persone
wat besig is met reëlings vir die 150-jarige fees, het dit onder die aandag van die
Kommissie gebring dat historiese kerkgeboue in die Noordoos-Kaap ernstige
aandag nodig het.
2.2.1.3.5 Die kerke word aangemoedig om die BKM aktief te ondersteun deur besoeke en
as lede (intekenare) aan te sluit, omdat dit ’n lewende voorbeeld is van die bydrae
van die GKSA in die gemeenskapsontwikkeling van die hele Noordoos-Kaap en
verder.
2.2.1.3.6 Die Deputate uit te brei of desnoods ad hoc-deputate te benoem vir hierdie
ingewikkelde saak met toevoeging van lede met regskennis én iemand uit die
Klassis Burgersdorp.
Besluit: Punt 2.2.1.3.2 tot 2.2.1.3.6 word goedgekeur soos gewysig – wysigings is
reeds aangebring – Deputate Handelinge.
2.2.2 Die Potchefstroomse Kerkmuseum
2.2.2.1 Werksaamhede
Die Deputate kan met dankbaarheid rapporteer dat die kurator van die
Potchefstroomse Kerkmuseum, sr MED Coetsee, met groot ywer die
werksaamhede voortgesit het. Sy het aan die Deputate kennis gegee dat sy in
2009, na die 150-jaar fees, haar pos sal ontruim en iemand ander aangestel moet
word.
Sr Coetsee (wed van br MPA Coetsee, jarelange kurator) het sedert 2003 as
kurator opgetree en met getrouheid die werk verrig.
Die laaste drie jaar is heelparty voorwerpe toegevoeg. Daar is egter nie ’n
toestroming nie. Die ontvange voorwerpe is in die aanwinsregister geïndekseer en
op uitstalling.
Die besoekersboek in die Museum toon die besoekersgetalle. Die Deputate sou
graag wou sien dat hierdie syfers groei. Verskeie katkisasie- en belydenisgroepe
het besoek gebring, asook enkele oorsese besoekers, toergroepe en navorsers.
Met dank rapporteer die Deputate dat geld bewillig is vanaf die Administratiewe
Buro vir verandering van huidige uitstallings, juis met die oog op die feesvieringe
van DV 2009. Hierdie veranderde uitstallings is in proses en sal vroeg in 2009
voltooi wees.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2.2 Aanbevelings
(i)
Dat die kerke lidmate aanmoedig om voorwerpe vir die Museum te skenk.
(ii) Dat kerke aangemoedig word om die Museum te besoek.
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(iii)

Die Sinode word versoek om weer vir die instandhouding en uitbreiding van
die Kerkmuseum te raam.
Besluit: Goedgekeur.
Dank word uitgespreek teenoor mnr Gerhard Coetzee en prof B Spoelstra wat as Trustees
van die BKM opgetree het.
Dank word ook aan die Noordwes Universiteit oorgedra. Motivering: Daar is groot waardering
vir die finansiële en kundige insette van die Noordwes Universiteit, wat die museum die
afgelope jaar pragtig opgegradeer het.
Die Sinode neem met dank kennis van die Kerkmuseum wat opgerig is in Nylstroom. Die
Kerkraad van Waterberg word sterkte toegewens met die mooi poging.
’n Dankwoord word gerig aan ds G Opperman vir sy werk aan die daarstelling van ’n DVD
wat die kerkgeskiedenis in beeld uitbeeld. Ook dank aan GK Brits-Wes vir bereidwilligheid
om ds Opperman beskikbaar te stel vir die werk.
’n DVD word oorhandig aan dr JM van Tonder [ds LH van Schaik ontvang die DVD namens
dr Van Tonder].
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20. Kerkregtelik
20.1 RAPPORT DEPUTATE KERKORDE, ARTIKEL 66 (Art 81)
AAAAAAA.
BBBBBBB.

Ds SD de Kock lewer die Rapport.
Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

CCCCCCC.
RAPPORT
1. Opdrag
Soos vervat in Acta 2006:842.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering van opdrag
Oproep
Die Deputate is opgeroep om saam met Klassis Potchefstroom op 6 Junie 2006 en 21
Augustus 2007 te vergader.
Versoek ontvang van die Konvent van Reformatoriese Kerke 29 Mei 2006
Daar is gevolg gegee aan die versoek en daar is ’n dag van verootmoediging op 23 Julie 2006
vasgestel (Bylae 1).
Die oproep is aan al die kerke deurgestuur.
Versoek ontvang van die Gereformeerde Kerk Potgietersrus 1 Maart 2007
Daar is nie aan die versoek gevolg gegee nie (Bylae 2).
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.1.
3. Aanbevelings
Dat daar weer Deputate aangewys word.
Besluit: Goedgekeur.
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20.2

RAPPORT
BEGINSELS
EN
RIGLYNE
VIR
VEROOTMOEDIGING [KO, ART 66] (Artt 82, 191)

DAE

VAN

DDDDDDD. Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, neem die voorsitterstoel in.
EEEEEEE.
Dr CJ Smit lewer die Rapport.
FFFFFFF.
Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Kerksake: Histories
en Kerkregtelik.
GGGGGGG. Dr WC Opperman rapporteer namens die Kommissie vir Kerksake: Histories
en Kerkregtelik.
HHHHHHH. RAPPORT
1. Opdrag
Handelinge Algemene Sinode 1988:40-46.
Besluit: Kennis geneem.
2. ’n Raamwerk van prinsipiële oorwegings
2.1 Skrifgronde vir die bepaling van ’n dag van verootmoediging
2.1.1 Uitgangspunt: Algemene Skrifgronde
2.1.1.1 Liefde en gehoorsaamheid
Dwarsdeur die Skrif word die koninkryksverhouding wat God met sy volk
onderhou, veronderstel. In die lig van die betekenis van die dekaloog, waarin die
erkenning van God se koningskap saamtrek, vereis hierdie verhouding ’n
gesindheid van liefde vir en gehoorsaamheid aan Hom (Matt 22:37-40).
2.1.1.2 Solidariteit in skuld
Die sonde versteur die eis tot liefde en gehoorsaamheid radikaal. Sonder
uitsondering sondig almal, daarom is bepaalde sonde dikwels nie slegs tot die
aktiewe sondaar beperk nie. Sonde dra merendeels ook ’n gemeenskapskarakter
wat solidariteit in skuld voor God meebring (Rom 3:9-20; DLR I, 1).
2.1.1.3 Gemeenskaplike beproewing
Die gesin, die kerk en die hele gemeenskap kan onder die sonde wat in een van
dié verbande voorkom, en gevolglik onder die beproewende hand van die Here, ly
(vgl. Lev 4:3; 16:16, 22; 1 Kor 12:21-26).
2.1.1.4 Gesamentlike verootmoediging
Gelowiges wat in een of ander verband met mekaar saam ly onder die gevolge
van die sonde, en derhalwe onder die beproewende hand van die Here daartoe
gedring word, het die verantwoordelikheid om hulle saam voor God te
verootmoedig (Lev 16).
2.1.2 Oorsig oor Ou-Testamentiese gegewens ten opsigte van verootmoedigingsdae
2.1.2.1 Buitengewone vasdae
Vir gesamentlike verootmoediging is daar ’n voorbeeld van ’n gereelde, vasgestelde
vasdag: Levitikus 16:29-31. Daar is egter ook voorbeelde van buitengewone
vasdae: Rigters 20:26; 1 Samuel 7:6; 1 Konings 21:9; Jeremia 36:6, 9; Jona 3:510; 2 Kronieke 20:3-30; Joël 1:14 en 2:12-17.
2.1.2.2 ’n Vastyd
Die Hebreeuse woord tsom beteken ’n vastyd, en nie soseer ’n vasdag nie (vgl.
Koehler-Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, 1953:798).
2.1.2.3 Betekenis van vastye
Vastye beklemtoon nie die Ou-Testamentiese rusgedagte van die sabbat nie,
maar dié van verootmoediging en gebed (Joël 1 en 2).
2.1.2.4 Vas as uiterlike teken van verootmoediging
Vas is die uiterlike teken van verootmoediging voor God, skuldbelydenis,
neerbuiging voor Hom en onderwerping aan sy wil (vgl. Joël 2:15 in konteks; Theol
Wörterbuch zum NT, IV:928; Calvyn, IV,12, xv en xvii).
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2.1.2.5

Omstandighede wat algemene verootmoediging noodsaaklik maak
Vastye is in die Ou Testament uitgeroep in tye van onheil en benoudheid:
As U ’n ramp oor ons bring, of ’n oorlog om ons te straf, of pes, of hongersnood,
sal ons voor hierdie tempel kom staan, voor U … en ons sal na U om hulp roep uit
ons nood. Hoor dan en help ons! (2 Kron 20:9).
[Die formulering van artikel 66 van die Dordtse Kerkorde van 1618/19 kom in ’n
groot mate met die genoemde Skrifteks ooreen: In tijden van Oorloghe,
Pestilensie, dieren tijt, sware Vervolginghe der Kercken ende andere alghemeyne
swarigheden …].
2.1.2.6 Grond vir verootmoediging
Die grond vir verootmoediging en skuldbelydenis by wyse van ’n vastyd lê in die
erkenning daarvan dat God die Beskikker oor die lotgevalle van volke en nasies is,
sodoende word die beproewende hand van die Here in volksrampe herken:
“Here, God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel oor al die
koninkryke van die nasies. Uit u hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen
U stand hou nie “’ (2 Kron 20:6-9).
2.1.2.7 Volk en kerk oorvleuel
Daar moet begryp word dat volk (am) en kerk (kahal) mekaar grootliks oorvleuel in
die Ou Testament. Soms is die kerk in vergadering, wat terselfdertyd die hele volk
is (bv. Joël 2:16). Hierdie gegewe verander egter in die Nuwe Testament (kyk
2.1.3 hieronder).
2.1.2.8 Gevolgtrekkings
(i) Die bedoeling van vas is om die liggaam te onderwerp en te beteuel, terwyl
gebid word. Vas is as die uiterlike teken gebruik om verootmoediging en
skuldbelydenis sigbaar tot uitdrukking te bring. Die klem moenie op vas as die
metode gelê word nie, maar op die gesindheid van verootmoediging en
skuldbelydenis as die saak waaroor dit gaan.
(ii) By buitengewone dae van verootmoediging gaan dit nie om gereelde jaarlikse
bid- en dankdae nie. Deur ’n dag van verootmoediging word ’n wyse van
gesamentlike skuldbelydenis en verootmoediging vanweë die beproewende
hand van die Here moontlik gemaak. Daarom word ’n verootmoedigingsdag
ook nie noodwendig opgevolg met ’n algemene dankdag nie.
(iii) Die veranderde verhouding van kerk en volk het implikasies vir die bepaling
van verootmoedigingsdae. Die vraag waarop in 2.1.3 ingegaan word, is of ’n
verootmoedigingsdag slegs vir die kerk of vir al die volke van die land bedoel
is, en in 2.1.4 word die verhouding van kerk en staatsowerheid ten opsigte van
verootmoedigingsdae nagegaan.
2.1.3 Oorsig oor Nuwe-Testamentiese gegewens ten opsigte van die verhouding van kerk
en volk
2.1.3.1 Nuwe bedeling
In die Nuwe-Testamentiese bedeling val kerk en volk duidelik nie meer identies
saam nie.
2.1.3.2 Kerk en volk
Die kerk (ekklesia) is nou enersyds groter en andersyds kleiner as die volk:
a.
Groter as die volk daarin dat nie meer één volk (Israel) die Godsvolk is nie.
Die seën van Abraham het nou, volgens die belofte van God, tot al die volke
uitgegaan (Gen 22:18; Matt 28:19; Hand 3:25). Nou word die gelowiges uit al
die volke tot die Godsvolk gereken (Hand 15:14).
b.
Kleiner as die volk daarin dat nie almal wat aan die volke behoort, ook aan die
Godsvolk behoort nie (Matt 3:9, 10; Rom 9:6).
2.1.3.3 Kerk in die volk
In die Nuwe Testament bestaan die kerk in die volk. Gelowiges word nie van hulle
volke losgemaak (ontvolk) om as kerk aan die Godsvolk te behoort nie. Trouens,
hulle word geroep om as kerk heiligend op die volk in te werk. Met behoud van
volks- en kultuurbande is die gelowiges deel van God se volk (vgl. Hand 10:34, 35).
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2.1.3.4 Lewende boom
Die gelowiges van die volk is in Gods oog die lewende boom wat behoue bly, terwyl
die ongelowiges die dooie takke is wat afgekap word (Rom 11:16 vv).
2.1.3.5 Gevolgtrekkings
(iv) Dae van verootmoediging vanweë die sonde van die volke van die land as
gevolg waarvan God se beproewende hand orals gevoel word, moet deur die
kerk gereël word.
(v) Terselfdertyd moet die kerk soos suurdeeg in die volke van die land werksaam
wees – en die hele gemeenskap van volke dus tot verootmoediging en
skuldbelydenis voor die enigste, ware God oproep.
2.1.4 Oorsig oor Nuwe-Testamentiese gegewens ten opsigte van die verhouding van kerk
en staatsowerhede
2.1.4.1 Die taak van die kerk teenoor die staat is om:
(i)
vir die staatsowerhede te bid (1 Tim 2:1, 2),
(ii) onderdanigheid in wat reg is voor God aan die staatsowerhede te betoon en
alle mense tot onderdanigheid aan die owerhede op te wek (Rom 13; Pet
2:13, 14),
(iii) aan die staatsowerhede belasting en dit wat hom toekom te laat toekom (Matt
17:24-27; 22:21),
(iv) teenoor alle mense, en daarom ook teenoor die staatsowerhede, vir die
waarheid te getuig en op te roep tot gehoorsaamheid aan God (Hand 5:29;
vgl. 1 Kon 12:30; Dan 6:22), en
(v) ook die staatsowerhede tot verootmoediging voor die Here op te roep (Joël
1:14; Jer 22; Miga 3; Jona 3:5-10; ens).
2.1.4.2 Die taak van die staatsowerhede teenoor die kerk is om:
(i)
vir sy onderdane, en derhalwe ook vir die kerk, ’n “dienaar van God” tot die
beswil van die onderdane te wees (Rom 13:4),
(ii) so te regeer dat ook die Christen-onderdane ’n rustige en stil lewe kan lei ... in
alle eerbaarheid (1 Tim 2:2),
(iii) die deugsames (waaronder die gelowiges) te beskerm, ook die
Woordbediening te beskerm, sodat die kerk die swaard van die Gees mag
opneem teen alle afgodery en valse godsdiens (Deut 13; 17; NGB, art 36), en
(iv) ook dae van verootmoediging vir gelowiges moontlik te maak waar dit op die
terrein van die staatsowerhede lê (1 Sam 7:5, 6; Jona 3:6-9; 2 Kron 20:3-30).
2.1.4.3 Gevolgtrekkings
(i)
Die kerk moet die staatsowerhede se samewerking soek vir die bemoontliking
en praktiese uitvoering van algemene verootmoedigingsdae, veral waar sulke
dae op ’n weeksdag gereël word.
(ii) Die staatsowerhede het die Skrifgefundeerde plig om die kerk hierin
behulpsaam te wees, sonder om hom op die terrein van die kerk te begewe en
die kerk se werk te wil doen.
Besluit: Kennis geneem van 2.1.1 tot 2.1.4.3.
2.2 Kerkregtelike gronde vir die bepaling van ’n dag van verootmoediging
2.2.1 Kerklike gronde
2.2.1.1 Universele en plaaslike kerk
Die kerk as liggaam van Christus is universeel (vgl. Ef 1:22, 23). Die universele kerk
kom wêreldwyd op bepaalde plekke tot uitdrukking. Die kerk op ’n bepaalde plek
(plaaslike kerk of gemeente) is die gelowiges wat, op grond van dieselfde belydenis
en in gehoorsaamheid aan die Woord van die Here, saam vergader en dus organies
as ’n eenheid saamhoort (NGB, art 27).
2.2.1.2 Kerkverband
Die plaaslike kerk (gemeente) kan vanweë die eenheid, heiligheid, katolisiteit en
apostolisiteit van die universele liggaam van Jesus Christus nie selfgenoegsaam en
in isolement funksioneer nie. Vanweë die genoemde eienskappe van die kerk tree
plaaslike kerke (gemeentes) met mekaar in kerklike verband. So kom kerkverband

34
1

ook tot uiting in gesamentlike kerkregering ten opsigte van kerklike sake wat nie
deur die plaaslike kerk (gemeente) alleen afgehandel kan word nie.
2.2.1.3 Bevoegdheid van mindere vergaderings
As Hoof van sy kerk maak Christus sy wil genoegsaam in sy Woord bekend (Ef
1:22, 23; NGB, art 7). Kerkvergaderings funksioneer dus nie as regeerders in
rangorde van hiërargie in die plek van die Here oor sy kerk nie, maar dien as
instrumente waardeur die gesag van Jesus Christus ordelik in sy kerk deur sy
geroepe dienaars bedien word (NGB, artt 27, 31). Dit hou in dat gemeentes wat in
mindere vergaderings saamkom, die kerkregtelike bevoegdheid het om sake wat
hulle alleen raak, af te handel, sonder om sulke sake eers aan ’n meerdere kerklike
vergadering vir beslissing voor te hou.
2.2.1.4 Gevolgtrekkings
(i)
Die Skriftuurlike uitgangspunt dat gelowiges in tye van groot beproewings,
waarvan die druk oral in kerkgemeenskappe gevoel word, saamkom om hulle
voor God te verootmoedig (2 Kron 20:9), vind normaalweg in die lig van
2.2.1.1 in die samekoms van die plaaslike kerk (gemeente) plaas waar hulle
verbondenheid aan die liggaam van Christus organies tot uiting kom. Hierdie
gevolgtrekking sluit egter nie uit dat verskillende kerkgemeenskappe op
bepaalde plekke, in geregverdigde omstandighede, ’n gesamentlike diens sou
kon hou nie.
(ii) Mindere vergaderings wag nie op die instemming van al die gemeentes in ’n
Sinode vir ’n besluit op ’n verootmoedigingsdag, as die noodsaak tot
verootmoediging hoofsaaklik deur die kerke van die bepaalde streek gevoel
word, nie.
2.2.2 Die verhouding tussen verskillende kerkgemeenskappe
2.2.2.1 Eenheid van die liggaam van Christus
Die eenheid van die liggaam van Christus, wat onder meer in die gemeenskap van
gebed tot uiting kom (o.m. Hand 2:42), dien as ’n beginseluitgangspunt ten opsigte
van verootmoedigingsdae.
2.2.2.2 Eendragtige verootmoediging
Ware en eendragtige verootmoediging wat vir God welgevallig is, is ’n tweede
beginseluitgangspunt wat hier gestel moet word (o.m. Jes 1:10-19; Mal 1:6-14; Matt
3:7,8).
2.2.2.3 Eensgesindheid in verootmoediging
Ten opsigte van landwye nood wat die gelowiges tot verootmoediging dring, mag
die verdeeldheid tussen die verskillende kerkgemeenskappe dus nie oorbeklemtoon
word ten koste van die hoogs moontlike samewerking en eensgesindheid in die
verootmoediging en voorbidding voor God nie.
2.2.2.4 Gesamentlike verootmoedigingsdag
Die eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit van die universele liggaam van
Jesus Christus maak ’n gesamentlike verootmoedigingsdag in gehoorsaamheid aan
die Woord en in gebed, ondanks die grense van kerkgemeenskappe, moontlik
(Hand 2:42; Jes 1:10-19; Mal 1:6-14; Matt 3:7, 8).
2.2.2.5 Gevolgtrekkings
(vi) Hierdie gemeenskap in gehoorsaamheid aan die Woord en in gebed maak dit
noodsaaklik dat verskillende kerkgemeenskappe mekaar so wyd moontlik sal
ken in die bepaling van ’n dag van verootmoediging.
(vii) Terselfdertyd hef die gemeenskap van die verskillende kerkgemeenskappe met
mekaar rondom ’n dag van verootmoediging nie die organiese verbondenheid
van gelowiges aan die plaaslike kerk (gemeente) as uitdrukking van die liggaam
van Jesus Christus op waar gelowiges hulle normaalweg sáám, in dié gegewe
geloofsverband, vanweë gesamentlike en indiwiduele skuld, verootmoedig nie
(vgl. 2.2.1.1).
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.2.5.
2.2.3 Die staatsowerheid en veelheid van kerkgemeenskappe
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2.2.3.1 Erkenning van elke kerkgemeenskap
Die staatsowerheid moet die universele kerk van die Here in elke kerk (gemeente),
soos in dieselfde verband in ’n kerkgemeenskap saamgegroepeer, erken en
eerbiedig.
2.2.3.2 Gelyke behandeling van kerkgemeenskappe
Die kerkgemeenskappe moet dus gelyk behandel word deur die staatsowerheid.
Een kerkgemeenskap mag nie bo ’n ander uitgesonder word en voorrang verkry
asof dié namens alle (of ander) kerkgemeenskappe optree nie.
2.2.3.3 Kerklike wyse
Die staatsowerhede moet die kerkgemeenskappe toelaat om langs eie weë leiding
te neem in die bepaling, uitroep en reëling van verootmoedigingsdae.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.3.1 tot 2.2.3.3.
3. Beginsels en riglyne vir die bepaling van ’n dag van verootmoediging
3.1 Beginsels ten opsigte van die oproep
3.1.1 Verantwoord
Dit is Skriftuurlik verantwoord om in buitengewone omstandighede van nood, vanweë
die tugtigende hand van die Here en vanweë solidariteit in skuld, ’n algemene dag
van verootmoediging te reël.
3.1.2 Akute nood
’n Algemene dag van verootmoediging moet slegs bepaal word in gevalle van ’n
algemene, besondere en akute nood, waarvan die druk oral in die kerke gevoel word.
Omstandighede wat dus tot ’n dag van verootmoediging kan lei, moet van so ’n
beproewende aard wees dat dit so ’n dag noodsaaklik maak.
3.1.3 Diepe behoefte om vergiffenis
’n Dag van verootmoediging is bedoel om ’n dag te wees waarop die kerk(e) na die
Here vlug, en al die volke van die land/streek daartoe oproep, vanweë ’n diep
gevoelde behoefte om Hom om vergiffenis te pleit en om sy genade te smeek
vanweë die besondere nood waardeur die hele land/streek getref word: as U n ramp
oor ons bring, of ’n oorlog om ons te straf, of pes of hongersnood … (2 Kron 20:9).
3.1.4 Waak teen geringskatting
Daar moet gewaak word teen te veel verootmoedigingsdae, sodat die gebruik van
besondere gesamentlike verootmoediging nie naderhand gering geskat of só teenoor
die Sondagse samekomste van die gemeente oorskat word dat laasgenoemde
naderhand gering geskat word nie.
3.1.5 Uitsonderlike omstandighede
’n Dag van verootmoediging is nie bedoel om die chroniese ellendes, waarmee die
kerke en volke van die land/streek gedurig te doen kry, voor die Here te bring nie. Dit
is dus bedoel om die kerke vanweë skuldbelydenis en ’n behoefte tot
verootmoediging voor die Here te bring – en die hele gemeenskap daartoe op te roep
– vanweë uitsonderlike beproewende omstandighede waarin ook die tugtigende hand
van die Here gesien word.
3.2 Riglyne vir beoordeling van die noodsaaklikheid vir ’n dag van verootmoediging
3.2.1 Die rede(s) vir ’n dag van verootmoediging moet gewigtig genoeg bevind word,
deurdat die beproewende hand van die Here duidelik daarin bemerk word.
3.2.2 Die druk moet in al die kerke gevoel word.
3.2.3 Daar moet ’n algemene gevoel onder die kerke vir die noodsaaklikheid van so ’n dag
wees.
3.2.4 Die tugtigende hand van die Here moet tot ’n algemene, merkbare gevoel van berou
en belydenis lei. Trouens, die verteenwoordigers in die bevoegde struktuur van die
kerkgemeenskap wat die inisiatief neem om so ’n dag uit te skryf, moet oortuig wees
dat die druk wat oral gevoel word, die kerke daartoe dring om die aangesig van die
Here in berou, bekering en smeking te soek.
3.3 Beginsels ten opsigte van die staatsowerhede en die gemeenskap
3.3.1 Kerk se verantwoordelikheid
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3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.3.5

3.4

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.6
3.6.1

Dit is die kerk se verantwoordelikheid, en nie dié van die staatsowerhede nie, om
deur die struktuur wat elke kerkgemeenskap daarstel, ’n gesamentlike dag van
verootmoediging te bepaal.
Staatsowerhede se verantwoordelikheid
Dit is die taak van die kerk om, wanneer die druk van nood en beproewinge oral in
die kerk gevoel word, die staatsowerhede te nader om daartoe behulpsaam te wees,
waar hulle die bevoegdheid daarvoor het, om die inwoners van die land in die
geleentheid te stel om verootmoedigingsdienste te kan bywoon.
Gelyke behandeling
In die kerkgemeenskappe se onderhandelinge met die staatsowerhede oor die
bemoontliking van ’n gemeenskaplike dag vir verootmoediging, behoort die
staatsowerhede nie een kerkgemeenskap bo ander uit te sonder en voorrang te
verleen asof die bepaalde kerkgemeenskap namens alle (of ander)
kerkgemeenskappe optree nie.
Oproep ook tot staatsowerhede
Dit is die roeping van die kerk om, waar dit noodsaaklik bevind word, ook die
staatsowerhede tot verootmoediging voor die Here op te roep.
Oproep tot die hele gemeenskap
Die kerk staan nie los van die volke nie, daarom moet die kerke in meerdere
vergaderings – in die geval van nasionale rampe of beproewinge – hulle profetiese
roepstem ook tot die hele gemeenskap rig – dat almal die roepstem mag hoor om
hulle onder God se beproewende hand te bekeer en hulle voor Hom te verootmoedig.
Riglyne vir skakeling met die staatsowerhede en die gemeenskap
Die bevoegde struktuur van die kerkgemeenskap wat die inisiatief vir die oproep tot ’n
dag van verootmoediging neem, moet met soveel moontlik ander kerkgemeenskappe
se verteenwoordigers skakel en ooreenkom
op watter wyse gesamentlik met die staatsowerhede geskakel sal word, en
op watter wyse die hele gemeenskap tot verootmoediging opgeroep sal word.
Beginsels ten opsigte van ander kerkgemeenskappe
Hoogs moontlike samewerking
Die hoogste moontlike samewerking en eenheid in verootmoediging tussen alle
Christene moet vir ’n dag van verootmoediging verkry word, derhalwe moet sover
moontlik die samewerking van alle Christelike kerke in die land gesoek word om
eenheid in die verootmoediging te bewerkstellig.
Geen eenheidsdemonstrasie
Die eenheidsaksie ten opsigte van verootmoediging moenie tot ’n oordrewe, selfs
onware demonstrasie van kerklike eenheid aanleiding gee nie, maar moet eerder in
gelyktydige eredienste in die plaaslike kerke (gemeentes) in elke kerkgemeenskap te
voorskyn kom. Dit beteken egter nie dat gemeenskaplike verootmoedigingsdienste op
bepaalde plekke, waar die omstandighede dit wenslik maak, uitgesluit is nie.
Geen veroordeling
Die uitdruklike verstandhouding moet met die verteenwoordigers van ander
kerkgemeenskappe nagestreef word dat een kerkgemeenskap nie ’n ander sal
veroordeel wanneer eenstemmigheid oor die oproep tot ’n dag van verootmoediging
nie bereik kan word nie.
Gelyktydige optrede
Wanneer die verteenwoordigers van ’n kerkgemeenskap ’n algemene dag van
verootmoediging beplan, behoort hulle nie die voorneme voortydig te publiseer
voordat gesprek met verteenwoordigers van die ander kerkgemeenskappe
afgehandel is nie.
Riglyne vir skakeling tussen die verteenwoordigers van verskillende
kerkgemeenskappe
Vanweë die spoedeisendheid van die bepaling van ’n dag van verootmoediging
wanneer die nood dit noodsaaklik maak, moet direk met die verteenwoordigers van
soveel moontlik kerkgemeenskappe geskakel word.
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3.6.2

Indien moontlik, moet ’n vergadering van genoemde verteenwoordigers belê word om
gesamentlik besluite te neem vir die bepaling van en reëlings vir ’n dag van
verootmoediging.
3.7 Beginsels ten opsigte van die inkleding van ’n dag van verootmoediging
3.7.1 Organiese eenheid
In die Skrif word sulke dae deur vas en gebed gekenmerk, waarin opregte
verootmoediging voor die Here tot uiting gekom het. Vanweë die organiese eenheid
wat in die gemeenteverband tot uiting kom, is dit wenslik dat gelowiges vir
gesamentlike verootmoediging in hulle gemeente byeenkom.
3.7.2 Vas
Hoewel die gebruik om te vas in die reformatoriese kerke gedurende die vorige eeu in
die lig van Nuwe-Testamentiese Skrifuitsprake soos 1 Korintiërs 10:31; 8:8; Romeine
14:17 en Matteus 15:11 in onbruik geraak het, plaas die Skrif geen verbod op die
beoefening daarvan nie en sou dié gebruik wel ook op verootmoedigingsdae
toegepas kon word.
3.7.3 Geen voorskrif
Die spesifieke inkleding van ’n dag van verootmoediging word nie in die Skrif
voorgeskryf nie.
3.8 Riglyne vir die inkleding van ’n dag van verootmoediging
3.8.1 Elke gemeente reël die inkleding van ’n dag van verootmoediging volgens die liturgie
van daardie kerkgemeenskap.
3.8.2 By 3.8.1 moet in ag geneem word dat ’n dag van verootmoediging deur gebed en
gemeenskaplike verootmoediging gekenmerk moet word. Dit kan by wyse van ’n
erediens plaasvind waarin die Woordverkondiging en gebede vanweë die nood
spesifiek op skuldbelydenis en verootmoediging gerig word.
3.8.3 Die verootmoedigingsgebed, of gebede, neem ’n sentrale plek in die erediens in.
Indien van meer as een gebed (bv. na die Woordverkondiging) gebruik gemaak word,
kan dié wat in die gebede voorgaan deur onderlinge raadpleging vooraf oorvleueling
verhoed.
3.8.4 Die gebruik om op ’n dag van verootmoediging te vas, sou weer deur kerke
ondersoek kon word, maar gedagtig daaraan dat dit egter beter is om heeltemal nie
te vas nie indien dit tot bygeloof aanleiding sou gee (Calvyn, IV, 23, xix).
3.9 Beginsels ten opsigte van ’n bepaalde streek
3.9.1 ’n Bepaalde streek
Die beproewende hand van die Here kan in bepaalde omstandighede sodanig in ’n
bepaalde streek gevoel word dat gelowiges slegs in dié bepaalde streek die
noodsaaklikheid van ’n dag van verootmoediging aanvoel.
3.9.2 Bevoegdheid
Kerklike vergaderings in die bepaalde streek het die bevoegdheid om selfstandig op
’n dag van verootmoediging te besluit.
3.10 Riglyne vir ’n dag van verootmoediging vir ’n bepaalde streek
Die beginsels waarvolgens vir ’n streek op 'n dag van verootmoediging besluit word,
bly dieselfde as vir ’n algemene dag van verootmoediging.
3.11 Gesindheid
Dit gaan nie in die eerste plek om die formele bepaling van ’n bepaalde dag nie (bv.
hoe lank dit is, en of dit op ’n Sondag of weeksdag sal plaasvind nie), maar om die
hartsgesindheid wat steeds in verootmoediging en gehoorsaam moet voortduur ná
die formele gesamentlike verootmoedigingsgeleentheid.
3.12 Riglyne vir die bepaling van ’n bepaalde dag
3.12.1 Die kerkgemeenskap wat die inisiatief neem om ander kerkgemeenskappe vir ’n dag
van verootmoediging op te roep, moet in ag neem
(i) dat sover moontlik soveel moontlik verteenwoordigers van die verskillende
kerkgemeenskappe saam moet besluit oor die datum vir ’n
verootmoedigingsdag, en
(ii) dat daar genoegsame tydsverloop moet wees om behoorlike reëlings vir so ’n
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dag te kan tref.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.12.1.
4. Aanbeveling
Dat die hele Rapport goedgekeur word as die prinsipiële basis waarop dae van
verootmoediging in die toekoms gereël word.
Besluit: Die Rapport word soos gewysig goedgekeur. Die Rapport word vir
kennisname aan al die binnelandse kerkgemeenskappe met wie ekumeniese bande en
kontak gehandhaaf word se bevoegde liggame gestuur met ’n verwysing daarna dat
die Konvent van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika ook reeds hierdie Rapport
aanvaar het.
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20.3 RAPPORT DEPUTATE KERKORDE, ARTIKEL 48 (Artt 83, 286)
IIIIIII. Dr PH Heystek lewer die Rapport.
JJJJJJJ.
Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Kerksake: Histories
en Kerkregtelik.
KKKKKKK.
Dr WC Opperman rapporteer namens die Kommissie vir Kerksake: Histories
en Kerkregtelik.
LLLLLLL.
RAPPORT
1. Opdrag
(Vgl. Acta 2006:391, 4)
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.
Om voort te gaan met die implementering van die nuwe stelsel – indien nodig trapsgewys
– soos wat ooreenstemming met die ander Sinodes bereik word.
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.
Om, waar nodig, ander Deputategroepe en kundiges te betrek met die oog op die
uitvoering van bogenoemde opdragte.
Om dokumentasie van vergaderings met ander Sinodes ook in Afrikaans aan
toekomstige Sinodes van die GKSA beskikbaar te stel.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.5.
2. Werkswyse
Vergadering
Die Deputate het op die volgende datums vergader: 4 September 2006, 26 Februarie
en 4 Junie 2007, 5 Mei 2008.
Kennisgewings van vergaderings is telkens gerig aan die Deputate van Sinode
Potchefstroom, Sinode Middellande en Sinode Soutpansberg.
Vergaderings is gehou met die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere Sinodes
betrokke sowel as met Deputate Korrespondensie van die nuwe Streeksinodes.
Korrespondensie
Om met die Deputate van al drie Sinodes betrokke te kommunikeer, was vanweë
omstandighede nie altyd doeltreffend nie. Gebrekkige kommunikasie kon tot
misverstand gelei het.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.2.
3. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
Die volgende sewe (7) Streeksinodes bestaande uit onderskeie Klassisse het tot stand
gekom
STREEKSINODE BOSVELD
Deputaat Korrespondensie: Br PCZ Viljoen (pietjoen@qcs.co.za)
Klassis Limpopo
Klassis Waterberg
Deputaat Korrespondensie
Deputaat Korrespondensie
Ds SP Venter (Pietersburg)
Ds JG Noëth (Naboomspruit)
Chinhoyi
Aranos
Confession Church Zambia
Biermanskool
De Hoop
Colesberg
Dendron
Koedoesrand
Gweru
Magol
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Hoedspruit
Laeveld
Louis Trichardt
Lusaka
Magalakwin
Mahwelereng
Malamulele
Messina
Middle-Letaba
Musina-Nancefield
Phalaborwa
Pietersburg
Pietersburg-Noord
Pietersburg-Suid
Potgietersrus
Potgietersrus-Wes
Songozwi
Soutpansberg
Trans-Letaba

Marble Hall
Naboomspruit
Namib Kus
Nylstroom
Otjiwarongo
Outjo
Vaalwater
Warmbad
Waterberg
Klassis Krokodilrivier
Deputaat Korrespondensie
Ds CJ van Vuuren (Die Moot)
Boegoepan
Brits
Brits-Wes
Die Moot
Dithabeng
Drieviersboom
Elandskraal
Krokodilrivier
Makolokwe
Mahwelereng
Matlabas
Odi
Odi-North
Seshego
Thabazimbi
Tswelapele
Ysterberg

STREEKSINODE NOORDWES
Deputaat Korrespondensie: Ds SFF van der Walt (sffvdw@tiscali.co.za)
Klassis Noordwes
Klassis Molopo
Deputaat Korrespondensie:
Deputaat Korrespondensie:
Dr J Lion-Cachet (Klerksdorp)
Ds CCA Vrey (Rustenburg-Noordoos)
Agisanang (Sannieshof)
Boichoko
Batho-Bathostad
Boikhutso
Bloemhof
Ga-Motlatla
Christiana
Itsoseng
Deelpan
Kgetleng
Delareyville
Khunwana
Ebenhaeser
Kopela
Goeie Hoop
Koster
Jouberton
Kraaipan
Khuma
Lebone
Klerksdorp
Lichtenburg
Klerksdorp-Noord
Lorato
Knapdaar
Mafikeng
Madibogo
Monnakato
Matshau-Ottosdal
Rustenburg
Migdol
Rustenburg-Noordoos
Orkney
Rustenburg-Wes
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Sannieshof
Schweizer-Reneke
Stilfontein
Tigane (Hartbeesfontein)
Tswaing
Uitschot
Vaalharts
Vryburg
Wolmaransstad

Swartruggens
Tlhabane
Tshing
Uitkyk
Ventersdorp
Waterkloof
Zeerust

Klassis Griekwaland-Wes
Deputaat Korrespondensie:
Ds AN du Plessis (Postmasburg)
Bontleng
Daniëlskuil
Delportshoop
Duineveld
Groenwater
Huhudi
Kathu
Kimberley
Kuruman
Maruping
Metsi A Matala
Moshaweng
Olifantshoek
Postmasburg
Tlhakala Tlou
Upington

Klassis Potchefstroom
Deputaat Korrespondensie:
Br G Erasmus (Potchefstroom)
Boskop
Buffeldoorns
Cachet
Ikageng
Ikageng-Bophirima
Khutsong
Kokosi
Modderfontein
Noordbrug
Potchefstroom
Potchefstroom-Mooirivier
Potchefstroom-Noord
Potchefstroom-Oos
Potchefstroom-Suid
Promosa
Tlokwe Botshabela
Tuma-Hole

Klassis Etosha
Deputaat Korrespondensie: Ds L van der M Vogel (Walvisbaai)
Gobabis
Grootfontein
Hentiesbaai
Karasburg
Keetmanshoop
Mariental
Okahandja
Tsumeb
Walvisbaai
Windhoek
Windhoek-Suid

OOSTELIKE STREEKSINODE
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Deputaat Korrespondensie: Ds CA Jansen (careljansen@vodamail.co.za)
Klassis Piet Retief
Klassis Lydenburg
Deputaat Korrespondensie:
Deputaat Korrespondensie:
Ds DJA Booyens (Ermelo)
Ds PA Nel (Witbank)
Bethal
Ackerville
Eendracht
Bankfontein
Ermelo
Barberton
Kriel
Belfast
Piet Retief
Carolina
Pongola
Groblersdal
Secunda
Hendrina
Standerton
Kayamazane
Volksrust
Komatipoort
Vrede
Kwa Ndebele
Lydenburg
Mahlangu
Middelburg
Middelburg-Noord
Nelspruit
Stoffberg
Waterval Boven
Witbank
Witbank-Suidoos
Witrivier
Wondersig
Klassis Sentraal Oosrand
Deputaat Korrespondensie:
Ds DJ Bakker (Boksburg)
Alberton
Alexandra
Boksburg
Boksburg-Suid
Germiston
Kathlehong
Kemptonpark
Kemptonpark-Mooifontein
Kemptonpark-Noord
Primrose
Tembisa
Tembisa-Wes

Klassis Verre Oosrand
Deputaat Korrespondensie:
Dr SP van der Walt (Benoni-Noord)
Benoni
Benoni-Noord
Brakpan
Brakpan-Suid
Daveyton
Delmas
Heidelberg
Kwa Thema
Nigel
Noord-Oosrand
Ratanda
Springs
Springs-Oos
Tsakane

STREEKSINODE PRETORIA
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Deputaat Korrespondensie: Br WJ Cilliers (oosmoots@mweb.co.za)
Klassis Moot
Klassis Suidwes
Korresponderende Kerkraad:
Korresponderende Kerkraad:
Geref Kerk Die Kandelaar
Geref Kerk Rietvallei
Andeon
Atteridgeville
Bergsig
Centurion
Bronkhorstspruit
Daspoort
Daspoort
Elandspoort
Die Kandelaar
Lyttelton
Eloffsdal
Olievenhoutbosch
Innesdal
Pretoria-Wes
Oos Moot
Rietvallei
Pretoria
Rooihuiskraal
Pretoria-Meintjeskop
Wierdapark
Pretoria-Wonderboom-Suid
Totiusdal
Klassis Noordelike Pretoria
Deputaat Korrespondensie:
Ds P van Wyk (Pretoria-Noord)
Akasia
Ga Rankuwa
Kameeldrift
Klipgat
Mabopane
Pretoria-Annlin
Pretoria-Magalieskruin
Pretoria-Montanapoort
Pretoria-Noord
Pretoria-Rooiwal
Temba
Wonderboompoort

Klassis Oostelike Pretoria
Korresponderende Kerkraad:
Geref Kerk Pretoria-Alkantrant
Cullinan
Derdepoort
Mamelodi-East
Mamelodi-West
Meyerspark
Pretoria-Alkantrant
Pretoria-Brooklyn
Refilwe
Silverton
Wapadrant
Waterkloofrand

STREEKSINODE RANDVAAL
Deputaat Korrespondensie: Dr D Lartz (deonlartz@absamail.co.za)
Klassis Groter Johannesburg
Klassis Vaalrivier
Korresponderende Kerkraad:
Korresponderende Kerkraad:
Geref Kerk Randburg
Geref Kerk Vanderbijlpark-Oos
Alexandra
Alberton-Wes
Bergbron
Boipatong
Bybels Geref Kerk
Brackenhof
Diepkloof
Edenvale
Dube
Meyerton
EBN
Sasolburg
GNCC
Sebokeng
Jabavu
Sharpeville
Johannesburg-Suid
Vaalpark
Linden
Vanderbijl
Meadowlands
Vanderbijlpark-Oos
Midrand
Vanderbijlpark-Suid
Newclare
Vereeniging 95
Randburg
Vereeniging-Oos
Tladi
Zamdela
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Tshiawelo
Klassis Wesrand
Korresponderende Kerkraad:
Geref Kerk Witpoortjie
Carletonville
Dobsonville
Kagiso
Krugersdorp
Krugersdorp-Oos
Krugersdorp-Wes
Magaliesburg
Mohlakeng
Muldersdrif
Noordrand
Ontdekkers
Roodepoort
Tarleton
Toekomsrus
Wesrand
Westonaria
Wilropark
Witpoortjie
SUIDELIKE STREEKSINODE
Deputaat Korrespondensie: Ds MP Fourie (mpfourie@lantic.net)
Klassis Boland
Klassis Burgersdorp
Deputaat Korrespondensie:
Deputaat Korrespondensie:
Ds H Reinecke (George)
Ds MP Fourie (Aliwal-Noord)
Agulhas
Aliwal-Noord
Bellville
Barkly Oos
Bellville-Oos
Burgersdorp
Clanwilliam
De Aar
Crossroads
Lyciumville
Eden
Maclear/Elliot
Elsiesrivier
Molteno
George
Nozizwe
Grassy Park
Oranjerivier
Hermanus
Philipstown
Kaapstad
Steynsburg
Kleinmond
Strydenburg
Mosselbaai
Venterstad
Oudtshoorn
Westdene
Paarl
Stellenbosch
Stilbaai
Strand
Vredenburg/Saldanha
Worcester

Klassis Karoo-Kei
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Korresponderende Kerkraad:
Geref Kerk Queenstown
Addo
Bhayi
Cradock/Somerset-Oos
Dordrecht
Jeffreysbaai
Mdantsane
Middelburg (Kaap)
Monti
Oos Londen
Port Elizabeth
Queenstown
Rehoboth
Renosterberg
Uitenhage
STREEKSINODE VRYSTAAT & KWAZULU-NATAL
Deputaat Korrespondensie: Ds JL van der Schyff (gkwelkomnoord@telkomsa.net)
Klassis Noord-Vrystaat
Klassis Oos-Vrystaat
Deputaat Korrespondensie:
Deputaat Korrespondensie:
Ds MJ Letebele (Thabong & Phomolong)
Ds JH Cilliers (Reitz)
Bothaville
Bethlehem
Bultfontein
Ficksburg
Hennenman
Frankfort
Kroonstad
Harrismith
Kutloanong
Heilbron
Meloding
Ladybrand
Monyakeng
Lindley
Odendaalsrus
Reitz
Orania
Steynsrus
Parys
Tweespruit
Phomolong
Qwa-Qwa
Rammolutsi
Senekal
Klassis Suid-Vrystaat:
Thabong
Deputaat Korrespondensie:
Theunissen
Ds HJ Briel (Petrusburg/Boshof)
Ventersburg
Bethulie
Viljoenskroon
Bloemburg
Virginia
Bloemfontein
Welkom
Bloemfontein-Noord
Welkom-Noord
Bloemfontein-Suid
Bloemfontein-Suidheuwels
Bloempark
Boshof
Botshabelo
Klassis Kwazulu-NatalBrandfort
Noord
Deputaat Korrespondensie:
Emmanuel-Matoporong
Ds AP de Jager (Vryheid)
Fauresmith
Empangeni
Heidedal
eKwandeni
Jacobsdal
Glencoe
Koffiefontein
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iSandlwana
Kwa-Ndindindi
Ladysmith
Munywana
Newcastle
Vryheid

Mafeteng - Lesotho
Mohaleshoek - Lesotho
Petrusburg
Phahameng - Bloemfontein
Philippolis
Reddersburg
Thabana-Khubetsoana
Thaba Nchu
Vleuels

Klassis Kwazulu-Natal-Suid
Deputaat Korrespondensie:
Br B Venter (Skriba) (Suidkus)
Amanzimtoti
Durban
Durban-Noord
Estcourt
Kwa Mashu
Kwa-Mncane
Mid-Illovo
Ndaleni
Pietermaritzburg
Pinetown
Suidkus
Umbumbulu
Deputate van Sinode Soutpansberg het geen vergadering van die Deputate KO, art 48
bygewoon nie. Korrespondensie van Sinode Soutpansberg se Deputaat vir
Korrespondensie ontvang, lees soos volg:
“Dr PH Heystek
Thank you for your invitation.
I am writing this e-mail as a chairperson of the Deputies of art 48 of the Synod
Soutpansberg.
In our last meeting we agreed that Potchefstroom & Midlands will go on with the
restructuring process because Soutpansberg decided that they can not go on with
restructuring because there are some key issues that need to be solved before any
restructuring. And for that reason we can not attend the meeting if it is going to discuss
the issue of restructuring at present. I will be happy if you can tell me the content of an
Agenda.
Rev Nefefe Silas”
3.2.2 “Pieter Heystek
We received your e-mail in which you have indicated that we should look to 8.2 page
9 of the minutes.
It seems as some of the Deputies of Midlands and Potchefstroom Synods do not
know the whole history of the discussions we had in the past.
It must be clear to your Deputies that Synod Soutpansberg is very much in favour of
the church unity. In fact we have initiated the whole process during the time of
apartheit government.
In our last meeting with Deputies from Potchefstroom and Midlands we agree not to
disagree. In other words our position was very much clear. We said “Since there are
foundamental issues that need to be solved before intergration of all Synods we can
not be part of any restructuring process.The Potchefstroom Deputies put their
position clearly to us, they said to us all obstacles will be solved after restruturing. We
agreed that Potchefstroom and Midland should go on with the process.
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What we mean here is this, if the new General Synod formed by Potchefstroom and
Midland churches will see that it is necessary to unite with Soutpansberg,then they
will invite us for discussion.
In your minutes you said you are willing to talk with Soutpansberg only if you are
invited, what do you mean by that?
In your minutes you said you regret that Soutpansberg Deputies did not attend the
meeting, does that mean you are not aware that there are some disagreement which
accured in the past?
We do not agree on superficially restructuring, we hope we will have a real church
unity where the dignity of blacks will be respected.
Rev Nefefe (chairperson).”
Daar is blykbaar kerke wat om ander redes as wat die KO, art 48 Deputate gestel het,
van die voorgestelde indeling van die Klassisse en Streeksinodes afwyk. Redes op
grond waarvan Kerke sou kon afwyk, is op 4 Junie 2007 geformuleer, nl:
Geografie
Gawes
Groeipunte
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.3.
4. Aanbevelings
Dat die Sinode hom uitspreek oor die sinvolheid daarvan dat die afvaardiging na die
Algemene Sinode 20 ouderlinge en 20 predikante is.
Dat Deputate benoem word vir skakeling met Sinode Soutpansberg en dat dié Deputate
die gesprek met Sinode Soutpansberg inisieer.
Naam van die Sinode: Die Sinodale vergadering waarheen die onderskeie
Streeksinodes afvaardig sal van nou af Algemene Sinode genoem word. Die plek waar
daar vergader is en die datum waarop vergader is, moet telkens deel wees van die
naam.
Afvaardiging: Die Algemene Sinode 2009 kondoneer en bevestig die huidige wyse van
afvaardiging na die Algemene Sinode, nl. dat die huidige sewe Streeksinodes elk 20
predikante en 20 ouderlinge afvaardig. Die getalle word vir die volgende Algemene
Sinode gehandhaaf. Dit is wenslik dat die afgevaardigdes so goed moontlik al die kerke
wat in Sinode vergader, sal verteenwoordig.
Deputate vir verdere afhandeling van sake: Die Algemene Sinode wys die volgende
drie groepe Deputate aan (Dit is belangrik dat persone uit die verskillende voormalige
Nasionale Sinodes hierop benoem sal word):
Deputate: Kerkregtelike Sake
Opdragte
Om na te gaan watter Kerkorde-artikels deur die beginselbesluit om op ’n nuwe wyse in
meerdere vergaderings byeen te kom, geraak word (bv. KO, art 29) en
aanbevelings te doen oor noodsaaklike wysigings van die Kerkorde aan die
volgende Algemene Sinode.
Om na te gaan of daar enige botsings is met betrekking tot vorige besluite van Sinode
Middellande en Nasionale Sinode Potchefstroom (o.a. wysigings wat deur die
GKSA Potchefstroom in die KO aangebring is, maar nog nie deur die Algemene
Sinode goedgekeur is nie) en die volgende Algemene Sinode daaroor te adviseer.
Die KO-wysigings wat tot tyd en wyl die Deputate hieroor Rapport gelewer het, steeds by
wyse van voetnote in die KO asook die Engelse vertaling daarvan aangetoon
word.

Deputate: Effektiewe vergaderings van Algemene Sinodes
Opdrag: Om aan die volgende sake aandag te gee, terwyl die relevante besluite van die
vorige GKSA Sinodes oor die nuwe eenheid in sy geheel in ag geneem word.
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Om ’n forum te wees waar alle sake deurgepraat word om die eenheid wat in die
Algemene Sinode weerspieël word, te versterk en bevestig. Daar moet dus aan al
die sake, wat as groeipyne beskryf kan word, aandag gegee word. (Sake wat
onder die aandag van hierdie Kommissie gebring is, sal aan die einde van die
Sinode aan die te benoeme Deputate gegee word.)
Om aandag te gee hoe die eenheid en welsyn van die kerke die beste gedien kan word
binne die nuwe reëlings.
Hoe groter deelname en betrokkenheid van al die kerke bereik kan word binne die
konteks van diversiteit.
Om in die algemeen indringend te kyk na ’n meer vaartbelynde werkswyse waarin
behoorlike aandag aan alle sake gegee kan word, sonder om teen die einde van
die Sinode in ’n drukgang te beland en oorhaastige besluite te neem.
Deputate: KO, art 48
Opdragte
Om in ooreenstemming met KO, art 48 te poog om Sinode Soutpansberg te oortuig tot
gesprek.
Om in samewerking met die Deputate Ekumeniese Sake ’n versoek tot die Christelijke
Gereformeerde Kerken Nederland (CGKN) en die Christian Reformed Churches
North America (CRCNA) te rig om tydens die beoogde gesprekke as adviseurs op
te tree.
Motivering: Beide hierdie kerke het histories noue bande met sowel die kerke van
die Nasionale Sinode Soutpansberg, as met die Algemene Sinode Potchefstroom.
Om, indien Sinode Soutpansberg instem tot gesprek, die volgende as moontlike Agenda
vir so gesprek voor te hou:
a.
Enige sake wat kerklike verhoudinge tussen die Algemene Sinode en
Sinode Soutpansberg vertroebel.
b.
Teologiese Opleiding.
c.
Die pad van versoening op gemeentevlak.
Besluit: Punt 4.1 tot 4.5.3.1.3 word goedgekeur.
’n Brief aan Sinode Soutpansberg
Die Sinode besluit: dat ’n brief aan Sinode Soutpansberg gerig word met die
onderstaande inhoud:
Die Deputate Korrespondensie,
Sinode Soutpansberg.
Geliefde Broers in Jesus Christus,
GESPREK TUSSEN DEPUTATE VAN DIE ALGEMENE SINODE EN SINODE
SOUTPANSBERG
Die Algemene Sinode het in Januarie 2009 vergader met afgevaardigdes uit die ressorte van
die voormalige Sinodes Potchefstroom en Middellande. Dit was ’n vreugde om so as kerke te
vergader en die eenheid in Christus te ervaar. Ons dank die Here vir sy seën en leiding dat
die Gereformeerde Kerke in SA hierdie belangrike stap kon neem.
Ons het egter die kerke uit Sinode Soutpansberg gemis en spreek ons hartseer en spyt uit
dat daar steeds sake is wat verhinder het dat u saam met ons vergader het.
Daar is met hartseer by die Algemene Sinode gerapporteer dat u Deputate KO, art 48 nie
deelgeneem het aan die gesprekke met die oog op herstrukturering van meerdere
vergaderings nie. Die Algemene Sinode neem kennis dat daar steeds sake uit die verlede is
(u noem dit “key issues”) wat in die weg van eenheid staan.
Ons neem egter ook met dankbaarheid kennis dat die deur vir gesprek met Sinode
Soutpansberg oop staan.
Daar is met kommer daarvan kennis geneem dat daar liefdelose optrede op gemeentevlak
tussen gemeentes van Soutpansberg en gemeentes binne die ressort van die Algemene
Sinode bestaan. Ook dat Sinode Soutpansberg teologiese opleiding in Pretoria verkies bo
die Gereformeerde Kerke se opleiding in Potchefstroom.
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Dit is van uiterste belang dat ons twee Sinodes met mekaar in gesprek tree. Ons sien dit as
die enigste wyse waarop die onsekerheid oor die verhoudinge tussen Soutpansberg en ons
gemeentes, asook die Algemene Sinode, uit die weg geruim kan word. Daarom versoek ons
u dringend om tot ’n KO, art 48-gesprek in te stem. Die Algemene Sinode het besluit dat
hulle die CGKN en CRCNA gaan vra om afvaardigings te stuur om ons in hierdie gesprek te
adviseer. Die agenda vir die vergadering kan saam met u bepaal word. Op hierdie stadium
vind ons dat die volgende sake dringende aandag verdien:
1. Enige sake wat kerklike verhoudinge tussen die Algemene Sinode en Sinode
Soutpansberg vertroebel.
2. Teologiese Opleiding.
3. Die pad van versoening op gemeentevlak.
Ons vertrou dat u positief sal reageer op hierdie uitnodiging. Weens die erns daarvan
versoek ons dat u nie later as Junie 2009 hierop antwoord nie.
U broers in Christus,
..................................
Deputate KO, Art 48, Algemene Sinode 2009.
Besluit: Brief aan Sinode Soutpansberg word goedgekeur en word verwys na die
Deputate om ook ’n brief in oorleg met Klassis Krokodilrivier aan Klassis Tshwane te
rig. Prof Peels stel die volgende inligting tot die brief voor wat goedgekeur word: “Dit
is ons diep verlange om die goeie relasie tussen u en ons te herstel, en van ons kant
al die hindernisse daartoe weg te neem. Graag wil ons saam met u spreek oor ’n
gesamentlike visie op die toekoms van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.”
Dat ’n afskrif van die brief aan Soutpansberg saam met die versoek aan die Christelijke
Gereformeerde Kerken Nederland (CGKN) en die Christian Reformed Churches
North America (CRCNA) gestuur word.
Dat ’n kennisgewing oor die beoogde gesprek met Soutpansberg aan al die gemeentes
in Klassis Capricorn gestuur word waarin hulle op hoogte gebring word. Die brief
moet hulle ook bemoedig en aanmoedig tot versoenende optrede.
Dat hierdie Deputate aandag gee aan die probleme wat in die Beskrywingspunt van
Streeksinode Bosveld (20.9) genoem is, en waaraan gevolg gegee is.
Al die betrokke kerke word opgeroep tot ernstige verootmoediging en voorbidding vir die
verhoudinge op persoonlike-, gemeente- en sinodale vlak, vir versoening tussen
gelowiges en vir leiding in gesprekke.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.
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20.4 RAPPORT DEPUTATE VIR REGSAANGELEENTHEDE (Art 84)
MMMMMMM. Prof A le R du Plooy lewer die Rapport.
NNNNNNN.
Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.
OOOOOOO. Die Voorsitter van die Sinode rig ’n besondere dankwoord aan die Deputate vir die
kundige werk deur hulle verrig met die versoek dat ’n skrywe in hierdie verband aan die Deputate
gerig word.
PPPPPPP.

RAPPORT

1. Opdrag
Acta 2003:454-458. Besluit: Kennis geneem
Vgl Acta 2006:401. Besluit: Goedgekeur
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Verskeie kerke en kerklike instansies waaronder plaaslike 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 hulle opdragte besig gehou het. Die aard
van die werksaamhede van die Deputate is soms sodanig dat advies telefonies en/of
mondelings gegee moet word, insoverre dit moontlik is. Die Deputate het verskeie kere
vergader om aan meer ingewikkelde of belangrike sake en versoeke aandag te gee.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aan die volgende sake is aandag gegee
3.1 Huurooreenkoms – Wanprestasie van Regshulpsentrum.
3.2 Brief van ds Pieter Kurpershoek.
3.3 Mededeling insake die vrystelling van Inkomstebelasting deur kerke: (a) Plaaslike kerke
3.4 Reglement en Voorgestelde Reglement van die Bestuur van die Administratiewe Buro.
3.5 Ontmoeting met Kerkrade van Waterkloofrand en Rietvallei.
3.6 Advies oor die regsposisie van die Burgersdorp Museum.
3.7 Advies aan Deputate, KO, art 48, i/s die kerklike struktuur.
3.8 Advies aan Burgersdorp Museum en Noordwes Universiteit.
3.9 Advies oor ’n skrywe van die Gereformeerde Kerk Waterberg insake die aanstelling van
’n persoon in die deelpos Latyn/Kerk- en Dogmageskiedenis.
3.10 Advies aan die Gereformeerde Kerk Tshiawelo.
3.11 Versoek om Krugerskraal aan te koop.
3.12 Brief van Br PJ van der Walt van Klerksdorp i/s wysiging van ooreenkoms tussen
hom en Administratiewe Buro.
3.13 Voorlegging vir advies van die Reglement vir die Dankbaarheidsfonds.
3.14 Advies oor die moontlike naamsverandering van die GKSA.
3.15 Advies insake uitgewersooreenkoms ivm die Psalmboek.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.15.
4. Sake vir besluitneming
Die Sinode benoem weer Deputate vir Regsaangeleenthede met die opdrag om kerke,
kerklike vergaderings, Deputate, en instansies waaronder die Administratiewe Buro en
die Kuratorium in dringende aangeleenthede en noodsaaklike gevalle van regsadvies te
bedien, en/of te help om regsadvies te verkry.
Besluit: Goedgekeur.
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20.5 BESWAARSKRIF: GEREFORMEERDE KERK POTCHEFSTROOM
TEEN BESLUIT VAN SINODE 1964: OOR WYSIGING KO, ART 31
(Artt 19, 35, 289, 300)
QQQQQQQ. Ds PA Coetzee stel die Beswaarskrif.
RRRRRRR. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 3.
SSSSSSS.
Ds FM Dreyer rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 3.
TTTTTTT.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig. Die Kommissie is di PA Coetzee (s), FM
Dreyer, drr JH Howell, J Smit, CJ Smit en GJ Meijer met adviseurs proff A le R du Plooy
en CFC Coetzee.
UUUUUUU. Ds FM Dreyer rapporteer namens die ad hoc-kommissie.
VVVVVVV.
BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
“Besluit: Dit word goedgekeur” Acta 1964:73, 35.
2. Bewoording KO, art 31 voor verandering in 1964 en na 1964
Voor 1964
“As iemand ’n klagte het dat hy deur die uitspraak van die mindere vergadering
verongelyk is, kan hy hom op ’n meerdere vergadering beroep; en wat deur die meeste
stemme goed gevind is, moet as vas en bindend beskou word, tensy bewys word dat
dit in stryd is met Gods Woord of met die Artikels van hierdie Kerkorde, solank as hulle
nie deur ’n ander Algemene Sinode verander is nie.”
KO, artikel 31 goedgekeur tydens Sinode 1964 (Acta 1964:59)
“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. As iemand egter ’n klagte het dat hy deur die uitspraak van
die mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ’n meerdere vergadering
beroep.”
3. Agtergrond en opdrag van Deputate1961
Deputate het die opdrag ontvang in 1961 om die Kerkorde te hersien (Acta 1961:347).
Hulle opdrag was soos volg:
“a. Wat die omvang betref:
(1) Redaksionele wysiging van verouderde uitdrukkings wat aanleiding tot
misverstand kan gee;
(2) byvoegings, weglatings of veranderings by artikels wat noodsaaklik behoort
gedoen te word. (vgl KO, art 86).
b. Hoe die wysigings moet geskied:
(1) Van die bestaande nommering van die Kerkorde moet nie afgewyk word nie.
(2) Sover moontlik moet gehou word by die bestaande bewoording van die Kerkorde.
Die Deputate het tydens Sinode 1964 hulle Rapport voorgehou en dit is goedgekeur.
4. Beswaargronde
Die Deputate het buite hulle opdrag gehandel
Motivering
Die verskil tussen die bewoording van KO, art 31 voor 1964 en na 1964 is wesentlik en
voldoen nie aan die opdrag aan die Deputate om “sover moontlik … by die bestaande
bewoording van die Kerkorde” te hou nie. In dié verband het die Deputate buite hulle
opdrag gehandel.
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In ’n artikel in Die Kerkblad skryf prof B Spoelstra (November 2007:28): “Deputate
moes die Sinode van die GKSA oor bloot redaksionele verbetering van die 86
Kerkorde-artikels adviseer. Prof Peet Coetzee en ek is nog al van die vyf Deputate wat
leef. Ek herinner my hoe een voorgestel het om KO, art 31 te verbeter deur eers die
beginsel te stel dat kerkvergaderings met meerderheid van stemme besluite neem en
dan appèlreg as uitsondering te laat volg. Ons het dit sonder om te studeer of te
motiveer, aanbeveel en Sinode 1964 het dit sonder teenstem aanvaar (Acta:59, 70).”
KO, art 31 is sonder voldoende motivering gewysig (KO, art 46)
Motivering
Die motivering soos verskaf deur die Deputate in Handelinge 1964:70, is onvoldoende
om die omvang van die wysiging van die artikel te begrond. Met sodanige verandering
moet die noodsaaklikheid duidelik aangetoon word, volgens KO, art 46.
Die implikasies van die besluit word duidelik behandel in “Gereformeerde Kerkreg en
Kerkregering” van prof B Spoelstra, p191 en 192. Vergelyk ook die aangehaalde artikel
in 4.1.
“Die Sinode van 1964 bepaal met KO, art 31 nou dat die meerderheid stemme in enige
kerkvergadering oor enige saak besluit wat ‘vas’ en ‘bindend’ sal wees, en voeg die
reëling van appèl, waaroor dit eintlik in KO, art 31 gegaan het, soos ’n nagedagte in die
nuwe KO, art 31 by” in: Die Kerkblad, November 2007:29.
KO, art 31 se wysiging in 1964 het ’n wesentlike verandering in die bedoeling van die
oorspronklike art 31 aangebring, terwyl die noodsaaklikheid van die verandering (KO,
art 46) nie aangetoon is nie
Motivering
“Waar die ou redaksie net gehandel het oor die reg van appèl (of beroep), word in die
huidige die gesagvolle afhandeling van die Agenda op die voorgrond gestel, om daarna
eers te stel dat appèl moontlik is wanneer besluite strydig is met Gods Woord of
iemand verontreg. “GPL van der Linde: ’n Verklaring van die Kerkorde: p127.” Vir
verdere motivering kan ook gekyk word na “Korte Verklaring van die Kerkorde” van ds
Joh Jansen, 1952:146 en verder. Die noodsaaklikheid om volgens KO, art 46 die artikel
so te verander, ontbreek.
In die boek “Reformatie en Rebellie” van dr RH Bremmer, p187 en 188, wys hy daarop
dat die Kerkorde van Dordrecht (1578) die appèlreg en hantering daarvan in die kerk
reël in artt 19 en 23. Die Sinode van Middelburg wysig dit ietwat, sodat dit ooreenstem
met die Dordtse Kerkorde, art 31 (1618/1619). Hierdie bewoording kom ooreen met die
bewoording van die Kerkorde van die GKSA voor 1964. Dit gaan egter primêr oor
beslissing in appèlsake waarin die meerderheid van stemme die uitslag gee. Daar is
egter een uitsondering in DKO, art 31: “ten zij dat het bewesen werde te strijden teghen
het Woordt Godts, ofte teghen de artijckelen in onsen generalen Sijnodo besloten, soo
langhe als deselve door gheen andere generale Sijnode verandert zijn.” Die
gevolgtrekking van Bremmer is: “De evidentie van het Woord Gods kreeg zo haar spits
tegen het besluit van de meerderheid.”
Die konklusie is dus: Dit was nie die bedoeling van die DKO, art 31 om soos tans, te
bepaal dat alle sake met meerderheid van stemme, beslis moet word nie.
Die meerderheidstem bepaal nou wat op ’n kerklike vergadering “vas en bindend” is en
dit is vreemd aan die geestelike bestuurswyse van die kerk wat haar alleen moet laat
rig en lei deur die beginsel van sola Scriptura
Motivering
Ons kan die motivering nie beter verwoord as in die artikel van prof B Spoelstra
in Die Kerkblad van November 2007:28 nie:
“Ons het in 1964 nie raakgesien nie dat KO, art 31 in 1619 slegs die reg aan ’n individu
(of groep) wou gee om ’n beroep op ’n meerdere vergadering teen ’n besluit van ’n
mindere vergadering te doen en dit sou deur die ‘meeste stemme’ beslis word. Dit wou
en het hoegenaamd nie gesag vir kerkvergaderings gereglementeer nie, omdat sola
Scriptura in die Belydenis bely was. KO, art 31 (reg van appèl) volg nie om dowe neute
op KO, art 30 wat weer op KO, art 29 volg nie. Die Kerkorde gee een organiese ‘orde’
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en bevat nie afsonderlike wetsbepalinge in artikels nie. Artikel 29 reël ad hoc
samekomste van gemeentes en skep nie strukture nie. Elke samekoms verdwyn as hy
sy doel gedien het. Artikel 30 beperk elke vergadering by kerklike sake en by wat op
daardie vergadering tuishoort en daar op kerklike wyse afgehandel kan word.”
“Die rasionalisties-abstrakte idee van “staat en kerk” as twee dominerende strukture
kom eers in 1633 met Hobbs se “Leviathan” na vore. Die bewoording wat Sinode 1964
dus aan KO, art 31 gee, was voor 1816 nie haalbaar nie, omdat op politieke en kerklike
gebied die beginsel van ‘plaaslike vryheid en verantwoordelikheid’ gegeld het. Die
vertrekpunt in die Reformasie was dus dat die plaaslike kerk die universele kerk van
God sigbaar maak (HK, So 21, 38; NGB, 27-32). Daarom was dit belangrik dat KO, art
31 die beperking in KO, art 30 ophef sodat gelowiges wel ’n besluit van ’n mindere
vergadering op ’n meerdere vergadering aan Skrif, Belydenis en Kerkorde kon laat
toets. In hierdie toets sou ‘die meeste stemme’ die uitkoms beslis tussen gronde
waarop die besluit geneem was en gronde wat in die appèl aangevoer word. Hierdie
‘kerklike wyse’ van besluitneming op bepaalde gronde verskil van die ‘kerklike wyse’
waarop kerklike vergaderings oor sake wat daar tuishoort, besluit het.”
“Die Sinode van 1964 bepaal met KO, art 31 nou dat die meerderheid stemme in enige
kerkvergadering oor enige saak besluit wat ‘vas’ en ‘bindend’ sal wees, en voeg die
reëling van appèl, waaroor dit eintlik in KO, art 31 gegaan het, soos ’n nagedagte in die
nuwe KO, art 31 by. Dit swyg oor wie, hoe en waar ‘bewys’ moet word dat ’n besluit nie
geld nie, omdat dit met die Skrif of Kerkorde bots. Gevolglik verleen ‘tensy bewys word’
as ’t ware ’n ‘ratifikasiereg’ aan persone en kerkvergaderings ten opsigte van besluite
en maak die weg oop vir anargie.”
“Die gesag van die meerderheidstem is vreemd aan ’n geestelike bestuurswyse wat by
die wese van die kerk as liggaam van Christus pas (Joh 4:23, 24). Die Skrif ken nie die
gesag van die meerderheid in godsdienstige en kerklike sake nie. Trouens, die
meerderheid van die 12 verspieders van Kanaän was verkeerd. Al wat saak maak, is
watter gesag die stemme weergee. Sake wat belydenis (bv. op Sinode Dordrecht
1618), liturgie of Kerkorde raak (KO, art 86), moet met ‘algemene stemme’ beslis word.
Dit wil sê na ’n stemming moes die minderheid konformeer, en indien hulle om
gewetenswil nie kon nie, moes die status quo geld totdat deur oortuiging of
amendamente ‘algemene stemme’ verkry word. Vroeëre Sinodes van die GKSA ken
die prosedure.”
’n Praktiese voorbeeld in die geskiedenis van die GKSA waar nie net bloot met
meerderheid van stemme besluit is nie, was met die beroeping van prof Jan Lion
Cachet (Catchet soos gespel in die Handelinge). Op 20 Mei 1869, tydens die Sinode op
Potchefstroom, word hy as professor vir die Teologiese Skool Burgersdorp beroep.
Sinode 1869 bepaal dat die beroeping met tweederde meerderheid moet geskied. Daar
is uiteindelik met die lot beslis toe daar nie ’n tweederde meerderheid behaal is nie.
5. Hiermee versoek die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom dat KO, art
31 dringend hersien moet word om na die oorspronklike bedoeling van die artikel terug te
keer.
WWWWWWW.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Opdrag
Beswaarskrif: Gereformeerde Kerk Potchefstroom teen besluit van Sinode 1964 oor
wysiging KO, art 31.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode neem kennis
2.1 Inhoud: Beswaarskrif
2.1.1 Die besluit van Sinode 1964 waarteen beswaar gemaak word, word in 1 aangedui.
Die besluit word nie soos die Beswaarskrif aantoon in art 35 nie, maar in art 38
gevind (Acta 1964:52, 38)
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2.1.2

Die bewoording van KO, art 31 voor en na die verandering deur Sinode 1964 word in
2 weergegee.
2.1.3 In 3 word die opdrag deur Sinode 1961 aan die Deputate aangehaal.
2.1.4 Die Beswaarskrif voer vier gronde aan vir die versoek dat KO, art 31 hersien moet
word.
2.2 Werkswyse
2.2.1 Die Kommissie het vergader en die saak by verskeie geleenthede bespreek. Almal
wat die Kommissie wou spreek, is aangehoor, insluitend die toeligter, ds PA Coetzee.
2.2.2 Advies is van proff CFC Coetzee en A le R du Plooy ontvang en in aanmerking
geneem.
2.2.3 Die besluite van Sinodes 1952 (Acta 1952:152.4; 162, 233), 1955 (Acta 1955:172179), 1958 (Acta 1958:95-106), 1961 (Acta 1961:314-347) en 1964 (Acta 1964:5273) is nagegaan.
2.2.4 Die beswaargronde en motiverings is geweeg. In die lig daarvan is bevindings
gemaak. Op grond hiervan word aanbevelings gemaak vir besluitneming deur die
Sinode.
2.3 Opmerkings: Beredenering van die Beswaarskrif
2.3.1 Die hart van die beswaar is dat Sinode 1964 met die verandering van die
woordvolgorde van KO, art 31 ’n wesentlike verandering (Beswaargrond 3, 4.3) aan
die oorspronklike bedoeling van die artikel aangebring het.
2.3.1.1 Hierin het die Deputate na bewering buite hulle opdrag gehandel (Beswaargrond 1,
4.1). Die motivering vir so ’n omvangryke verandering ontbreek (Beswaargrond 2,
4.2).
2.3.1.2 Die wesentlike verandering word aangedui as dat die meerderheidstem
(Beswaargrond 4) “nou” op kerklike vergaderings bepaal wat vas en bindend is.
Volgens die beswaar was die oorspronklike bedoeling slegs om die kerklike appèl
te reël.
2.4 Beoordeling: Beswaarskrif se beredenering
2.4.1 Bindende besluit op kerklike vergaderings is sedert Dordrecht 1578 by wyse van die
meerderheid van stemme gereël. Dit is tans die gebruik in die GKSA.
2.4.2 KO, art 31 het sedert sy ontstaan twee bepalings gereël – die kerklike appèl en
bindende besluite. Die onderskeid word deur die meeste kerkregtelikes erken
(Jansen, 1952:146; Kruger et al, 1966:191; Van der Linde, 1983:127; Van Dellen,
1941:140-41) terwyl Spoelstra (1989:191) drie bepalings aandui.
2.4.3 Indien KO, art 31 slegs oor die kerklike appèl handel, is die beswaar geldig. Die
Kommissie oordeel dat KO, art 31 die kerklike appèl en bindende besluite reël.
2.4.4 Die omruiling van die twee sinne kon moontlik ’n klemverskuiwing in die artikel
teweeggebring het.
2.4.5 Die wysiging sou binne die opdrag aan die Deputate gemotiveer kon word. Verdere
motivering kom in die historiese aanloop tot die opdrag na vore.
2.5 Bevinding
2.5.1 Daar word nie voldoende motivering gegee om enige van die beswaargronde te
handhaaf nie (vgl. die detail beredenering van die beswaargronde in Bylae A).
2.5.2 Nie die huidige bewoording van KO, art 31 nie, MAAR die verkeerde toepassing en
gebruik van die veranderde volgorde kan aanleiding gee tot besware soos die
Beswaarskrif aangetoon.
2.5.3 Aangesien die huidige bewoording aanleiding kan gee tot moontlike misverstand en
tot misbruik in die toepassing van die artikel, is dit wenslik dat ’n wysiging daarvan ná
deeglike studie oorweeg word. Uitdrukkings wat tot misverstand aanleiding kan gee,
dien as genoegsame motivering vir die hersiening en moontlike wysiging van
Kerkorde artikels (Acta 1961:347, 2).
Besluit: Kennis geneem van 2.1.1 tot 2.5.3.
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3. Aanbevelings: die Sinode besluit
3.1 Kennis word geneem van 1 en 2 van die Rapport.
Besluit: Afgehandel.
3.2 Kennis word geneem van die beredenering in Bylae A.
Besluit: Afgehandel.
3.3 In die lig van die bevinding (2.5) kan ’n wysiging in die bewoording van KO, art 31
oorweeg word. Genoegsame motivering moet egter daarvoor voorgelê word.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Die Sinode wys ’n Kommissie aan om
3.4.1 die moontlike hersiening/wysiging van die bewoording van KO, art 31 te ondersoek;
3.4.2 om aanbevelings daaroor met die nodige motivering aan die volgende sitting van die
Sinode voor te lê vir besluitneming
3.4.3 in die studie veral aandag te gee aan hoe die Skrif en Skrifbegronding in kerklike
besluitneming en besluite duideliker na vore gebring kan word.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig. Die Kommissie is di PA Coetzee (s), FM Dreyer,
drr JH Howell, J Smit, CJ Smit en GJ Meijer met adviseurs proff A le R du Plooy en
CFC Coetzee.
XXXXXXX.
KOMMISSIERAPPORT
–
BYLAE
A:
BEREDENERING
VAN
BESWAARGRONDE
1. Beswaargrond 1
1.1 Die beswaargrond beweer dat die Deputate buite hulle opdrag gehandel het (4.1). Wat
was die opdrag aan die Deputate? Die opdrag (Acta 1961:347, 2) gee riglyne vir die
omvang en wyse van wysigings aan artikels van die Kerkorde.
1.1.1 Ten opsigte van die omvang word opdrag gegee dat
1.1.1.1 verouderde uitdrukkings en uitdrukkings wat tot misverstand aanleiding kan gee,
redaksioneel gewysig kan word
1.1.1.2 byvoegings, weglatings of veranderings gedoen word waar dit noodsaaklik is.
1.1.2 Ten opsigte van die wyse word opdrag gegee dat
1.1.2.1 nie van die bestaande numering afgewyk moet word nie
1.1.2.2 sover moontlik by die bestaande bewoording van die Kerkorde gehou moet word.
1.2 Die beswaargrond word gemotiveer deur twee bewerings
1.2.1 Die eerste is dat die bewoording van KO, art 31 1964 wesentlik verander is. Geen
motivering word in beswaargrond 1 vir die bewering gegee nie. Die verwysing na en
aanhaling uit die artikel van prof B Spoelstra (Die Kerkblad, Nov 2007:28) motiveer
ook nie die bewering nie.
1.2.2 Die tweede bewering is dat daar nie by die bestaande bewoording gehou is nie.
1.3 In beoordeling van die beswaargrond moet die volgende vraag beantwoord word: Het
die Deputate met die wysiging van die bewoording buite hulle opdrag gehandel?
Volgens oordeel van die Kommissie beweer die beswaargrond dit, maar bewys dit nie.
Die opdrag dat daar sover moontlik gehou word by die bestaande bewoording van die
Kerkorde, sluit nie wysiging van die bewoording uit nie. Die frase “sover moontlik”
maak die verandering van die bewoording moontlik. So ook die opdrag tot
redaksionele wysigings en veranderings. Redaksionele wysigings beteken dat woorde
en die volgorde van woorde wel verander kan word.
1.4 Die beswaargrond en sy motivering wys nie aan watter wysigings aan die bewoording
gemaak is nie. Volgens die Kommissie is die volgende wysigings aan die bewoording
aangebring:
1.4.1 Woorde/frases word weggelaat. Die frase “wat deur die meeste stemme goed gevind
is”, asook die frase “solank as hulle nie deur ’n ander Algemene Sinode verander is
nie” word weggelaat.
1.4.2 Woorde/frases word verander. Die woorde “meeste stemme” word verander tot
“meerderheidstem”.
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1.4.3

1.5
1.6

Die volgorde van woorde word gewysig. Die artikel word weer in twee sinne verdeel
soos by die Sinode van Dordrecht 1618/19 (Hooijer, 1865:453; Kerkenordening,
1886:8). Die sinne word egter omgeruil. Hierdeur word die histories tweede deel van
die artikel eerste gestel.
Die beswaargrond en sy motivering dui nie aan dat en waarom die wysigings buite die
opdrag van die Deputate val nie.
Bevinding: Beswaargrond 1
Die opdrag aan die Deputate deur Sinode 1961 laat – soos in die beredenering
aangetoon – die wysiging van die bewoording van KO, art 31 toe. Indien die
gewysigde bewoording van KO, art 31 vergelyk word met die bewoording in die
hersiene Kerkorde (Acta 1961:332, 29, 30 en 31; vgl 2.4.7), blyk dat die opdrag
uitgevoer is om so na as moontlik aan die oorspronklike bewoording te bly. Daarom
het die Deputate nie, soos die beswaargrond beweer, buite hulle opdrag gehandel nie.

2. Beswaargrond 2
2.1 Die beswaargrond beweer eerstens dat KO, art 31 deur die besluit van 1964 gewysig
is, en tweedens dat dit sonder voldoende motivering (KO, art 46) gedoen is (4.2).
2.2 Die beswaargrond word gemotiveer deur ’n verwysing na die motivering wat die
Deputate daarvoor verskaf het (Acta 1964:70, art 31). Die motivering is volgens die
beswaargronde onvoldoende om die omvang van die wysiging van die artikel te
begrond. Die motivering meld dat die wysiging van so ’n aard is dat die
noodsaaklikheid daarvoor aangetoon moes word. Wat die “omvang van die wysiging”
is, word egter nie in die beswaargrond aangedui nie.
2.3 In die motivering word genoem dat die implikasies van die besluit duidelik behandel
word deur Spoelstra (1989:191-192). Die motivering self dui nie aan wat die
implikasies is en hoe dit die beswaargrond ondersteun nie. ’n Verwysing na ’n bron
kan nie as bewyslewering aanvaar word nie. Die Beswaarskrif moet self die bewyse
lewer.
2.4 Verder verwys die motivering na ’n artikel van prof B Spoelstra (Die Kerkblad, Nov
2007:29). ’n Deel van die artikel word aangehaal. Die aanhaling maak geen melding
van die motivering of gebrekkige motivering vir die beweerde wysiging van KO, art 31
nie. Hoe die artikel en die aanhaling beswaargrond 3 ondersteun, word nie aangetoon
nie.
2.5 Watter motivering het gedien vir die wysiging van KO, art 31 deur Sinode 1964? Die
beswaargrond verwys na die motivering van die deputate (Acta 1964:70, 31). Hierin
word die weglating van die frase “solank as hulle nie deur ’n ander Algemene Sinode
verander is nie” gemotiveer as ’n onnodige duplisering van KO, art 86. KO, art 86 reël
die wysiging van die artikels van die Kerkorde. Die weglating word met geldige
motivering gedoen. Hierdie motivering (Acta 1964:70, 31) is egter nie al motivering vir
die wysiging van KO, art 31 deur Sinode 1964 nie.
2.6 In die beswaar word die motivering in die opdrag van Sinode 1961 (Acta 1961:347,
186) nie verreken nie. Die opdrag is tersake omdat die besluite van Sinode 1964 om
die Kerkorde te wysig, daaruit voortkom. Die opdrag van Sinode 1961 gee twee
motiverings vir die wysiging van Kerkorde-artikels – dus ook vir KO, art 31. Verouderde
uitdrukkings en uitdrukkings wat aanleiding kan gee tot misverstand, kan gewysig
word. Die weglating van die frase “wat deur die meeste stemme goed gevind is” en die
vervanging van die woorde “meeste stemme” met “meerderheidstem” kan verantwoord
word in die lig van die motivering van die opdrag dat verouderde uitdrukkings gewysig
word.
2.7 Die beswaar neem ook nie die motivering in ’n hersiene Kerkorde op die tafel van
Sinode 1961 (Acta 1961:314-317) in ag nie. Die opdrag tot hersiening word vanuit
hierdie hersiene konsep gedoen. Die Kerkorde word weer in hersiening geneem (Acta
1961:347, 103). In die hersiene Kerkorde word artikel 31 in drie artikels verdeel omdat
“elke deel opsigself van groot belang is” (Acta 1961:332, art 29).
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2.7.1

In die eerste artikel word die wyse en gesag van besluite van meerdere vergaderings
verwoord. As motivering word gestel dat ’n artikel noodsaaklik is om aan te dui hoe ’n
vergadering tot besluit kom en hoe die besluit beskou moet word. (Acta 1961:332, art
29).
2.7.2 In die tweede artikel word gereël dat iemand op grond van die Skrif en Kerkorde
beswaar kan maak teen ’n besluit van ’n vergadering. Die prosedure vir die beswaar
word ook in die artikel gereël (Acta 1961:332, art 30).
2.7.3 In die derde artikel word die reg tot appèl gereël. Hierin word die bewoording van KO,
art 31 weergegee soos voor dit deur die besluit van Sinode 1964 gewysig is:
“As iemand ’n klag het dat hy deur die uitspraak van ’n mindere vergadering
verongelyk is, kan hy hom op ’n meerdere vergadering beroep; wat op daardie
vergadering met meerderheid van stem besluit word, moet as vas en bindend beskou
word, tensy bewys kan word dat dit in stryd is met die Woord van God of die
Kerkorde.”
2.7.4 Die beredenering toon dat daar meer motivering was vir die besluit van Sinode 1964
om artikel 31 te wysig as wat beswaargrond 2 weergee.
2.8 Bevinding: Beswaargrond 2
Die motivering van beswaargrond 2 verreken nie al die motivering – soos aangetoon in
2.4 – vir die wysiging van KO, art 31 nie. Daarom beweer beswaargrond ten onregte
dat die besluit van Sinode 1964 in die verband sonder die nodige motivering geneem
is.

3. Beswaargrond 3
3.1 Die beswaargrond beweer dat die besluit van Sinode 1964 KO, art 31 wesentlik
verander het en dat die noodsaaklikheid vir die verandering nie in die lig van KO, art
46 aangetoon is nie (4.3).
3.2 As eerste motivering vir die bewering dat KO, art 31 wesentlik verander is, word
opmerkings deur Van der Linde (1983:127) aangehaal. Hierin word gewys dat die
histories tweede sin nou eerste gestel word. Die aanhaling gee geen aanduiding dat
die verandering artikel 31 wesentlik raak nie. Van der Linde se mening dat artikel 31
net gehandel het oor die reg van appèl, kan nie aanvaar word nie. KO, art 31 het tot
stand gekom deur die samevoeging van twee artikels van die Sinode van Dordrecht
1578 – die reg tot appèl (art 19) en die bindingskrag van die besluite (art 23; Hooijer,
1865:148-9). In die hersiene Kerkorde op die tafel van 1961 word die twee bene van
KO, art 31 duidelik onderskei (Acta 1961:332, art 29). Die een been is die wyse en
gesag van besluite, en die ander been die reg tot appèl.
3.3 In die motivering van beswaargrond 3 word tweedens verwys na ’n verklaring van die
Kerkorde (Jansen, 1952:146). Geen verdere aanduiding word gegee oor hoe die
verwysing die beswaargrond ondersteun nie. ’n Verwysing na ’n bron kan nie as
motivering dien nie. Die opstellers van die Beswaarskrif moet self die nodige
bewyslewering doen.
3.4 ’n Derde motivering word gegee ter ondersteuning van hierdie beswaargrond. Hierin
word beweer dat die noodsaaklikheid vir die verandering (KO, art 46) nie aangedui is
nie. Geen verdere motivering word vir die bewering gegee nie. In die bewering word
die historiese aanloop van die besluit nie verreken nie.
3.4.1 Die Sinodes van 1952 (Acta 1952:152.4; 162, 233), 1955 (Acta 1955:172-179), 1958
(Acta 1958:95-106) en 1961 (Acta 1961:314-347) se besluite toon hoe die saak op
die tafel van Sinode 1964 (Acta 1964:52-73) gekom het vir besluitneming.
3.4.2 Die saak kom op tafel na aanleiding van korrespondensie met die “Geref Kerken in
Nederland” (Acta 1952:152, 4). Alhoewel die GKSA geen behoefte aan hersiening
voel nie, word besluit om ’n studie te maak of en hoe die Kerkorde hersien moet word
(Acta 1952:162, 233). Deputate word vir die doel aangestel.
3.4.3 Die noodsaak om die Kerkorde te hersien, word deur die Deputate aangewys (Acta
1955:176-77). In die lig hiervan word besluit om Deputate te benoem wat die
Kerkorde moet hersien (Acta 1955:179, c). Die opdrag vir hersiening en wysiging wat
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hier gegee word, word teruggevind in die opdrag van Sinode 1961 (Acta 1961:347,
186). Sinode 1955 stel die riglyn dat “… sake wat direk aan die Skrif ontleen is …” nie
verander word nie en dat bepalings wat nie direk uit die Skrif afgelei is nie, wel
verander kan word (Acta 1955:174-5, 3a).
3.4.4 Uit die historiese verloop is dit duidelik dat die noodsaak vir die wysiging van die
Kerkorde nie aan die hand van ’n Beswaarskrif of Beskrywingspunt in die lig van KO,
art 46 bewys is nie. Die noodsaak het na vore gekom uit die kerke – in wyere
kerkverband, die Gereformeerde Kerke in Nederland. Die noodsaak is bevestig deur
die studie van Deputate. In die lig daarvan word die Kerkorde – ook KO, art 31 – in
die besluit van Sinode 1964 gewysig. Indien KO, art 46 wetties toegepas word, is die
noodsaak vir die wysiging nie in die lig van die artikel bewys nie. Aangesien die
noodsaak wel aangetoon is, het Sinode 1964 in sy besluit nie strydig met KO, art 46
gehandel nie.
3.5 In die lig van die beredenering in 2.5.2 kan die bewering dat dit in KO, art 31 primêr
oor appèlsake gaan, nie aanvaar word nie. Die besluit wat oor ’n appèl geneem word,
word op dieselfde wyse geneem as wat bindende besluite deur ’n kerklike vergadering
geneem word – met meerderheid van stemme.
3.6 Die motivering van beswaargrond 3 kom tot die konklusie dat dit nooit die bedoeling
van KO, art 31 was dat alle sake met meerderheid van stemme beslis moet word nie.
Die konklusie kan met reg bevraagteken word. ’n Kerklike vergadering kan nie ’n
bindende besluit sonder meerderheid van stemme neem nie. Dit is die wyse waarop
besluite geneem word. Alle besluite word met meerderheidstem geneem – sommige
met algemene instemming. Die oorspronklike bedoeling van KO, art 31 was dat die
meerderheid se oordeel in die lig van die Skrif gedien het as advies vir die besluit van
die vergadering wat met algemene instemming, wat eenstemmig geneem is (Dordrecht
1578, 23; Hooijer, 1865:149).
3.7 Bevinding: Beswaargrond 3
Die beredenering toon dat die beswaargrond en sy motivering nie die historiese
konteks van Sinode 1964 se besluit in ag neem nie. In Sinodebesluite wat aanleiding
gee tot die wysiging, is die noodsaak daarvan duidelik aangedui. Daarom is die
beginsels van KO, art 46 eerbiedig en is beswaar dat die noodsaaklikheid (KO, art 46)
nie aangedui is nie, ongegrond.
4. Beswaargrond 4
4.1 In die beswaargrond word beweer dat die meerderheidstem nou op ’n kerklike
vergadering besluit wat “vas en bindend” is. Die beswaargrond wys die besluitneming
af met die volgende motivering
4.1.1 dit is vreemd aan die geestelike bestuurswyse van die kerk
4.1.2 die kerk moet haar alleen laat rig en lei deur die beginsel van sola Scriptura.
4.2 Die historiese ontwikkeling van KO, art 31 (vgl 2.5.2) toon dat bindende besluite op
kerklike vergaderings van die begin af met “meerderheid van stemme” geneem is. Dit
was en is die wyse waarop bindende besluite op kerklike vergaderings geneem word.
4.3 Die beswaargrond verbind die gesag van kerklike besluite aan die meerderheidstem.
Die meerderheidstem bepaal nou, volgens die beswaargrond, watter besluite vas en
bindend is. Die vraag is of dit aan die huidige bewoording van KO, art 31 toegeskryf
kan word? Die betekenis wat aan die begrip “meerderheidstem” toegeken word, is
bepalend vir die beantwoording van die vraag. Indien “meerderheidstem” binne die
konteks van die sekulêre lewe verstaan word, word gesag in demokratiese
besluitneming aan die stem van die meerderheid toegeken. Indien die begrip binne die
konteks van die Kerkorde verstaan word, is meerderheidstem die wyse van
besluitneming. Nie die meerderheidstem nie, maar die Skrif alleen verleen gesag aan
kerklike besluite. Die beswaargrond hanteer en verstaan die begrip meerderheidstem
in KO, art 31 nie binne die konteks van die Kerkorde nie. Daarom word die gesag wat
beswaargrond 4 aan die meerderheidstem toeken teenoor die gesag van die Skrif
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gestel en word ten onregte beweer dat die meerderheidstem bepaal wat vas en
bindend is.
4.4 Indien die meerderheidstem gesag aan besluite gee, is dit strydig met die geestelike
bestuurswyse van die kerk (KO, artt 1 en 30). Indien die meerderheidstem die wyse
van besluitneming in die kerk reël, is dit nie in stryd met die geestelike bestuurswyse
nie. Nie die huidige bewoording van KO, art 31 nie, maar die gesag wat die
beswaargrond aan die meerderheidstem toeken, lei tot die bewering dat die wyse van
besluitneming in stryd is met die geestelike bestuurswyse van die kerk. Daarom kan
die bewering nie aanvaar word as ’n geldige bewys vir die beswaargrond nie.
4.5 Die beswaargrond word gemotiveer met ’n verwysing na en aanhaling van ’n artikel
van prof B Spoelstra (Die Kerkblad, Nov 2007:28). In die artikel word beweer dat die
wysiging van KO, art 31 die klem op die meerderheidstem laat val en dat die reg tot
appèl soos ’n nagedagte bygevoeg word. Spoelstra (1989:191) weerspreek homself as
hy aandui dat drie bepalings in artikel 31 onderskei kan word – die reg van appèl,
beslissing deur die meerderheid en ’n voorwaarde vir die geldigheid van besluite. Hy
toon ook aan dat KO, art 31 van sy ontstaan twee duidelike dele gehad het, die reg tot
appèl en bindende kerklike besluite (Spoelstra, 1989:191). Die reg tot appèl was nog
nooit net “’n nagedagte” in KO, art 31 nie.
4.6 Die bewering dat die wysiging van die bewoording van KO, art 31, die reg van appèl
verskraal het en meebring dat die gesag van die meerderheidstem besluitneming
oorheers, word nie bewys nie. Dat die bepaling van KO, art 31 oor besluitneming
misbruik kan word om met gesag van die meerderheidstem te heers, bestaan. Die
misbruik kan nie aan die bewoording van die artikel toegeskryf word nie, MAAR aan
die verkeerde toepassing van die artikel. Die misbruik word nie in die beswaargrond
met voorbeelde bewys nie.
4.7 In die bewoording van KO, art 31 soos gewysig deur die besluit van Sinode 1964, reël
die eerste bepaling hoe bindende kerklike besluite geneem kan word – by wyse van
meerderheidstem op ’n kerklike vergadering. Die tweede bepaling reël waarop die
gesag berus – op Skrif en Kerkorde. Besluite se bindingskrag word met Skrif- en
Kerkordebewyse ontneem. Die derde bepaling reël ’n wyse waarop die gesag van
besluite vernietig kan word – deur appèl. Daar is ’n bepaalde logika in die volgorde van
die bepalings – en daarom vir die omruiling van die twee sinne van KO, art 31. Eers
nadat ’n bindende besluit geneem is, kan die gesag van die besluit met die nodige
bewyslewering deur ’n appèl vernietig word.
4.8 Die stelling in die motivering dat die meerderheidstem nie altyd reg is nie, is waar. Juis
daarom bepaal KO, art 31 hoe sulke besluite ordelik vernietig kan word. Die stelling
slaag nie daarin om beswaargrond 4 teen die besluit van Sinode 1964 te motiveer nie.
4.9 Die verwysing na besluitneming met algemene instemming, waar die minderheid
konformeer, bevestig dat besluite deur die meerderheid van stemme geneem word.
4.10 Kerklike besluite kan, soos die motivering aantoon, ook met die lot beslis word. Die
wyse van besluitneming dien nie as bewys dat besluite nie by wyse van
meerderheidstem geneem kan word nie.
4.11 Bevinding: Beswaargrond 4
Die motivering van die beswaargrond toon nie aan dat die bewoording van KO, art 31
soos gewysig deur die besluit van Sinode 1964 aan die meerderheidstem gesag
verleen om in die kerk heerskappy te voer nie. Nie die huidige bewoording van KO, art
31 nie, MAAR die verkeerde toepassing en gebruik daarvan in kerklike besluitneming,
kan tot die gesagsmisbruik lei.
YYYYYYY.
RAPPORT: Ad hoc-kommissie – Artikel 31 Kerkorde
1. Opdrag
Die opdrag soos weergegee in die Kommissierapport is deur die Sinode gewysig om
soos volg te lees:
3.4 Die Sinode wys ’n Kommissie aan om:
3.4.1 die moontlike hersiening/wysiging van die bewoording van KO, art 31 te ondersoek
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3.4.2 om aanbevelings daaroor met die nodige motivering aan die volgende sitting van
hierdie Sinode voor te lê vir besluitneming
3.4.3 in die studie veral aandag te gee aan hoe die Skrif en Skrifbegronding in kerklike
besluitneming en besluite duideliker na vore gebring kan word.
(Wysigings in kursief aangetoon.)
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname
2.1 Werkswyse
2.1.1 Die volgende Kommissie is benoem: Drr CJ Smit, J Smit, JH Howell, GJ Meijer, di PA
Coetzee (s), FM Dreyer, RM van der Merwe en proff CFC Coetzee en A le R du
Plooy.
2.1.2 Die Kommissie het op 9 Maart 2009 vergader en gekonstitueer met ds PA Coetzee
as voorsitter en ds FM Dreyer as skriba. Die Kommissie het weer op 22 April 2009
vergader en werksdokumente bespreek.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Bewoording van KO, art 31
(Uitvoering van 3.4.1 en 3.4.2 van die opdrag)
Die studie het laat blyk dat daar plaaslik sowel as in die buiteland kerke is met wie die
GKSA korrespondensie het, wat heelwat studie oor die bewoording van KO, art 31
gedoen het (vergelyk onder andere artikels hieroor in Die Kerkblad asook op
www.kerkrecht.nl). Twee sake kan met betrekking tot moontlike redaksionele wysiging
onderskei word:
(i)
die orde van die twee beginsels wat in artikel 31 vervat is (reg tot appèl en die
binding aan besluite van meerdere vergaderinge)
(ii)
’n fyner en helderder formulering van die wyse waarop ’n meerdere vergadering
tot by besluitneming kom.
Dit blyk nodig te wees dat daar oor hierdie aspekte verdere studie gedoen word.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Skrif en Skrifbegronding in kerklike besluitneming en besluite
(Uitvoering van 3.4.3 van die opdrag)
Na bespreking van die saak aan die hand van huidig beskikbare inligting word die
volgende gevolgtrekkings gemaak:
2.3.1 Daar word tans volstaan met die bestaande reëling in die Kerkorde om die Skrif in
kerklike besluite na vore te bring.
Motivering
2.3.1.1 Die rol van die Skrif en Skrifbegronding in kerklike besluitneming en besluite word
na vore gebring deur bv. die NGB, art 32 en die KO, artt 30, 31, 32 en 33.
Afgevaardigdes het die verantwoordelikheid, in die uitoefening van hulle keurstem,
om binne die raamwerk van die Skrif, Belydenis en Kerkorde besluite te neem.
2.3.1.2 Die konsekwente toepassing van art 49 van die Kerkorde (welomskrewe mandaat,
Deputate nie “strukture” met volmag nie, ens) verdien aandag van meerdere
vergaderings. Dit kan bydra om die nodige Skrifbegronding duideliker in
aanbevelings van Deputate na vore te bring.
2.3.2 Die Deputate wat reeds vir die bestudering van KO, art 31 aangewys is, kry opdrag
om die daarstelling van riglyne te ondersoek waardeur die Skrif en Skrifbegronding
duideliker in kerklike besluite na vore gebring kan word.
Motivering
2.3.2.1 Die riglyne kan die reëlings in Kerkorde-artikels wat Skrifbegronde besluite
bevorder, duideliker na vore bring. Sodoende kan dit beter verreken en toegepas
word in die neem van besluite.
2.3.2.2 Uit die insette wat die Kommissie ontvang het, blyk dat die aard van sake –
wesentlike sake of middelmatige sake – asook die tersake beginsels verreken
behoort te word vir gesagvolle kerklike besluitneming. Die saak benodig nog
verdere studie.
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Besluit: Kennis geneem van 2.3 tot 2.3.2.2.
3. Die Sinode besluit
3.1 Die Sinode neem kennis van 1 en 2 van die Rapport.
3.2 Dat die status quo ten opsigte van die redaksie en reëlings van KO, art 31 gehandhaaf
word, en die moontlike hersiening/wysiging van die bewoording van KO, art 31 verwys
word na die reeds benoemde Studiedeputate vir rapportering in 2012, in die lig
waarvan besluite geneem kan word.
3.3 In die uitvoering van die opdrag moet die Studiedeputate die volgende in ag neem:
3.3.1 Enige moontlike riglyne vir besluitneming moet dien om die Skrif en Skrifbegronding
in kerklike besluite en besluitneming duideliker na vore te bring.
3.3.2 Die reëlings van die Kerkorde rakende Skrifbegronde besluite moet in die studie
verreken word, asook die insette wat ontvang is (vgl. 2.3.2.2).
3.3.3 Riglyne vir besluitneming by ander kerke – veral buitelandse kerke met wie die GKSA
in korrespondensie staan – moet ook verreken word.
3.4 Die opdragte soos verwoord in 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 word aan die Studiedeputate
gegee wat reeds aangewys is om na sake in hierdie verband ondersoek te doen.
Besluit: Pte 3.1 tot 3.4 word goedgekeur.
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20.6 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK PARYS TEEN ’N
BESLUIT VAN SINODE 2006 – KO, ART 48 (Artt 19, 36, 183)
ZZZZZZZ.
Ds BC Smit stel die Beswaarskrif.
AAAAAAAA. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 3.
BBBBBBBB. Ds LSD du Plessis rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 3.
CCCCCCCC. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
Handelinge van Sinode 2006:391, art 19.2.
“3.2 Dat die Sinode die implementering van die voorgestelde nuwe stelsel met ander
Sinodes goedkeur.
Besluit: Goedgekeur.”
Hierdie besluit word geneem na aanleiding van ’n Kommissierapport wat soos volg lui:
“2.3.3.2 (p188) 3.2 Dat die Sinode die implementering van die voorgestelde nuwe
stelsel met die ander Sinodes goedkeur. Die Kommissie beveel aan dat hierdie
aanbeveling goedgekeur en die volgende bygevoeg word: die implementering van die
voorgestelde nuwe stelsel behoort, met inagneming van die probleemareas wat
uitgewys is, trapsgewyse en ordelik ingefaseer te word.
2.3.3.3 Die Kommissie beveel aan dat punte 3.3 en 3.4 bygevoeg word:
3.3 Dat die huidige stelsel in werking bly totdat die nuwe stelsel ordelik en na behore
funksioneer.
3.4 Dat kerke binne taal- en kultuurverband vergader soos dit deur KO, art 30 gereël
word om aan sake soos Bybelvertaling, liturgie, sang en moedertaalonderrig
aandag te gee” (ons onderstreping).
Met die besluit wat geneem is, het die Sinode die aanbevelings van die Kommissie, veral
dat vergaderings binne taal- en kultuurverband sou kon plaasvind, afgekeur.
Die beswaar van die Kerkraad word gerig spesifiek teen hierdie besluit van die Sinode
om voortaan geen erkenning te verleen aan vergaderings binne taal- en
kultuurverband nie.
2. Beswaargronde
Met die besluit word ’n uitgangspunt wat berus op die Skrif en sedert 1961 in die
Gereformeerde Kerke gehandhaaf is, verontagsaam.
Met die besluit kom KO, art 46 in gedrang.
3. Beredenering
By beswaargrond 2.1
Op die Nasionale Sinode 1961 (Acta 1961:43–120) dien ’n uitgebreide studie oor
rasseverhoudinge in die lig van die Skrif. Hoewel net ’n kort samevatting van die
Rapport goedgekeur word, (p115–119, D1) word twee lyne onderskei wat sedertdien
telkens in besluite van Sinodes gehandhaaf is. Dit is die komplementêre beginsels
van eenheid en verskeidenheid binne die liggaam van Christus (vgl. Acta 1961:117,
iv): “Ook die verloste mensheid is ’n eenheid en wel – in Christus. Hierdeur word die
natuurlike onderskeidinge egter nie opgehef nie. ’n Griek bly ’n Griek, ’n man bly ’n
man, ens. In Gal 3:28 en Kol 3:11 leer Paulus nie dat die onderskeidinge uitgewis
word nie, maar dat hierdie onderskeidinge geen verskil maak by die inlywing in die
liggaam van Christus nie. Daaruit vloei voort dat ander gelowiges een met ons in die
Here is en dat hulle as sodanig aanvaar moet word, van watter ras of kleur hulle ook
mag wees.”
Hierdie twee aanvullende lyne ten opsigte van die kerk, wat sowel die eenheid as die
differensiasie in volke, tale en nasies erken, berus op onder meer die volgende
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Skrifgronde: Gen 10 en 11; Hand 2:11; Hand 17:26; Matt 28:19; Rom 9–11 en Op 21:
24 en 26.
Ten spyte van besware en insette van die kant van die GES word hierdie twee lyne
deurgaans vasgehou (vgl. Bylae A) en tydens verskillende Sinodes selfs herbevestig
(vgl. Acta 1976:386, 1 en ook Acta 1985:426–448). Op aandrang van die CRC is die
besluite van 1985 deur Sinode van 1988 geherformuleer, (Acta 1988:840-878) maar
ook in die herformulering (Acta 1988:878, 4.3) word steeds erkenning verleen aan
sowel die eenheid as verskeidenheid binne die eenheid.
Selfs nog in die Rapport wat dien voor Sinode 2006, word kennis geneem van die
besluit van Sinode 1997 waarin dieselfde twee lyne van eenheid en verskeidenheid
opnuut duidelik gestel word (Acta 2006:387, 2.3.2). “Die eenheid wat tussen
gelowiges bestaan, hef egter nie die Godgegewe verskeidenheid van taal en kultuur
op nie. Daarom besluit die GKSA Sinode 1997 (Acta 1997:870, 4.2.1) dat kerke
mekaar sowel binne as buite taal- en kultuurverband in kerkregering bystaan.” Onder
dieselfde punt word ook gestel: “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, byeenkom, aangesien sake (van gedeelde
belange) die Agenda van ’n meerdere vergadering bepaal.”
Met die Kommissierapport wat in 2006 voor die Sinode dien (vgl. Bylae B), word die
klem wat die Deputate geplaas het op die herstrukturering van meerdere
vergaderings, tereg aanbeveel. Om te verseker dat hierdie beklemtoning van eenheid
nie uitloop op die uitwissing van die tweede lyn, naamlik verskeidenheid, wat gestalte
behoort te kry in vergaderings in taal- en kultuurverband nie, beveel die Kommissie
aan dat daar steeds ruimte moet wees vir vergaderings wat die verskeidenheid binne
die eenheid erken. Hierdie aanbevelings van die Kommissie word egter nie aanvaar
nie.
Die gevolg van die Sinode se besluit is dat ’n Skrifbeginsel, naamlik verskeidenheid
binne die eenheid van die liggaam van Christus, nie voldoende erken word nie. ’n
Miskenning van taal en kultuur (volkskap) wat op die lang duur nadelige gevolge
moet inhou vir die kerk van die Here.
By beswaargrond 2.2
Die besluite wat op grond van die Skrif geneem is, is deurgaans tydens verskillende
Sinodes bevestig. Daar word trouens so onlangs soos die Sinode van 1997 erken dat
die model wat deur die Deputate voorgehou word, wat ’n tweestroompraktyk voorstel,
waarin kerklike ondersteuning sowel binne en buite taal- en kultuurverband tot sy reg
kom, ’n Skrifverantwoorde model is (Acta 1997:870, 3.2).
Sedert die Sinode van 1997 was daar geen beswaar ter tafel waarin die Skrifgronde
wat aan die grond lê van bystand sowel binne as buite taal- en kultuurverband,
bevraagteken word nie.
Desnieteenstaande verskraal Sinode 2006 se besluit, sonder opgaaf van Skrifgronde,
die onderlinge bystand deur kerke tot ondersteuning alleen buite taal- en
kultuurverband.
Daarmee word ’n besluit wat vas en bindend is en deur die praktyk oor meer as 5
dekades heen bevestig is, verander sonder dat die noodsaak wat KO, art 46 vereis,
aangetoon is.
4. Versoek
Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Parys versoek hiermee die Algemene Sinode
om op grond van die beswaar weer die beginsel van sowel eenheid as verskeidenheid in
die meerdere vergaderings van kerke te erken. Ons wil dit baie duidelik maak dat ons nie
gekant is teen die gedagte van meerdere vergaderings buite taal- en kultuurverband nie.
Ons beroep is egter dat ook die eerste lyn van vergaderings binne taal- en
kultuurverband erkenning moet ontvang en kerke daarom toegelaat moet word om
volgens die model van Sinode 1997 ook binne taal- en kultuurverband te vergader oor
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sake wat hulle gemeenskaplik het. Voorbeelde vir sake op so Agenda van ’n vergadering
binne taal- en kultuurverband kan gevind word in die Handelinge van Sinode 1997 (Acta
1997:866-867, 2.1.3.2).
DDDDDDDD. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Beredenering
1.1 Inleiding
Die Beswaarskrif voer twee gronde aan vir die versoek dat die Algemene Sinode “weer
die beginsel van eenheid en verskeidenheid in die meerdere vergaderings van kerke
erken”.
1.2 Beswaargrond 1
1.2.1 Die Beswaarskrif haal aan uit Acta 2006:387, 2.3.2 dat “Die eenheid wat tussen
gelowiges bestaan, hef egter nie die Godgegewe verskeidenheid van taal en kultuur
op nie. Daarom besluit GKSA Sinode 1997 (Acta 1997:170, 4.2.1) dat kerke mekaar
sowel binne as buite taal- en kultuurverband in kerkregering kan bystaan”.
1.2.2 Onder dieselfde punt word ook aangehaal dat die Sinode kennis geneem het van die
feit dat: “Op grond hiervan kan kerke op organiese wyse, waar die behoefte bestaan
of waar sake op die tafel kom wat die geografies nabygeleë kerke gesamentlik raak,
byeenkom, aangesien sake (van gedeelde belang) die agenda van ’n meerdere
vergadering bepaal.”
1.2.3 Hierdie aanhalings van die Beswaarskrif bewys juis dat Sinode 2006 nie die
uitgangspunte wat berus op die Skrif en sedert 1961 gehandhaaf word,
verontagsaam nie, aangesien dit die ruimte laat vir die beginsels van beide eenheid
en verskeidenheid.
1.3 Beswaargrond 2
1.3.1 Die Beswaarskrif verwys na die Rapport van die Deputate vir Korrespondensie met
ander Nasionale Sinodes, Acta Sinode 1997:170, 3.2, waarin gestel word dat die
wyse van bystand van kerke in meerdere vergaderings soos in 2.1.2 en 2.1.3 van
bogenoemde Deputaterapport uiteengesit is, ’n Skriftuurlik-verantwoorde wyse van
kerkregering is.
1.3.2 Punte 3.3 en 3.4 van Sinode 1997 behoort egter ook hiermee saamgelees te word,
en lees soos volg:
“3.3 Die Sinode oordeel dat die beginsels gestel in 2.1.2 deur die Deputate
Skrifverantwoord is
3.4 Die praktiese implementering van hierdie beginsels, soos uiteengesit deur die
Deputate, mag ’n goeie vertrekpunt wees vir verdere gesprekvoering met ander
Nasionale Sinodes.”
1.3.3 Hierdie gegewens, in sy geheel gelees, toon aan dat KO, art 46 nie in gedrang
gebring is nie. Vanuit die gestelde en aanvaarde beginsels word die praktiese
implementering gereël.
1.3.4 Die Skrifgronde is behou, ook in die praktiese implementering.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.3.4.
2. Bevinding
2.1 Beswaargrond 1
Die motivering aangevoer in die beswaargrond toon nie dat die besluit van Sinode
2006 die uitgangspunte wat berus op die Skrif en sedert 1961 gehandhaaf word,
verontagsaam het nie.
2.2 Beswaargrond 2
Die motivering van die beswaargrond lewer nie bewys dat die besluit van Sinode 2006
strydig is met KO, art 46 nie. Die Skrifbegronding van vorige besluite is ook in die
besluit gehandhaaf.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 en 2.2.
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3. Die Sinode besluit
3.1 Aanbeveling: Beswaargrond 1
Die beswaar slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Aanbeveling: Beswaargrond 2
Die beswaar slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
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20.7 BESWAARSKRIF:
GEREFORMEERDE
KERK
PRETORIA
(DOLEREND) TEEN BESLUITE VAN SINODE 2006, OOR
“STRUKTURE” VAN MEERDERE VERGADERINGS (Artt 19, 37, 249,
266)
EEEEEEEE.
Die Beswaarskrif word as gestel beskou.
FFFFFFFF.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 3.
GGGGGGGG. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 3.
HHHHHHHH. 3.5.3 en 3.5.4 – Kommissierapport – word verwys na ’n ad hoc-kommissie.
IIIIIIII. Dr G Breed rapporteer namens die ad hoc-kommissie.
JJJJJJJJ.
BESWAARSKRIF
1. Besluite waarteen beswaar gemaak word
Handelinge 2006, art 19.2 –
“Klassisse en Sinodes
2.1 Dat Gebiedsklassisse en Streeksinodes en ’n Algemene Sinode geïnstitueer word.
2.2 Dat Klassisse saamgestel word uit meer kerke, sodat daar genoeg geestesgawes sal wees
om Agendas effektief te behandel.
2.3 Dat as algemene reël nie minder as 15 kerke ’n Klassis sal vorm nie. Daar is ongeveer 410
kerke wat in Klassisse gegroepeer moet word. Aandag moet gegee word aan praktiese sake soos
afstand en koste, sowel as die aanwesigheid van die nodige gawes.
2.4 Dat ’n Kommissie aangewys word wat aan die volgende Nasionale Sinodes ’n voorlopige
voorstel moet verskaf oor die groepering van nuwe meerdere vergaderings en oor die manier
waarop Klassisse Deputate moet afvaardig vir Streeksinodes en Streeksinodes vir die Algemene
Sinode. Hierdie Kommissie mag bestaande Klassisse raadpleeg oor die wyse van groepering, en
mag lede koöpteer indien nodig …”
Besluit: Goedgekeur.”
“4.2 Taal
Aanbeveling
4.2.1 Dat elke nuwe Klassis en die nuwe Sinode hulle eie stappe moet neem in verband met sy
taalmedium, in die raamwerk van die amptelike tale van die (streek? = “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. (Eie
onderstreping.)
Besluit: Goedgekeur.”
2. Inleiding
Prof B Spoelstra in “Die Kerkpad”, Mei 2006:
“Op sterkte van eenheid in leer en lewe kan plaaslike kerke oor kultuurverband heen
korrespondeer en nie oor mekaar “regeer” nie.
Die kernvraag is wat die noodsaaklikheid (KO, art 46) was waarom Sinode 2006 die
“Nasionale Sinode” afgeskaf het.
Sonder insae in die besluit raai ek dat dit nooit oorweeg en aangedui is nie, terwyl ligjare verskil
tussen die mense vanuit Westerse en Afrika-kulture oor liturgie, kerkinrigting, moraliteit, gesag
begrip, Kerk begrip, amp begrip, ensovoorts, BESTAAN.
[Bv.] Die Zuma-hofsaak en hoe die (“algemene mense”) [= veranderde woord, ter wille van
sagtheid] dit beskou, is seker reeds bewys daarvan.
Kom wysiging in kerklike vorme nie uit kontemporêre POLITIEK-SOSIALE denkbeelde op nie?
Gaan die GKSA-KERK “STRUKTUUR” BINNEKORT in ’n MONO-ENGELSTALIGE Sinode STOL
totdat die middelpuntvliedende kragte van geloof-, kulturele en formele VERSKILLE in die
“eenheid” opblaas en tot “vrymaking” van homogene plaaslike kerke binne ’n bepaalde
kultuurverband lei?”
Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Pretoria (Dolerend) het in sy vergadering van 19
Junie 2008 besluit om beswaar aan te teken teen bogenoemde besluite, waardeur probleme
ten opsigte van die taal- en kultuurverskille tussen die betrokke kerke gering geskat word,
en oor die feit dat hierdie ingrypende besluite waardeur die bestaande stand van sake van
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al die kerke aangetas word, en na ons mening in beginsel bots met vorige Sinodebesluite
en Kerkordebepalings.
Beswaargrond 1
Die Sinode 2006 het hierdie besluit geneem sonder wysiging van KO, art 29 en van
Sinodebesluite i.v.m. Ekumenisiteit soos geneem in 1967 en 1985, en soos bekragtig in die
eerste deel van die besluite in 1997.
Motivering
KO, art 29 erken slegs die volgende vergaderings, nl. Kerkraad, Klassis, Partikuliere Sinode,
Nasionale Sinode en Algemene Sinode.
Indien daar nou gesamentlike vergaderings soos Gebiedsklassisse, Streeksinodes, en ’n Algemene
Sinode (met uitsluiting van Nasionale Sinodes) geskep word, wat die hele “ou struktuur”
VERVANG, veronderstel dit eenwording van die kerke onder die verskillende volke, wat eers voltrek
kan word as KO, art 29 wettiglik gewysig is.
Hierdie “eenwording” bots met die beginsels soos vervat in besluite t.o.v. volkere en kerklike
verhoudinge, soos geneem in Sinodes 1967, 1985 en 1997.
In kort is die kern van die besluite van 1967, 1985 en 1997: “Uit die eenheid van die Kerk volg
derhalwe dat ekumenisiteit nie binne die plaaslike Kerk (gemengde eredienste, ens) gesoek word nie,
maar in kerkverband.”
Aangesien die kerkverband waarin verskillende kerke destyds byeengekom het, die Algemene Sinode
was, moet die “kerkverband” waarna verwys is in bogenoemde Sinodebesluite, die Algemene Sinode
beteken … met uitsluiting van die Nasionale Sinodes?
Waarom is die destydse Algemene Sinode ontbind? Is dit Kerkordelik gedoen? Ons kon sodanige
Beswaarskrif en besluit daaroor nie opspoor nie. Hierdie hele kwessie van herstrukturering, ens, hoort
tuis by die Algemene Sinode.
Beswaargrond 2
Besluite i.v.m. die taalkwessie is strydig met die beginsels soos vervat in die Heilige Skrif, o.a.
Hand 2:8 en Rom 10:17, asook NGB, art 32.
Motivering
Waar die kerklike vergaderings naas die eredienste, sakramente, ens, inherent ook deel vorm van die
lidmate se Godsdiensbelewenis, moet ook in die kerklike vergaderings – net soos in die eredienste –
die moedertaal gehandhaaf word.
Die Woord van God herinner ook aan die belangrikheid van die taal. Rom 10:17 stel dit so: “Die geloof
is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die Woord van God.”
So stel Hand 2:8 dit: “En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?”
Dit is dus nie ’n saamgeflanste, gebrekkige Engels nie. Dit is moedertaal. Dit is presies in lyn met
Sinode Handelinge 1967 (p188 c. (1) (2): “As ledemate van die liggaam van Christus word die
gelowiges nie van hulle natuurlike verwantskappe losgemaak nie. Inteendeel, dit gaan om hulle
verlossing in hulle geslagte en om nasies wat in hulle gelowiges en gedooptes verlos word. In die
voleindigde koninkryk sien ons gereddes uit alle nasies en stamme en volke en tale (Op 5:9; Hand
17:26). Verskeidenheid van nasies word veronderstel en gehandhaaf by die stigting van die Kerk op
Pinkster, waar die Evangelie deur elkeen in sy eie taal gehoor word.”
Van hierdie hele aangeleentheid word in die besluit van Nasionale Sinode 1985 (p434, 3.3.2.2-3.3.2.8)
ook kennis geneem. Op p436 onder 5.1.1(ii) en (iii) word gestel: “Daarom behoort, in ’n gemeenskap
waar daar taal- en kulturele verskille tussen gelowiges bestaan, ’n uitwendige of kunsmatige vorm van
eenheid nie afgedwing te word nie. In sulke gevalle is dit verantwoord dat afsonderlike gemeentes met
hulle eie tipe prediking en aanbidding geïnstitueer word.” Daar word besluit dat die “formulering vervat
in 3.3.2.9 van die Deputate nou eksplisiet as sinodebesluit aanvaar word”.
In Handelinge Sinode 1997:870 word “aanbevelings 4.1 tot 4.2.4 goedgekeur dat met die ander
Sinodes gesprek gevoer word op wyses waarop kerke mekaar binne taal- en kultuurverband, asook
buite taal- en kultuurverband in kerkregering bevredigend kan bystaan.” (Eie beklemtoning.)
By die Sinode van Emden in 1571 word besluit om Nederlandse en Vlaamse gemeentes te stig
weerskante van die rivier, net oor taalverskille.
(Vergelyk ook die huidige stryd om moedertaalonderwys. Die eie taal is nie ’n ligtelike kwessie nie.)
Hierdie besluite van 1967, 1985 en 1997 staan steeds, aangesien daar geen kerkordelike besware of
Skriftuurlike besware daarteen ingebring is dat dit herroep moes word nie.
Beswaargrond 3
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Die besluite rondom die taalkwessie bring onoorbrugbare praktiese probleme na vore en
versteur die reeds gespanne eenheid en rus van die kerke, en dit negeer in die proses die
vermaning van NGB, art 32.
Motivering
Dit is nie billik of haalbaar om te verwag dat afgevaardigdes hulle diepste oortuiginge en kerklike en
leerstellige bydraes in ’n ander taal as hulle moedertaal moet verwoord nie. Die geweldige
kultuurverskille en boonop die vreemde taal gaan dit in ieder geval vir die hoorder nog moeiliker maak.
Ons wys ook daarop dat daar talle Bruin- en Swartmense, veral op die platteland, is wat Afrikaans
goed verstaan en praat. Aan die ander kant glo ons dat daar baie predikante is wat dit baie moeilik
gaan vind om hulle behoorlik in kerklike terme in Engels uit te druk.
Die besluit is geforseerd, soos met die invoer van die gesamentlike meerdere vergaderings. As dit in
verband gesien word met die besluite om deur middel van die SARK en NGK se parlementêre
lessenaar agteroor te buig om met die regering te praat, kan hierdie besluite meer polities as kerklik
klink.
NGB, art 32 stel dit so duidelik en eenvoudig: “Ons glo verder dat die regeerders van die Kerk, al is dit
nuttig en goed om onder mekaar bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die Kerk te
handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons
ingestel het nie …
… So neem ons dan alleen aan wat kan dien om eendrag en eenheid te bevorder en bewaar, en
alles te onderhou in gehoorsaamheid aan God.”
Onses insiens het die Sinode met sy besluite juis ’n klimaat geskep waarin onenigheid hoog kan loop.
Beswaargrond 4
Ook KO, artt 30, 48, 49 en 51 word met hierdie besluite saam met art 29 oortree. Dit is immers
ook nie op grond van Beswaarskrifte verander nie.
Motivering
Huidige besluite ignoreer die feit dat art 48 praat van korrespondensie (veral in die sin van
onderlinge bystand), en nie van gedwonge eenwording nie. In art 48 word juis die verskeidenheid
erken, van onder andere lande, tale, kulture.
Teen art 49: Die besluite sluit in dat “’n Kommissie” aangewys word. Volgens hierdie artikel word
werk aan Deputate opgedra. Terwyl die besluite Nasionale Sinodes tot niet maak, gaan daar in elk
geval nie sulke “Nasionale” Sinodes wees waar die “Kommissie” moet rapporteer nie.
2.4 stry ook teen art 30 – Waarom moet die “Kommissie” rapporteer oor sake wat mindere
vergaderings self moet afhandel?
Art 51 se “Algemene Sinode” is ook nie op grond van Beswaarskrifte verander nie. Die bestaan van
Nasionale Sinodes kan nie op hierdie wyse omseil word nie.
Aanbevelings
1. Dat die Sinode 2006 hierdie kunsmatige eenwording in die lig van bostaande tersyde stel en die
saak van vooraf heroorweeg, saam met Sinodes Middellande en Soutpansberg.
2. Aangesien die meerderheid afgevaardigdes na die meerdere vergaderings Afrikaanssprekend is,
of Afrikaans ten minste verstaan, moet dié wat dit nie verstaan nie die kostes vir vertaling self dra,
hetsy in watter taal ook al.
KKKKKKKK.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Opdrag
Beswaarskrif GK Pretoria, KO, art 48.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake ter kennisname
Insette en advies is van prof CFC Coetzee as adviseur ontvang.
Besluit: Kennis geneem.
3. Beoordeling van beswaargronde
3.1 Beswaargrond 1
3.1.1 Bewering deur Beswaarskrif
3.1.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die betrokke besluit van Sinode Potchefstroom net geneem
kon geword het nadat KO, art 29 en sekere besluite van Sinode Potchefstroom gewysig is.
3.1.2 Beredenering deur Beswaarskrif
3.1.2.1 Die Beswaarskrif stel dat die vervanging van die “ou struktuur” ’n eenwording van kerke
onder die verskillende volke veronderstel.
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3.1.2.2

3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2

3.1.3.3
3.1.3.4

Hierdie eenwording is volgens die Beswaarskrif in stryd met die besluite van Sinodes
Potchefstroom 1967, 1985, 1997 omdat – volgens die Beswaarskrif – die besluite van
Sinodes Potchefstroom 1967, 1985, 1997 saamgevat kan word as dat ekumenisiteit nie
binne die plaaslike kerk (gemengde eredienste, ens) gesoek word nie, maar in kerkverband.
Die woord kerkverband verwys volgens die Beswaarskrif net na die Algemene Sinode – met
uitsluiting van Nasionale Sinodes – met die gevolg dat ekumenisiteit volgens die
Beswaarskrif net in die Algemene Sinode gesoek moet word.
Die Beswaarskrif stel verder dat KO, art 29 eers gewysig moes word, aangesien met die
“nuwe struktuur” eenwording van die kerke onder die verskillende volke voltrek word.
Beoordeling van beswaargrond
Die Beswaarskrif se samevatting en interpretasie van die besluite van Sinodes (vgl. 3.1.2.2)
is selektief en eensydig.
Sinode 1964 (Acta 1964:269) het alreeds gestel:
Met die oog op die buitengewone omstandigheid is die Gemeenskaplike Sinode nie genoeg
nie. Dit moet aangevul word daardeur dat die ekumeniese verband deurgaan van die
plaaslike kerke onderling tot by die (Nasionale) Sinodes.
Sinode 1967 (Acta 1967:188, 2.c.7) het ook besluit:
En omdat die kerk een en algemeen is, daarom kan die kerkverband nie voor nasionale of
kleurgrense bly staan nie.
Sinode 1970 (Acta 1970:65) het weer gestel:
Elke rassegroep behoort die reg te hê om ‘n mate van onderskeie ontwikkeling te kies, maar
nooit ten koste van ‘n onderskeidende groep ten opsigte van ras in dieselfde land nie.

3.1.3.5

Ook Sinode 1985 (Acta 1985:435-437, 3.2.2.9 en 6) beklemtoon:
Die eenheid van die kerk as liggaam van Christus moet erken word. Dit mag wenslik wees
om as gevolg van taalkundige of kulturele verskille afsonderlike gemeentes te vorm ...
Gesamentlike erediens, die nagmaal ingesluit, tussen Christene, ongeag hulle ras, is ’n
uitdrukking van die eenheid van die liggaam van Christus.
3.1.3.6 Die vertrekpunt van die Beswaarskrif (die vervanging van die “ou struktuur” is eenwording,
3.1.2.1 hierbo) is dus nie korrek nie, aangesien die “ou struktuur“ alreeds die eenheid van
die kerke onder volkere as vertrekpunt gehad het en net ’n praktiese orde gereël het hoe
hierdie eenheid uitgeleef kon word.
3.1.3.7 Die verdere stelling van die Beswaarskrif (ekumenisiteit moet net in die Algemene Sinode
gesoek word, 3.1.2.3 hierbo) is ook nie korrek nie, aangesien met die besluit in 1964 om oor
te gaan tot die vorming van die Algemene Sinode, alreeds gewys is op die noodsaak dat die
ekumeniese verband deurgaan van die plaaslike kerke onderling tot by die (Nasionale)
Sinodes.
3.1.3.8 KO, art 29 stel die beginsel van kerkverband en meerdere vergaderings. Die spesifieke
verwysing na watter meerdere vergaderings onderhou word, vorm dus nie die wese van KO,
art 29 nie. Wanneer ’n nuwe besluit geneem word oor watter meerdere vergaderings
onderhou gaan word, volg die wysiging van KO, art 29 dus uit die besluit.
3.1.4 Bevinding oor beswaargrond
3.1.4.1 Uit die beoordeling volg dat die Beswaarskrif nie korrek is wanneer beweer word dat KO, art
29 eers gewysig moes gewees het of dat sekere Sinodebesluite gewysig moes gewees het
nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.1.4.1.
3.1.5 Aanbeveling
3.1.5.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 1 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Beswaargrond 2
3.2.1 Bewering deur Beswaarskrif
3.2.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die Sinodebesluite insake die taalkwessie strydig is met die
Skrif en Belydenis, aangesien moedertaal in kerkverband gehandhaaf moet word.
3.2.2 Beredenering deur Beswaarskrif
3.2.2.1 Die Beswaarskrif neem as vertrekpunt die stelling dat in kerklike vergaderings die
moedertaal gehandhaaf moet word – net soos in die eredienste.
3.2.2.2 Die Beswaarskrif fundeer die belang van moedertaal deur te verwys na Romeine 10:17 (die
geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die Woord van God) en Handelinge 2:8
(En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?).
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3.2.2.3

Die Beswaarskrif gee geen gronde vanuit die Belydenis nie, maar verwys wel na besluite
van Sinodes 1967, 1985 en 1997, asook die situasie by die Sinode van Emden (1571) om
die belang van moedertaal te beklemtoon.
3.2.3 Beoordeling van beswaargrond
3.2.3.1 Die Beswaarskrif stel tereg dat taal ’n belangrike faktor is wanneer dit om die verkondiging
van die Evangelie gaan.
3.2.3.2 Die Beswaarskrif stel egter ten onregte dat moedertaal ook in kerklike vergaderings
gehandhaaf moet word.
3.2.3.3 Die Skrifbewyse wat aangevoer word (3.2.2.2 hierbo) handel naamlik oor die verkondiging
van die evangelie en die verstaanbaarheid daarvan en nie oor die plek van moedertaal op
kerklike vergaderings nie.
3.2.3.4 Verder word geen bewysvoering vanuit die Belydenis gedoen nie. Die bewering in die
beswaargrond dat die besluite strydig is met NGB, art 32 word dus geensins beredeneer
nie.
3.2.3.5 Ook die Sinodebesluite wat aangehaal word, bied geen gronde vir die stelling dat
moedertaal in kerklike vergaderings gehandhaaf moet word nie. Inteendeel, die besluit van
Sinode 1985 wat aangehaal word, is nié die besluit wat geneem is nie (vgl. Acta 1985:437,
6 met Acta 1985:435, 3.3.2.9). Daarmee saam vorm die aangehaalde besluite van Sinode
1967 deel van ’n stel aanbevelings wat eerstens fokus op die vraag of “gemengde
eredienste” ’n beginsel is (Acta 1967:188, c1-c5), waarna spesifiek oor kerkverband gestel
word dat kerkverband nie voor nasionale of kleurgrense kan bly staan nie (Acta 1967:188,
c7-c8). Ook Sinode 1997 (Acta 1997:8.5.2, 2.1.2.5) stel dat eiesoortige aspekte soos taal,
landsomstandighede en gebruik (KO, art 85) ’n invloed het op die besondere weg wat Kerke
volg om mekaar by te staan, maar dui geensins aan dat moedertaal in kerklike vergaderings
gehandhaaf moet word nie.
3.2.3.6 Ook die verwysing na die besluit van die Sinode van Emden gee geen bewys dat
moedertaal in kerkverband gehandhaaf moet word nie.
3.2.3.7 Dit is nodig om in gedagte te hou dat die besluite van Sinode 2006 juis beklemtoon dat elke
afgevaardigde aan gesprekvoering en besluitneming moet kan deelneem en dat elke
vergadering moet verseker dat taalverskille nie tot gebrekkige kommunikasie lei nie (Acta,
2006:389, 4.2.1).
3.2.4 Bevinding oor beswaargrond
3.2.4.1 Uit die beredenering volg dat die beswaarskrif nie korrek is wanneer beweer word dat die
Sinodebesluite insake die taalkwessie strydig is met die Skrif en Belydenis nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1 tot 3.2.4.1.
3.2.5 Aanbeveling
3.2.5.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 2 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Beswaargrond 3
3.3.1 Bewering deur Beswaarskrif
3.3.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat Sinodebesluite insake die taalkwessie die vermaning van
NGB, art 32, negeer deurdat onoorbrugbare praktiese probleme geskep word wat die reeds
gespanne eenheid en rus van die kerke versteur.
3.3.2 Beredenering deur Beswaarskrif
3.3.2.1 Die Beswaarskrif neem as vertrekpunt dat afgevaardigdes na meerdere vergaderings in ’n
ander taal as hulle moedertaal moet optree (praat of aanhoor).
3.3.2.2 Die Beswaarskrif stel dat hierdie optrede in nie-moedertaal onbillik en nie haalbaar is nie.
3.3.2.3 Die Beswaarskrif beredeneer dat die besluite rondom taal gevolglik ’n klimaat geskep het
waarin onenigheid hoog kan loop en wat sodoende nie aandag gee aan die vermaning van
NGB, art 32 waarin gestel word dat alleen dit wat eendrag en eenheid bevorder en bewaar,
aangeneem word nie.
3.3.3 Beoordeling van beswaargrond
3.3.3.1 Die Beswaarskrif gee geen bewyse dat die besluit van Sinode 2006 afgevaardigdes na
meerdere vergaderings verplig om in ’n ander taal as hulle moedertaal op te tree nie.
3.3.3.2 Inteendeel, Sinode 2006 het juis rondom taal besluit (Acta 2006:389, 4.2):
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.
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Elke afgevaardigde moet kan deelneem aan gesprekvoering en
besluitneming van sake op die Agenda.
3.3.3.3 In die besluit is die vertrekpunt juis dat elkeen in sy eie moedertaal moet kan optree en dat
die moontlikheid van onenigheid rondom taal verreken is. Sinode 2006 het dus juis wel met
die besluitneming die eendrag en eenheid probeer bevorder.
3.3.4 Bevinding oor beswaargrond
3.3.4.1 Uit die beredenering volg dat die Beswaarskrif nie korrek is wanneer beweer word dat
Sinodebesluite insake die taalkwessie die vermaning van artikel 32, NGB, negeer nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.3.1 tot 3.3.4.1.
3.3.5 Aanbeveling
3.3.5.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 3 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Beswaargrond 4
3.4.1 Bewering deur Beswaarskrif
3.4.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat KO, artt 30, 48, 49 en 51 oortree is, aangesien dit nie op grond
van Beswaarskrifte verander is nie.
3.4.2 Beredenering deur Beswaarskrif
3.4.2.1 Die Beswaarskrif stel dat KO, art 30 oortree word, aangesien die Kommissie vanuit die
Nasionale Sinodes aan die daaropvolgende Nasionale Sinodes moes rapporteer oor sake
wat mindere vergaderings self moes afhandel.
3.4.2.2 Die Beswaarskrif stel dat KO, art 48 oortree word, aangesien KO, art 48 van
korrespondensie en nie van gedwonge eenwording praat nie.
3.4.2.3 Die Beswaarskrif stel dat KO, art 49 oortree word, aangesien ’n Kommissie in plaas van
Deputate aangewys word en omdat dié Kommissie ook nie meer kan rapporteer nie,
aangesien die Nasionale Sinodes nie weer vergader nie.
3.4.2.4 Die Beswaarskrif stel dat KO, art 51 oortree word, omdat die Algemene Sinode nie op grond
van Beswaarskrifte verander is nie.
3.4.3 Beoordeling van beswaargrond
3.4.3.1 Ten opsigte van die beweerde oortreding van KO, art 30 beredeneer die Beswaarskrif
geensins hoekom gestel word dat die Kommissie rapporteer oor sake wat mindere
vergaderings self moet afhandel nie. Die stelling dat KO, art 30 oortree word, word dus nie
bewys nie.
3.4.3.2 KO, art 48 stel dat kerke en kerkvergaderings gemeenskap met mekaar beoefen op grond
van hulle eenheid in Christus. Die wyse waarop hierdie eenheid beoefen word, word nie
voorgeskryf nie, maar prakties gereël. Aangesien alle kerke wat deel van die “ou” Algemene
Sinode was, alreeds een was (vergelyk die beredenering hieroor in 3.1.3 hierbo) is die
besluit van Sinode 2006 net ’n ander praktiese inkleding van die beginsel van KO, art 48.
Die stelling dat KO, art 48 met die besluit van Sinode 2006 oortree word, is dus nie geldig
nie.
3.4.3.3 In die Beswaarskrif se beredenering rondom KO, art 49, word die besluit van Sinode 2006
verkeerd gelees:
3.4.3.3.1
Paragraaf 3 van die Acta van Sinode 2006 (Acta 2006:387-391) bevat ’n samevatting van
besluite van die Artikel 48 KO-deputate van die onderskeie Nasionale Sinodes wat uit die
notules van hulle vergaderings saamgevoeg is.
3.4.3.3.2
Die Kommissie waarna verwys word in 2.4 (Acta 2006:387) is dus ’n Kommissie
saamgestel deur die vergadering van die onderskeie artikel 48 KO-deputate en nie
Deputate aangewys deur Nasionale Sinode 2006 nie.
3.4.3.3.3
Hierdie Kommissie moes dan ook rapporteer aan die onderskeie Nasionale Sinodes wat
na Junie 2005 vergader het – wat gebeur het deur die Rapporte van die onderskeie artikel
48 KO-deputate aan die onderskeie Nasionale Sinodes (in die geval van Sinode
Potchefstroom tydens Sinode 2006 – Acta 2006:392-398).
3.4.3.3.4
Sinode 2006 het dus geen Kommissie in plaas van Deputate aangewys nie.
3.4.3.4 KO, artt 47, 50 en 51 reël die praktyk van KO, art 29, naamlik hoe kerkverband in meerdere
vergaderings gereël word. Hierdie reëlings vind plaas na aanleiding van gesprekke tussen
die onderskeie Nasionale Sinodes se Deputate Artikel 48 KO, in opdrag van die onderskeie
Nasionale Sinodes. So het Sinode Potchefstroom in 1991 na aanleiding van twee
Beskrywingspunte opdrag gegee dat die samewerking van ’n ander Nasionale Sinode
verkry moes word om ’n buitengewone Algemene Sinode op te roep om oor die
samestelling van die Algemene Sinode te besin. Dit het daartoe gelei dat Algemene Sinode
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1992 besluit het dat die onderskeie Nasionale Sinodes in gevolge van KO, art 48 met
mekaar moes beraadslaag totdat ooreenstemming bereik kon word insake die samestelling
van die Algemene Sinode, waarna die Algemene Sinode weer byeengeroep moes word.
Hierdie ooreenstemming is in 2006 bereik en op grond van hierdie ooreenstemming kan
KO, art 51 nou deur die Algemene Sinode gewysig word.
3.4.4 Bevinding oor beswaargrond
3.4.4.1 Uit die beredenering volg dat die Beswaarskrif nie korrek is wanneer beweer word dat KO,
artt 30, 48, 49 en 51 oortree is nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.4.1 tot 3.4.4.1.
3.4.5 Aanbeveling
3.4.5.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 4 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.5 Samevattende Aanbevelings
3.5.1 Die beswaar slaag nie.
3.5.2 Aan die aanbevelings in die Beswaarskrif word geen gevolg gegee nie.
Besluit: Goedgekeur.
Besluit: Punt 3.5.3 en 3.5.4 word geskrap en na ’n Kommissie verwys om ’n herformulering
voor te berei en aan die Sinode voor te lê. Die volgende Kommissie word deur die vergadering
aangewys: Drr G Breed (s), JV Fatuse, ds JP Sithole, proff D Mashau en JM Vorster.
LLLLLLLL.
RAPPORT VAN AD HOC-KOMMISSIE OOR 3.5.3 EN 3.5.4
1. Die Algemene Sinode van die GKSA oordeel dat die inleiding tot die Beswaarskrif sowel as die
tweede aanbeveling by die Beswaarskrif uitlatings bevat wat deur afgevaardigdes na die Sinode
as rassisties en beledigend ervaar word.
2. Die Nasionale Sinode van die GKSA het in 1970, art 40 p60-67 ’n besluit geneem dat rassisme in
al sy vorme sonde is, en in die lig van hierdie besluit distansieer die Algemene Sinode haarself
van hierdie uitlatings in die Beswaarskrif.
3. Die Algemene Sinode van die GKSA 2009 wys Gereformeerde lidmate opnuut op die besluit van
1970 en roep alle gelowiges op om alle vorme van rassisme en haatspraak tussen mense van
verskillende rasse teen te staan en om te strewe na versoening en vrede en die vergestalting van
gemeenskap van gelowiges.
4. Die Algemene Sinode van die GKSA stel die beswaardes in kennis van hierdie oproep by wyse
van ’n kerklike skrywe.
Besluit: Goedgekeur.
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20.8 BESWAARSKRIF: BR AJ BURGER TEEN BESLUITE VAN DIE
NASIONALE SINODE POTCHEFSTROOM
1985: RAKENDE FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN
DIAKENS
1997: RAKENDE DIE REDAKSIE VAN KERKORDE ARTIKEL 25
(Artt 19, 38, 189, 190, 303, 329)
MMMMMMMM. Die Beswaarskrif word as gestel beskou.
NNNNNNNN. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 7.
OOOOOOOO. Ds AB van der Walt rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 7.
PPPPPPPP.
Besluit: Die Kommissierapport word terugverwys.
QQQQQQQQ. Ds H Reinecke rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 7.
RRRRRRRR.

VERSOEK

1. Versoek om ontvanklikheid vir die Aanvullende Agenda van die Algemene Sinode
2009
In oorweging van ontvanklikheid is die volgende kronologiese verloop van beide besware
ter sprake:
Die besware het gedien op die Vergaderings van die Kerkraad Gereformeerde Kerk
Pinetown wat dit nie gehandhaaf het nie. Aangesien die beswaarde nie sy weg
oopgesien het om by die besluit te konformeer nie, en die weg van Appèl by
Streeksklassis nie ter stigting geag is nie, het die Kerkraad advies gevra van prof A le
R du Plooy.
Op grond van die advies is die besware gerig aan die Streeksinode Vrystaat en KwaZuluNatal (18 &19 November 2008) wat die oorweeg het en inhoudelik nie gehandhaaf het
nie.
Steeds aan die hand van die advies en gegrond op Nasionale Sinode Potchefstroom
handelinge word die saak nou gerig aan die Algemene Sinode 2009 vir oorweging.
2. Motivering van versoek
(a) Kerkregtelike Advies
Die advies van prof A le R du Plooy was in verwysing na die 1994 Nasionale Sinode
Potchefstroom se hantering van die gevolge van die handhawing van ’n Beswaarskrif
(1991) van prof B Spoelstra oor die prosedure vir Beswaarskrifte. Dat op aanbeveling
van die Kerkraad die beswaarde die saak direk kan rig tot die Streeksinode vir
hantering van die inhoudelike van die saak.
Die Regsdeputate stel dit as volg vir oorweging (1994:52, 53):
“Die vraag ontstaan of daar tans net een weg is vir die hantering van ’n Beswaarskrif,
nl. toetsing langs die kerklike weg, of twee weë, nl. dat ’n beswaar deur ’n individu
ook na toetsing en afwysing nog steeds by ’n betrokke meerdere vergadering
ingedien kan word. Die Deputate se interpretasie van die gehandhaafde beswaar
van prof B Spoelstra is dat Beswaarskrifte die kerklike weg moet volg met dien
verstande dat indien die weg na die volgende meerdere vergadering afgesluit word,
’n beswaarde nie die reg ontsê kan word om self die beswaar by die betrokke
meerdere vergadering in te dien nie. In só ’n geval moet ’n beswaarde egter duidelik
aantoon waarom nie in die mindere vergadering se oordeel berus kan word nie.”
Dié Rapport is beoordeel deur ’n Kommissie van Pre-Advies en op grond van die
Kommissie se bevinding besluit die Sinode as volg (1994:53):
“Die reg van direkte toegang tot enige meerdere vergadering vir aangeleenthede wat
dit Skriftuurlik regverdig, word nie deur 1991 se besluit geblokkeer nie.”
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(b) Onvermoë om te konformeer by die Kerkraadsbesluit
Sonder om in te gaan op vele redes waarom die beswaarde nie die Kerkraad se
besluit as reg vir die kerk kan aanvaar nie, word die kern waarom nie gekonformeer
word nie, saamgevat.
Die Kerkraad is van oordeel dat die beswaar nie aandui “dat die praktyk van
huisbesoek, as wyse van toerusting van alle lidmate, in stryd met die Skrif is nie.”
Daarin word die wese van die beswaar egter gemis, aangesien die beswaar dit nie
het teen huisbesoek as sodanig nie, maar dat “huisbesoek aan almal” verhef word tot
’n Skrifgefundeerde Goddelike opdrag. Die beswaarde kan nie konformeer nie,
aangesien dit as dwaling ervaar word wanneer iets wat nie vanuit die Skrif voortkom
nie, aan die Kerk voorgehou word asof dit wel uit die Skrif self kom as Goddelike
opdrag.
(c) Onvermoë om te konformeer by die Streeksinode se besluit
Hier word gepoog om die wese weer te gee waarom die beswaarde nie tot die
Streeksinode se besluit kan konformeer nie sonder om die besluit in detail te
behandel.
In die beredenering wat die Streeksinode besluit onderlê, word na die volgende
Skrifgedeeltes verwys: Ef 4:1-16; 1 Kor 12:12-31; Rom 12:1-8. Teksgedeeltes gerig
tot die gemeente (gelowiges) wat handel oor hulle onderlinge eenheid en
gemeenskap asook oor die gawes en dienste wat hulle toerus. En alhoewel daar in
geeneen van hierdie gedeeltes enigsins sprake is van die wyse waarop die
toerusting gedoen word nie, en alhoewel hierdie gedeeltes juis op die hele gemeente
se onderlinge gemeenskapsbeoefening fokus, maak die beredenering ’n sprong dat
diakens self pertinent huisbesoek by elkeen in gemeente moet bring as ’n
noodsaaklike, praktiese implikasie; dat dit ’n Skrifafgeleide Goddelike opdrag is.
Hierdie sprong word geensins beredeneer nie en waarom daar nie ook ander
praktiese implikasies en werkswyses kon wees nie, word nie aangedui nie. Trouens,
die praktiese onmoontlikheid dat die Sewe in Handelinge 6 nie self al die duisende
sou kon besoek nie, word nie verreken nie. Die beswaarde is van opinie dat hierdie
sprong nie Skrifgefundeerd is nie en kan daar nie gekonformeer word nie. Die
praktyk en belangrikheid van diakonale huisbesoek aan almal in die gemeente is nie
tersake in hierdie besware nie – maar die verklaring daarvan as Goddelike opdrag is
nie Skrifgetrou nie.
3. Versoek
Die beswaarde is van oordeel dat voldoen word aan die vereistes soos toegepas in
Sinode 1994 (Acta 1994:52,53) en soos geadviseer deur prof A le R du Plooy. Derhalwe
die versoek dat die Algemene Sinode 2009 die saak ontvanklik sal vind vir hulle
vergadering van Januarie 2009. Dat u sodoende ondersteunend meewerk in die volg van
die kerklike weg sonder dat die reg tot beswaar by ’n meerdere vergadering teen besluite
van die meerdere vergadering, deur ’n mindere vergadering afgesluit word.
SSSSSSSS.
BESWAARSKRIF 1 – 1985: RAKENDE FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN
DIAKENS

1. Struktuur van die Beswaarskrif(te)
Aangesien die twee besware grotendeels die verloop van die saak in gemeen het, word
vervolgens eers ’n gesamentlike historiese verloop weergegee om noodwendige
herhaling daarvan te voorkom. Dit word gevolg deur ’n kort opmerking wat weereens vir
beide besware geld, waarna die besware dan afsonderlik as twee selfstandige besware
gestel word teen twee afsonderlike besluite. Behalwe die gesamentlike aanloop, word
versoek dat die Sinode dit eweneens as twee afsonderlike besware sal oorweeg.
2. Historiese verloop
Die ondersoek en besluite rakende die skopus van die diaken diens het ’n lang verloop
op Nasionale Sinodes Potchefstroom, met die volgende tersaaklike verwysings:
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(a) 1927 (Acta 1927:106 ev) – Die Sinodebesluit beperk die skopus van diakendiens tot
“armversorging”.
(b) 1964 (Acta 1964:391 ev) – ’n Beskrywingspunt van Part Sinode Kaapland-SWA in
verskil met die 1927-besluit lei tot Studiedeputate vir “deurtastende studie van die
amp van die diakens aan die hand van die Heilige Skrif, die Belydenis, die Kerkorde,
die Kerkgeskiedenis en die Bevestigingsformulier van diakens”.
(c) 1967 (Acta 1967:160 ev) – Die studie is nie voltooi nie “gesien die moeilike materie
wat diepgaande en lang besprekinge vereiste maak ...”, en die Sinode wys weer
Studiedeputate aan om die studie af te handel.
(d) 1970 (Acta 1970:338 ev) – Die Sinode neem kennis van die Studierapport, maar wys
die aanbevelings af en “volstaan by die studie”.
(e) 1973 (Acta 1973:151 ev) – ’n Beswaar word gemaak teen die besluit van 1970 en
wel a) die verwerping van aanbevelings en die blote volstaning met die studie; b) die
verenging van die amp in KO, art 25; en c) die verskraling van die diakendiens in die
Bevestigingsformulier. Die Sinode gee nie uitspraak nie en wys Deputate aan om die
beswaar te ondersoek en die volgende Sinode te adviseer.
(f) 1976 (Acta 1976:441 ev) – Die Deputate adviseer dat die beswaar nie slaag nie. Die
Sinode keur die Deputate se aanbeveling egter af, aangesien die Deputaterapport
bykans geen verwysing het na “moeilike eksegetiese vraagstukke met verreikende
implikasies” nie. Die beswaar word weer na Deputate verwys.
(g) 1979 (Acta 1979:592 ev) – Die Deputate adviseer dat die beswaar gehandhaaf word
oor die besluit om aanbevelings in die 1970-Studiedeputateverslag te verwerp en
bloot by die studie te volstaan, asook t.o.v. die verenging van die diakendiens in die
Bevestigingsformulier, maar dat die beswaar t.o.v. KO, art 25 nie slaag nie. Alhoewel
die Sinode voorkom as ondersteunend soos blyk uit besluit t.o.v.
Bevestigingsformulierhersiening (1979:493), word geen uitspraak gelewer oor die
beswaar nie, klaarblyklik weens ’n organisatoriese flater.
(h) 1979 (Acta 1979:573 ev) – Na aanleiding van sake uit die SDDS-rapport, wys die
Sinode Studiedeputate aan “Om met inagneming van die studiestuk oor die
diakenamp (kyk Acta Sinode 1970) die hele amp van die diaken en die skopus van
barmhartigheid te ondersoek asook die moontlike koördinering met ander
ondernemings van diakonale aard wat die kerkverband mag raak”.
(i) 1982 (Acta 1982:468, 469) – Die Deputateverslag rakende die beswaar soos gedien
in 1979 word weer oorweeg en Sinode handhaaf die beswaar t.o.v. die 1970-studieaanbevelings en Bevestigingsformulier, maar die beswaar teen KO, art 25-redaksie
slaag nie.
(j) 1982 (Acta 1982:495 ev) – Die Sinode neem kennis van die Rapport van die
Studiedeputate voortspruitend uit die 1979 SDDS-rapport (h hierbo). Een konklusie
in die Rapport is dat die skopus van die diakendiens in lyn is met die Studiedeputate
se Rapport van 1970.
(k) 1982 (Acta 1982:439) – Aangesien Sinode 1979 nie uitspraak gegee het aangaande
die 1973-beswaar nie, is die Formulieropdrag van 1979 nie voltooi nie en word die
opdrag weer verwys na Deputate.
(l) 1985 (Acta 1985:335 ev) – Die Bevestigingsformulier vir Diakens word goedgekeur
soos tans opgeneem in die Psalmboek. Die beswaar gestel in 4 gaan teen hierdie
besluit.
(m) 1997 (Acta 1997:562 ev) – Die Sinode word versoek om die redaksie van KO, art 25
te wysig en in lyn te bring met die gewysigde (1985) Bevestigingsformulier vir
Diakens, aangesien die materiële verskil ’n wanbalans en spanning tussen Formulier
en KO tot gevolg sou hê. Die Sinode keur die voorgestelde revisie van KO, art.25
goed soos opgeneem in Psalmboek en wit Kerkordeboekie. Die beswaar gestel in 5
gaan teen hierdie besluit.
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3. Opmerking
Beide die besware wat vervolgens gestel word, het dit nie teen die besluite rakende die
skopus van die diakendiens nie en wil dit ook nie weer aan die orde stel nie. Verder is
hierdie nie ’n beswaar teen enige werkswyse wat enige diakonie sou volg nie, in die
besonder huisbesoek aan die hele gemeente. Dit gaan nie oor die sinvolheid, nodigheid
of praktiese uitvoerbaarheid van diakonale huisbesoek aan almal in die gemeente nie.
Beide besware handel oor die regverdiging, al dan nie, van ’n spesifieke werkswyse wat
deur die Kerke in Nasionale/Algemene Sinode aan diakonieë opgelê word van hoe
diakens in plaaslike gemeentes met plaaslike omstandighede hulle opdrag in praktyk
moet uitvoer.
Dit is die hoop van die beswaarde dat die Engelse teks ’n duidelike weergawe van die
saak in strekking sowel as inhoud is, maar indien daar tog verskille sou voorkom, word u
versoek om die Afrikaanse teks as die mees korrekte te gebruik.
Ter ondersteuning van duidelikheid word alle aanhalings in kursief weergegee met teks
verwysings synde (jaartal: bladsynommer).
4. Beswaar teen besluite van die Nasionale Sinode Potchefstroom 1985 rakende
Formulier vir die bevestiging van diakens
4.1 Besluit waarteen beswaar gemaak word
Beswaar word gemaak teen die besluit van die Nasionale Sinode Potchefstroom
1985 (Acta 1985:357) wat lui: “Besluit: 1. Ná wysiging goedgekeur” ten opsigte
van die voorgestelde Verkorte Formulier vir die Bevestiging van Ouderlinge en/of
Diakens (Acta 1985:354-357).
Die volledige Formulier is soos opgeneem in die nuwe Psalmboek en slegs die
direk verwante dele waarteen die beswaar gaan, word vervolgens aangehaal (eie
onderstreping):
“... Vir dié doel (om as diaken bevestig te word) moet u, broeder(s) wat bevestig
word, en ook alle aanwesiges eers uit die Woord van God
kort uiteensetting
van die instelling en ampswerk van die diakens aanhoor.
Saam met u medediakens moet u –
almal besoek en hulle aanspoor ...
deur elkeen te besoek sorg dra dat ...
U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou ...
Belowe u om u Goddelike opdrag getrou en met ywer ...”
4.2 Motivering
Die nodigheid en/of wenslikheid van huisbesoek deur diakens en die bediening
van almal in die gemeente is nie ter sprake in hierdie beswaar nie, maar wel die
feit dat ’n praktiese werkswyse as direktief voorgeskryf word asof voortspruitend
vanuit die Woord van God. Om iets wat nie vanuit die Skrif voortkom of afgelei
word nie, aan die kerk voor te skryf as ’n “Goddelike opdrag” is onskriftuurlik en
in stryd met ons Gereformeerde Belydenis en praktyk.
4.3 Beredenering

4.3.1

Beswaargrond 1: Die werkswysebepalings in die Formulier is nie vanuit Skrif of Belydenis
gefundeer nie en om dit as sodanig voor te hou, is in stryd met die Gereformeerde Belydenis.
Die doel van die Formulier word in die Formulier self gestel synde vanuit die Skrif ’n
uiteensetting te gee aangaande die diakendiens. Die Skriffundering van bykans die hele
Formulier, die skopus van die diakendiens met die hele gemeente as fokus kom duidelik na
vore in die Beskrywingspunte en verslae van Studiedeputate soos gedien by verskeie
Sinodes van 1964 (Acta 1964:390 ev as deel van Beskrywingspunt), 1970 (Acta 1970:338 ev
as Rapport van Studiedeputate) en 1982 (Acta 1982:495 ev as deel van ’n tweede
Studiedeputate). Verder ook soos toegepas in handhawing van die Beswaarskrif gedien by
Sinodes 1973 (Acta 1973:151 ev), 1979 (Acta 1979:592 ev) en 1982 (Acta 1982:439).
Die voorskrif van ’n bepaalde werkswyse figureer egter geensins in enige van hierdie stukke
nie. Die spesifieke voorskrif (om almal in die gemeente te besoek) sou ook nie prakties
uitvoerbaar kon wees in die instellingsgemeente van Jerusalem in Handelinge 6 nie, soos
afgelei kan word van die verhouding van die aantal diakens teenoor die aantal gelowiges in
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4.3.2

4.3.3

4.4

die gemeente. Trouens, nêrens in die Skrif kon die beswaarde enige verwysings vind wat
enigsins op ’n bepaalde werkswyse sou dui nie.
Tóg wil die Formulier ’n spesifieke werkswyse van diakens voorhou met Goddelike gesag
synde vanuit die Skrif geleer – ’n “Goddelike opdrag”.
Dit is in stryd met Gereformeerde Skrifgebruik en in stryd met ons Gereformeerde Belydenis
soos geformuleer in NGB, art 7.
Beswaargrond 2: Die redaksie van die Formulier vir bevestiging van Diakens is nie in
harmonie met ander Bevestigingsformuliere nie.
Die praktiese werkswyse van huisbesoek deur die besondere dienste (ampte) in die kerk is
by ouderlinge en predikante net so ’n aanvaarde en ordelike gebruik as in die geval van
diakens. Tóg word dit nie in die Formuliere vir bevestiging van predikante en ouderlinge
voorgehou as synde ’n Goddelike opdrag wat vanuit die Skrif geleer word nie. Hierdie
Formuliere bepaal hulle by die weergee van die beginsels en doel van die dienste (ampte) en
laat die praktiese werkswyse oor aan die plaaslike Kerkrade (met ordebepaling in die
Kerkorde). Die feit dat huisbesoek as werkswyse nie in hierdie Formuliere gestel word nie,
verminder egter geensins die erns wat predikante en ouderlinge (Kerkrade) aan die dag lê in
die oorweging en bepaling van hul werkswyse in die gemeentes nie.
Die dienste van predikant, onderling en diaken is gelyk, elkeen onderskei na gelang van die
bepaalde roeping. Daar is geen fundering waarom ’n bepaalde werkswyse by een (diaken)
uitgelig moet word en by die ander nie. Vanuit die gelykheid van die dienste is daar die
verwagting dat die benadering in Bevestigingsformuliere ooreen sou kom.
Die Formulier vir die bevestiging van diakens, wat ’n bepaalde werkwyse (huisbesoek aan
almal) pertinent as deel van ’n “Goddelike opdrag” voorskryf, is nie in harmonie met die
Formuliere vir die bevestiging van predikante en ouderlinge nie, wat uitsluitlik hou by
spesifieke Skrifafgeleide beginsels en doel van die onderskeie ampte.
Beswaargrond 3: Die voorskrif in die Bevestigingsformulier vir Diakens van ’n werkswyse wat
nie vanuit die Skrif self opkom nie, is in stryd met die struktuur van die Gereformeerde
Kerkregering.
Geskoei op die struktuur van gereformeerde kerkregering soos na vore kom in
“Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering – Handboek by die Kerkorde” deur dr Bouke
Spoelstra (1989:1, 8) word Kerkreg beskryf as die reg wat Christus as Koning en Hoof van sy
volk, die kerk voorskryf en wat deur eksegese vanuit die Skrif voortkom. Kerkregering is dit
wat voorkom wanneer die Kerkreg in praktyk toegepas word, en die Kerkorde dien as
ordebepalings wat opsieners bystaan in die praktiese uitvoer van die Kerkreg in regering van
die kerk.
Huisbesoek as spesifieke en klaarblyklik enigste Goddelike werkswyse is nie direk eksegeties
verantwoordbaar nie. Dit is ’n afleiding/beoordeling van ’n praktiese wyse om die Goddelike
opdrag tot uitvoer te bring, soos daar ook ander moontlike werkswyses sou kon wees. Deur ’n
praktiese werkwyse vir die ordelike en stigtelike uitvoering van die diakendiens in die
Formulier vir bevestiging van Diakens in te sluit synde vanuit die Woord van God as deel van
’n Goddelike opdrag, verhef iets wat hoogstens ’n ordereëling kan wees tot Kerkreg – iets wat
in stryd is met die Gereformeerde Kerkregeringstruktuur.

Aanbeveling
Sou hierdie beswaar teen die bepaling in die huidige Formulier gehandhaaf word, word
aanbeveel om die tersaaklike dele in die Formulier te wysig om as volg te lees:
“Saam met u medediakens moet u
1. almal aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle
mense te bewys;
2. sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om
ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie;
Motivering: Die weglating van die voorskriftelike bepaling van ’n werkswyse
(huisbesoek aan almal) ontknoop al drie die beswaargronde teen die huidige
formulering – dit bring die hele Formulier onder die oogmerk om uiteensetting uit die
Woord van God te gee (sonder om enigiets te wil byvoeg), dit is in harmonie met die
benadering in die Formuliere vir die bevestiging van ouderlinge en predikante, en is
laastens ook in harmonie met die Gereformeerde Kerkregeringstruktuur.

TTTTTTTT.
BESWAARSKRIF 2 – 1997: RAKENDE DIE REDAKSIE VAN KERKORDE
ARTIKEL 25
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1. Beswaar teen besluite van die Nasionale Sinode Potchefstroom 1997 rakende die
redaksie van Kerkorde, art 25
1.1 Besluit waarteen beswaar gemaak word
Beswaar word gemaak teen die besluit van die Nasionale Sinode Potchefstroom
1997 (Acta 1997:562) wat lui: “Besluit: Die Sinode keur die Revisie goed” ten
opsigte van die versoek tot revisie van KO, art 25.
Die goedgekeurde redaksie van KO, art 25 word vervolgens aangehaal (eie
onderstreping):
“Die amp van die diakens is om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in
Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Hulle opdrag is om almal in
die gemeente te besoek en uit die Skrif toe te rus en aan te spoor tot
daadwerklike liefde teenoor almal, in besonder teenoor die medegelowiges;
verder sien hulle toe dat niemand om watter rede ook al van die
geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die liefdesgawes moet sorgvuldig
ingesamel, met wysheid bestee en met vertroosting uit die Skrif uitgedeel word.
Die diakens doen in die Kerkraad verslag van hulle werksaamhede en, indien
verlang, ook voor die gemeente soos wat die kerkraad dit geskik ag.”
1.2 Motivering
Die huidige redaksie van KO, art 25 lê meer reglementering op kerke en diakonieë as
wat vanuit die Skrif geregverdig is. Dit plaas ’n gewetensdwang op kerke, diakonieë en
diakens deur ’n praktiese werkswyse voor te skryf wat nie vanuit die Skrif gefundeer is
nie en wat geen ruimte laat vir inagneming van plaaslike omstandighede nie.
Dit het gevolg dat diakonieë se verantwoordelikheid om ’n bedieningswyse te besin en
te oorweeg, binne plaaslike omstandighede ten minste gedeeltelik verskans word.
Waar plaaslike omstandighede om geregverdigde redes mog noop om ’n ander
praktiese uitvoering van dieselfde opdrag, kan die huidige situasie óf lei tot stilswyende
aanvaarding van afwyking van die Kerkorde, óf diegene met die gawes weerhou
daarvan om die roeping op te volg, óf diakens onder onhoudbare gewetensdwang
plaas wat nie Skrifgefundeerd is nie.
1.3 Beredenering
1.3.1 Beswaargrond 1: KO, art 25 se vaste voorskrif van werkswyse is nie verantwoord uit
die kerkregeringbeginsels nie.
As deel van die verduideliking van revisie van KO, art 25 was die volgende
aangevoer: (Acta 1997:564):
“In verband met die styl van die Kerkorde skryf B. Spoelstra in ‘Handleiding by die
Kerkorde’ (1965:13), dat die Kerkorde ‘ beginsel neerlê en veronderstel dat die
beginsel en gees van orde begryp sal word en verskillende situasies daarvolgens op
meriete behandel sal word’.
Reglement daarenteen, skryf ’n presiese handeling
voor, sê eerder hoe iets moet geskied as wat dit sê wat moet geskied.
Met betrekking tot KO, art 25 volg hieruit dat die beginsel insake die diakenamp
eksplisiet en die bediening van die amp slegs in hooflyne weergegee behoort te
word, sonder dat die ampswerk in detail gereglementeer word.”
En tóg is die goedgekeurde revisie van KO, art 25 juis ’n vaste voorskrif van “hoe iets
moet geskied”. Die wyse waarop die werk gedoen moet word, word direk en
spesifiek voorskriftelik afgedwing.
Dr GPL van der Linde skryf in “Die Grondbeginsels van die Presbiteriale
Kerkregeringstelsel” die volgende (1965:31): “... ampsdraers moet eerstens die
beginsels wat Christus in die Heilige Skrif, sy Woord, vir die gedrag van die kerk
neergelê het, naspeur. Uit hierdie beginsels word die reg wat in die kerk moet geld,
afgelei en gevorm. Die kerkreg ... moet altyd die beginsels, gegee in die Woord van
God, ten grondslag hê. Die kerkreg mag niks anders as die toepassing van die
beginsels wees nie.” Hy stel dit elders (1965:94) baie eksplisiet: “Hulle mag niks
anders aan die kerk oplê as wat die Woord eis of daaruit afgelei kan word nie.”
Voorts vra en antwoord dr B Spoelstra in “Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering –
Handboek by die Kerkorde” (1989:4): “... Hoe kan ons nog prinsipieel onderskei
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

tussen die reg wat behoort te geld, en reg wat kerkregeerders neerlê? Die kerkreg
moet óf die koninkryk (Christus as wetgewer) óf die kerk as vertrekpunt neem om te
bepaal wie die reg bepaal.”
Wanneer die kerk in die Kerkorde ’n bepaalde werkswyse as absolute stel op gelyke
voet met die skopus wat uit die Skrif opkom, dan word daar verder gegaan as die reg
wat Christus deur sy Woord gee en word dit reg wat die kerk voorskryf. Dit is nie
verantwoordbaar in die Gereformeerde kerkregering nie.

Beswaargrond 2: Die ongekwalifiseerde voorskrif van werkswyse in KO, art 25 is in stryd met
die struktuur van die Gereformeerde Kerkregering.
Geskoei op die struktuur van Gereformeerde Kerkregering soos na vore kom in
“Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering – Handboek by die Kerkorde” deur dr Bouke
Spoelstra (1989:1, 8) word Kerkreg beskryf as die reg wat Christus as Koning en Hoof aan sy
volk, die kerk voorskryf en wat deur eksegese vanuit die Skrif voortkom. Kerkregering is dit
wat voorkom wanneer die Kerkreg in praktyk toegepas word en die Kerkorde dien as
ordebepalings wat opsieners bystaan in die praktiese uitvoer van die Kerkreg in regering van
die kerk.
Deur ’n praktiese werkwyse vir die ordelike en stigtelike uitvoering van die diaken diens op
gelyke vlak te stel in KO, art 25 as die Skrifgefundeerde skopus van die amp, word iets wat
hoogstens ’n ordereëling kan wees tot direkte Kerkreg verhef – iets wat in stryd is met die
Gereformeerde Kerkregeringstruktuur.
Beswaargrond 3: KO, art 25 se ongekwalifiseerde voorskrif van ’n bepaalde werkswyse is in
stryd met KO, art 30.
Die besluit rakende die verbreding van die skopus van die diakenamp is inderdaad ’n saak vir
meerdere vergadering wat al die Kerke raak. Net so dat sodanige besluit beslag sou vind in
herformulering van die skopusbepalings in beide die Formulier vir die Bevestiging van
Diakens en die redaksie van KO, art 25.
Die presiese wyse waarop die opdrag op plaaslike vlak tot uitvoering gebring word, is egter
nie ’n saak wat vanuit die Skrif self afgelei word nie en is ’n saak wat juis op mindere
vergadering deur die diakonie met verslag in die Kerkraad oorweeg en besluit behoort te
word. Meerdere vergadering sou hoogstens ’n praktyk kon rig of aanbeveel, terwyl daar
ruimte gelaat word vir besinning en verantwoordelike besluit deur mindere vergadering soos
die geval van KO, art 23 rakende huisbesoek van ouderlinge.
Van der Linde stel in “Die Grondbeginsels van die Presbiteriale Kerkregeringstelsel”
(1965:153): “Voorts is dit waar dat meerdere vergaderings nie die kerkregering uit die hande
van die kerkraad kan neem of die kerkraad mag oorheers nie; die mag van die meerdere
vergaderings is beperk tot ’n eie terrein, en dit moet altyd uitgeoefen word in ooreenstemming
met die Woord van God ...” In geeneen van die stukke wat op enige van die Sinodes oorweeg
is, is daar enigsins ’n Skriffundering of eksegetiese uiteensetting van die werkswysebepaling
gevind nie. Net so kon geen Skriffundering gevind word in selfstandige ondersoek deur die
beswaarde nie.
Wanneer ’n meerdere vergadering (Nasionale Sinode Potchefstroom 1997) ’n bepaalde
werkswyse pertinent as vaste opdrag stel wat nie vanuit die Skrif afgelei is nie, dan behandel
dit ’n saak wat op mindere vergadering afgehandel kon word. Dit is in stryd met die
ooreengekome ordereëling van KO, art 30 wat o.a. bepaal dat: “Op meerdere vergaderings
moet alleen sake behandel word wat nie in mindere vergaderings afgehandel kan word nie ...”
Beswaargrond 4: KO, art 25 se vaste voorskrif van werkswyse is nie in harmonie met die res
van die Kerkorde nie.
Die ampte in die kerk is afsonderlik en gelyk en daar kan met reg aangevoer word dat daar in
praktyk eweveel die verwagting is dat Bedienaars van die Woord en Ouderlinge net soos
Diakens almal in die gemeente sal besoek om hulle onderskeie dienswerk aan die hele
gemeente te bring. Gegrond op die gelykheid van die dienste is dit logies om ’n duidelike
mate van harmonie te verwag in die balans tussen beginsel en praktiese werkswyses in die
ordebepalings ten opsigte van die gelyke dienste nie.
In KO, art 16 aangaande die diens van die Bedienaar van die Woord word geensins enige
vermelding gemaak oor besoeke nie. En in KO, art 23 rakende die dienswerk van die
ouderlinge word die verwagting van huisbesoek “tot stigting van die gemeente” sowel voor as
na Nagmaal pertinent gestel, maar dan met die bepaling “... soos die omstandighede van tyd
en plek dit toelaat ...” In beide gevalle word die uiteindelike oorweging en besluit van
spesifieke werkswyse in plaaslike gemeente aan die verantwoordelike besluit van die
plaaslike Kerk oorgelaat.
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Daarteenoor bevat KO, art 25 rakende die diakenamp die direkte, spesifieke opdrag dat:
“Hulle opdrag is om almal te besoek ...” sonder enige ruimte vir inagneming van plaaslike
omstandighede en selfstandigheid van die plaaslike Kerk nie. Die huidige redaksie van KO,
art 25 wat werkswyse onomwonde voorskryf, is dus nie in harmonie met die res van die KO
nie.
Beswaargrond 5: KO, art 25 se voorskrif van ’n bepaalde diakonale werkswyse is in stryd met
die Gereformeerde Kerkregering deurdat dit die gelykheid en selfstandigheid van die
diakonale amp in gedrang bring.
Dit gaan in hierdie beswaargrond oor die vraag na watter mate die regeeramp in Kerkraad of
in hierdie geval die regeeramp in meerdere vergadering, meer spesifiek Algemene Sinode,
voorskriftelik kan omgaan met die spesifieke werkswyse wat die diakonie van ’n spesifieke
plaaslike kerk moet volg in die uitvoering van hulle diens. Daarvoor word allereers drie bronne
aangehaal:
(a)
Visser stel in “Die Kerkorde in Praktyk” (1999:4): “Die dienaars in die kerk van Christus
is almal gelyk, alhoewel hulle dienswerk verskil. Tussen die dienste is daar nie verskil
in status nie; hulle is onderskeie in werkopdragte.”
(b)
Veral met die oog op die bepaling in KO, art 25 dat “Die diakens doen in die kerkraad
verslag ...” skryf dr B Spoelstra in “Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering –
Handboek by die Kerkorde” (1989:156): “Hulle (die kerkraad) moet eerstens vasstel dat
die (diaken)diens onbesproke, eerlik, toegewyd en verantwoordelik geskied, aan
Skrifeise en aan die norm van die liefde beantwoord en dat die diens eerlik,
verantwoordelik, onpartydig, omvattend tot heil van die kerk en bevordering van God se
koninkryk na buite bedien word. Hierdie verslag en opsig verleen aan die kerkraad
geen reg om die diakens se diens oor te neem, te beheer, in detail te kontroleer, te
amendeer of te veto nie.
Die kerkraad mag dit nodig ag om die diakens oor bepaalde aspekte van hulle diens op
te skerp, op sterkte van die geestelike verantwoordelikheid wat hulle in die kerkregering
vir die hele gemeente dra.”
En verder skryf Spoelstra (1989:152): “Die diens van die Sewe is van meet af aan
selfstandig en word nêrens ondergeskik aan die diens van die opsiener gestel nie. Die
apostels onttrek hulle volkome aan die bediening van die tafels (Hand 6:3-6; 1 Tim 3:813). Die diakens dien dus met gesag van Christus en het in hulle diens volkome
‘regeer’-bevoegdhede oor die liefdesmaaltye ...”
(c)
Die derde toepaslike aanhaling kom van dr GPL van der Linde wat die volgende skryf
in “Die Grondbeginsels van die Presbiteriale Kerkregeringstelsel” (1965:103,104):
“.. .die diakens voer hulle amp selfstandig uit in soverre dit die deel van die uitvoerende
mag betref wat aan hulle toevertrou is. Hulle beslis in die diakonale vergadering wie en
hoe gehelp moet word; hulle sê die gelowiges aan om die gawes af te dra; vertroos,
bemoedig en versorg die armes en vermaan hulle tot dankbaarheid jeens Christus.
Waar die ouderlinge ook toesig het oor die uitvoering van die diakens se ampswerk in
die algemeen en hulle derhalwe aan die kerkraad rapport moet lewer oor die vervulling
van hulle taak, hef dit nie die selfstandigheid van die diakens op nie. Trouens, elke
ampsdraer, ook ouderling en predikant, is verantwoording aan die kerkraad verskuldig
oor die vervulling van sy roeping. Daarom is die bedoeling van die rapport van die
diakens aan die kerkraad in die algemeen nie dat hulle, wat die besondere uitoefening
van hulle amp betref, aan allerlei voorskrifte van die kerkraad gebonde is nie. Die
kerkraad lê wel neer dat die diakens armes moet versorg. Maar presies watter persone
en hoe hulle moet versorg word, is ’n saak vir die diakens om oor te beslis.
Daarom, al het die diakenamp na sy wese nie met die kerkregering in die algemeen te
doen nie, is dit tog ook weer kragtens die wese daarvan gedeeltelik in die kerkregering
betrek wat die een aspek van die kerklike samelewing betref.”
Let wel dat Van der Linde nog die diakendiens beperk tot die pre-1985 oordeel van
“barmhartigheid” en dat hy nog verwys na die Diakonale Rapport aan die Kerkraad,
terwyl die redaksie van KO, art 25 verwys na rapportering in die Kerkraad.
Vanuit die agtergrond van bogenoemde drie verwysings word die volgende
gevolgtrekking gemaak:
Wanneer ’n meerdere vergadering van Kerke, soos verteenwoordig deur afgevaardigde
Bedienaars van die Woord en Ouderlinge, ’n bepaling van spesifieke werkswyse aan
die diakonie van ’n plaaslike Kerk voorskryf, sonder dat die werkswyse vanuit die Skrif
gefundeer is, dan plaas die meerdere vergadering en die afgevaardigde ampte van
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Woordbedienaars en Ouderlinge ’n las op diakonieë wat die selfstandigheid en
gelykheid van die Diakenamp misken. Die Diakonie se selfstandigheid om in direkte
verantwoordelikheid teenoor hulle opdraggewer, Christus as Hoof van die Kerk, te
besin en te besluit oor werkswyse om sy opdrag uit te voer, word onregmatig aangetas.
(Natuurlik doen die Diakonie steeds in die Kerkraad verslag om hulle so steeds onder
die regeerroeping van ouderlinge te stel – maar dan die bediening van Christus soos
uiteengesit in bogenoemde aanhalings.)

Aanbeveling
Sou die beswaar teen die bepaling in die huidige redaksie van KO, art 25 gehandhaaf
word, word aanbeveel dat KO, art 25 gewysig word om soortgelyk aan KO, art 23, soos
volg te lees:
“Die amp van die diakens is om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus
in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Hulle opdrag is om almal in die gemeente te
besoek, tot stigting van die gemeente soos die omstandighede van tyd en plek dit
toelaat, en uit die Skrif toe te rus en aan te spoor tot daadwerklike liefde teenoor almal,
in besonder teenoor die medegelowiges; verder sien hulle toe dat niemand om watter
rede ook al van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die liefdesgawes moet
sorgvuldig ingesamel, met wysheid bestee en met vertroosting uit die Skrif uitgedeel
word. Die diakens doen in die kerkraad verslag van hulle werksaamhede en, indien
verlang, ook voor die gemeente soos wat die kerkraad dit geskik ag.”
Motivering: Die aanbevole redaksie sal nie net die gronde van beswaar aanspreek en
uit die weg ruim nie, die belangrikheid van besoek deur die diakens aan almal sal as
aanbevole werkswyse steeds behoue bly.

UUUUUUUU. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE OOR BESWAARSKRIF 1
1. Opdrag
Beswaarskrif: br AJ Burger teen besluite van die Nasionale Sinode Potchefstroom 1985: Rakende
Formulier vir die bevestiging van diakens.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Versoek om ontvanklikheid vir die Aanvullende Agenda van die Algemene Sinode 2009.
2.2 Motivering van versoek.
2.3 Versoek.
2.4 Struktuur van die Beswaarskrif(te).
2.5 Historiese verloop.
2.6 Opmerking.
2.7 Pte 4.1-4.2 wat handel oor die besluit waarteen beswaar gemaak word rakende die
Bevestigingsformulier vir diakens, asook die motivering.
2.8 Pt 4.4: die aanbeveling van die beswaarde.
2.9 Die Kommissie en die beswaarde was telefonies in gesprek met mekaar.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.9.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Pt 4.3: die beswaargronde 1-3 van die beswaar rakende besluite in 1985 geneem oor die
Formulier vir die bevestiging van diakens.
3.2 Pt 4.4: die aanbeveling van die beswaarde.
Besluit: Kennis geneem.
4. Beredenering
4.1 Beswaargrond 1: 1985 rakende Bevestigingsformulier van diakens.
Die beswaarde beweer dat die werkswyse-bepalings (dat diakens almal moet besoek) in die
Formulier nie vanuit die Skrif of Belydenis gefundeer is nie, en om dit as sodanig voor te hou, is
in stryd met die Gereformeerde Belydenis.
4.1.1 Beredenering van beswaargrond 1
4.1.1.1 Die beswaarde probeer ’n saak daarvoor uit te maak dat “die besoeke” (soos in die
Formulier voorgeskryf) deur die Formulier gekoppel word aan die “Goddelike opdrag” en dat
dit nie ’n Goddelike opdrag is nie (volgens hom). Die beswaarde maak egter ’n onregmatige
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4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.1.4

4.1.1.5

gedagtesprong wat die Formulier self nie maak nie. Die Formulier het ’n besondere
struktuur, nl. roeping (vokatief), dan indikatief uit die Woord, dan imperatiewe (wat rus in die
indikatief), en daarna die vrae, opwekking en gebede. Die opdragte in die Formulier is nie
opdragte wat uit die lug gegryp is nie, maar dit is opdragte wat geanker is in die roeping en
indikatief in Gods Woord. Dit is hoe die Formulier homself aandien. Die beswaarde spring
vanaf “besoeke aan almal” na die “Goddelike opdrag” en ignoreer die roeping en indikatief
uit die Woord. Die “Goddelike opdrag” soos in vraag 3 van die Formulier, hou verband met
die diaken se roeping (vraag 1); en sy belydenis/handhawing van Gods Woord in
leersuiwerheid (vraag 2) en hou verband met die indikatief uit die Woord. Die Formulier wil
nie reglementeer nie, maar dit wil die beginsel prakties toepas. Die beginsel vloei voort uit
die opdrag van versorging en koinonia. Die toepassing vind sy gestalte in die wyse waarop
hierdie opdragte uitgevoer word. Die plaaslike gemeente kan self besluit/reël hoe die praktyk
in haar omstandighede ingerig word.
Die beswaarde beweer dat die werkswyse-bepalings (meervoud) in die Formulier vir die
Bevestiging van diakens nie vanuit die Skrif gefundeer is nie, en dat hy nêrens in die Skrif
enige verwysings wat enigsins op ’n bepaalde werkswyse sou dui, kon vind nie. Die
beswaarde bly egter in gebreke om te bewys dat die werkswyse-bepalings (huisbesoeke) in
stryd met die Skrif is.
Die beswaarde erken dat “die Skriffundering van bykans die hele Formulier en die skopus
van die diakendiens duidelik na vore kom in die Beskrywingspunte en Studierapporte van
Sinodes 1964, 1970, 1973, 1979, 1982 en 1985”, maar hy beweer dat die voorskrif van ’n
bepaalde werkswyse (besoeke doen), geensins in enige van bogenoemde Sinodestukke
figureer nie. Die beginselgrondslag van besoeke, nl. versorging (met verwysing na Hand 6)
kom duidelik in die Studierapport 1985 voor. Verder ook: Die diakonale aspek in Hand 6
kom neer op versorging van die hele gemeente, om die hele gemeente in ’n
eenheidsgemeente te dien. Die diakendiens in aksie kom die konkreetste in aanraking met
mense in hulle daaglikse nood. Die diakendiens moet die hele gemeente aanvuur tot
barmhartigheidsbetoning: versorging van armes en die welgesteldes aanmoedig tot
barmhartigheidsbetoning.
Die beswaarde verwys slegs na Hand 6 om sy beswaar Skriftuurlik te ondersteun en beweer
dan ongesubstansieerd “dat die spesifieke voorskrif (om almal te besoek) sou ook nie
prakties uitvoerbaar kon wees in die instellingsgemeente … in Hand 6 nie, soos afgelei kan
word van die verhouding van die aantal diakens teenoor die aantal gelowiges in die
gemeente”. Die beswaarde se argument hou nie water nie, omdat die eerste sewe diakens
se opdrag verband gehou het met die Griekssprekende weduwees. Verder is daar nie ’n
gelyke lyn tussen die eerste sewe diakens en die diakens van vandag te trek nie. Die
Kommissie is van oortuiging dat die versorgings- en koinoniataak van diakens (Hand 6)
veral gestalte kry in interpersoonlike kontak tussen die diakens en die gelowiges, wat onder
andere in BESOEKE prakties gestalte vind. Om nie een oor die hoof te sien nie (vgl. Hand
6:1) hou eksplisiet in, dat na elkéén omgesien moet word en daarom behoort hierdie
interpersoonlike kontak deur middel van persoonlike besoeke prakties gestalte te kry.
Die beswaarde moet gelyk gegee word dat die Skrif geen direkte Skrifverwysing gee in
verband met “huisbesoek” met betrekking tot die diakendiens nie. Tog is dit nie genoegsame
grond om die opdrag “om besoeke te doen” as onskriftuurlik af te maak nie. Die Kommissie
is van oortuiging dat die beswaarde van die Gereformeerde Skrifgebruik afwyk: hy verloor
die skopus van die Skrif uit die oog en soek bepaalde teksverwysings as regverdiging vir die
saak. Verder vergeet hy ook dat die verstaan van ’n saak in die Skrif nie op enkele tekste
berus nie, maar uit die openbaringshistoriese verband van die Skrif verstaan moet word. Uit
Hand 6:1 moet afgelei word dat niemand oor die hoof gesien mag word nie, en dit wys reeds
regstreeks daarop dat al die gelowiges die objek van die (diakonale) versorging en koinonia
is. Die Kommissie is verder van oortuiging dat die opdrag om “besoeke” te doen (d.w.s.
interpersoonlike kontak), wel sy fundering implisiet in die openbaringshistoriese verband van
die hele Skrif (OT en NT) het vir al drie besondere dienste. Die opdrag om te waak dat
niemand veragter nie, kan nie losgemaak word van die opdrag dat gelowiges op mekaar ag
moet gee en na mekaar moet omsien nie: “Dra mekaar se laste” (Gal 6:2), “Die oog kan nie
vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie … Maar die lede moet gelyke sorg dra vir mekaar”
(1 Kor 12:21-26), “Bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen” (1
Tess 5:11), “Reine en onbesmette godsdiens voor God die Vader is dit: om wese en
weduwees in hulle verdrukking te besoek …” (Jak 1:27).
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Die Kommissie is van oortuiging dat die versorgings- en koinoniataak van die diakens (so
ook die versorgingstake van predikante en ouderlinge) veral gestalte kry in die BESOEKE
(huisbesoek, hospitaalbesoek, siekebesoek, gevangenisbesoek, ens) by lidmate, sodat nie
een oor die hoof gesien word nie (vgl. Hand 6:1). Prakties kan die daaglikse versorging nie
tot sy reg kom sonder persoonlike besoeke by lidmate nie.
4.1.1.7 Die beswaarde beweer dat die spesifieke werkswyse (om almal te besoek) van die diakens,
en die bepaling daarvan as ’n Goddelike opdrag, in stryd is met die Gereformeerde
Belydenis soos in die NGB, art 7 geformuleer. Hy bly egter in gebreke om sy bewering te
beredeneer of te bewys. Die Kommissie oordeel dat die Gereformeerde Belydenis juis
ruimte laat dat die regeerders van die kerke onder mekaar ’n bepaalde orde tot
instandhouding van die liggaam kan instel en handhaaf tot nut en voordeel van die kerk,
maar dat sulke ordereëlings nie mag afwyk van dit wat Christus ingestel het nie (NGB, art
32). Die kerke het die werkswyse van die diakens soos in die Formulier van Bevestiging van
diakens vervat, juis ingestel om te kan dien tot die eenheid, eendrag en voordeel van die
kerke. Die Formulier van die Bevestiging van diakens is nie in stryd met die Belydenis nie.
4.1.1.8 Wat verder insiggewend is, is die feit dat die Formulier vir die Bevestiging van diakens die
woorde “besoek” gebruik, terwyl die beswaarde in sy beredenering dit verskraal tot
“huisbesoek”. Huisbesoek is maar een vorm van ’n werkswyse, maar “besoek” kan op
velerlei ander wyses gestalte kry. Die Kerkorde gebruik ook die woord “besoek” en nie
“huisbesoek” nie (in die redaksie voor 1997; sowel as in die 1997-redaksie).
4.1.1.9 Die beswaarde bly in gebreke om die werkswyses van die dienste van die predikant,
ouderling en diaken (elkeen afsonderlik) in sy geheel uit die Formulier, Belydenis en
Kerkorde te bekyk: Wat die een nie sê nie, sê die ander een wel. By al drie dienste kry die
werkswyse van besoeke duidelik gestalte: Predikante se besoek: Bevestigingsformulier;
Ouderlinge se besoek: Kerkorde, art 23; Diakens se besoek: Bevestigingsformulier en
Kerkorde.
4.1.2 Bevinding: Beswaargrond 1
4.1.2.1 Die Formulier vir die bevestiging van diakens bind nie lidmate se gewetens aan ’n
onskriftuurlike ordereëling nie, want versorging van die liggaam van Christus is ’n opdrag
van Christus en ook ’n afleibare beginsel uit ander dele van die Skrif. Die opdrag “dat
diakens almal moet besoek” is Skrifgefundeerd.
4.1.2.2 Die Kommissie is dit eens dat ’n diepgaande studie in verband met die bepaalde werkswyse
van besoeke ten opsigte van al drie die besondere dienste, vanuit die Skrif, kerkhistoriese
ontwikkeling en die kerklike praktyk (soos dit neerslag vind in die Formuliere en Kerkorde)
wel dringend noodsaaklik is. Die tyd tydens hierdie Sinode laat dit nie toe dat hierdie
Kommissie dit kan doen nie. So ’n studie behoort ordelik vanuit die kerke op die Sinodetafel
te kom om die kerke tot diens te wees. BESOEKE van predikante, ouderlinge en diakens in
hulle onderskeie dienste, is immers een van die kosbare pilare in die GKSA wat gekoester
en bevorder moet word tot eer van God, tot groei van die kerke en tot heil van elke lidmaat.
Besluit: Kennis geneem.
4.1.3 Aanbeveling: Beswaargrond 1
Beswaargrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.2

Beswaargrond 2
Die beswaarde beweer dat die redaksie van die Formulier vir die bevestiging van diakens nie in
harmonie is met die ander Bevestigingsformuliere nie.
4.2.1 Beredenering: Beswaargrond 2
4.2.1.1 Die beswaarde se bewering is nie korrek nie. Die Bevestigingsformulier vir
Woordbedienaars dui die ampswerk van die predikant onder andere soos volg aan: “As
herder moet u vashou aan die betroubare Woord wat volgens die leer is, en dit reg sny. In
die eredienste en by huisbesoek moet u lidmate onderrig en vertroos, vermaan en teregwys,
volgens die eis van elkeen se omstandighede.” Huisbesoek is dus ’n duidelike opdrag vir
predikante.
4.2.1.2 Die Bevestigingsformulier vir ouderlinge lui onder andere soos volg: “U moet sorgvuldig let
op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun.”
Besoeke word weliswaar nie eksplisiet in die ouderlinge Formulier genoem nie, maar dit
word wel geïmpliseer deur woorde soos “versorg”, “sorgvuldig let”, “met raad en troos
bystaan”. Hierdie opdrag tot besoeke spruit voort uit die beeld van die herder (1 Pet 5:2-3).
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Besoeke is deel van die wese van herderlike werk, dit is versorging van die skape (kyk ook
pt 4.1.1.9 hierbo).
4.2.2 Bevinding: Beswaargrond 2
Die beswaarde toon geen gronde aan dat die Bevestigingsformuliere vir predikante, ouderlinge
en diakens met mekaar in stryd is nie. Die Kommissie oordeel dat daar duidelike harmonie
tussen die Formuliere bestaan met betrekking tot die doen van besoeke.
Besluit: Kennis geneem van 4.2.1 tot 4.2.2.
4.2.3 Aanbeveling: beswaargrond 2
Beswaargrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.3

Beswaargrond 3
Die beswaarde beweer dat die Bevestigingsformulier vir diakens ’n bepaalde werkswyse wat nie
in die Skrif voorkom nie, voorskryf en daarom strydig is met die struktuur van die Gereformeerde
Kerkregering.
4.3.1 Beredenering van Beswaargrond 3
Versorging van mense in nood was juis Christus se opdrag aan gelowiges. Deur die opdrag tot
besoeke te reël by die priesterlike werk van die diakens, wat by uitstek versorgingswerk verrig,
gee uitvoering aan Christus se opdrag tot die welwese van sy kerk. Die beredenering in
4.1.1.1, 4.1.1.5 en 4.1.1.6 hierbo is ook hier van toepassing.
4.3.2 Bevinding: Beswaargrond 3
Die beswaarde toon nie aan dat die Bevestigingsformulier strydig is met die Gereformeerde
Kerkreg nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.3 tot 4.3.2.
4.3.3 Aanbeveling: Beswaargrond 3
Beswaargrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5. Aanbeveling oor Beswaarskrif 1: 1985: Rakende Formulier vir die bevestiging van diakens
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.
VVVVVVVV.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE OOR BESWAARSKRIF 2
1. Opdrag
Beswaarskrif: br AJ Burger teen besluite van die Nasionale Sinode Potchefstroom 1997: Rakende
die redaksie van Kerkorde, art 25.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Versoek om ontvanklikheid vir die Aanvullende Agenda van die Algemene Sinode 2009.
2.2 Motivering van versoek.
2.3 Versoek.
2.4 Struktuur van die Beswaarskrif(te).
2.5 Historiese verloop.
2.6 Opmerking.
2.7 Pte 5.1-5.2 wat handel oor die besluit waarteen beswaar gemaak word rakende die Redaksie
van Kerkorde, art 25, asook die motivering.
2.8 Pt 5.4: die aanbeveling van die beswaarde.
2.9 Die Kommissie en die beswaarde was telefonies in gesprek met mekaar.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.9.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Pt 5.3: die beswaargronde 1-5 van die beswaar rakende besluite in 1997 geneem i.v.m. die
Redaksie van Kerkorde, art 25.
3.2 Pt 5.4: die aanbeveling van die beswaarde.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.2.
4. Beredenering
4.1 Beswaargrond 1

39
2

Die beswaarde beweer dat Kerkorde, art 25 se vaste voorskrif van werkswyse nie
verantwoordbaar is uit die kerkregering beginsels nie, en dus reglementeer.
4.1.1 Beredenering: Beswaargrond 1
4.1.1.1 Die beswaarde se beredenering van hierdie beswaargrond berus op sy bewering dat die
Skrif geen beginsels neerlê i.v.m. die opdrag vir die diakens “om almal in die gemeente te
besoek” nie. Die Kommissie is oortuig dat besoeke ’n wesenlike werkswyse is wat deur die
Skrif bepaal word. Die beswaarde se beredenering van die hele beswaargrond 1 berus dus
op ’n eie siening van KO, art 25 as reglementerend. Dat die Kommissie oortuig is besoeke is
’n wesenlike werkswyse, wat deur die Skrif bepaal word, rus op die volgende:
4.1.1.1.1
Die beswaarde beweer dat hy nêrens in die Skrif enige verwysings wat enigsins op ’n
bepaalde werkswyse sou dui, kon vind nie. Die beswaarde bly egter in gebreke om te
bewys dat die werkswyse-bepalings (huisbesoeke) in stryd met die Skrif is.
4.1.1.1.2
Die beginselgrondslag van besoeke, nl. versorging (met verwysing na Hand 6), kom
duidelik in die Studierapport Nasionale Sinode 1985 voor. Verder ook: Die diakonale
aspek in Hand 6 kom neer op versorging van die hele gemeente, om die hele gemeente in
’n eenheidsgemeente te dien. Die diakendiens in aksie kom die konkreetste in aanraking
met mense in hulle daaglikse nood. Die diakendiens moet die hele gemeente aanvuur tot
barmhartigheidsbetoning: versorging van armes en die welgesteldes tot
barmhartigheidsbetoning aanmoedig.
4.1.1.1.3
Die Skrif gee geen direkte Skrifverwysing in verband met “huisbesoek” met betrekking tot
die diakendiens nie. Tog is dit nie genoegsame grond om die opdrag “om besoeke te
doen” as onskriftuurlik af te maak nie. Die Kommissie is van oortuiging dat die verstaan
van ’n saak in die Skrif nie op enkele tekste berus nie, maar dat dit uit die
openbaringshistoriese verband van die Skrif verstaan moet word. Uit Hand 6:1 moet
afgelei word dat niemand oor die hoof gesien mag word nie, en dit wys reeds regstreeks
daarop dat al die gelowiges die objek van die (diakonale) versorging en koinonia is. Die
Kommissie is verder van oortuiging dat die opdrag om “besoeke” te doen (d.w.s.
interpersoonlike kontak) wel sy fundering implisiet in die openbaringshistoriese verband
van die hele Skrif (OT en NT) vir al drie besondere dienste het. Die opdrag om te waak
dat niemand veragter nie, kan nie losgemaak word van die opdrag dat gelowiges op
mekaar ag moet gee en na mekaar moet omsien nie: “Dra mekaar se laste” (Gal 6:2), “Die
oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie … Maar die lede moet gelyke sorg
dra vir mekaar” (1 Kor 12:21-26), “Bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos
julle ook doen” (1 Tess 5:11), “Reine en onbesmette godsdiens voor God die Vader is dit:
om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek …” (Jak 1:27).
4.1.1.1.4
Die Kommissie is van oortuiging dat die versorgings- en koinoniataak van die diakens (so
ook die versorgingstake van predikante en ouderlinge) veral gestalte kry in die BESOEKE
(huisbesoek, hospitaalbesoek, siekebesoek, gevangenisbesoek, ens) by lidmate, sodat
nie een oor die hoof gesien word nie (vgl. Hand 6:1). Prakties kan die daaglikse
versorging nie tot sy reg kom sonder persoonlike besoeke by lidmate nie.
4.1.1.2 Die Kerkorde, art 25 reël die orde in die kerk deur die Skrifbeginsels in die kerklike praktyk
toe te pas. Die Kerkorde het die koninkryk (Christus as Wetgewer deur sy Woord) as
vertrekpunt in die bepaling van die diaken dienswerk in KO, art 25. Daarom het die KO, art
25 ’n prinsipiële gerigtheid, sowel as ’n praktiese gerigtheid, en gee art 25 praktiese
voorskrifte wat in Skrifbeginsels gefundeer is (vgl. ook KO, artt 23,57, 68, 69, ens).
4.1.2 Bevinding: Beswaargrond 1
Kerkorde, art 25 se voorskrif van werkswyse is verantwoord in Skrifbeginsels. Die Kommissie
is van oordeel dat die noodsaak vir diakonale besoeke voortvloei uit Skrifbeginsels en daarom
in KO, art 25 opgeneem is. Die beswaarde slaag nie daarin om die “opdrag om almal te
besoek” in KO, art 25 as onskriftuurlik te bewys nie, omdat sy vertrekpunt daarop berus dat die
Skrif (volgens hom) geen beginsels hieroor gee nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.1.2.
4.1.3 Aanbeveling: Beswaargrond 1
Beswaargrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.2

Beswaargrond 2
Die beswaarde beweer dat Kerkorde, art 25 ’n ongekwalifiseerde voorskriftelike werkswyse gee
wat in stryd is met die struktuur van die Gereformeerde kerkregering.
4.2.1 Beredenering: Beswaargrond 2
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Die beswaarde reken die voorgeskrewe werkswyse wat in KO, art 25 gegee word, is
ongekwalifiseerd. Dit is onseker wat hy daarmee wil tuisbring. Verder gaan hy steeds van die
standpunt uit dat die werkswyse nie Skrifgefundeerd is nie. Die Kommissie oordeel dat die
reëling van diakonale besoeke deur KO, art 25 nie iets is wat “hoogstens ’n ordereëling kan
wees” nie. Die diakonale besoeke is gekwalifiseerd, want dit is ’n Skrifgefundeerde opdrag. Dat
die diakonale besoeke ’n Skrifgefundeerde opdrag is, is al by 4.1.1 deeglik beredeneer.
4.2.2 Bevinding: Beswaargrond 2
Die beswaarde toon nie aan dat KO, art 25 ’n ongekwalifiseerde voorskrif gee wat met die
struktuur van die Gereformeerde Kerkregering in stryd is nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.2 tot 4.2.2.
4.2.3 Aanbeveling: Beswaargrond 2
Beswaargrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.3

Beswaargrond 3
Die beswaarde beweer dat die ongekwalifiseerde voorskrif van ’n bepaalde werkswyse in stryd
is met KO, art 30.
4.3.1 Beredenering: Beswaargrond 3
4.3.1.1 Die beswaarde beredeneer hierdie grond steeds op ’n eie siening, dat die werkswyse van
besoeke onskriftuurlik is, en die beswaarde reken juis daarom dat dit geen plek in KO, art 25
moet hê nie, en dat dit by plaaslike kerke deur kerkrade en diakens gereël sou kon word.
4.3.1.2 Die voorskrif t.o.v. diakonale besoeke is ’n gekwalifiseerde, Skrifgefundeerde opdrag (kyk
4.1.1 van die Rapport). Die opdrag raak alle plaaslike kerke en derhalwe moet dit op ’n
meerdere vergadering behandel word. Kerkorde, art 30 is juis daargestel vir meerdere
vergaderings om beslag te gee aan die gemeenskaplike onderlinge akkoord van al die kerke
vir sake wat almal raak, soos bv. Formuliere en kerkregering. Sake oor die inhoud van die
Formulier en kerkregering kan nie op ’n mindere vergadering afgehandel word nie en hoort
dus kragtens KO, artt 29 & 30 afgehandel te word.
4.3.1.3 Die Kommissie oordeel dat die Gereformeerde Belydenis ruimte laat dat die regeerders van
die kerke onder mekaar op meerdere vergadering ’n bepaalde orde tot instandhouding van
die liggaam kan instel en handhaaf tot nut en voordeel van die kerk, maar dat sulke
ordereëlings nie mag afwyk van dit wat Christus ingestel het nie (NGB, art 32).
4.3.2 Bevinding: Beswaargrond 3
Die werkswyse voorskrif in KO, art 25 is ’n gekwalifiseerde, Skrifgefundeerde opdrag wat alle
diakonieë in kerkverband raak. Daarom is dit ’n saak vir die kerkverband wat op meerdere
vergaderings gehanteer moet word. Dit is nie in stryd met KO, art 30 nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.3.1 tot 4.3.2.
4.3.3 Aanbeveling: Beswaargrond 3
Beswaargrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.4

Beswaargrond 4
Die beswaarde beweer dat die vaste voorskrif t.o.v. diakonale besoeke in KO, art 25 nie in
harmonie is met die res van die Kerkorde nie. Die beswaarde sê dat die ampte in die kerk
afsonderlik en gelyk is, en dat dit op grond van die gelykheid logies is om te verwag dat daar ’n
duidelike mate van harmonie in die balans tussen beginsel en praktiese werkswyses in die
ordebepalings behoort te wees. En hierdie harmonie vind die beswaarde nie.
4.4.1 Beredenering: Beswaargrond 4
4.4.1.1 Die feit dat “aan almal” nie in die KO, artt 16 en 23 by predikante en ouderlinge gemeld word
nie, beteken nie dat hierdie twee dienste nie almal hoef te besoek nie. Inteendeel, ook
hierdie twee dienste se besoek aan almal word veronderstel. Die weglating van die woorde
“aan almal” by KO, artt16 & 23 is nie ’n ongelykheid of disharmonie, soos die beswaarde
beweer nie. Dieselfde geld ook t.o.v. die verswyging van huisbesoek in KO, art 16: dit word
as vanselfsprekend as ’n Skrifopdrag veronderstel soos dit pertinent in die
Bevestigingsformulier van predikante genoem word.
4.4.1.2 Oor die voorskrifte vir Bedienaars van die Woord, KO, art 16, word beweer dat daar
“geensins enige vermelding gemaak (word) oor besoeke nie”. Kerkorde, art 16 sê egter: “Die
amp van die bedienaars van die Woord is om in die gebede en bediening van die Woord te
volhard, die sakramente te bedien, om goed ag te gee op hulle medebroeders, op die
ouderlinge, op die diakens sowel as op die gemeente, en eindelik om saam met die
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ouderlinge die kerklike dissipline uit te oefen en te sorg dat alles betaamlik en ordelik
plaasvind.”
Prof GPL van der Linde (Die Kerkorde, ’n Verklaring van die Gereformeerde Kerkorde, p72)
sê oor die “bediening van die Woord” die volgende: “Die Woord moet in die openbaar in die
erediens en aan die huise met huisbesoek, insluitend siekebesoek, bedien word (Hand
20:20). ’n Predikant wat nie huisbesoek doen nie, is ontrou aan sy opdrag. Dit sluit ook die
bediening aan die kinders in (kyk Josua 4:6 ev; Matt 19:13, 15).”
Oor die “goed ag gee op hulle medebroeders” sê Van der Linde (p73) die volgende: “Hy
moet onordelikes vermaan, die kleinmoediges bemoedig, die swakkes ondersteun; teenoor
almal lankmoedig wees (kyk 1 Tess 5:14,15). Dit moet geskied in die prediking sowel as in
die persoonlike optrede teenoor elkeen met die Woord.” Die “persoonlike optrede teenoor
elkeen met die Woord” sluit dan verseker besoeke in.
4.4.1.3 Oor KO, art 23, wat oor die amp van die ouderling handel, beweer die beswaarde dat die
reëlings van huisbesoek “tot stigting van die gemeente” sowel voor as na Nagmaal; en “…
soos omstandighede van tyd en plek dit toelaat …” in beide gevalle die uiteindelike
oorweging en besluit van spesifieke werkswyse in plaaslike gemeente aan die
verantwoordelike besluit van die plaaslike Kerk oorgelaat word. Die feit is, hier word
huisbesoek gereël. Met die “voor Nagmaal” sê Van der Linde (p100): “Nagmaal mag dus nie
gevier word sonder die voorafgaande huisbesoek en die daaruit voortvloeiende
verslagvergadering van ouderlinge nie.” Van der Linde sê “die bepaling dat huisbesoek ook
na Nagmaal gedoen moet word, sluit by die bostaande beginsel aan. Na die Nagmaal moet
daar verneem word of Nagmaal gevier is en indien nie, waarom nie. As daar onverskilligheid
op die spel is, moet die ouderlinge vroegtydig optree”. Hierdie reëling is nie minder as die
reëling van KO, art 25 nie, ’n direkte, spesifieke opdrag van plaaslike omstandighede en
selfstandigheid van die plaaslike Kerk. Hierdie reëling van KO, art 23 is eerder ’n
bevestiging dat daar harmonie tussen die voorskrifte van werkswyse is tussen die
verskillende ampte.
4.4.1.4 Die beswaarde bly in gebreke om die werkswyses van die dienste van die predikant,
ouderling en diaken (elkeen afsonderlik) in sy geheel uit die Formulier, Belydenis en
Kerkorde te bekyk: Wat die een nie sê nie, sê die ander een wel. By al drie dienste kry die
werkswyse van besoeke duidelik gestalte: Predikante se besoek: Bevestigingsformulier;
Ouderlinge se besoek: Kerkorde, art 23; Diakens se besoek: Bevestigingsformulier en
Kerkorde.
4.4.2 Bevinding: Beswaargrond 4
Die Kommissie bevind dat daar wel harmonie met die res van die Kerkorde is, onder andere
KO, artt 16 en 23.
Besluit: Kennis geneem van 4.4.1 tot 4.4.2.
4.4.3 Aanbeveling: Beswaargrond 4
Beswaargrond 4 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.5

Beswaargrond 5
Die beswaarde beweer KO, art 25 se voorskrif van ’n bepaalde diakonale werkswyse is in stryd
met die Gereformeerde Kerkregering deurdat dit die gelykheid en selfstandigheid van die
diakonale amp in gedrang bring.
4.5.1 Beredenering: Beswaargrond 5
4.5.1.1 Die beswaarde beweer dat die afwesigheid van diakens op meerdere vergaderings en die
feit dat net bedienaars van die Woord en ouderlinge op meerdere vergaderings besluit oor
onder andere die Formuliere (ens), ’n onregmatige oorheersing van die ander twee dienste
oor die diakendiens en ’n onregmatige aantasting van die diakonale diens se selfstandigheid
is.
4.5.1.2 Die beswaarde verloor dit uit die oog dat die ouderlinge die regeerdiens van Christus oor sy
kerk (ook die diakonale dienswerk) bedien – daarom (i) dat hulle ook moet toesig hou oor
die dienswerk van die diakens, (ii) dat die diakens in (nie aan nie) die kerkraad verslag moet
doen van hulle dienswerk, en (iii) dat die ouderlinge (as regeerders) uit die Skrif
ordebepalings t.o.v. die diakendiens doen.
Die diakens van die plaaslike gemeente en alle gemeentes het in elk geval die volle kerklike
weg (KO, artt 30 en 46) om inspraak te hê op meerdere vergaderings. Verder is dit onwaar
dat die ouderlinge en bedienaars van die Woord ’n werkswyse oor die diakenamp voorskryf.

39
5

4.5.1.3

Die Kerkorde reël verder die gelykheid van die onderskeie dienste in KO, art 84. Die
beswaarde bly in gebreke om KO, art 84 te beredeneer en wil die ongelykheid/oorheersing
slegs beweer op grond van ’n bepaalde werkswyse.
4.5.2 Bevinding: Beswaargrond 5
Die bepaling van KO, art 25 oor diakonale besoeke bring nie die gelykheid en selfstandigheid
van die diakendiens in gedrang nie. Die ouderlingdiens is gerig op regering, terwyl die
diakendiens gerig is op versorging en koinonia. Dit is ’n taak-en-gerigtheidsverskil, nie
ongelykheidsverskil nie.
Besluit: Kennis geneem van 4.5.1 tot 4.5.2.
4.5.3 Aanbeveling: Beswaargrond 5
Beswaargrond 5 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.

5. Aanbeveling ten opsigte van Beswaarskrif: 1997, rakende die redaksie van Kerkorde, art 25.
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur met die gevolg dat 5.4 van die Beswaarskrif verval.
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20.9 BESKRYWINGSPUNT VAN STREEKSINODE BOSVELD OOR OM
VERHOUDING MET SINODE SOUTPANSBERG TE NORMALISEER (Artt 49,
285)
WWWWWWWW.
Dr EJ de Beer stel die Beskrywingspunt.
XXXXXXXX. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie vir Kerksake: Histories en
Kerkregtelik.
YYYYYYYY. Dr WC Opperman rapporteer namens die Kommissie vir Kerksake: Histories en
Kerkregtelik.
ZZZZZZZZ. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Streeksinode Bosveld versoek die Algemene Sinode Potchefstroom om daadwerklike stappe te
neem om die verhouding met die Sinode Soutpansberg te normaliseer.
2.

Motivering
Tydens Sinode 2006 (Potchefstroom) is daar besluit om voort te gaan met ’n samesmeltingsproses
van die onderskeie Sinodes (Potchefstroom, Middellande, Soutpansberg, ens). Sinode
Soutpansberg het besluit om nie aan die samesmeltingsproses deel te neem nie. Daar is
sedertdien nog geen Sinodebesluit oor die kerklike verhouding van die GKSA (Sinode
Potchefstroom) en Sinode Soutpansberg geneem nie (vgl. KO, art 46).
Die gebrek aan duidelikheid oor die verhouding tussen gemeentes wat voorheen onder Sinode
Soutpansberg geressorteer het en nog steeds in die gebied werksaam is, en die huidige Sinode
Soutpansberg, veroorsaak geweldige spanning tussen/binne gemeentes wat behoort tot die
onderskeie Sinodes.
Klassis Limpopo (wat geografies verweef is met Sinode Soutpansberg) kan nie alleen ’n besluit
neem oor hoe die verhouding tussen die GKSA (Sinode Potchefstroom) en Sinode Soutpansberg
is/moet wees nie, aangesien dit die hele kerkverband raak (vgl. KO art 30).
Uit gesprekke met die Skriba van die art 48-Deputate (Sinode Potchefstroom) en Sinode
Soutpansberg se art 48-Deputate blyk dit dat daar nie duidelikheid is oor die presiese aard
van die verhouding tussen die twee Sinodes asook gemeentes in die twee Sinodes nie. Op
een vlak is daar bv. bitter twis, terwyl daar op ’n ander vlak op sendinggebied saamgewerk
word. By watter Sinode sal die nuwe bekeerlinge nou inskakel? Hieroor is daar reeds
onduidelikheid in die Pietersburggebied.
Gemeentes in Klassis Limpopo vra vrae oor die opleiding van teologiese studente uit Sinode
Soutpansberg te Pretoria. Is hierdie optrede ’n bevestiging dat gemeentes in Sinode
Soutpansberg nie meer deel is van die GKSA nie?
Bevestig die feit dat gemeentes in Sinode Soutpansberg nie hulle statistiek na die Almanak stuur
nie dat hulle hulself nie meer deel van die GKSA ag nie?
Dit wil voorkom dat Sinode Soutpansberg alternatiewe gemeentes stig/onderhou vir elke gemeente
wat deel geword het van Classis Capricorn.
Sinode Soutpansberg het onlangs drie Klassisse tot stand gebring, o.a. een in Gauteng. Dui dit
daarop dat Sinode Soutpansberg nie werklik deel wil word van die GKSA nie?
Klassis Limpopo het art 48-Deputate aangewys om met art 48-Deputate van Sinode Soutpansberg
gesprek te voer met die oog op herstel van verhoudinge tussen lidmate en gemeentes. Dit is
egter moeilik om sulke gesprekke te voer waar daar nie duidelikheid is oor die amptelike
verhouding tussen GKSA (Sinode Potchefstroom) en Sinode Soutpansberg nie.

3.

Versoek
Dat die Algemene Sinode (Potchefstroom) ’n duidelike besluit moet neem oor die verhouding
tussen die GKSA en Sinode Soutpansberg.
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AAAAAAAAA.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Beredenering van die Kommissie
Die Beskrywingspunt sowel as die mondelinge getuienis oor die onsekerheid oor die verhoudinge
op gemeentevlak tussen gemeentes en lidmate rakende Sinode Soutpansberg, maak dit vir die
Kommissie duidelik dat daar dadelik aandag gegee moet word.
Aangesien gesprek tussen Sinodes deur artikel 48 gereël word, is dit gepas dat hierdie Sinode aan
die saak aandag gee.
Die Sinode het reeds Deputate vir Kerkorde, art 48, gehad. Daarom behoort hierdie saak aan die te
benoeme Deputate opgedra te word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Aanbeveling
2.1 Dat gevolg gegee word aan die Beskrywingspunt.
2.2 Die te benoeme Deputate Kerkorde, artikel 48, kry opdrag om aan hierdie saak aandag te gee.
Besluit: Goedgekeur.
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20.10

BESKRYWINGSPUNT VAN STREEKSINODE NOORDWES OOR DIE
NAAMSVERANDERING VAN DIE GKSA (Artt 50, 204)

BBBBBBBBB. Ds PA Coetzee stel die Beskrywingspunt.
CCCCCCCCC. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie vir Kerksake: Histories en
Kerkregtelik – met inbegrip van die registrasie van die naam van die kerk as handelsmerk.
DDDDDDDDD.
Dr WC Opperman rapporteer namens die Kommissie vir Kerksake: Histories
en Kerkregtelik.
EEEEEEEEE. BESKRYWINGSPUNT
Streeksinode Noordwes versoek die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
om die naam van die Kerke te verander na Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika.
1. Motivering
Die Gereformeerde Kerke is nie net beperk tot Suid-Afrika alleen nie, maar val binne die grense
van vyf lande in Suider-Afrika, nl: Suid-Afrika, Botswana, Namibië, Zimbabwe en Zambië.
’n Naamsverandering sal bydra tot die gunstiger oorweging van werkspermitte vir predikante wat
na die lande buite Suid-Afrika beroep word.
Daar is geen regsimplikasies in die verandering van die naam van die GKSA na die
Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika nie, aangesien die naam ’n beskrywing is van kerke in
gemeenskap met mekaar, en nie ’n regspersoon daarstel of benoem nie. Hierdie standpunt is ten
volle in ooreenstemming met die advies van die Regsdeputate van die GKSA.
2. Implikasie van naamsverandering
Indien die Algemene Sinode aan die Beskrywingspunt gevolg gee, is die besluit van Sinode
1985:477, 4.3 insake die naam van die kerke, nie meer van toepassing nie. Die randskrif van die
kerklike seël van die GKSA sal sodanig verander word. Ons voorsien geen probleme in die
verband nie, aangesien die naam van die kerke in 1985 van Gereformeerde Kerk van SuidAfrika na Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verander is. Die randskrif is ook so verander op
die kerkseël van die voorblad van Acta 1985 (Acta 1967:158-159 en Acta 1970:105).
Die Kuratore van die Teologiese Skool moet gemagtig word om met die NWU in onderhandeling
te tree ten einde die ooreenkoms tussen die NWU en die Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika
te wysig deur enige verwysing in daardie ooreenkoms na “Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika”
te vervang met “Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika”.
Aangesien die Administratiewe Buro van die GKSA die regspersoon is van die GKSA, moet die
Reglement van die Administratiewe Buro van die GKSA diensooreenkomstig gewysig word.
Kerke moet so spoedig moontlik in ’n skrywe deur die Administratiewe Buro van die besluit
verwittig word, asook kennisgewing in Die Kerkblad.
FFFFFFFFF. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Beredenering
1.1 Die Streeksinode Noordwes se motivering is oortuigend dat die GKSA nie net gemeentes in SA
het nie.
1.2 Daar word beweer dat die naam “Suider-Afrika” sal bydra tot gunstiger oorweging van
werkspermitte. Tog is dit nie duidelik in watter opsig dit voordele kan inhou nie.
1.3 Daar word beweer dat daar geen regsimplikasies vir die GKSA sal wees indien die naam
verander word nie.
1.4 Dit is egter nie uit die Beskrywingspunt duidelik of voldoende nagegaan is wat al die gevolge
van ’n naamsverandering sal wees nie:
1.4.1 Die GKSA het bande met ander Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika (bv. in Botswana).
Wanneer die naam na “Suider-Afrika” verander word, sluit dit per implikasie hierdie kerke in,
wat tans slegs ekumeniese bande met die GKSA het.
1.4.2 Die vraag is ook of ons Sinode namens Gereformeerde kerke in ander lande naas Namibië en
SA oor so ’n naamsverandering kan besluit (Botswana, Zimbabwe, Zambië). Sou dit nie
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korrek wees om eers seker te maak wat die standpunt van Gereformeerde Kerke in daardie
lande is nie?
1.4.3 Slegs enkele regsimplikasies van ’n naamsverandering word in die Beskrywingspunt genoem,
terwyl daar nog ander kan wees, bv. wysiging van transportaktes, reglemente, intellektuele
eiendomsreg soos deur die Administratiewe Buro as regspersoon van die GKSA gedoen is.
1.4.4 Die koste-implikasies vir bogenoemde, asook vir nuwe logo’s, briefhoofde, asook die invloed
van die naamsverandering op borge of donateurs, is nie verreken nie.
1.4.5 Dit is ook nie seker wat die emosionele impak van die naamsverandering by lidmate en ander
sal wees nie.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.4.5.
2. Aanbeveling
Dat daar nie gevolg gegee word aan die Beskrywingspunt nie.
Besluit: Goedgekeur.
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20.11

RAPPORT STUDIEDEPUTATE – DRAAGWYDTE
BEGRIP “AANBEVELING” (Artt 85, 192)

VAN

DIE

GGGGGGGGG.
Ds PW Kurpershoek lewer die Rapport.
HHHHHHHHH.
Besluit: Die Rapport word verwys na Beswaarskrifkommissie 2.
IIIIIIIII. Oudl AT van der Wetering rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 2.
JJJJJJJJJ.
RAPPORT
1. Opdrag (Acta, 2006:404, 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: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Agtergrond van saak
2.1.1 Tydens Sinode 1967 (Acta, 1967:585-586, 197) dien twee Beskrywingspunte wat duidelikheid
vra oor die hele saak van eiewillige neerlegging van die amp (bedanking) en watter weg
gevolg behoort te word wanneer ’n persoon wat eiewillig die amp neergelê het, om
beroepbaarstelling aansoek doen. Studiedeputate word aangewys om die volgende Sinode
hieroor te adviseer.
2.1.2 Tydens Sinode 1970 (Acta, 1970:430-431) dien die Rapport van die Studiedeputate, maar daar
word besluit om die hele aangeleentheid weer na Studiedeputate te verwys.
2.1.3 Tydens Sinode 1973 (Acta, 1973:316-318) dien die Studiedeputate se Rapport. Die Rapport se
duidelike definiëring van wat met eiewillige ampsneerlegging bedoel word (3.2.1), word
aanvaar. Die voorgestelde prosedure vir die beroepbaarstelling van ’n persoon wat vroeër die
amp eiewillig neergelê het (3.2.2), word na wysiging en aanvulling as volg aanvaar:
3.2.2.3
Eiewillige neerlê van die amp is ’n ontduiking van die oordeel van die kerke,
soos bepaal in KO, artt 12 en 79. Daarom moet ’n persoon wat hom hieraan
skuldig gemaak het, eers die oordeel en aanbeveling van die kerk waar hy
lidmaat is, verkry, voordat hy by die Kerk en Klassis waar hy uit die amp is,
aansoek doen vir ’n aanbeveling waarna hy hom wend tot die Partikuliere
Sinode (in wie se ressort laasgenoemde Kerk en Klassis ressorteer) met die
aansoek om beroepbaarstelling (vgl. Sinode 1970:127, 128, art 122).
3.2.2.4
’n Persoon wat sy predikantsamp eiewillig neergelê het, moet ooreenkomstig
KO, art 4 aansoek doen om beroepbaar gestel te word. Die prosedure genoem
in 3.2.2.3 geld ook van predikante wat onder KO, artt 12 of 79 uit die amp is
(die besluit van Sinode 1958:134, art 68, punt 8.a. word herroep).
3.2.2.5
Berou alleen kan nie genoegsame grond wees om weer beroepbaar gestel te
word nie. By ’n oorweging van ’n aansoek om beroepbaarstelling sal beslis
moet word of die persoon weer met stigting in die kerk sal kan dien, en of hy
die gawes van roepingstrou, selfverloëning en volharding beskik (vgl. ook die
gawes genoem in die Teologiese Skool-boekie, 1968:28, 29). Indringende
ondersoek moet ook ingestel word na die beweegredes tot die aansoek.
2.1.4 Tydens Sinode 1997 (Acta, 1997:559-562) dien ’n Beswaarskrif teen 3.2.2.4 van die besluit
van Sinode 1973 en spesifiek teen die sin: Die prosedure genoem in 3.2.2.3 geld ook van
predikante wat onder KO, artt 12 of 79 uit die amp is. Aan die versoek dat die sin geskrap
word, word nie gevolg gegee nie. Aan die versoek dat toelating tot die diens van die Woord na
afsetting kragtens KO, art 79 de novo en op sigself bestudeer word, word wel gevolg gegee,
spesifiek op die volgende wyse:
Hierdie baie belangrike en sensitiewe saak van studie is in terme van KO, art 30 (in lyn
met die begrip “gedeë Skrifstudie” in beswaargrond 2) ’n saak vir die Mindere
vergaderings wat die saak langs die kerklike weg kan hanteer.
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2.1.5

Tydens Sinode 2006 (Acta, 2006:402-406) slaag ’n beswaarskrif teen 3.2.2.3 van die besluit
van Sinode 1973. Spesifiek word beredeneer dat die draagwydte van die woord aanbeveling in
die sinsnede ... voordat hy by die Kerk en Klassis waar hy uit die amp is, aansoek doen vir ’n
aanbeveling (3.2.2.3 van die besluit van Sinode 1973) vaag en verwarrend blyk te wees. Op
grond van die Beswaarskrif wat slaag, wys Sinode 2006 Studiedeputate aan met opdrag soos
in 1.
2.2 Die kern van die probleem
2.2.1 Die kernsaak is die vraag wat bedoel word met die begrip aanbeveling wat gegee moet word
deur die Kerk en Klassis waar ’n persoon uit die amp is – wanneer sodanige persoon aansoek
doen om beroepbaarstelling.
2.2.2 Wanneer gepraat word van ’n persoon wat uit die amp is, moet egter in gedagte gehou word
dat ’n predikant op een van drie maniere uit die amp kan gaan:
(i) Hy kan sy amp met die nodige bewilliging volgens KO, art 12 neerlê om na ’n
ander staat van die lewe oor te gaan.
(ii) Hy kan kragtens KO, artt 79/80 KO uit sy amp afgesit word.
(iii) Hy kan sy amp sonder die nodige bewilliging volgens KO, art 12 eiewillig neerlê.
2.2.3 Hierdie drie maniere waarop ’n persoon uit die amp kan gaan, veronderstel heeltemal
verskillende situasies – juis by die Kerke en Klassisse waar die persone uit die amp is.
Gevolglik behoort bepaal te word in watter mate een definisie van begrip aanbeveling
voldoende is om die onduidelikheid op te klaar.
2.2.4 Prakties gestel, behels die kernsaak dus die volgende:
2.2.4.1 Kan met een definisie vir die begrip aanbeveling volstaan word vir elk van die drie
kategorieë situasies soos genoem in 2.2.2?
2.2.4.2 Wat is die inhoud van die aanbeveling wat die kerk en klassis waar ’n persoon uit die amp is,
moet gee – vir elk van die drie kategorieë soos genoem in 2.2.2?
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.2.4.2.
3. Beredenering en Aanbevelings waaroor die Sinode moet oordeel
3.1 Weg tot beroepbaarstelling: Historiese oorsig oor Kerkordelike reëlings
3.1.1 Die Sinodes van Emden (1571, 34), Dordrecht (1578, 101) en Middelburg (1581, 41) het
spesifieke bepalings insake die beroepbaarstelling van persone wat kragtens KO, artt 79/80
afgesit is, bevat. Hiervolgens was dit nodig dat eers deur die Klassis bepaal sou word of die
betrokke persone wat uit die amp afgesit is, weer vir die amp verkiesbaar was.
3.1.2 In die Kerkordes van Sinode s’Gravenhage (1586) en Dordrecht (1618/19) is hierdie bepalings
nie opgeneem nie.
3.1.3 In die Kerkordelike reëlings binne die GKSA is ook geen sodanige weg tot beroepbaarstelling
aangedui nie, tot en met Sinode 1958. Tydens Sinode 1958 (Acta, 1958:134) word in reaksie
op ’n Beskrywingspunt besluit dat ’n artikel oor die herstel van ampsdraers as artikel 78 in die
voorgestelde Hersiene Kerkorde opgeneem word. Die relevante deel van hierdie artikel lui as
volg:
In die geval van ’n broeder wat van die amp van bedienaar van die Woord afgesit is,
oordeel egter die Klassis met die Deputate van die Partikuliere Sinode, na raadpleging
van die Kerkraad waar die broeder voorheen gedien het, of hy weer met stigting van die
gemeentes beroepbaar gestel mag word nadat hy die kerk deur sy boetvaardigheid van
sy berou oortuig het.
3.1.4 Sinode 1961 (Acta, 1961:347) herroep egter haar besluit aangaande ’n Hersiene Kerkorde, wat
daartoe lei dat Sinode 1964 (Acta, 1964:67, 73) ’n hersiening van die Dordtse Kerkorde
goedkeur. Hiermee word die besluit van 1958 (aangaande ’n spesifieke artikel wat handel oor
die herstel van ampsdraers) in praktyk alreeds omgekeer, aangesien geen artikel oor die
herstel van ampsdraers in die Kerkorde soos vasgestel in 1964 opgeneem is nie.
3.1.5 Sinode 1973 (Acta, 1973:318) herroep die besluit van Sinode 1958 aangaande ’n Kerkordeartikel oor die herstel van ampsdraers en stel die spesifieke prosedure vas vir die herstel van
ampsdraers.
Gevolgtrekking
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Waar Sinode 1958 ’n spesifieke prosedure vasgestel het aangaande die weg tot
beroepbaarstelling vir persone wat kragtens KO, artt 79/80 uit die amp is, het Sinode 1973 één
prosedure vasgestel vir die weg tot beroepbaarstelling vir alle persone wat voorheen al as
bedienaar van die Woord gedien het, ongeag of hulle eiewillig, of kragtens KO, art 12 of
kragtens KO, artt 79/80 uit die amp is.
3.2 Weg tot beroepbaarstelling: Bedoeling van Sinode 1973
3.2.1 Tydens Sinode 1973 (Acta, 1973:316-318) het Studiedeputate se Rapport insake die hele saak
van eiewillige ampsneerlegging gedien. In die Rapport is enersyds ’n duidelike definiëring
gegee van wat met eiewillige ampsneerlegging bedoel word (3.2.1) en andersyds ’n prosedure
gegee vir die beroepbaarstelling van ’n persoon wat vroeër die amp eiewillig neergelê het
(3.2.2).
3.2.2 Sinode 1973 (Acta, 1973:314, 316-318) het die definiëring van eiewillige ampsneerlegging
goedgekeur, maar die prosedure vir beroepbaarstelling eers na ’n Kommissie verwys. Hierdie
Kommissie het sekere wysigings en aanvullings daargestel wat as deel van die finale
prosedurereëling goedgekeur is.
3.2.3 Deel van die wysiging en aanvulling deur die Kommissie was dat die prosedure vir
beroepbaarstelling uitgebrei is na gevalle waar persone wat kragtens KO, artt 12 en 79/80 KO
uit die amp is, aansoek doen vir beroepbaarstelling (vergelyk 3.2.2.4 in Agenda, 1973:100 met
3.2.2.4 in Acta, 1973:318).
3.2.4 Met hierdie aanvulling deur die Kommissie is ’n prosedure wat spesifiek ontwerp is vir die
weg tot beroepbaarstelling van persone wat eiewillig die amp neergelê het, oorgedra op
persone wat kragtens KO, artt 12 of 79/80 uit die amp is.
Gevolgtrekking
3.2.5 Vanuit ’n Rapport met ’n spesifieke fokus op persone wat eiewillig die amp neergelê het, het
prosedurereëlings gekom wat – deur invoeging deur ’n Kommissie – voorskriftelik gemaak is
vir die weg tot beroepbaarstelling van alle persone wat uit die amp is.
3.3 Weg tot beroepbaarstelling: Probleme rondom die besluit van Sinode 1973
3.3.1 Wanneer die prosedure soos vasgestel deur Sinode 1973 (Acta, 1973:317, 3.2.2.3-3.2.2.4)
toegepas word as weg tot beroepbaarstelling van persone wat kragtens KO, artt 79/80 afgesit
is, kom verskillende en oënskynlik teenstrydige handelinge voor – soos beredeneer is in die
Beswaarskrif wat tydens Sinode 2006 geslaag het (vgl. ook die M-verhandeling van RM van
der Merwe,1991:4-6).
3.3.2 Van groter belang is egter die feit dat prinsipiële riglyne wat in besonder toegespits is op
eiewillige ampsneerlegging deur die besluit van Sinode 1973 oorgedra word op die situasie
van persone wat kragtens KO, artt 12 of 79/80 uit die amp is:
3.3.1.1
Sinode 1973 (Acta, 1973:318, 3.2.2.3) verwys na die ontduiking van oordeel. Ontduiking
van oordeel is egter alleen tersake wanneer gehandel word oor beroepbaarstelling na
eiewillige neerlegging van die amp. Persone wat kragtens KO, artt 12 of 79/80 uit die amp
is, het immers geensins die oordeel van die kerke vermy nie.
3.3.1.2
Sinode 1973 (Acta, 1973:318, 3.2.2.5) stel dat in die hele proses van moontlike
beroepbaarstelling, spesifiek aandag gegee moet word aan die gawes van roepingstrou
(omdat die amp voorheen geloën is), selfverloëning (omdat die tweesydige verbintenis met
die kerk eensydig verbreek is) en volharding (omdat nie in die roeping volhard is nie).
Hierdie gawes is relevant wanneer ’n persoon die amp eiewillig verlaat het, maar kan nie
net so op ’n persoon wat kragtens artikels KO, artt 12 of 79/80 uit die amp is, oorgedra
word nie. By sulke persone se aansoek tot beroepbaarstelling sal ander spesifieke gawes
weer na vore behoort te kom.
3.3.2 In samehang hiermee is daar ook prinsipiële sake wat in besonder toegespits is op afsetting
uit die amp (kragtens KO, artt 79/80) wat in die besluit van Sinode 1973 nie na behore
behandel of in die prosedure na vore kom nie:
3.3.2.1
Omdat afsetting uit die diens van die Woord kragtens KO, artt 79/80 ’n gewigtige saak is
wat met groot omsigtigheid hanteer behoort te word, is dieselfde omsigtigheid nodig
wanneer oor toelating tot die diens van die Woord na afsetting gehandel word. Veral van
belang is die hele vraag of ’n persoon wat afgesit is, enigsins weer beroepbaar gestel kan
word. Hierdie belangrike sake word in die besluit van Sinode 1973 egter nie gehanteer nie.
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3.3.2.2 In die besluit van Sinode 1973 word nie verwys na die noodsaak om aan die rede vir afsetting
kragtens KO, artt 79/80 aandag te gee en spesifiek die effek van eerloosheid in kerk en wêreld
te hanteer nie.
Gevolgtrekking
3.3.3 Die besluit van Sinode 1973 verreken nie die eiesoortige aard van elk van die drie kategorieë
persone wat uit die amp is, voldoende nie.
3.4 Eiewillige neerlê van die amp: Definisie en kerklike optrede
3.4.1 Sinode 1973 (Acta, 1973:316-318) het gestel dat wanneer ’n predikant uit die amp bedank, die
kerke voor ’n voldonge feit gestel word. Die ampspligte en ampsregte word eiewillig as finale
daad beëindig – in weerwil en ten spyte van die kerklike bearbeiding en die ordelike kerklike
wyse van handeling.
3.4.2 Met eiewillige neerlegging van die amp word die oordeel van die kerke ontduik. Die nodige
bewilliging van die kerke soos in KO, art 12 gereël, word naamlik nie gevra nie, of die tug
soos in KO, artt 79/80 gereël, word ontduik.
3.4.3 Met eiewillige neerlegging van die amp word die inwendige roeping geloën (Hand 20:28).
Daarmee saam is die eiewillige daad sonde teen die tweede gebod (vgl. 1 Sam 15:23), terwyl
ook die Vyfde Gebod ter sprake kom deurdat die jurisdiksie van die kerk (die gesag wat
Christus verorden het) ontduik word.
3.4.4 Eiewillige neerlegging van die amp moet duidelik onderskei word van trouelose verlating van
die diens. Trouelose verlating van die diens is naamlik om sonder wettige afskeid van die een
gemeente in ’n ander gemeente te gaan dien. Hiermee word die ampspligte in een gemeente
versaak, terwyl gepoog word om die ampsregte te behou. Daarom verdien trouelose
verlating van die diens afsetting (kragtens KO artt 79 en 80) om die ampsregte te beëindig.
3.4.5 Wanneer die amp eiewillig neergelê is, kan die betrokke persoon nié kragtens KO, artt 79/80
afgesit word nie, omdat alle ampsregte en ampspligte alreeds prysgegee is. Tog moet die kerke
van wie die uitwendige roeping uitgegaan het, via die kerklike weg van KO, artt 79/80 beslis
dat die eiewillige daad die reg om as bedienaar van die Woord op te tree, beëindig het.
3.4.6 Wanneer die amp eiewillig neergelê is, kan die betrokke persoon óf gemeenskap met die kerk
beëindig óf nog as lidmaat aanbly. Indien gemeenskap met die kerk beëindig is, kan daar geen
verdere handelinge wees nie. Indien die persoon nog deel van die kerk is, behoort tug kragtens
KO, artt 76/77 toegepas te word.
Gevolgtrekking
3.4.7 Eiewillige neerlegging van die amp trek saam in die eiewillige prysgawe van ampspligte en
ampsregte, sonder dat die oordeel van die kerke kragtens KO, artt 12 of 79-80 verkry is.
3.5 Weg tot beroepbaarstelling nadat amp voorheen eiewillig neergelê is
3.5.1 Waar met eiewillige neerlegging van die amp die oordeel van die kerke ontduik word, is dit
nodig dat in die aansoek om beroepbaarstelling die jurisdiksie van al die betrokke kerke
spesifiek deur die aansoeker erken word en versoening volgens Matteus 5:23-24 bereik word.
3.5.2 In lyn hiermee het Sinode 1973 (Acta, 1973:318) ’n duidelike prosedure daargestel wanneer ’n
persoon wat voorheen die amp eiewillig neergelê het, aansoek doen om beroepbaar gestel te
word. Hierdie prosedure omvat drie fases, naamlik:
(i)
Verkry oordeel en aanbeveling van die kerk waar persoon wat aansoek doen, lidmaat
is.
(ii) Verkry aanbeveling van kerk en klassis waar persoon wat aansoek doen, uit die amp
is.
(iii) Aansoek om beroepbaarstelling via artikel 4 KO by Partikuliere Sinode.
3.5.3 Die oordeel en aanbeveling van die kerk waar die aansoeker lidmaat is, is nodig as getuienis
op grond waarvan die Kerk, Klassis en Partikuliere Sinode waar die aansoeker uit die amp is,
die saak kan beoordeel. In verantwoordelikheid aan en in belang van die kerke in kerkverband
word die vorige sonde van eiewilligheid teenoor die leer en lewe van die aansoeker tydens die
aansoek om hertoelating, beoordeel.
3.5.4 Die aanbeveling van die Kerk en Klassis waar die aansoeker uit die amp is, is nodig omdat die
oordeel van hierdie Kerk en Klassis in die eiewillige ampsneerlegging ontduik is. Die Kerk en
Klassis waar die aansoeker uit die amp is, was verder ook intens gemoeid met die oorsake en
gevolge van die eiewillige neerlegging van die amp. Daarom moet hierdie Kerk en Klassis ’n
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3.5.5

3.5.6
3.6
3.6.1
3.6.2

3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7

gewetensoortuiging uitspreek of die effek van die eiewillige optrede steeds toelating tot die
diens van die Woord in die weg staan al dan nie (vgl. Acta, 1976:387-390).
Omdat al die kerke by toelating tot die diens van die Woord betrokke is, moet die
Streeksinode oordeel oor toelating al dan nie kragtens KO, art 4. Die Streeksinode moet na die
behandeling van al die tersaaklike stukke deur eksaminering verseker dat die aansoeker
beroepbaar gestel mag word.
Gevolgtrekking
Die prosedure soos vasgestel deur Sinode 1973 (Acta, 1973:318) is ’n sinvolle prosedure vir
toelating tot die diens van die Woord in geval van aansoekers wat die amp voorheen eiewillig
neergelê het.
Samevattende gevolgtrekking 1: Een definisie vir die begrip aanbeveling?
Die vraag is gevra of die begrip aanbeveling voldoende verklaar kan word deur een definisie
daarvoor te gee – juis in die lig van die feit dat persone óf eiewillig, óf kragtens KO, art 12 óf
kragtens KO, artt 79/80 KO uit die amp kan wees.
Alhoewel ’n eiesoortige prosedure tot beroepbaarstelling bestaan het vir ’n persoon wat
kragtens KO, artt 79/80 uit die amp gesit is, het Sinode 1973 ’n eenvormige prosedure
daargestel vir alle persone wat uit die amp is – ongeag die wyse waarop hulle uit die amp is
(3.1).
Hierdie gelykstelling van die prosedure is gedoen deur in ’n spesifiek-gerigte Rapport (wat
gefokus het op die hele saak van eiewillige ampsneerlegging) ’n prosedurele uitbreiding te
maak wat die ander twee kategorieë persone ingesluit het (3.2).
Die prosedurele uitbreiding in 3.2.2.4 van die besluit van Sinode 1973 erken egter nie die
eiesoortige aard van elke kategorie persone wat uit die amp is en om beroepbaarstelling
aansoek doen, voldoende nie (3.3).
Ten opsigte van die weg tot beroepbaarstelling vir ’n persoon wat kragtens KO, artt 12 of
79/80 uit die amp is, kan gevolglik nie volstaan word met ’n blote verwysing na dieselfde
prosedure as in die geval van ’n persoon wat die amp eiewillig neergelê het nie.
Soos alreeds deur Sinode 1997 aangedui is (vgl 2.1.4), behoort de novo ’n studie gemaak te
word oor die weg tot beroepbaarstelling ten opsigte van persone wat kragtens KO, artt 79/80
uit die amp is, maar ook ten opsigte van persone wat kragtens KO, art 12 uit die amp is.
Ten opsigte van die begrip aanbeveling kan dus ook nie volstaan word met één definisie vir al
drie kategorieë situasies nie. Vanuit die spesifiek-gerigte studie soos genoem in 3.6.6, behoort
(indien nodig) selfstandig bepaal te word wat met die begrip aanbeveling bedoel word.

3.7 Samevattende gevolgtrekking 2: Inhoud van aanbeveling van Kerk, Klassis
3.7.1 Die vraag is gestel wat die inhoud is van die aanbeveling wat die Kerk en Klassis waar ’n
persoon uit die amp is.
3.7.2 Waar die besluit van Sinode 1973 spesifiek gerig is op die situasie met eiewillige
ampsneerlegging (vgl 3.1–3.3) en die begrip aanbeveling vir elk van die moontlike kategorieë
selfstandig bepaal moet word (vgl 3.6), word verder net aandag gegee aan die betekenis van
die begrip aanbeveling in die geval van ’n persoon wat aansoek doen om beroepbaarstelling
nadat die amp eiewillig neergelê is.
3.7.3 Die kerk waar die aansoeker lidmaat is, gee haar oordeel en aanbeveling as getuienis
spesifiek deur die vorige sonde van eiewilligheid teenoor die leer en lewe van die aansoeker
tydens die aansoek om hertoelating, te beoordeel. In die getuienis word onder meer verreken
(Acta, 1973:318, 3.2.2.5):
(i) Die egtheid van die berou oor eiewillige optrede oor ’n tydperk.
(ii) Die moontlikheid dat met stigting in al die kerke gedien kan word.
(iii) Die teenwoordigheid van die nodige ampsgawes om in die diens van die Woord te
staan.
(iv) Die beweegredes vir die aansoek.
3.7.4 Die Kerk en Klassis waar die aansoeker uit die amp is, gee hulle aanbeveling as ’n
gewetensoortuiging of die effek van die eiewillige optrede steeds toelating tot die diens van
die Woord in die weg staan al dan nie.
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3.7.5

In die formulering van hulle aanbeveling speel die getuienis (die oordeel en aanbeveling) van
die kerk waar die aansoeker lidmaat is, ’n belangrike rol. Hierdie getuienis gee immers die
huidige situasie rondom die aansoeker weer – wat een van die belangrike fasette is wat
benodig word om die huidige effek van die eiewillige optrede in die verlede te evalueer.
3.7.6 Die groot toets of die effek wat die eiewillige neerlegging van die amp in die kerk en wêreld
gehad het, nog in die pad van beroepbaarstelling staan, is of die aansoeker weer met stigting in
die Kerk en Klassis waar hy uit die amp is, kan dien. In die beoordeling van hierdie saak is nie
net die belang van die aansoeker en die kerke betrokke ter sake nie, maar veral ook God se eer
in die diens van die Woord.
3.8 Aanbevelings
3.8.1 Die volgende sinne word geskrap uit 3.2.2.4 van die besluit van Sinode 1973 (Acta,
1973:318):
Die prosedure genoem in 3.2.2.3 geld ook van predikante wat onder KO, artt 12 of 79 uit
die amp is. (Die besluit van Sinode 1958:134, art 68, 8.a. word herroep.)
3.8.2 Die begrip aanbeveling in die sinsnede voordat hy by die Kerk en Klassis waar hy uit die amp
is, aansoek doen vir ’n aanbeveling (Acta, 1973:318, 3.2.2.3) word omskryf as ’n
gewetensoortuiging of die effek van die eiewillige optrede steeds toelating tot die diens van
die Woord in die weg staan al dan nie.
3.8.3 Studiedeputate kry opdrag om op grond van prinsipiële studie eiesoortige riglyne voor te stel
ten opsigte van die weg tot beroepbaarstelling vir persone wat kragtens KO, art 12 tot ’n ander
staat van die lewe oorgegaan het en vir persone wat kragtens KO, artt 79/80 uit die amp afgesit
is.
Besluit: Die Sinode benoem nuwe Studiedeputate om die oorspronklike opdrag uit te voer.
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20.12

RAPPORT STUDIEDEPUTATE – ONTVANKLIKHEID
BESWAARSKRIFTE (Artt 86, 151, 243)

VAN

KKKKKKKKK.
Ds PW Kurpershoek lewer die Rapport.
LLLLLLLLL. Besluit: Die Rapport word verwys na Beswaarskrifkommissie 2.
MMMMMMMMM.
Ds PJ Venter rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 2.
NNNNNNNNN.
RAPPORT
1. Opdrag (Acta, 2006:57, 3.2.5)
Die Sinode wys Studiedeputate aan om die problematiek genoem in 3.2.1-3.2.2 te
ondersoek en die volgende Sinode van advies te bedien.
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.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Agtergrond van saak
2.1.1 Sinode 1955 (p35-37) stel by monde van die Moderamen die vraag of ’n eenvormige
prosedure vir Beswaarskrifte daargestel behoort te word. Aangesien tyd ontbreek, word die
vraag vir beantwoording na Deputate verwys (1955:35-37).
2.1.2 Sinode 1958 (101, 106-107, 116-117) kry as voorstel van die Deputate dat elke vergadering sy
eie bepalinge ten opsigte van Beswaarskrifte daarstel. Uiteindelik word die saak weer na
Deputate verwys.
2.1.3 Sinode 1961 (512-517) hanteer ’n Meerderheids- en Minderheidsrapport wat albei worstel met
vraag of ’n individu bepaalde besware direk by ’n meerdere vergadering moet indien al dan
nie. Geen besluit word geneem nie en die saak word weer na deputate verwys.
2.1.4 Sinode 1964 (444, 446) kry twee voorstelle insake die prosedure op tafel, waarvan een aandui
dat die kerklike weg gevolg moet word en die ander stel dat besware direk by die betrokke
meerdere vergadering ingedien moet word. Uiteindelik word ’n aparte prosedure vasgestel vir
die hantering van besware teen bestaande besluite van meerdere vergaderings. Hiervolgens
moet Beswaarskrifte alleen gerig word tot die vergadering wat die betrokke besluit geneem
het.
2.1.5 Sinode 1967 (349-350) keur ’n Beskrywingspunt goed dat KO, art 33 konsekwent toegepas
word en dat alleen opdragte van die Partikuliere Sinodes ter tafel geneem word.
2.1.6 Sinode 1991 (1991:526-528) handhaaf ’n beswaar teen die besluit van 1964. Die wese van die
beswaar is dat ’n aparte prosedure vir Beswaarskrifte nie nodig is nie, aangesien ’n
Beswaarskrif soos ’n saak hanteer behoort te word.
2.1.7 Sinode 1994 (52-54) dui aan dat die besluit van Sinode 1991 die vraag laat ontstaan of daar
net een weg is vir die hantering van ’n Beswaarskrif, nl. toetsing van ’n saak langs die
kerklike weg, of twee weë, naamlik dat ’n beswaar deur ’n individu ook na toetsing en
afwysing nog steeds by ’n betrokke meerdere vergadering ingedien kan word (p52, 3.1). Die
besluit word geneem dat die kerklike weg vir die behandeling van alle sake onder KO, art 46
onder gewone omstandighede gevolg moet word (p52, 3.2). Tog word ook gestel dat die reg
van direkte toegang tot enige meerdere vergadering vir aangeleenthede wat dit Skriftuurlik
regverdig, nie deur 1991 se besluit geblokkeer word nie (p52, 3.2).
2.1.8 Sinode 1994 se tweeledige besluit gee aanleiding tot onsekerheid by daaropvolgende Sinodes
se Regskommissies wat die ontvanklikheid van Beswaarskrifte moet beoordeel, soveel so dat
tydens Sinode 2006 Studiedeputate aangewys is met opdrag soos in 1.
2.2 Kern van probleem
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2.2.1
2.2.2
2.2.3

Die kernsaak is die vraag rondom die prosedure vir indiening van ‘n beswaar volgens KO, art
41.
Twee alternatiewe prosedures kom na vore:
Prosedure 1
Beswaar volgens KO, art 46 kan – behalwe vir
die kerklike weg – vir sake wat dit Skriftuurlik
regverdig, ook direk ingedien word by die
vergadering wat die besluit geneem het – selfs
wanneer mindere vergaderings die beswaar
afgewys het.

Prosedure 2
Beswaar volgens KO, art 46 kan – behalwe vir
die kerklike weg – vir sake wat dit Skriftuurlik
regverdig, net in buitengewone omstandighede
ingedien word by die vergadering wat die
besluit geneem het.

2.2.4
2.2.3.1

Prakties gestel behels die kernsaak (en die gevolglike alternatiewe prosedures) die volgende:
Bestaan daar iets soos Die reg tot direkte toegang tot ’n meerdere vergadering op grond
waarvan gestel kan word dat ‘n beswaar direk by die meerdere vergadering ingedien kan
word?
2.2.3.2
Kan ’n beswaar steeds by ’n meerdere vergadering ingedien word indien die kerklike weg
gevolg is en die beswaar deur ’n mindere vergadering afgewys is?
2.3 Faktore wat prosedure-keuses beïnvloed
In die bespreking en studie het dit duidelik geword dat die volgende faktore ten minste ‘n rol
speel in keuse vir ‘n spesifieke prosedure:
2.3.1

2.3.2

Prosedure 1
Klem val op die feit dat die vergadering wat
die besluit geneem het, finaal oor die beswaar
teen die besluit behoort te handel en dit moet
afhandel. Omdat die beswaar finaal tuishoort
by dié vergadering wat die besluit geneem het,
kan direkte toegang nie geweier word nie.
Appèlprosedures word soms as baie langdradig
en vermoeiend ervaar/beskryf. Daarmee word
wantroue wat oor kerklike weg staan, erken.
Ter wille van die saak van die beswaar word
nie die kerklike weg gevolg nie, maar kan
beswaar direk ingedien word of die
Appèlprosedure volgens artikel 31 KO eenkant
geskuif word.

Prosedure 2
Klem val op die onderskeid tussen behandel en
afhandel van beswaar. Besware kan deur die
mindere vergaderings hanteer word en daarom
behoort die kerklike weg gevolg te word.
Al word Appèlprosedure en kerklike weg as
negatief ervaar, behoort die hartseer realiteit
van uitoefening van kerklike weg nie deur
veranderde prosedures gekondoneer te word
nie.

2.4 Formaat van Rapport
2.4.1 Die Deputate kon met hul studie nie tot ‘n eenstemmige aanbeveling kom ten opsigte van
watter een van die twee alternatiewe prosedures gebruik behoort te word nie.
2.4.2 Ten einde die Sinode in staat te stel om dié twee alternatiewe prosedures met hul begronding
duidelik te onderskei, word die beredenering hieronder gesamentlik aangebied – met
aanduiding van waar die verskille na vore kom.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.2.
3. Beredenering en Aanbevelings waaroor Sinode moet oordeel
3.1 Plek en taak van meerdere vergaderings
3.1.1 Kerke is in Christus een en het die opdrag om hul eenheid te beleef, te bewaar en uit te bou.
3.1.2 Omdat alle gawes en ampte deur die een Hoof van die kerk, Christus, aan sy kerk as geheel
gegee word, moet en kan alle gawes en ampte ook tot opbou van die liggaam as geheel
aangewend word (diakoniologiese eenheid tussen kerke).
3.1.3 Wanneer sake plaaslik nie afgehandel kan word nie of die konfessionele eenheid tussen kerke
ter sprake kom, kom kerke in meerdere vergaderings saam ten einde mekaar by te staan en
gesamentlik deur die Gees en Woord die regering van Christus te bedien.
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3.2 Samestelling van Agenda van meerdere vergaderings
3.2.1 ’n Meerdere vergadering se Agenda (spesifiek Algemene Sinode) bestaan onder
andere uit die volgende sake (KO, art 30):
3.2.1.1
Beroep op meerdere vergadering in geval van Appèl (KO, art 31).
3.2.1.2
Opdragte vanaf mindere vergaderings (KO, art 33).
3.2.1.3
Rapporte van Deputate (KO, artt 45 en 49).
3.2.1.4
Sake voorgelê tot verandering (Beswaarskrifte) (KO, art 46).
3.2.1.5
Kerklike korrespondensie (KO, art 52).
3.2.1.6
Gemeenskaplike belydenis in Drie Formuliere van Eenheid (KO, art 53).
3.2.1.7
Wettige orde van kerk (KO, art 86).
3.2.2 Opdragte wat by meerdere vergaderings dien, kom spesifiek van die vergadering wat
afgevaardigdes stuur, deurdat afgevaardigdes die ondertekende opdragte moet
saambring (KO, art 33).
3.2.3 In lyn hiermee het Sinode 1894 (Acta, artikel 118) dan ook gestel:
Wanneer een lidmaat der Kerk iets belangrijks voor de Synode wenscht te brengen,
wendt hij zich eerst tot sijn respectieven Kerkeraad of Algemeene Vergadering; word
hij dan in ongelijk gesteld, dan volgens art. 30 der Dordsche Kerkorde, beroept hij
zich op de Synode. Geene particuliere vragen zullen in het vervolg, toegelaten
worden op de Synode, voor zij bij den respectieven Kerkeraad of Algemeene
Vergadering beproefd zijn.
3.2.4 Ook Sinode 1967 (Acta:349-350) het gestel:
... om KO art 33 konsekwent toe te pas sodat alleenlik opdragte van Part. Sinodes ter
tafel geneem mag word.
Gevolgtrekking
3.2.5 ’n Meerdere vergadering bepaal nie selfstandig watter opdragte/sake op sy Agenda
geplaas word nie, maar stel sy Agenda onder andere saam vanuit die opdragte soos
ontvang vanaf die betrokke mindere vergaderinge.
3.3 Beswaarskrifte en opdragte vanaf mindere vergaderings
3.3.1 Wat is die verband tussen ’n versoek tot revisie/beswaar teen staande Sinode-besluit (KO, art
46) en die opdragte wat vanaf die mindere vergadering kom (KO, art 33)?
3.3.2 Histories blyk dat KO, art 33 sy oorsprong gehad het in spesifieke statuut vir Provinsiale
Sinode soos vasgestel tydens Sinode van Emden van 1571 (Hoofstuk 3, 1), terwyl KO, art 46
sy oorsprong gehad het in spesifieke statuut vir klassikale vergadering soos vasgestel tydens
Sinode van Emden van 1571 (Hoofstuk 2, 8).
3.3.3 Die oorspronklike bedoeling met KO, artt 33 en 46 was dat die Klassis in sy opstel van die
opdrag wat saamgestuur sou word, die bestaande besluite in ag moes neem.
3.3.4 Tydens die Nasionale Sinode van Dordrecht van 1578 is artikels 33 en 46 as een artikel in
Kerkorde verwoord (Hoofstuk 2, 20). In die bewoording word net gepraat van die instructie
wat saamgebring moet word en de welcke niet eer en sulleen gheschreuen worden voor
datmen de artykelen der voorgaende Synodaler versamelinghe ghelesen hebbe ...
3.3.5 Met Nasionale Sinode van Middelburg (1581) word artikels 33 en 46 onderskei
(onderskeidelik artt 25 en 33). Hierdie situasie duur voort tot met vasstelling van Dordtse
Kerkorde van 1618,1619. Opmerklik is egter dat die selfstandige plasing van artikel 46 (as
artikel 33 in Kerkorde van 1581) daartoe lei dat die woorde de welcke vervang word met De
instructie der dinghen die inden meerdere vergaderinghen te handelen zijn. Die noue band
tussen die twee artikels word dus behou, nou met die gebruik van dieselfde woord, naamlik
instructie.
3.3.6 In die oorspronklike Kerkordes in gebruik binne die GKSA het beide KO, artt 33 en 46 dan
ook na instructiën verwys. Dit is met die hersiening van die Kerkorde in 1964 egter verander
na opdrag in KO, art 33 en sake in KO, art 46 (Acta, 1964:70-71) – waardeur die twee artikels
baie meer ’n onafhanklike kleur kry en ook dikwels so losstaande van mekaar gebruik word.
3.3.7

Prosedure 1
Prosedure 2
Hieruit kan afgelei word dat KO, art 46 ‘n eie Hieruit word ten onregte afgelei dat KO, art 46
kategorie van sake na vore bring.
‘n eie kategorie van sake na vore bring. Uit die
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geheeloorsig oor geskiedenis blyk dat KO, art
46 (en die voortvloeiende besware teen
bestaande Sinodebesluite) histories gesproke
altyd as deel van die opdragte volgens KO, art
33 gesien is – en nie ’n aparte kategorie sake
vorm nie.
Die noue verband tussen KO, artt 33 en 46 kom
uit verskeie resente Kerkordes binne die
Gereformeerde wêreld na vore. So verbind die
GKN (v) en die VGKSA artikels 33 en 46
direk met mekaar as artikels 32 en 33 van hul
Kerkorde. Die CGK weer verwys na instructies
beide in KO, artt 33 en 46.
Hierdie noue verband word deur die
Kommissierapport van Sinode 1991 (Acta:527528) verreken wanneer as bevinding (waaroor
geen spesifieke besluit geneem is nie, maar wat
wel die bedoeling van beide die Beswaarskrif
en die Kommissierapport saamvat) gestel
word:
Die Kerkorde bevat bepalings vir “Appèlle”
(art 31) en “sake” (artt 33, 46). ’n
“Beswaarskrif” behoort soos ’n “saak”
gehanteer te word en nie gereglementeer te
word nie.

3.3.8

3.3.9

Gevolgtrekking
3.3.10

Prosedure 1
Besware volgens KO, art 46 is onder andere
deel van die opdragte waarna KO, art 33
verwys en wat deur die gestuurde
afgevaardigdes na die meerdere vergadering
saamgebring behoort te word.

Prosedure 2
Besware volgens KO, art 46 is deel van die
opdragte waarna KO, art 33 verwys en behoort
net deur die gestuurde afgevaardigdes na die
meerdere vergadering saamgebring te word.

3.4 Reg van beswaar en Verantwoordelikheid om te konformeer
3.4.1 ’n Kernbeginsel in die Gereformeerde kerkreg is dat geen handeling van ’n kerklike
vergadering onaantasbaar is nie, omdat die mense wat daar teenwoordig is, sondige mense is
en net die Woord die wil van God volkome bevat (NGB, art 7). Gevolglik kan besluite hersien
word, òf via Appèl (KO, art 31) òf langs die weg van beswaar (KO, art 46).
3.4.2 Vanuit die moontlikheid om besluite te hersien kan gevolglik ‘n reg tot beswaar afgelei word
waarvolgens enige gelowige – in lyn met sy algemene priesterskap – die verantwoordelikheid
het om sy/haar besware te opper.
3.4.3 Hierdie reg is nie ‘n reg wat aan ‘n persoon as mens gekoppel is nie, maar wel die plig om
vanuit Skrif, belydenis en kerkorde vir die waarheid van Christus op te kom.
3.4.4 In KO, art 46 word die reg tot beswaar begrens deur te stel dat ’n beswaar net kan dien indien
dit nie reeds gedien het nie of tensy dit noodsaaklik geag word om iets te verander.
3.4.5 Verder moet in gedagte gehou word dat gelowiges feilbaar en vol sonde is en dus nie met die
eie standpunt oor ‘n saak dwingend behoort te volhard nie – behalwe as dit absoluut
noodsaaklik is nie. Met die opofferende en nederige gesindheid van Jesus moet die
eensgesindheid in die kerk uitgebou word (Fil 2:1-11), verdraagsaamheid uitgeleef word (Rom
14:1–15:13) en sodoende die eendrag en eenheid bewaar en bevorder word (NGB, art 32).
3.4.6 As uitdrukking van hierdie verdraagsaamheid het alreeds die Sinode van Emden in 1571
(Hoofstuk 3, par 3) bepaal dat in die hantering van ’n saak daar na bespreking ’n eerste keer
gestem word om die gevoel van die meerderheid te bepaal. Die bedoeling hiervan was dat die
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minderheid hulle na die eerste stemming by die meerderheid se standpunt sou neerlê (sou
konformeer) en dat daar dan met ‘n finale stemming ’n algemene instemming met die voorstel
sou wees – behalwe wanneer die absolute noodsaak vanuit Skrif en Belydenis na vore sou
kom.
Gevolgtrekking
3.4.7 Besware volgens KO, art 46 behoort net voorgestel te word indien die noodsaak tot beswaar
vasstaan en konformering onmoontlik is.
3.5 Samevattende gevolgtrekking 1: Direkte toegang ...
3.5.1 Die vraag is gestel of daar iets soos Die reg tot direkte toegang tot ’n meerdere vergadering
bestaan op grond waarvan gestel kan word dat ‘n beswaar direk by die meerdere vergadering
ingedien kan word.
Prosedure 1
3.5.2

3.5.3

As vertrekpunt moet gestel word dat ‘n
meerdere vergadering onder andere sy Agenda
vanuit die opdragte soos ontvang vanaf die
betrokke mindere vergaderinge saamstel en dat
besware volgens KO, art 46 ook deel van die
Agenda kan wees sonder dat dit as opdrag van
die mindere vergadering kom. Gevolglik
behoort die kerklike weg die gebruiklike, maar
nie enigste, weg te wees nie.

Prosedure 2
Wanneer oor die reg tot direkte toegang
gehandel word, moet dit duidelik onderskei
word van die reg tot beswaar (vgl 3.6). Die reg
tot beswaar kan steeds uitgeleef word – via die
kerklike weg en die weg van KO, art 31 – al is
daar nie ‘n direkte toegang tot ‘n meerdere
vergadering nie.
As vertrekpunt ten opsigte van ’n moontlike
reg tot direkte toegang, moet gestel word dat ‘n
meerdere vergadering sy Agenda vanuit die
opdragte soos ontvang vanaf die betrokke
mindere vergaderinge saamstel en dat besware
volgens KO, art 46 deel van hierdie opdragte
is. Gevolglik behoort die kerklike weg gevolg
te word in die hantering van besware (3.2 en
3.3).
Ook die Sinodebesluite van 1884, 1967 en
1991 bevestig die kerklike weg as die gewone
weg vir die indiening van besware kragtens
KO, art 46.
Hierby sluit die nadere verklaring van 1994
aan wanneer gestel word (Acta, 1994:54,
4.2):
Alle sake onder KO, art 46, word onder
gewone omstandighede op die gewone
kerklike weg van KO, art 33 in behandeling
geneem.
’n Uitsondering tot die kerklike weg sou
gemaak kon word, maar alleen wanneer die
noodsaak daartoe deeglik verantwoord kan
word en nie op grond van die reg tot direkte
toegang tot ‘n meerdere vergadering nie (3.4).

3.6 Samevattende gevolgtrekking 2: Indiening na afwysing ...
3.6.1 Die vraag is gestel of ’n beswaar steeds by ’n meerdere vergadering ingedien kan word indien
die kerklike weg gevolg is en die beswaar deur ’n mindere vergadering afgewys is.
3.6.2 As vertrekpunt word gestel dat meerdere vergaderings juis meerdere gawes
saambring om die beswaar te beoordeel (3.1) en dat die oordeel van die meerdere
vergadering wat die beswaar afgewys het met groot omsigtigheid en nederige
erkenning van die beperktheid van eie insigte hanteer behoort te word.
3.6.3 Daarmee saam behoort indringend besin te word of die verantwoordelikheid om te
konformeer (3.4) nie verdere optrede uitsluit nie.
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3.6.4

Prosedure 1
Indien die oortuiging bestaan dat daar nie met
die afwysing van die beswaar deur die mindere
vergadering gekonformeer kan word nie, kan –
met die aanwys van noodsaak volgens KO, art
46 – die beswaar direk ingedien word by die
meerdere vergadering wat die besluit waaroor
die beswaar handel, geneem het (Acta,
1994:3.2).

Prosedure 2
Indien die oortuiging bestaan dat daar nie
met die afwysing van die beswaar deur die
mindere vergadering gekonformeer kan
word nie, dat daar onreg na vore gekom
het en dat daar gevolglik ’n noodsaak is
om die beswaar verder te neem, behoort
volgens KO, art 31 die weg van Appèl
gevolg te word.
Indien die weg van Appèl nie gevolg word
nie en die meerdere vergadering die
beswaar in behandeling neem deur eers te
let op die redes waarom nie in die mindere
vergadering se oordeel berus kan word nie
(Acta, 1994:53), word die mindere
vergadering se handelinge (in haar
uitspraak oor die Beswaarskrif) beoordeel,
sonder dat die mindere vergadering haar
optrede kan verduidelik. Hiermee word die
audi
alteram
partem-beginsel
van
regspraak nie eerbiedig nie.
Indien ‘n meerdere vergadering die
beswaar – wat reeds afgewys is – in
behandeling sou neem en tot ‘n ander
uitspraak kom, sou twee verskillende
uitsprake oor dieselfde beswaar – wat
beide geldend is – bestaan. Die meerdere
vergadering kan immers nie die mindere
vergadering se handelinge herroep nie (vgl
KO, artt 30 en 36) – behalwe in die geval
van ’n Appèl in lyn met KO, art 31.

3.6.5

3.6.6

Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.6.6.
3.7 Aanbevelings
3.7.1 Die volgende besluite van Sinodes 1967 en 1994 word gehandhaaf en as vertrekpunt gestel:
3.7.1.1
KO, art 33 word konsekwent toegepas sodat slegs opdragte van Part. Sinodes ter tafel
geneem mag word (1967:350).
3.7.1.2
Alle sake onder KO, art 46 word onder gewone omstandighede op die gewone kerklike weg
van KO, art 33 in behandeling geneem (1994:54, 4.2).
3.7.2 Alle besware onder KO, art 46 moet redes bevat waarom dit noodsaaklik geag word om van
die reg van beswaar volgens KO, art 46 gebruik te maak.
3.7.3 Wanneer die gewone kerklike weg nie gevolg word nie, moet die omstandighede wat daartoe
gelei het, deeglik verwoord word. Die meerdere vergadering besluit self oor die gewig wat aan
die omstandighede verleen moet word en die gevolglike ontvanklikheid van die Beswaarskrif.
3.7.4

Prosedure 1
Alle sake kragtens KO, artt 33 en 46 wat reeds
by ‘n mindere vergadering gedien het en
afgewys is, kan wel direk by ‘n meerdere
vergadering ingedien word.
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Prosedure 2
Alle sake kragtens KO, artt 33 en 46 wat reeds
by ‘n mindere vergadering gedien het en
afgewys is, kan nie direk by ‘n meerdere
vergadering ingedien word nie. Indien nie met
die besluit van die mindere vergadering
saamgestem word nie, behoort in lyn met KO,
art 31 Appèl aangeteken te word.

Besluit: Die Rapport word verwys na dieselfde te benoemde Deputate [soos by 20.11] om ook die
Sinode duidelik te adviseer oor indieningsprosedures vir Beswaarskrifte in die lig van die
Sinodebesluite van 1967, 1991 en 1994.
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21. Leerstellig
21.1

RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE: ALTERNATIEWE
NAGMAALSFORMULIERE (Artt 89, 253)

OOOOOOOOO.
Ds JP Kruger lewer die Rapport.
PPPPPPPPP. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 1.
QQQQQQQQQ.
Ds BCG Fourie rapporteer namens Kommissie Leerstellig 1.
RRRRRRRRR. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2006:535, 5.1–5.5)
1.1 Om in hulle studie aandag te skenk aan die inhoudelike kommentaar oor die formulerings wat
moontlik tot onsekerhede en misverstande kan lei.
1.2 Die Deputate het die vryheid 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.
1.3 Om ook aandag te skenk aan riglyne waarvolgens die volgende Nasionale Sinode die
voorgestelde Alternatiewe Nagmaalsformulier(e) kan beoordeel.
1.4 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.
1.5 Die Deputate moet die ander Afrikaanse Kerke hierin ken deur middel van die TKR (Deputate
Ekumenisiteit: Binnelands)
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.5.
2. Interpretasie van die opdrag
2.1 Die swaartepunt van die opdrag aan die Deputate is geleë in die opdrag om riglyne saam te stel
op grond waarvan die voorgestelde Nagmaalsformuliere beoordeel kan word. Dit kom daarop
neer dat die Sinode geadviseer moet word rakende die kriteria waaraan ’n Nagmaalsformulier
moet voldoen.
2.2 Die Kommissierapport tydens Sinode 2006
2.2.1 Die Rapport stel dat “dinge genoem kan word wat kan lei tot ernstige inhoudelike dogmatiese
foute”, maar noem dan slegs “enkele voorbeelde”. Die Deputate het die kommentaar ten
opsigte van die vermelde voorbeelde verwerk, en verder gewoon elke Alternatiewe
Nagmaalsformulier wat voorgestel is, so goed as moontlik vanuit dogmatiese oogpunt probeer
keur.
2.2.2 Die kommentaar van die kommissie raak twee inhoudelike sake aan, tewete die
gedagteniskarakter van ontwerpformulier 1, en die verdiskontering van die betekenis van die
Ou-Testamentiese Pasgamaaltyd in die voorgestelde alternatiewe Formuliere. Verder raak die
kommentaar van die Kommissie kwessies van formulering.
2.3 Skriftelike kommentaar deur prof Paul Krüger aan die kommissie tydens Sinode 2006 is ook
aan die Deputate beskikbaar gestel, en is in die voorgestelde nuwe Formuliere verwerk.
2.4 Die werkwyse deur die Deputate gevolg was, is die volgende:
2.4.1 Die kommentaar wat ontvang is op die Alternatiewe Formuliere wat tydens Sinode 2006
voorgestel is, is verwerk.
2.4.2 Die kriteria waaraan ’n Nagmaalsformulier moet voldoen, is vasgestel. Die Deputate het
geoordeel dat die prinsipiële studie vervat in die Rapport voor Sinode 2006 in wese die
kriteria bevat waaraan ’n Nagmaalsformulier moet voldoen, en dat dit hierdie kriteria is wat
gesistematiseer moet word. Die studie van die vorige Deputate word weer as Bylae aangeheg.
Twee verdere kriteria is deur die huidige Deputate bygevoeg (4.5 en 4.6 van hierdie Rapport).
2.4.3 Die kriteria, sowel as die kommentaar wat ontvang is, is op die voorgestelde Alternatiewe
Formuliere betrek.
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Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.3.
3. Kerkregtelike oorwegings
3.1
’n Kerkregtelike oorweging wat ter sprake kom, is of ’n verskeidenheid van
Nagmaalsformuliere nie die eenheid van die kerk in gedrang bring nie. Volgens die Deputate
berus die eenheid van die kerk nie op die besit van slegs een Nagmaalsformulier nie, maar op
een Belydenis. Verskeie Alternatiewe Nagmaalsformuliere wat die verskillende aksente van
die Nagmaal uitlig, kan die een Belydenis van die kerk dien. Dit is prakties onmoontlik om reg
te laat geskied aan al die aksente van die Nagmaal in een Nagmaalsformulier. Verskeie kerke
met wie die GKSA in korrespondensie staan, besit verskeie Alternatiewe Formuliere. Tans
beskik die GKSA reeds, behalwe die klassieke Nagmaalsformulier, ook oor ’n verkorte
Nagmaalsformulier, asook oor verskeie Geloofsbelydenisse.
3.2
’n Tweede kerkregtelike oorweging wat ter sprake kom, is of Alternatiewe
Nagmaalsformuliere kerkregtelik toelaatbaar is, aangesien KO, art 62 slegs van een
Nagmaalsformulier praat. Die Deputate oordeel hieroor soos volg:
3.2.1 Die artikels van die Kerkorde moet in die lig van hulle historiese ontstaan, die Skrifbeginsels
waaraan hulle praktiese inkleding gee, en hulle gees en bedoeling geïnterpreteer word.
3.2.2 KO, art 62 verwys bloot na Nagmaalsformulier in die enkelvoud, omdat die kerk tydens die
bewoording van KO, art 62 net oor een Nagmaalsformulier beskik het. Die bedoeling van die
artikel is nie om die moontlikheid van ’n verskeidenheid van Nagmaalsformuliere uit te sluit
nie, maar verwys op ’n generiese wyse daarna.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.2.2.
4. Riglyne vir die beoordeling van die voorgestelde formuliere
4.1 Die Sinode gee self die basiese riglyne vir die beoordeling van voorgestelde Formuliere,
naamlik dat dit in ooreenstemming met die Skrif, die Belydenisskrifte wat deur die GKSA
aanvaar word, en die Kerkorde van die GKSA moet wees. Die Sinode self voeg daaraan toe dat
die Formuliere die gees van die Reformasie moet adem en aan Beskrywingspunte waaraan
gevolg gegee is, moet voldoen (Acta 2006:535, 5.4).
4.2 Uit die verslag van die Deputate Leerstellige Sake wat voor Sinode 2006 gedien het, kom die
kriteria waaraan ’n Nagmaalsformulier moet voldoen, in die loop van die argumentasie na vore
(Acta 2006:520–526). Dit word hieronder saamgevat:
4.2.1 Uit die kerkgeskiedenis word dit duidelik dat die Nagmaalsformulier die rol gespeel het van ’n
inleiding tot die viering van die Nagmaal. Hierdie inleiding was aansporend of
bemoedigend van aard, maar veral ook dankseggend (die betekenis van die naam eucharistie,
wat ’n algemene benaming van die Nagmaal is). Veral sedert die Reformasie het die
Nagmaalsformulier ook ’n didaktiese funksie verkry in die mate waarin dit nodig was om ’n
duidelik uitgespelde leer van die Nagmaal aan die gelowiges oor te dra, waarin ook – al is dit
dan nou onder die oppervlak – standpunt ingeneem word téénoor ander opvattings van die
Nagmaal (uit 2.2.2.1 van die 2006-Studierapport).
4.2.2 Herontdekte bronne uit die vroeë liturgiegeskiedenis dui daarop dat daar in die vroegste
Nagmaalvierings in die inleiding tot die viering ’n bewustheid na vore gekom het van die
wêreldwye eenheid van die gelowiges. Daarmee saam was daar ook ’n eskatologiese
gerigtheid en ’n sterk missionêre bewoënheid (uit 2.2.3.2 van die 2006-Studierapport).
4.2.3 In 2.2.3.3 van die 2006-Rapport word gemeld dat die Nagmaal ’n sterk verband het met die
Pasga as verbondsmaal. Hierdie aspek sou dus ook in ’n Nagmaalsformulier na vore moet
kom.
4.2.4 In 2.2.3.5 van die 2006-Rapport word ’n hele aantal belangrike aksente van sinvolle,
deurleefde Nagmaalsviering genoem. Die volgende is nog nie hierbo genoem nie en kan as
verdere kriteria dien waaraan ’n Nagmaalsformulier moet voldoen:
4.2.4.1
’n Nagmaalsformulier moet reg laat geskied aan die instellingsberigte in hulle
verskeidenheid.
4.2.4.2
Die gemeenskap met die verheerlikte Christus wat in die Nagmaal gevier word, moet na
vore kom.
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4.2.4.3

Reg moet gedoen word aan die karakter van die Nagmaal as ’n feesviering van die
geloofsgemeenskap (vgl. Acta 2003:634-636).
4.3 Hoewel daar ’n gevaar bestaan dat die Nagmaal eensydig as ’n herinneringsmaaltyd gesien kan
word, is daar tog ook geldig ’n element van herinnering aan die kruisdood van Christus wat in
die Nagmaalsformulier na vore moet kom. Dit is juis hierdie element wat in die bestaande
Formuliere sterk op die voorgrond staan.
4.4 In die bestaande Nagmaalsformulier kom die aspek van verootmoediging sterk na vore.
4.5 ’n Verdere kriterium vir ’n Nagmaalsformulier is dat dit ook kontekstueel sal wees in dié sin
dat dit die blywende betekenis van die Nagmaal tydsgerig verwoord.
4.6 ’n Saak kan uitgemaak word daarvoor dat ’n Nagmaalsformulier ’n funksionele lengte moet
hê. Dit kan ook as ’n kriterium vir ’n Nagmaalsformulier dien.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.6.
4.7 Die volgende is ’n samevattende lys van die kriteria wat geïdentifiseer is:
(a)
Dit moet in ooreenstemming met Skrif, Belydenis en Kerkorde wees
(b)
Dit moet in lyn met vorige Sinodebesluite wees
(c)
Dit moet die gees van die Reformasie adem
(d)
Dit moet ’n inleiding tot die viering van die Nagmaal wees
(e)
Dit moet aansporend en bemoedigend wees
(f)
Dit moet dankseggend wees
(g)
Dit moet onderrig oor die Nagmaal bevat
(h)
’n Ekumeniese bewussyn moet daarin na vore kom
(i)
’n Eskatologiese gerigtheid moet daarin na vore kom
(j)
Dit moet spreek van ’n missionêre bewoënheid
(k)
Die verband met die Pasga as verbondsmaaltyd moet na vore kom
(l)
Dit moet reg doen aan die instellingsberigte in hulle verskeidenheid
(m) Dit moet uitdrukking gee daaraan dat die Nagmaal ’n viering is van gemeenskap met die
verheerlikte Christus
(n)
Dit moet uitdrukking gee daaraan dat die Nagmaal ’n deelnemende viering is
(o)
Dit moet uitdrukking gee aan die herinnering aan die kruisdood van Christus
(p)
Dit moet die gemeente bring tot verootmoediging
(q)
Dit moet kontekstueel wees
(r)
Dit moet ’n funksionele lengte hê.
Besluit: Goedgekeur.
5. Beredenering aan die hand van die geïdentifiseerde riglyne
5.1 Om al die elemente waarna in 4.7 verwys is, in een Nagmaalsformulier te vervat, is nie prakties
moontlik nie. Die navorsing van die Deputate bevestig dus die aanbeveling van die Deputaterapport wat voor Sinode 2006 gedien het van die wenslikheid van bykomende
Nagmaalsformuliere.
5.2 Indien verder in ag geneem word dat die historiese integriteit van die bestaande, “klassieke”
Nagmaalsformulier behou word (vgl. 2.2.1 b en c uit die Rapport voor Sinode 2006, Acta:520,
521), maak dit sin om te kyk watter van die kriteria nie in die bestaande Nagmaalsformulier
voldoende aandag kry nie, dit te groepeer, en daarvolgens dan Alternatiewe
Nagmaalsformuliere aan die hand te doen. Uiteraard sal daar ook oorvleueling wees van
elemente wat in meer as een Formulier voorkom.
5.3 In die lig van die geïdentifiseerde kriteria (4.7 van hierdie Rapport) kom die Deputate tot die
gevolgtrekking dat vier oorhoofse fokuskategorieë met vrug as riglyne gebruik kan word in die
opstel van bykomende Formuliere. Die vier oorhoofse kategorieë is die volgende:
5.3.1 In die eerste plek is daar die fokus op die herinnering aan die plaasvervangende lyding en
sterwe van Jesus Christus.
5.3.2 In die tweede plek is daar die fokus op die nagmaal teen die Ou-Testamentiese agtergrond
daarvan in die Pasga: Jesus Christus is die ware Paaslam wat geslag is. Deur Hom word ons
bevry van die slawerny van die sonde en word die nuwe, versoende verhouding met God, wat
in die Ou Testament verborge is, ’n heerlike werklikheid.
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5.3.3

In die derde fokuskategorie val die klem op die wonderlike gemeenskap met die lewende
Christus, waardeur Hy as Gasheer aan die tafel ons deur die Heilige Gees werklik met
Homself voed (vgl. NGB, art 35).
5.3.4 In die vierde fokuskategorie is daar ’n klem op die katolisiteit van die kerk en die missionêre
bewoënheid wat daaruit spruit, asook op die verwagting van die voleinding van alles.
5.4 ’n Subgroep van die Deputate het die Konsep Formuliere wat tydens Sinode 2006 voorgelê is in
die lig van die geïdentifiseerde kriteria en kategorieë oorweeg en self ook verder gewerk in die
opstel van bykomende Konsep Formuliere. Uiteindelik is egter deur die Deputate besluit dat
nóg die konsepte wat tydens Sinode 2006 gedien het, nóg die nuwe konsepte gereed is om aan
die kerke vir kommentaar deur te gee.
Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.4.
6. Aanbevelings
In die lig van die beredenering word nou die volgende aanbevelings gemaak:
6.1 Die Sinode neem kennis van punte 1-5.
6.2 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate Ekumenisiteit (binnelands) om die kriteria en
geïdentifiseerde fokuskategorieë aan die TKR voor te lê vir kommentaar, en ’n versoek tot
medewerking tot hulle te rig.
6.3 Die Sinode wys Deputate aan bestaande uit ten minste ’n letterkundige, ’n Ou-Testamentikus,
’n Nuwe-Testamentikus, ’n kundige in Liturgiek en ’n Dogmatikus, asook ’n verteenwoordiger
uit die swart Gereformeerde Kerke om aan die hand van die vasgestelde kriteria bykomende
Formuliere op te stel, en sorg te dra vir die vertaling daarvan in Engels.
6.4 Die konsepte wat tydens Sinode 2006 gedien het, tesame met die grondwerk aan verdere
bykomende Formuliere wat in die lig van die geïdentifiseerde kriteria deur ’n Subgroep van die
Deputate gedoen is, word as Bylae by hierdie Rapport aangeheg, en kan as agtergrond dien vir
die te benoeme Deputate.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode moet homself vergewis dat die bewoording van KO, art 62 in
gedrang kan kom indien daar sprake is van Formuliere in plaas van Formulier.
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21.2 ALTERNATIEWE RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE:
OPDRAG OOR ALTERNATIEWE NAGMAALSFORMULIER(E) (Artt
90, 251)
SSSSSSSSS. Prof CFC Coetzee lewer die Alternatiewe Rapport.
TTTTTTTTT. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 1.
UUUUUUUUU.
Ds BCG Fourie rapporteer namens Kommissie Leerstellig 1.
VVVVVVVVV. RAPPORT
1. Opdrag
Vgl. Acta 2006:534, 4 en p535, 5.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname
2.1 Sinode 2003 behandel ’n Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria om
oorweging te skenk aan die daarstelling van ’n Alternatiewe Nagmaalsformulier(e) (vgl.
Acta:632-637).
2.2 Daar word op ’n bepaalde wyse gevolg gegee aan die Beskrywingspunt en opdrag aan
te benoeme Deputate gegee (Acta 2003:637, 3).
2.3 Sinode 2006 behandel die Rapport van die Deputate, maar handel nie die saak af nie
en formuleer opnuut ’n opdrag aan te benoeme Deputate (vgl. Acta 2006:520-535).
2.4 Prof B Spoelstra word spesifiek vir die saak van die Alternatiewe Nagmaalsformulier(e)
as adviseur ad hoc by die Deputate gevoeg (vgl. Acta 2006:841), klaarblyklik omdat hy
die inisiatief geneem het by die formulering en voorlegging van die aanvanklike
Beskrywingspunt.
2.5 Uit die advies van Prof Spoelstra het geblyk dat die aanvanklike Beskrywingspunt
gevra het vir ’n revisie van die bestaande Nagmaalsformulier en nie vir die daarstelling
van Alternatiewe Nagmaalsformulier(e) nie (vgl. ook Beskrywingspunt van Geref Kerk
Pretoria-Sunnyside aan Klassis Oostelike Pretoria, 12 September 2001).
2.6 Klassis Oostelike Pretoria gee nie gevolg aan die versoek van die Geref Kerk PretoriaSunnyside tot revisie van die Nagmaalsformulier nie, maar benoem weer
Studiedeputate om aan die volgende Klassis ’n Alternatiewe Nagmaalsformulier voor te
lê asook ’n konsep-Beskrywingspunt vir deursending na die Partikuliere Sinode (vgl.
Bylae, p11).
2.7 Klassis Oostelike Pretoria besluit verder dat die versoek van die Geref Kerk PretoriaSunnyside by enige nadere studie en eventuele deursending na meerdere
vergaderings gevoeg moet word (vgl. Bylae, p11).
2.8 Die besluit van die Klassis genoem in 2.6 en 2.7 hierbo is in direkte kontradiksie met
homself. Punte 5.1 en 5.2 van die Klassisbesluit kom daarop neer dat die Klassis
gevolg gee aan die Beskrywingspunt van Sunnyside wat vra vir ’n revisie van die
bestaande Formulier en dit saam met die toeligting na meerdere vergaderings
deurstuur. Punt 5.3 gee egter nie gevolg aan die Beskrywingspunt nie. Indien die
bewoording wil sê wat kerklik daarmee bedoel word, moes die hele saak rondom
revisie of opstel van Formuliere daar gestop het.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.8.
3. Die Sinode oorweeg
3.1 Die versoek van die Gereformeerde Kerk Sunnyside om revisie van die bestaande
Nagmaalsformulier het langs kerklike weg (KO, artt 33, 46) by die Klassis ter tafel
gekom.
3.2 Die finale beoordeling en uitvoering daarvan het gevolglik volgens KO, art 30 nie by ’n
mindere vergadering nie, maar by ’n vergadering van al die kerke tuisgehoort. Die
Klassis kon wel die “necessitas” (KO, art 46) en motivering aan Skrif, Belydenis en
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Kerkorde toets voordat die kerke in die Klassis dit vir hulle rekening neem en na die
Partikuliere Sinode deurgee.
3.3 Uit die toeligting en stukke (waaronder ook die Beskrywingspunt met toeligting van
Sunnyside) wat voor Sinode 2003 en veral Sinode 2006 gelê moes word, is de facto
aan die Beskrywingspunt gevolg gegee, hoewel daaraan met die woord “alternatiewe”
’n ander betekenis as “revisie” gegee is. Die Sinodes het egter in hulle opdragte 2003
en veral 2006 baie duidelik die oorspronklike bedoeling van Sunnyside met die
toeligting daarby erken en by die mandaat van die Deputate oor die Nagmaalsformulier
ingesluit.
3.4 Dit kan as ’n tekortkoming met die oog op die praktiese implikasies van die besluite van
die kerklike vergaderings oor hierdie saak aangewys word dat die twee weë (óf revisie
van die bestaande Formulier, óf die skep van Alternatiewe Formuliere) in die lig van die
prinsipiële vertrekpunte wat onder andere in Ef 4:4 verwoord staan, spesifiek gerig op
die bediening van die Sakramente as kragtige sametrekkings van die leer van die Skrif,
nog nie genoegsaam deur die kerklike vergaderings beredeneer is nie.
3.5 Dit spreek vanself dat Sinodes 2003 en 2006 in lyn met KO, art 62 sou handel omdat
nog geen gravamen teen KO, art 62, naamlik sorg vir eenheid in die leer en vorm m.b.t.
liturgie t.o.v. die Nagmaal ter tafel geneem is nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.5.
4. Bevindings
4.1 Die Beskrywingspunt van die Gereformeerde Kerk Sunnyside het ten spyte van
onordelike hantering langs kerklike weg die tafel van die Sinode 2003 bereik.
4.2 Sinodes 2003 en 2006 was nie bewus van die verwarrende besluite wat langs die
kerklike weg deur mindere vergaderings oor die betrokke saak geneem is nie. Die
opdragte van die Sinodes moet teen hierdie agtergrond gesien word.
4.3 Dit is nietemin duidelik dat die Bylae deur Prof Spoelstra vir ’n versoek tot revisie van
die bestaande Nagmaalsformulier ’n bepalende rol gespeel het in die besluitneming
van Sinode 2003 (vgl. veral Acta 2003:636, pt E 1 en 2).
4.4 Uit die besluite van Sinodes 2003 en 2006 is dit nie duidelik wat die plek en funksie van
die bestaande Formulier sou wees indien “Alternatiewe Formuliere” aanvaar sou word
nie.
4.5 Sinodes 2003 en 2006 het ook nie besin oor die implikasies wat die aanvaarding van
“Alternatiewe Nagmaalsformuliere” sou hê oor KO, art 62 nie en het ook nie sodanige
opdrag aan Deputate gegee nie.
4.6 Die vraag kan gevra word of die “necessitas” vir “Alternatiewe Formuliere” deur die
mindere vergaderings sowel as Sinodes 2003 en 2006 bo enige twyfel aangetoon en
bewys is.
4.7 Die “Alternatiewe Formuliere” wat sedert 2003 in konsepvorm geformuleer is, is
volgens die oordeel van die Deputate self onbevredigend. Lede van die subgroep wat
vir die konsepformulerings verantwoordelik was, het ook te kenne gegee dat hulle nie
hulle weg oopsien om aan so ’n opdrag uitvoering te gee nie.
4.8 Daar is nie uitvoering gegee aan pt5.5 van die opdrag van Sinode 2006 (Acta:535) nie:
“Die Deputate moet die ander Afrikaanse Kerke hierin ken deur middel van die TKR
(Deputate Ekumenisiteit Binnelands).”
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.8.
5. Sake vir besluitneming
5.1 Die Sinode besluit in die lig van hierdie Rapport oor die opdrag aan die Deputate.
5.2 Indien die Sinode oordeel dat die oorspronklike versoek van Sunnyside steeds op die
tafel is, soos blyk uit veral Acta 2003:636, pt E 1 en 2, en Acta 2006:841, pt2.11,
behoort die saak van revisie van die bestaande formulier primêr aandag te kry. Met die
oog op ’n “welomskrewe opdrag” kragtens KO, art 49 kan die advies van Prof B
Spoelstra in ag geneem word. Die versoek ten opsigte van “Alternatiewe Formulier(e)”
kan alleen in die lig daarvan beoordeel word.
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5.3

Die Sinode neem eers hierdie Rapport in behandeling voordat die Tweede Rapport van
die Deputate, indien nodig, in behandeling geneem word.
Besluit: Punte 5.1 tot 5.3 word nie goedgekeur nie.
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21.3 MINDERHEIDSRAPPORT [PROF B SPOELSTRA] DEPUTATE
LEERSTELLIGE SAKE: NAGMAALSFORMULIER (Artt 91, 252)
WWWWWWWWW. Die Minderheidsrapport word as gestel beskou.
XXXXXXXXX. Besluit: Die Minderheidsrapport word verwys na Kommissie Leerstellig 1.
YYYYYYYYY. Ds BCG Fourie rapporteer namens Kommissie Leerstellig 1.
ZZZZZZZZZ. RAPPORT
1. Opmerkings
1.1 Ondergetekende het omstreeks 2000 na ’n voordrag op die Calvyn Kongres die
aandag van die Kerkraad van die Geref Kerk Pretoria-Sunnyside gevestig op sekere
punte van verskil tussen Calvyn se eksegese m.b.t. die sakrament van die Nagmaal as
kommunie en Olevianus se Nagmaalformulier, en veral die in Nederland toegevoegde
formule vir bediening van a Lasco. Invloed van Zwingli se opvatting van ’n
“gedagtenismaal” word moontlik begunstig.
1.2 Dit is bekend dat Olevianus in 1563 ’n brief aan Calvyn geskryf het dat persone in sy
omgewing meen dat Calvyn se opvatting die gelowiges mettertyd na die Roomse
nagmaalopvatting kon teruglei. Olevianus het by en in die gebed van die Formulier
klaarblyklik Calvyn se eksegese gebruik.
1.3 Die Geref Kerk Pretoria-Sunnyside het die moontlikheid van ’n revisie van die
Formulier na die Klassis verwys. ’n Subkommissie van drr NP Heystek en PP Kruger
het by die Beskrywingspunt aangesluit, meer gegewens bygewerk. Hulle het die
Klassis oortuig om “alternatiewe formuliere” met die Beskrywingspunt as mede
bewysstuk by die Partikuliere Sinode tot “verryking van die liturgie” aan te vra met ’n
bronnelys van meer as 40 wetenskaplike bronne. Dieselfde Kommissie het die
Partikuliere Sinode op hierdie alternatiewe gedagte van meer formuliere adviseer. Dit
is na die Sinode van 2003 deurgestuur met die Beskrywingspunt van PretoriaSunnyside as deel van die motivering.
1.4 Ondergetekende is nie deur een van die Klassikale vergaderings of die Partikuliere
Sinode van 2002 as adviseur bygeroep of van besluite in kennis gestel nie, en was van
die onordelike verandering van die Beskrywingspunt onbewus.
1.5 Alternatiewe Formuliere t.o.v. KO, art 62 is deur Deputate opgestel vir Sinode 2006 en
aan ondergetekende vir advies voorgelê. My advies was dat die Formuliere nie slaag
om die Formulier in KO, art 62 te revideer nie, maar bepaalde leemtes vertoon.
1.6 Sinode 2006 het nie die “alternatiewe” vir die bestaande Nagmaalformulier aanvaar
nie, maar weereens Deputate benoem om aan die Nagmaalformulier aandag te gee.
Ondergetekende is as “adviseur” vir die Deputate in hierdie opdrag benoem.
1.7 Die Saamroeper van die Deputate en ondergetekende het ooreengekom dat om
praktiese en finansiële redes ondergetekende nie die eerste vergadering van die
Deputate sal bywoon nie, maar sal dien as die Nagmaalformulier ter tafel kom.
1.8 Na ’n tyd waarin niks aan my berig is nie, het ek vrymoedigheid geneem om aan die
Saamroeper van die Deputate ’n “advies” oor ’n moontlike metode vir die revisie van
die Nagmaalformulier deur te gee wat m.i. op Skriftuurlike, wetenskaplike en
kerkregtelike beginsels (w.o. KO, art 46) gegrond was. (Die Deputate behoort die
advies uit hulle stukke aan die Sinode te kan oorhandig, KO, art 49.)
1.9 Dr SP van der Walt het aan my berig dat hy dit aan ’n “subkommissie” deurgegee het
en ds JP Kruger het my daarna berig dat die Deputate die advies nie kon gebruik nie
omdat dit nie in hulle mandaat was nie. Ek is voor die stadium van finalisering van die
Rapport op 31 Maart 2008 nie weer geken nie. Op 31 Maart 2008 het ek ’n
subkommissie van die Deputate ontmoet waar skynbaar konsepformuliere opgestel en
gekeur moes word.
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1.10 Ondergetekende het die indruk gekry dat sy advies nie nodig was vir die opstel van die
rapport nie en hy dus nie by die finale goedkeuring betrokke is nie. Die indruk het
posgevat dat die saak wat m.b.t. KO, art 62 en Formulier ordelik van die kerkraad van
Pretoria-Sunnyside langs kerklike weg voor meerdere vergaderings gekom het, op
onordelike wyse deur die Klassis en enersyds ongemotiveerd “nie aan gevolg” gegee
was nie – maar tog andersyds na die Partikuliere Sinode 2002 en Sinode 2003
deurgegee was met ’n ander konnotasie as wat op die tafel van die Klassis gekom het.
Dit was nietemin voor meer kerke in Partikuliere en Nasionale Sinode gelê en
ondergetekende is in 2006 as adviseur vir Deputate benoem.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.10.
2. Oorwegings
2.1 Dit was en is vir my vreemd dat ’n besluit wat by die Sinode tuishoort (KO, art 30) na ’n
Kommissie vir “leerstellige sake” (’n akademiese en nie ’n kerklike onderskeiding nie)
verwys word. ’n “Kerklike wyse” van hantering volgens KO, art 49 sou bepaalde
Deputate vir bepaalde saak met ’n welomskrewe mandaat benoem het. Die Kerkorde
ken geen regeermag aan Deputate toe nie en geen reg t.o.v. van hulle samestelling
nie. Naas die wye akademiese bepaling van “leerstellige sake” het die Deputate
skynbaar soos Kommissies in verenigingsregtelike kerke ruimte om besluite te neem
oor werkverdeling, indeling in “subkommissies” soos in kerkvergaderings met
oordeelsreg oor wie hulle as “adviseurs” wil gebruik. Gevolglik het die Saamroeper van
die Deputate ondergetekende se skriftelike advies in 2006 aan ’n subkommissie
gestuur wat dit beoordeel en verwerp het omdat dit buite hulle mandaat sou val.
Daarmee het ook my opdrag as “adviseur” verval. Die volle Deputategroep het dit
waarskynlik nie geweet nie.
2.2 KO, art 62 ken eenheid in die leer en liturgie as basis en wese van kerkverband binne
’n gemeente en as voorwaarde vir samewerking tussen kerke (NGB, art 32). Gevolglik
is net een Formulier vir bediening van die Nagmaal nodig. Die artikel is volgens my
kennis nie volgens art 86 gewysig nie. Die geloofsbriewe bind afgevaardigdes na
meerdere vergaderings van kerke (KO, art 33) aan Skrif, Belydenis en Kerkorde solank
dit nie ordelik met algemene stemme gewysig is nie. Ondergetekende het dus die
begrip “alternatiewe formulier(e)” aanvanklik verstaan as konsepte wat moontlik as die
Formulier vasgestel kon word. Die begrip “alternatiewe Formulier(e)” as “verryking van
liturgie” is aan my uit Gereformeerde liturgie onbekend en nog nooit in terme van KO,
art 46 geweeg nie. Daarteenoor kan revisie van die bestaande Formulier en die
bedieningsformule wat meer in lyn met Skrif en Belydenis gebring word, en as ’t ware
“verryking van liturgie” kon geld (NGB, art 7). “Alternatiewe formuliere” kan ordelik net
revisie van die bestaande Formulier beteken.
2.3 Ondergetekende is van oordeel dat geen Sinode ’n “welomskrewe mandaat” tot
wysiging van die bestaande Formulier kan gee voordat die Sinode die positiewe en
negatiewe van die bestaande Formulier, moontlike aanvulling (bv. aansluiting by die
derde beker van die Paasmaal waar dit ingestel is) of verkorting (bv. van die
Zwingliaanse herdenkingsmaal) en direkter aansluiting by die instellingswoorde
oorweeg en oor besluit het nie. Eers daarna kan Deputate benoem word om op hoë
letterkundige vlak ’n konsep-Formulier aan die Sinode voor te lê.
2.4 Ondergetekende kan dus nie anders as om die advies wat hy in 2006 aan die
Saamroeper van die Deputate skriftelik gegee het nie, as advies aan die Sinode van
2009 te gee nie. ’n Formulier wat die leer en plek van ’n Sakrament vir die gemeente
uitspel, is ’n verantwoordelike, sensitiewe en geloofstaak. Hoewel die Deputate dit
anders beoordeel het, glo ek dat besinning oor die metode van ondersoek verkeerdelik
deur die Deputate as waardelose “advies” verwerp is (vgl. 1.8 en 1.9 hierbo).
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.
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3. Aanbeveling
Die Sinode spreek hom uit oor die advies wat ondergetekende aan die Deputate van
Leerstellige sake vir bepaling van ’n werkswyse in 2006 gegee het met die oog op revisie
van die bestaande Nagmaalformulier, omdat die Deputate dit nie oorweeg het nie. Indien
die advies meriete het, verantwoord die Sinode hom uit die stukke van Partikuliere
Sinode Pretoria 2002 voor Sinode 2003 oor watter aspekte in revisie aandag behoort te
geniet. Die Sinode dra dit aan Deputate op om uit die kerke met verwysing daarna
voorstelle en kommentaar oor revisie van die Formulier te vra en die volgende Sinode te
adviseer oor die struktuur wat vir revisie gebruik kan word voordat bepaalde Formuliere
van individue vir kerklike gebruik oorweeg word.
Besluit: Die aanbeveling word nie goedgekeur nie.
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21.4 RAPPORT
DEPUTATE
LEERSTELLIGE
SAKE:
STUDIEGROEP – OUDERLINGAMP (Artt 92, 139)
AAAAAAAAAA.
BBBBBBBBBB.
CCCCCCCCCC.

RAPPORT

Ds SD Snyman lewer die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 1.
Dr CJ Smit rapporteer namens Kommissie Leerstellig 1.

DDDDDDDDDD.
RAPPORT
INLEIDING – FORMAAT VAN DIE RAPPORT
1. Die Rapport bestaan uit 4 afdelings.
Afdeling 1 bevat die opdrag aan die Deputate.
Afdeling 2 bevat die verskillende studiestukke wat die Deputate in die uitvoering van hulle
opdrag opgestel en hanteer het. Dit word volledig weergegee, omdat van die studies
waardevolle materiaal bevat wat ook op ander terreine in ons kerklike lewe van waarde
kan wees. Van hierdie deel van die Rapport kan die Sinode kennis neem.
Afdeling 3 bevat samevattende bevindings wat uit al die studiemateriaal deur die
Deputate gemaak is. Die Sinode kan ook hiervan kennis neem.
Afdeling 4 bevat die aanbevelings van die Deputate. Die Sinode moet hom hieroor
goedkeurend of afwysend uitspreek.
2. By van die studies in Afdeling 2 word die name van die persone wat die studie aanvanklik
opgestel het en telkens weer na kommentaar van die Deputate verwerk het, aangegee.
Die doel daarmee is om dankbare erkenning vir werk wat gedoen is, te gee.
Besluit: Kennis geneem.
AFDELING 1
OPDRAG VAN DIE DEPUTATE
1. Opdrag
“Die Sinode 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” (Acta 2006:805, 2.3.7.6).
2. Oorsprong van die opdrag: Die versoek tot die studie oor die amp11 van ouderling het sy
oorsprong in die Rapport van die Kuratorium op die Nasionale Sinode van 2006:
“2.3.4.2 Opleiding vir diverse, spesifieke en gespesialiseerde bediening (niepredikantsopleiding)
(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.
(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,
11

Die Deputate verkies die woord “diens”, maar omdat die woord “amp” in die opdrag en in die KO gebruik word, word die
twee woorde afwisselend gebruik.
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veral kerke in die Afrika-konteks, maar ook met insluiting van alle ander
kerke in die GKSA” (Acta 2006:803-804).
Besluit: Kennis geneem.
AFDELING 2
STUDIESTUKKE
STUDIE 1

Fika J van Rensburg
1. Inleiding
1.1 Opdrag
Die opdrag is om vir die studiegroep oor die ouderlingamp ’n Bybelse begronding van
die ouderlingamp daar te stel.12
1.2 Interpretasie van die opdrag
Die taak van die studiegroep is baie spesifiek: nie om ’n algemene studie van die
ouderlingdiens te doen nie, maar meer spesifiek om vas te stel of die diens van
ouderling voorsiening daarvoor maak dat ’n ouderling as pastorale medewerker in ’n
gemeente kan diens doen.
Die “Skriftuurlike begronding” word afgestem op hierdie interpretasie van die opdrag.
Verder word in gedagte gehou dat die Rapport self nie tegnies moet wees nie, maar
ook toeganklik vir gelowiges sonder teologiese opleiding; tog is dit – in elk geval vir die
Kommissie – belangrik om met die Griekse terme te werk, veral ook omdat die 1983Vertaling dit só vertaal het dat die blote Afrikaans verwarrend is.
Hieronder volg eers ’n bibliologiese studie oor die ouderling in die Vroeë Kerk soos blyk
uit die Nuwe Testament, met daarna ’n formulering van die implikasies vir die Bybelse
begronding van die ouderlingdiens:
2. Tersaaklike Griekse woorde, en tersaaklike openbaringshistoriese lyne
2.1
en etimologies-verwante woorde
2.2
en etimologies-verwante woorde
2.3
en etimologies-verwante woorde
3. Die openbaring in die Nuwe Testament oor die (diens van) ouderling
4. Implikasies vir die huidige vraagstelling oor die ouderlingsdiens
2. Tersaaklike Griekse woorde, en tersaaklike openbaringshistoriese lyne
Vervolgens word ’n woordstudie van die tersaaklike betekenisse van die betrokke woorde gedoen,
asook ’n openbaringshistoriese studie, om sodoende te bepaal wat die Skrifopenbaring oor die
(diens van die) ouderling is. Die tersaaklike Griekse woorde vir die betekenisse wat vir ’n
bibliologiese studie van die ouderlingdiens tersaaklik geag word, is die volgende:13
(i)
(om die bedieningsverantwoordelikheid te hê) en etimologies-verwante woorde
12

13

Du Plooy (2007:??) dui aan dat in die Afrikaanse teks van die kerkorde daar deurgaans slegs van “diens” (en nie “amp”
nie) gepraat word, en daarmee gaan sowel iets van die Skrifgegewens oor die betrokke diens as van die Latynse woorde
verlore. In die Latynse teks van die Kerkorde word daar verskillende woorde gebruik wat almal wel in die algemeen te doen
het met die begrip “diens”, maar elkeen met ’n eie beklemtoning. Die Latynse woorde is: ministerium (bediening in die
algemeen), munus (diens as opdrag of taak; bv. KO, art 18), officium (die vervulling of werk aan ’n diens/taak; bv. KO, artt
16, 23, 25), functio (die funksionering of uitoefening van ‘n munus of opdrag as ’n dienswerk; bv. KO, art 2). Al die woorde
laat blyk dat dit in die kerk om nederige dienswerk gaan, en nie om heerskappyvoering nie. Dit lyk daarom ten minste
nodig om die woord “amp” te vermy, en dit met “diens” te vervang, aangesien “amp” in hedendaagse Afrikaans ’n
konnotasie het van gesag, posisie en status wat vreemd is aan die Nuwe-Testamentiese idee van ’n besondere bediening.
Daarom word die term “amp” verderaan in hierdie studie konsekwent vervang met “bediening” of “diens” (soos KO, art 1 dit
gebruik).
Benewens hierdie drie etimologies-verwante groepe, sou ook nog aandag gegee kon word aan die woorde
en
en hulle etimologies-verwante woorde. Paulus gebruik in sy vroeëre briewe nie die term presbuteros nie,
maar verwys eerder na die funksies van die betrokkenes as
, en as persone wat die
van
en
ontvang het. Die gegewe drie word egter vir die doeleindes van hierdie studie as die drie kerngroepe geag.
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(ii)
(ouderling) en etimologies-verwante woorde
(iii)
(as herder versorg) en etimologies-verwante woorde
In die onderstaande word telkens eers ’n definisie van die betrokke betekenis van die woord
gegee, en daarna word die verkillende kontekste in die Nuwe Testament waar die betrokke woord
met hierdie betekenis gebruik word, aangehaal (die Grieks word telkens in voetnote gee, en waar
die 1983-Vertaling vir die doeleindes van hierdie studie nie geskik is nie, is die betrokke deel
deurgehaal, met ’n doelmatige vertaling direk daarna). By elke etimologies-verwante groep word
dan ’n gevolgtrekking gemaak, en hierdie gevolgtrekkings word uiteindelik in die finale
gevolgtrekking saamgevat.
2.1
en etimologies-verwante woorde
2.1.1
Die basiese betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a omsien na: 35.39; b waak teen: 30.46; c bedien: 53.70.
14
Veral betekenismoontlikheid c is tersaaklik.
c
: Louw & Nida (1988:53.70) definieer dié betekenis as “om die
verantwoordelikheid te hê om na iemand om te sien, met die implikasie van ’n
amptelike verantwoordelikheid binne ’n gemeente”, en gee die
vertaalmoontlikhede “om te bedien, om die verantwoordelikheid te dra, om om
te sien na.”15
Hierdie woord word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
1 Pet 5:1-3: As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook
deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge
onder julle daarop aan: 2Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op.
Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om
eie gewin nie, maar uit toegewydheid; 3ook nie deur baas te speel oor dié wat God
aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees.16
2.1.2
Die basiese betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a besoeking: 34.51; b diens as opsiener: 53.69; c posisie
van verantwoordelikheid: 35.40. Betekenismoontlikheid b is tersaaklik, wat
betekenismoontlikheid c nie uitsluit nie.
Hierdie woord word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
b
,
: Louw & Nida (1988:53.96) definieer dié betekenis as “’n
godsdienstige rol wat diens en opsienerskap insluit”, en gee die
vertaalmoontlikhede “diens, posisie, bediening as opsiener.”17
Hand 1:20: “In die boek van die Psalms staan daar: ... laat ’n ander sy amp
bediening as opsiener oorneem” (Aangehaal uit Ps 109:8).18
1 Tim 3:1: Dit is ’n waar woord: as iemand graag ouderling wil wees na ’n bediening
as opsiener verlang, begeer hy ’n voortreflike werk. 2’n Opsiener moet onberispelik
wees, getrou aan sy vrou ...19
14

15

16

17

18

b
c
Louw & Nida (1988, by 53.71) maak die belangrike opmerking dat, by die vertaling van
(53.69),
b
(53.70), en
, dit belangrik is om die konsepte van sowel diens as leierskap te kombineer, met ander woorde,
sowel die verantwoordelikheid om na die behoeftes van die gemeente om te sien, as om die koers van die aktiwiteite aan
te dui. ’n Goeie vertaalekwivalent sou bv. kon wees “helper en leier”, of dalk die byna archaïese “opsiener”.
c
Louw & Nida (1988): 53.70
: to have responsibility for the care of someone, implying a somewhat official
responsibility within a congregation—‘to minister unto, to be responsible, to care for.’
,
‘be shepherds of the flock of God committed to you, being responsible for the care of
such and not as a matter of obligation’ 1 Pet 5.2. It is possible, however, that
in 1 Pet 5.2 is not to be
understood as designating some official responsibility but merely as a role of helping and serving (see 35.39).
1 Pet 5:1-3:
,
·2
[
]
,
, 3
.
b
Louw & Nida (1988): 53.69
, : a religious role involving both service and leadership—‘office, position, ministry
as church leader.’
‘let someone else take his office’ Ac 1.20;
,
‘if a man is eager to fulfill a ministry as a church leader, he desires an excellent work’ 1 Tim
3.1. See discussion at 53.71. For a more probable interpretation of
in Ac 1.20, see 35.40.
Hand 1:20:
.
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2.1.3

2.1.4

Die

basiese betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a voog: 35.43; b opsiener: 53.71. Betekenismoontlikheid b
is tersaaklik.
b
,
: Louw & Nida (1988:53.71) definieer dié betekenis as “iemand
wat as opsiener in ’n kerk dien”, en gee die vertaalmoontlikheid “opsiener”.20
Hierdie woord word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
Hand 20:28: “28Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle
sorg gestel het. Soos wagters ’n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God
versorg oor wie die Heilige Gees julle as opsieners (
, 1933/53:
) vir die gemeente van
‘opsieners’) aangestel het, om as herders op te tree (
God, wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun.”21
Fil 1:1: Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus. Aan almal in Filippi
wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge opsieners en
diakens.22
1 Tim 3:1: Dit is ’n waar woord: as iemand graag ouderling wil wees na ’n bediening
as opsiener verlang, begeer hy ’n voortreflike werk. 2’n Opsiener moet onberispelik
wees, getrou aan sy vrou ...23
Tit 1:7: 7’n Ouderling Opsiener is immers ’n bestuurder van die huishouding van
God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend en opvlieënd
nie.24
Gevolgtrekking: die betekenis van en openbaring met
en etimologiesverwante woorde
Uit die voorgaande is dit duidelik dat ’n
’n opsiener is. Hierdie persoon se
taak is leierskap deur middel van diens; dus – iemand wat kerkleierskap as bediening
het. Uit 1 Pet 5:2 blyk dit dat hulle spesifiek in die gemeente ook ’n toesigtaak oor die
kudde van God (
) het, deur God aan hulle opgelê (
).
Hierdie toesigtaak beteken dat hulle as herders moet sorg (
) vir die kudde
van God, wat onder andere inhou dat hulle moet kan onderrig (
, 1 Tim 3:2)
en met die gesonde leer opvoeding kan gee en teësprekers kan weerlê (
, Tit
1:9). Hand 20:28 stel eksplisiet dat “die Heilige Gees julle as opsieners (
)
aangestel het, om as herders op te tree (
) vir die gemeente van God. Tit
1:7 gebruik ’n ander beeld: die opsiener is bestuurder oor die huishouding van God
(
); dit impliseer dat God die kurios (huisbaas) is, met die episkopoi
wat met ’n mandaat van die huisbaas, die huishouding bestuur.
Uit Filippense 1:1 blyk dit dat daar onderskei is tussen die episkopoi en die diakonoi.

2.2
2.2.1

19

20

en etimologies-verwante woorde
]

,

1 Tim 3:1: !
!
….
Louw & Nida (1988): 53.71

21

fault’ Tit 1.7. For
Hand 20:28:

22

Fil 1:1:

23

1 Tim 3:1: !
!
…
Tit 1:7: 7

.2
b

,

: one who serves as a leader in a church—‘church leader.’
‘since he is in charge of God’s work, the church leader should be without
in 1 Pet 2.25, see 35.43.
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,

…

Die

betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a ou man: 9.31; b ouderling: 53.77.
Betekenismoontlikheid b is tersaaklik.
b
,
: Louw & Nida (1988:53.77) definieer dié betekenis as
53.77
“’n persoon met die verantwoordelikheid en bevoegdheid25 m.b.t. sosiaalgodsdienstige sake, in sowel Joodse as Christelike gemeenskappe”, en gee die
vertaalmoontlikheid “ouderlinge”. Dit lyk egter beter om in die vertaling ’n
onderskeid tussen die Joodse en Christelike strukture te maak: “familiehoofde”
vir die Joodse, en “ouderlinge” vir die Christelike.26
53.78
, : Louw & Nida (1988:53.78) definieer dié betekenis
as “iemand wat saam met ander ouderling is”, en gee die vertaalmoontlikheid
“mede-ouderling”.
Hierdie woorde word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
Hand 11:30: 30Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die
ouderlinge in Jerusalem gestuur.27
Hand 14:23: 21Paulus en Barnabas het ... na Listra, Ikonium en Antiogië toe
teruggegaan. ... 23In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies.28
Hand 15:2–16:4: 2Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in ’n heftige
meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog ’n
paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan
in verband met hierdie vraagstuk ... 4Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die
gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom ... 6Die apostels en die
ouderlinge het toe bymekaargekom om hierdie vraagstuk te bespreek ... 22Daarna
het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense
uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur ... 23Hulle
het die volgende brief saamgestuur: “Van die apostels en die ouderlinge, julle
broers. Aan die gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en Silisië. Groete ...
16:4
Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat die apostels en
ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel
om daarvolgens te handel.29
Hand 20:17: 17Van Milete af het Paulus ’n boodskap na Efese toe gestuur om die
ouderlinge van die gemeente te laat roep.30
Hand 21:18: 17By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. 18Die
volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge
was daar teenwoordig.31

25
26

27
28

29

30
31

basiese

Hier word berekend die Afrikaanse woord “bevoegdheid” gebruik, en nie die woord “gesag” nie. Die ouderling het nie
gesag nie, maar het die bevoegdheid (of: volmag) om te bind en te lei, en só die gesag van Christus te bedien.
b
Louw & Nida (1988:53.77): 53.77
,
: a person of responsibility and authority in matters of socio-religious
concerns, both in Jewish and Christian societies—‘elder.’ )
*
*
‘where the
teachers of the Law and the elders had gathered together’ Matt 26.57;
$
+%
‘he sent a message from Miletus to Ephesus asking the elders of the
b
church to meet him’ Ac 20.17. In some languages
is best rendered as ‘older leaders,’ but in other languages
the more appropriate term would be the equivalent of ‘counselor,’ since it would be assumed that counselors would be
older than the average person in a group as well as having authority to lead and direct activities.
Hand 11:30: ,
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.
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Binne Joodse strukture: Hand 23:14: 14Hulle het na die priesterhoofde en die
familiehoofde toe gegaan en gesê: “Ons het ’n dure eed afgelê dat ons niks oor ons
lippe sal neem voordat ons Paulus doodgemaak het nie. (Só ook Hand 24:1; 25:15).32
1 Tim 5:17: 17Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te
kry, veral dié wat hard werk deur te preek en onderrig te gee.33
1 Tim 5:19: 19’n Beskuldiging teen ’n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit
deur twee of drie getuies bevestig word. 20Dié wat verkeerde dinge doen, moet jy
openlik bestraf sodat die ander ook afgeskrik kan word.34
Tit 1:5: 5Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog
gereël moes word, in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel
soos ek dit aan jou opgedra het.35
Tit 1:7: Wys presbuteros en episkopos is sinoniem; in 1:5 is die woord presbuteroi
gebruik, en van dieselfde persone word in 1:7 gepraat as episkopoi: 7
.
14
Jak 5:14: As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die
gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping
van die Naam van die Here. 15En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing
bring: die Here sal hom gesond maak.36
1 Pet 5:1-3: As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook
deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge
onder julle daarop aan: 2Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op.
Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie
gewin nie, maar uit toegewydheid; 3ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan
julle sorg toevertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees.37
Op 4-5,7,11,14: 4:4Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op
die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en
op hulle koppe was daar goue krone ... 9Elke keer wanneer die lewende wesens
heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle
ewigheid lewe, 10kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en
aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon
neer en sê: 11“Here, ons God, U is waardig ... 5:4Ek het baie gehuil omdat daar
niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.
5
Toe sê een van die ouderlinge vir my: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam
van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek
met die sewe seëls oopmaak” ... 6Toe het ek voor die troon wat omring was deur die
vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, ’n Lam sien staan, die Een
wat geslag was ... 8Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en
die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het ’n siter gehad
en ’n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. 9Toe sing hulle ’n nuwe
lied: “U is waardig om die boek te neem .... ... 11Toe het ek rondom die troon en die
lewende wesens en die ouderlinge ’n groot menigte engele gesien ... 14Die vier
lewende wesens het gesê: “Amen!” En die ouderlinge het gekniel en God aanbid ...
32

, -

Hand 23:14:
3
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7:11

2.2.2

2.2.3

38
39

40

41
42

Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier lewende wesens
gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en
het God aanbid ... 13Een van die ouderlinge vra toe vir my: “Hierdie mense met die
wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan?” 14“Ek weet nie, Meneer,” sê
ek vir hom, “maar ú weet.” Hy sê toe vir my: “Dit is dié wat uit die groot verdrukking
kom ... 11:16Die vier en twintig ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe
gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid 17en gesê: “Ons dank
U, Here God, Almagtige ... 14:1Toe het ek die Lam op Sionsberg sien staan en by Hom
honderd vier en veertig duisend mense met sy Naam en sy Vader se Naam op hulle
voorkoppe geskrywe ... 3Hierdie mense sing ’n nuwe lied daar voor die troon en voor
die vier lewende wesens en die ouderlinge ... 19:4Die vier en twintig ouderlinge en
die vier lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het
gesê: “Amen! Prys die Here!”38
Die

basiese

betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a Hoër Joodse Raad: 11.83; b groep ouderlinge:
11.84. Betekenismoontlikheid b is tersaaklik.
b
11.84
, : Louw & Nida (1988:11.84) definieer dié betekenis as
“’n raad van ouderlinge, met klem op die rypheid van oordeel eerder as bloot op
ouderdom”, en gee die vertaalmoontlikheid “’n groep ouderlinge”.39
Hierdie woord word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
Binne Joodse struktuur: Hand 22:5: 4Ek wou die mense wat die leer van Christus
volg, totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat
stop. 5Dit kan die hoëpriester en die hele Joodse Raad bevestig.40
1 Tim 4:14: 14Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie. Dit is aan jou
gegee deur die profesieë toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het.41
Gevolgtrekking: die betekenis van en openbaring met
en etimologiesverwante woorde
Binne die Vroeë Kerk is ’n “ouderling” ’n persoon met die verantwoordelikheid en
bevoegdheid42 m.b.t. godsdienstig-etiese sake, en moet daarin leiding gee. Die
volgende sake kan afgelei word uit die Skrifgegewens:
(i)
Daar word melding gemaak van ouderlinge in spesifieke gemeentes: Jerusalem
(Hand 11:30; 15:2 – 16:4, 21:18); Listra, Ikonium en Antiogië (Hand 14:24);
Efese (Hand 20:17); elke dorp in Kreta (Tit 1:5); onder die geadresseerdes van
1 Petrus (1 Pet 5:1).
(ii) Die ouderlinge is verkies (
, Hand 14:23) en aangestel
(
, Tit 1:5), en moet hulle plig uitvoer “soos God dit verwag” (
, 1 Pet 5:2).
(iii) Dit blyk uit die “apostel-konvent” in Jerusalem dat die ouderlinge saam met die
apostels besluitnemingsbevoegdheid het, en dat hierdie besluit(e) gesag het
(Hand 15:2 – 16:4).
(iv) Die take waartoe die ouderlinge gemandateer word, is: leiding gee
(
, 1 Tim 5:17); sommiges preek en gee onderrig ( *
#
, 1 Tim 5:17); bid vir siekes en hulle met olie salf (Jak 5:14);
hulle moet die kudde van God as herders oppas (1 Pet 5:2).

Op 4-5,7,11,14: Telkens:
*
b
Louw & Nida (1988:11.84): 11.84
,
n: a council of elders, with emphasis upon maturity of judgment
more than mere age—‘group of elders, elders.’ ,
%
‘which he gave you when the prophets spoke and when the elders laid their hands on you’ 1 Tim 4.14.
Hand 22:5: 4 ,
!
%
!
,5
.
1 Tim 4:14:
,,
%
.
Hierdie bevoegdheid blyk reeds uit die feit dat die Vroeë Kerk dieselfde woord wat binne die Joodse struktuur vir die
bevoegde liggaam van die priesterhoofde en familiehoofde gebruik, nl. presbuteroi (in die 1983-Vertaling weergegee met
“familiehoofde”; vgl. Bv. Hand 23:14, 24:1, 25:15, en dikwels in die evangelies. Die bevoegde Joodse Raad is die
genoem; dieselfde geld van die “raad van ouderlinge” in die Vroeë Kerk (bv. 1 Tim 4:14).
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(v)

2.3
2.3.1

2.3.2

43

44

45

46

Daar is spesifieke dissiplinemaatreëls (= tugmaatreëls) vir klaghantering en
bestraffing (1 Tim 5:19).
(vi) Tit 1:7 wys presbuteros en episkopos is (ten minste vir die skrywer van Titus)
sinoniem; in 1:5 is die woord presbuteroi gebruik, en van dieselfde persone
word in 1:7 gepraat as episkopoi: 7
.
(vii) In Openbaring (Op 4-5,7,11,14) verwys die “ 24 ouderlinge” waarskynlik na die
kerk in sy volheid.
en etimologies-verwante woorde

Die

basiese betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a skape/bokke as herder versorg: 44.3; b lei en help, soos
’n skaapwagter sy kudde: 36.2. c regeer: 37.57. Betekenismoontlikheid b is tersaaklik.
b
: Louw & Nida (1988:36.2) definieer dié betekenis as “’n
36.2
a
figuurlike uitbreiding van die betekenis van
‘skape/bokke as herder
versorg,’ 44.3, naamlik om te lei, met die implikasie van omsien na”, met die
vertaalmoontlikheid “om te lei en te help, om te lei en om te sien na.”43
Hierdie woord word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
Hand 20:28 (Paulus se opdrag aan die ouderlinge van Efese: “28Pas julle self op en
die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ’n
kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg oor wie die Heilige Gees
julle as opsieners (
) aangestel het, om as herders op te tree (
)
vir die gemeente van God, wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie
Seun.” ... 31Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle drie jaar lank onderrig
het, aanhoudend, dag en nag, baiekeer met trane. 32Maar nou vertrou ek julle aan
God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en
julle in die seëninge te laat deel wat Hy aan al die gelowiges as erfdeel belowe het.44
1 Pet 5:1-3: As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook
deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge
onder julle daarop aan: 2Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op.
Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie
gewin nie, maar uit toegewydheid; 3ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan
julle sorg toevertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees.45
Op 7:17: 17want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees as
Herder versorg en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al
die trane van hulle oë afdroog.”46
Die basiese betekenismoontlikhede (volgens die Louw&Nida-Leksikon) van
is die volgende: a skaapwagter: 44.4; b herder (bedienaar): 53.72.
Betekenismoontlikheid b is tersaaklik.
b
,
: Louw & Nida (1988:36.2) definieer dié betekenis as “’n
53.72
a
‘skaapwagter,’ 44.4, naamlik
figuurlike uitbreiding van die betekenis van

b
a
Louw & Nida (1988:36.2): 36.2
: (a figurative extension of meaning of
‘to shepherd,’ 44.3) to lead,
with the implication of providing for—‘to guide and to help, to guide and take care of.’
,
)
'
‘from you will come a leader who will guide and help my people Israel’ Matt 2.6.
Hand 20:28:
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iemand wat verantwoordelik is vir die versorging en begeleiding van ’n
Christelike gemeente”, met die vertaalmoontlikheid “herder/pastor, bedienaar”.47
Hierdie woord word in die volgende Skrifdele vir hierdie betekenis gebruik:
Ef 4:11: 11En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en
herders en leraars. 12Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle
diens en vir die opbou van die liggaam van Christus ... 16 en uit Hom groei die hele
liggaam bewerkstellig die hele liggaam die groei van die liggaam. Die verskillende
liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n eenheid is goed saamgevoeg en
saamgebind deur elke ondersteunende ledemaat. 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.48
Heb 13:20: 20God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die
ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.49
1 Pet 2:25: 25Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle
teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe.50
2.3.3

Gevolgtrekking: die betekenis van en openbaring met
en etimologiesverwante woorde
’n Ouderling moet die gemeente wat aan hom toevertrou is, lei en help soos ’n
skaapwagter sy kudde. Die volgende sake kan afgelei word uit die Skrifgegewens:
(i)
God gee sekere persone as gawe aan die gemeente, as “herders en leraars”
(
, Ef 4:11).
(ii) Die herders moet die kudde oppas (
, Hand 20:28); as herders optree
(
, Hand 20:28;
, 1 Pet 5:2) vir die gemeente/kudde van
God; waaksaam wees (
, Hand 20:31); en ’n voorbeeld vir die kudde
wees (
...
, 1 Pet 5:3); die gelowiges toerus vir hulle diens,
naamlik vir die opbou van die liggaam van Christus (
...
,
, Ef 4:12).
(iii) Die herders moet onthou wat hulle onderrig is (
...
,
Hand 20:31).
(iv) Ouderlinge word opgebou deur die woord, en dit gee aan hulle die erfdeel ( "
# ... "
#
, Hand 20:32).
(v) Jesus Christus is “die groot Herder van sy kudde” (
, Heb 13:20), en die “Herder en Bewaker van julle lewe” (
, 1 Pet 2:25), as Lam sal Hy hulle as Herder
versorg en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei (
...
, Op 7:17).

3. Gevolgtrekking: die openbaring in die Nuwe Testament oor die (diens van)
ouderling
47

48

49

50

b
a
Louw & Nida (1988:53.72): 53.72
,
: (a figurative extension of meaning of
‘shepherd,’ 44.4) one who
is responsible for the care and guidance of a Christian congregation—‘pastor, minister.’
,
%
,
,
‘he appointed some to be
apostles, some to be prophets, some to be evangelists, others to be pastors and teachers’ Eph 4.11. Note that in Eph 4.11
there are four classes of persons, not five, for the last class involves two complementary roles, that of pastor and teacher,
in other words, to guide and help a congregation as well as to teach.
Ef 4:11:
,
%
,
,
, 12
(
,
0///016
3
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5
.
Heb 13:20: 6
,
7
,
'
.
1 Pet 2:25: 8
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%
.
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1. Uit Tit 1:7 blyk dit dat presbuteros en episkopos sinonimies gebruik word51; wat dus
van die episkopos geld, is ook op presbuteros van toepassing, en omgekeerd. Tog is
dit belangrik om dit onderskeidend te vertaal, as “ouderling” (presbuteros) en
“opsiener”52 (episkopos). Die derde term, poimên, roep die herder-metafoor53 op, en
figureer binne dieselfde semantiese veld as die ander twee.
2. ’n
is iemand wat “opsien”, kerkleierskap as bediening het. Hierdie
opsienerskap behels ook ’n toesigtaak wat deur God aan hulle opgelê is (
)
(1 Pet 5:2). Insgelyks is ’n presbuteros ’n persoon met verantwoordelikheid en
bevoegdheid m.b.t. godsdienstig-etiese sake, waarin hy moet dien deur leiding te
gee.
3. Die Heilige Gees het die opsieners (
) aangestel om as herders op te tree
(
) vir die gemeente van God (Hand 20:28); God gee sekere persone as
gawe aan die gemeente, as “herders en leraars” (
,
Ef 4:11).
4. Die take waarvoor die ouderlinge die bevoegdheid (=volmag) kry, is dat hulle die
volgende moet doen:
a.
die kudde oppas (
, Hand 20:28); as herders sorg
(
/
) vir die kudde van God (Hand 20:28; 1 Pet 5:2); en ’n
voorbeeld vir die kudde wees (
...
, 1 Pet 5:3)
b.
waaksaam wees (
, Hand 20:31)
c.
onthou wat hulle onderrig is (
...
, Hand 20:31);
Ouderlinge word opgebou deur die woord, en dit gee aan hulle die erfdeel ( "
# ... "
#
, Hand 20:32)
d.
die gelowiges toerus vir hulle diens, naamlik vir die opbou van die liggaam van
Christus (
...
,
, Ef 4:12)
e.
onderrig (
, 1 Tim 3:2)
f.
met die gesonde leer opvoeding gee (
, Tit 1:9).
g.
teësprekers weerlê (
, Tit 1:9).
h.
leiding gee (
, 1 Tim 5:17)
i.
sommiges preek en gee onderrig ( *
#
, 1 Tim
5:17)54
j.
bid vir siekes en hulle met olie salf (Jak 5:14)
k.
Ook ’n ander beeld as dié van herder-kudde word gebruik: ’n opsiener is
bestuurder oor die huishouding van God (
) (Tit 1:7); dit impliseer
dat God die kurios (huisbaas) is, met die episkopos wat met ’n mandaat van die
huisbaas die huishouding bestuur. Hiertoe kry die episkopos die bevoegdheid,
die volmag. Hy het nie self die gesag nie, maar bedien die gesag van Christus
deur te lei en te bind.55
5. Daar word in die NT onderskei tussen die episkopoi en die diakonoi (Fil 1:1).
6. Die ouderlinge is verkies (
, Hand 14:23) en aangestel
(
, Tit 1:5), en moet hulle plig uitvoer “soos God dit verwag” (
,
1 Pet 5:2).
7. Die ouderlinge het saam met die apostels besluitnemingsbevoegdheid, en hierdie
besluit(e) het gesag (Hand 15:2 – 16:4).
51
52
53

54

55

Hierdie sinonieme gebruik is eers duidelik in die latere briewe van Paulus. Dit is opmerklik dat Paulus in sy vroeëre briewe
nie die term presbuteros gebruik nie, maar meer op die funksie/diens as die “amp” fokus.
“Opsiener” sou goed wees, maar is archaïes.
Die herder-beeld word ook van Jesus Christus gebruik: Hy is “die groot Herder van sy kudde” (
, Heb 13:20), en die “Herder en Bewaker” van hulle lewe (
, 1 Pet
2:25), en as Lam sal Hy hulle as Herder versorg en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei (
...
, Op 7:17). Dit beteken dat die ouderlinge hulle herderskap op Christus se herder-wees moet yk.
Vgl. oor die onderskeid tussen regeer- en leer-ouderling (Studie 5, bl. 27 ev). Die onderskeid soos dit tans in praktyk in die
GKSA voorkom, is dus in die Nuwe Testament self nie ontwikkel nie.
Dit is dan ook opmerklik dat die woord “hoof” oor die kerk slegs met verwysing na Christus gebruik word. Die enigste geval
waar ’n mens die “hoof” is, is binne die huwelik, waar na die man verwys word as die hoof van sy vrou.
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8. Daar is spesifieke dissipline-maatreëls vir klaghantering teen ’n ouderling en vir
die bestraffing van ’n ouderling (1 Tim 5:19).
4. Implikasies vir die huidige vraagstelling oor die ouderlingsdiens
Hierdie bibliologiese studie wys dat die diens van die ouderling ’n wye mandaat van take
omvat, wat “gespesialiseerde take” insluit. Die Skrif maak wel ‘n onderskeid tussen
regeer- en leerouderlinge; die implikasie van hierdie onderskeid word in die res van
hierdie studie verder beredeneer.
Aangehaalde bron
Louw, JP, & Nida, EA. 1996, c1989. Greek-English lexicon of the New Testament : Based on
semantic domains (electronic ed. of the 2nd edition.) . United Bible societies: New York.
Besluit: Kennis geneem van Studiestuk 1.
STUDIE 2
BIBLIOLOGIESE STUDIE OOR DIE VEREISTES VIR OUDERLING-WEES
Francois Muller
1. Inleiding
Hierdie afdeling fokus op die vereistes van die persoon wat in die amp moet/wil dien.
Verder word onderskei tussen die vereistes vir en die opdragte aan ouderlinge. Die doel
is om uiteindelik duidelik te maak hoe ’n ouderling (moet) lyk – juis sodat hy sy opdragte
kan uitvoer – of dalk sodat dit hom nie daarin belemmer nie (vgl. die gebruik van de‹ in 1
Tim 3:2).
2. Relevante Skrifgedeeltes
2.1 Tim 3:1-7 & Titus 1:5-9
2.2 1 Petrus 5:1-3 en 2 Tim 2:24 hoef nie hier hanteer te word nie. Hoewel hierdie
gedeeltes na ouderlinge verwys, gee dit nie belangrike bykomende inligting nie en gaan
dit hier ook eerder oor opdragte as karaktereienskappe.
3. 1 Tim 3:1-7
3.1 Kernvereistes vir ouderlinge
a. Onberispelik (
í
= iemand op wie daar nie maklik ’n houvas gekry kan
word nie). Dis ook nie maar net iemand wat ’n goeie naam het nie, maar sy goeie
naam waardig is.
b. Getrou aan sy vrou/man van een vrou (
= letterlik: van een
vrou ’n man). Uit die woordorde is dit duidelik dat dit hier daaroor gaan dat ’n
ouderling nie ’n veelwywer moet wees nie. Titus 1:5 het dieselfde woordorde. (Die
klem val hier nie daarop dat dit ’n man móét wees nie.)
c. Nugter. Dis noodsaaklik om nugter te kan dink om te kan toesien dat dinge werklik
ordelik verloop – dat Bybelse beginsels sinvol toegepas word. ’n Fanatikus sal dus
nie ’n goeie ouderling maak nie (vgl. ook 1 Petrus 4:7).
d. Verstandig/ingetoë ( -%
): Dit sluit aan by die nugterheid en vloei daaruit
voort – dat iemand uiteindelik nie maar net weet wat reg is nie, maar daarvolgens
optree (met selfbeheersing).
e. Beskaaf/fatsoenlik (
). Volgens die woordeboek van Louw & Nida gaan dit
hier daaroor dat so iemand “modest in the sense of moderate and well-ordered”
moet wees. Louw & Nida praat ook van “becoming”. So iemand moet netjies (in
figuurlike sin) wees, ’n goeie indruk skep en nie uitspattig wees nie.
f. Gasvry. Deesdae is hierdie eienskap in ons lewe van “elkeen vir homself en sy eie
gesin” al hoe belangriker. ’n Ouderling moet mense laat welkom voel – nie afstoot
nie.
g. Bekwaam om te onderrig.
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3.2

3.3

h. Nie ’n drankmisbruiker nie.
i. Nie ’n rusiemaker/vegter nie (
). Louw & Nida praat hier van ’n boelie – dus
iemand wat mag misbruik om knaend iemand fisies of geestelik af te knou nie. Die
gesag wat ’n ouderling ontvang, stel immer baie mag tot sy beskikking.
Maar wel:
j. Inskiklik (
= bedagsaam, tegemoetkomend).
) kom nie in UBS voor nie.
k. Geen vuilgewinsoeker (1953:
l. Vredeliewend/geen strydlustige (
), nie moeilikheidsoeker.
m. Nie geldgierig nie.
n. Nie onlangs tot die geloof gekom het nie/’n nuweling wees nie ( %
= nie ’n
nuwe plant/saailing nie – dus iemand wat al volwassenheid in die geloof bereik het).
o. Moet ’n goeie getuienis van mense buite die gemeente (
= die wat buite is)
hê. Dit kan uit vers 7 afgelei word dat as daar praatjies ontstaan, die ouderling in
reaksie daarop iets onbesonne kan doen. As die mense wat bv. saam met hom
werk (waarvan baie dalk nie gelowiges is nie) hoor dat hy ouderling geword het, kan
hulle hom maklik spot: “Wat hoor ons, het hulle jou ’n ouderling gemaak?!” Die
wêreld weet gewoonlik nie wat reg is nie, maar is baie keer gou om raak te sien wat
verkeerd is.
’n Praktyktoets
a. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer (
= begelei [Louw &
Nida: guide], aktief help). Dieselfde beginsel geld hier as by die vyfde gebod wat
oor die hele kwessie van die uitoefening en aanvaarding van wettige gesag gaan,
en waar dit ook in ’n mens se eie huis begin.
b. Hy moet nie maar net sy gesin goed kan beheer nie, maar dit boonop op die regte
manier doen: altyd waardig/ordentlik (
). Vers 4 gebruik ook
(
= in gehoorsaamheid, in onderdanigheid). Dit impliseer dat ’n ouderling
(of ouer) geen diktator mag wees nie, maar in gehoorsaamheid/onderdanigheid aan
God gesag moet uitoefen. Vers 6 waarsku juis teen verwaandheid – wanneer ’n
mens ophou met Gód om rekening te hou.
Opmerking
Die meeste woorde in die teks word redelik eenvoudig deur Louw & Nida hanteer. Dis
nie “moeilike woorde met fyn, belangrike nuanseverskille” nie. ’n Mens moet dus
waarskynlik eerder ’n geheelbeeld probeer vorm as wat jy alles in detail gaan probeer
ontleed. Verder word verskeie woorde hanteer onder die afdeling: “Moral and ethical
qualities and related behavior.” Dit hang saam met die gedagte dat ’n goeie karakter tot
goeie optrede behoort te lei. Daar word nie vereistes gestel oor ’n ouderling se
omstandighede nie, maar hoe hy dit hanteer – bv. nie of hy ryk of arm is nie, maar of hy
geldgierig is. Uiteindelik moet ’n ouderling so optree dat hy geloofwaardigheid behou en
nie mense se respek verloor nie.
Die feit dat Paulus in vers 7, byna as ’n nagedagte, begin met “Ook moet hy buite (die
gemeente) ...”, dui daarop dat dit in die eerste plek gaan oor medegelowiges se oordeel
t.o.v. die persoon wat as ouderling dien en nie soseer wat mense in die algemeen van
hom dink nie.

4. Titus 1:5-9
Om te begeer vs om aan te stel
Let daarop dat 1 Tim 3 begin by “wie ook al ’n ouderling wil wees” en dan vereistes stel.
Hier beveel Paulus vir Titus om ouderlinge as ’t ware uit te soek en aan te stel. Hier kom
die inisiatief van die ander kant af. Van tyd tot tyd moet baie Kerkrade dit steeds doen.
4.1

Kernvereistes vir ’n ouderling se karakter
a. Onberispelik van gedrag as bestuurder/onberispelik as rentmeester
(
). Hoewel Paulus hier ’n ander woord as in 1 Tim 3 gebruik, is daar nie
’n beduidende verskil nie.
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4.2

b. Getrou aan sy vrou (kyk nota by 1 Tim 3).
c. Sy kinders moet gelowig wees (
) en nie as losbandig en rebels
bekend staan nie. Waar die klem in 1 Tim 3 val op hoe die ouderling sy kinders
moet groot maak, gaan dit hier oor watter vrug die opvoeding met dra. Let wel dat
die Grieks nie ’n opdrag bevat: “Sy kinders moet geloof hê,” nie, nie maar ’n
beskrywing gee – ’n deelwoord word gebruik. Letterlik vertaal praat Paulus van
“kinders wat het geloof”.
d. Nie aanmatigend/nie eiesinnig (
= L&N: arrogant)
= kort van draad)
e. Nie opvlieënd/oplopend (
f. Nie ’n dronkaard/drinker (
= selfde as in 1 Tim 3)
g. Nie ’n rusiemaker/vegter (m
= selfde as in 1 Tim 3)
= L&N:
h. Nie ’n soeker na oneerlike wins/vuilgewinsoeker (m
onbeskaamd gierig)
i. Gasvry (%
selfde as in 1 Tim 3)
j. Die goeie liefhê (%
)
k. Verstandig/ingetoë ( -%
= selfde as 1 Tim 3)
l. Regverdig
m. Vroom/heilig (
= LN: heilig, toegewyd)
n. Selfbeheersd
o. Hy moet vashou aan die Woord/een wat vashou aan die Woord (
=
deelwoord wat eerder die eienskap as die aksie vooropstel).
Opmerking
Die feit dat die twee stelle vereistes in 1 Tim 3 en Titus 1 grootliks met mekaar
ooreenstem wat inhoud en volgorde betref, maar nie 100% identies is nie, dui verder
daarop dat dit nie soseer oor die detail gaan nie, maar oor die geheelbeeld wat Paulus
telkens skets om duidelik te maak wie geskik is om as ouderling te dien. Dit beteken nie
dat die detail onbelangrik is nie. As iemand op een punt gruwelik faal, gaan dit die hele
prentjie skeeftrek.
Hiermee saam moet in gedagte gehou word dat Paulus dit alles per brief kommunikeer.
Die opstapeling wat Paulus beide kere gebruik, gee die indruk dat hy net sowel – as dit
’n gesprek was en nie ’n brief nie – die vereistes elke keer kon afsluit met die vraag:
“Kry jy nou die prentjie?” So ’n vraag maak egter nie in ’n brief sin nie.

5. Konklusies
5.1 Daar is twee lyste met verskeie vereistes vir hoe iemand moet wees om as ouderling te
kan dien. Die onderliggende gedagte is dat ’n goeie karakter tot goeie optrede behoort
te lei. Die twee lyste stem grootliks ooreen, maar is nie identies nie. Die klem val dus
eerder op die geheelbeeld as op elke detailpunt. Die eienskappe moet dus nie soos op
’n “checklist” afgetik word nie. Indien iemand egter op ’n punt gruwelik faal, sou dit die
hele prentjie so skeeftrek dat hy nie geskik geag kan word nie.
5.2 Uit die feit dat spesifieke vereistes gestel word, is dit duidelik dat nie elkeen wat ’n
ouderling wil wees, geskik daarvoor is nie.
5.3 Wie ook al gespesialiseerde diens wil doen, moet aan dieselfde vereistes as ouderlinge
voldoen.
5.4 Daar is ruimte vir iemand om te vra om gespesialiseerde diens te mag verrig en vir ’n
Kerkraad om iemand daartoe op te roep: “As iemand graag ’n ouderling wil wees ... (1
Tim 3:1).
Besluit: Kennis geneem van Studiestuk 2.

STUDIE 3
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0 DIE AMP VAN OUDERLING – KERKORDELIKE AANDUIDINGS
MALAN VAN RHYN
1. Inleiding
Oorsprong van die opdrag: Die versoek tot die studie oor die amp56 van ouderling het sy
oorsprong in die Rapport van die Kuratorium op die Nasionale Sinode van 2006:
“2.3.4.2 Opleiding vir diverse, spesifieke en gespesialiseerde bediening (niepredikantsopleiding)
(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.
(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 GKSA” (p803,
804).
“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)” (p 805).
Kerkregtelike agtergrond
In sy inleiding tot die Kerkordeboekie (1998:5) skryf prof A le R du Plooy:
“* Nadat die buitengewone dienste (soos apostels en profete) in en deur Christus die
fondamente van die kerk gelê het (Ef 2:20), word daarop voortgebou deur die
besondere dienste van ouderlinge (leer- en regeerouderlinge) en diakens. Al die
ouderlinge (presbuteroi) was opsieners of regeerders in die kerke, en sommige het
besonderlik as leraars die diens van die Woord verrig (Hand 6; 11:30, 14:23; 20:28;
Pastorale Briewe, byvoorbeeld 1 Tim 3:2; 5:17; 2 Tim 2:2; Filp 1:1; 1 Pet 5).
*

Deur die bediening van die Woord, die sakramente en die kerklike tug of dissipline
(Matt 16:17-19; 2 Tim 4:2; 1 Kor 10:16 ev; 1 Kor 11:23; 1 Kor 5) kan gelowiges
toegerus word en die kerk opgebou word.”

Dit is dus duidelik dat ouderlinge “gespesialiseerde” dienswerk in gemeentes verrig het
– sommige ouderlinge het as leraars diens gedoen. Alle leraars was dus ouderlinge,
maar nie alle ouderlinge was leraars nie. Hier word nie verder op die onderskeid van
leerouderlinge en regeerouderlinge ingegaan nie, aangesien dit elders in die Rapport
gedoen word (vgl. Afdeling 2, Studie 5).
2. Die Kerkorde oor die amp van ouderling
Die volgende KO artikels is tersake:

56

Die Deputate verkies die woord “diens”, maar omdat die woord “amp” in die opdrag en in die KO gebruik word, word die
twee woorde afwisselend gebruik.
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Artikel 16
Die amp van die bedienaars van die Woord is om in die gebede en bediening van die
Woord te volhard, die Sakramente te bedien, om goed ag te gee op hulle
medebroeders, op die ouderlinge, op die diakens sowel as op die gemeente en eindelik
om saam met die ouderlinge die kerklike dissipline uit te oefen en te sorg dat alles
betaamlik en ordelik plaasvind.
(Artikel 22 – Hierdie artikel handel oor die wyse van verkiesing en is nie regtig tersake
vir die studie nie.)
Artikel 23
Die amp van die ouderlinge is, benewens dit wat hulle gemeenskaplik saam met die
bedienaar van die Woord moet doen, soos in artikel 16 neergelê, ook om toesig te hou
dat bedienaars van die Woord, hulle mede-ouderlinge en die diakens hulle ampte
getrou bedien; verder om huisbesoek te doen tot stigting van die gemeente soos die
omstandighede van tyd en plek dit toelaat, sowel voor as na nagmaal, om die lidmate
veral te vertroos en te onderrig, en om ook ander tot die Christelike Godsdiens op te
wek.
Artikel 55
Om die suiwere leer in die gemeente te handhaaf en om die valse leringe en dwalinge
te weer, wend die bedienaars van die Woord en die ouderlinge by die uitoefening van
hulle onderskeie ampte, by die bediening van die Woord, by die kategetiese onderrig
en by die huisbesoek, die middele van lering, weerlegging, waarskuwing en vermaning
aan.
Samewerking
Hoewel die Kerkorde ’n definitiewe onderskeid maak tussen die amp van bedienaar
van die Woord en ouderling, is daar tog take en terreine waar die bedienaar van die
Woord en die ouderlinge saam dien (bv. tug en kerkregering).
Gespesialiseerde dienswerk van die ouderling
Daar is ook take en terreine waar die ouderlinge selfstandig dien (“benewens dit wat
hulle gemeenskaplik saam met die bedienaar van die Woord moet doen soos in artikel
16 neergelê”). Hierdie take is: “ook om toesig te hou dat bedienaars van die Woord,
hulle mede-ouderlinge en die diakens hulle ampte getrou bedien; verder om
huisbesoek te doen tot stigting van die gemeente soos die omstandighede van tyd en
plek dit toelaat, sowel voor as na Nagmaal, om die lidmate veral te vertroos en te
onderrig en om ook ander tot die Christelike Godsdiens op te wek.” Ons kan hierdie
take saamvat as toesig (en regering), huisbesoek tot stigting van die gemeente en
evangelisering.
Onder huisbesoek word verstaan nie bloot die besoek aan die blyplek van ’n lidmaat
nie, maar die pastorale sorg aan en die geestelike opbou van die lidmaat. So gesien, is
huisbesoek al klaar gespesialiseerde dienswerk. Sien hieronder o.a. “3.
Gevolgtrekking: die openbaring in die Nuwe Testament oor die (diens van) ouderling” in
die afdeling: Bibliologiese Studie, bl 13 ev.
Volgens artikel 23 het die ouderling ook die taak van evangelisering, wat ook
gespesialiseerde dienswerk is. Hierdie opdrag word ook in die Bevestigingsformulier
(ouderlinge) vervat: “U opdrag as ouderling(e) is dus die volgende: ... 4. U moet ook die
afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader
Christus sy kerk.” Deur die taak van huisbesoek en evangelisering ook aan die
ouderlinge toe te skryf, gee die kerkorde dus ’n breë volmag aan ouderlinge tot
“gespesialiseerde dienswerk”. “Gespesialiseerde dienswerk” was dus eintlik nog altyd
deel van die opdrag en taak van die ouderlinge.
Dit beteken egter nie dat sekere ouderlinge byvoorbeeld net vir evangelisasiewerk
afgesonder kan word en vrygestel kan word van die ander pligte van ouderling nie.
(Vgl. die Sinodebesluit van 1967 teen Funksionele Differensiasie van die
Ouderlingamp.)
In 1967 het die Sinode (Handelinge 1967:100-102) ’n versoek tot Funksionele
Differensiasie van die Ouderlingamp afgewys. In die beredenering staan: “Deur
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ouderlinge af te sonder vir evangelisasie en sending en hierdie funksies aan hulle toe
te wys, ontstaan nuwe ampte, wat in elk geval onnodig is, want wesentlik is hierdie
funksie amptelike bediening aan afgedwaaldes en heidene onderskeidelik. Dit is die
werk van ’n bedienaar van die Woord.”
Die laaste sinnetjie is problematies: “Dit is die werk van ’n bedienaar van die Woord.”
Indien dit sou beteken dat dit net die werk van ’n bedienaar van die Woord is en nie ook
van ouderlinge nie, sou dit KO, art 23 en die Bevestigingsformulier direk weerspreek
wat die evangelisasietaak duidelik ook aan ouderlinge opdra. Die redenasie dat die
ouderlinge betrokke is by evangelisasiewerk slegs deur toesighouding oor die
evangelisasiewerk
van
die
predikant,
weerspreek
ook
duidelik
die
Bevestigingsformulier vir ouderlinge en KO, art 23.
Die Sinode het egter nie besluit dat evangelisasie slegs die werk van ’n bedienaar van
die Woord is nie. Die Sinodebesluit was teen ’n versoek tot ampsdifferensiasie. Die
gedeelte wat oënskynlik (verkeerdelik) aanvoer dat evangelisering slegs die plig van ’n
bedienaar van die Woord is en nie ook van ouderlinge nie, is in die beredenering en is
nie deel van die besluit van die Sinode nie. Die beredenering het tot ’n besluit gelei,
maar die beredenering was nie die besluit nie. Die besluit was om die versoek (dat
sekere ouderlinge afgesonder word om slegs sekere take, soos evangelisasie, te mag
doen en die ander pligte van ouderlingdienswerk na te laat) af te wys. Die besluit was
dus nie teen ouderlinge wat evangelisasiewerk doen nie, maar teen die gedagte dat
ouderlinge afgesonder word vir slegs sekere take en dat dit hulle sou kwytskeld van die
normale take van ’n ouderling.
3. Konklusie
Daar is duidelik uit die Kerkorde aangetoon dat ouderlinge geroep is om as deel van hulle
dienswerk “gespesialiseerde dienswerk” soos pastorale sorg en evangelisering te verrig,
maar op so ’n wyse dat hulle nie hulle algemene verantwoordelikhede nalaat nie.
Spesifieke ouderlinge kan hulle dus op sekere aspekte van die “gespesialiseerde
dienswerk” toespits, sonder om enige aspek van hulle dienswerk af te skaal.
Besluit: Kennis geneem van Studiestuk 3.
STUDIE 4
DIE AMP VAN OUDERLING – KERKHISTORIESE AANDUIDINGS
HENNIE MOMBERG
1. Hoe die ouderlingamp histories gefunksioneer het, veral in Gereformeerde Kerke
Geselekteerde bronneversameling:
Vir die naspeuring van hierdie saak – hoofsaaklik 2 hoofbronnegroepe, iets uit die
neerslag van die Patristiek, en verder ook die beskrywing van die saak soos dit in die
geskiedenis van die Reformasie en daarna voorgekom het. Uit die aard van die saak is
dit op sigself ’n enorme opgawe as mens dit in detail sou wou doen. Dit is egter nie die
bedoeling dat ons die kosbare werk van baie goeie en betroubare werke moet oordoen
nie, maar eerder dat ons opsommenderwys daarvan gebruik maak. Ek het heelwat van
die oorspronklike bronne met verskeie soekopsies deursoek en in die lig van die
besondere vraag aan die Studiedeputate my probeer bepaal by die volgende
vraagstukke:
a. Hoe is die ampsdiens in die algemeen verstaan?
b. Hoe het die amp van die ouderling gefunksioneer, spesifiek in samehang met die
verbesondering daarvan in die amp van die predikant?
c. Hoe het hulpdiens op verskeie terreine in die gemeentes saam met die ampte
gefunksioneer tot opbou van die gemeentes?
d. Op watter wyse is aan hierdie hulpdienste erkenning verleen en ordelik gebruik
gemaak?
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A: Hoe is die ampsdiens in die algemeen verstaan
Vanuit die Reformatoriese geskiedenis is dit volgens Van’t Spijker veral Maartin Bucer57
wat die eerste grondleggende werk gedoen het waarop die ander Reformatore,
besonderlik Calvyn, voortgebou het.58 Teenoor verskillende afwykende beskouings,
byvoorbeeld die statiese ampsbegrip van Rome, asook die geestelike funksionering van
die amp by Rome (ex opere operato), het Bucer vanuit die Skrif eerstens die priesterskap
van alle gelowiges geherwaardeer. Grondleggend vir die uitoefening van die amp van die
gelowige is die gawe en besit van die Heilige Gees wat al Christus se deugde en
verdienstes ons deelagtig maak. Maar daarby die roeping en opgawe om mekaar
volgens die verskeidenheid van ons gawes te bedien. So word die saak ook omvattend
behandel in die historiese agtergronde van die ampsdiens deur Voetius59, Rutgers60,
Bouwman61.
Tog stem die hele Reformatoriese tradisie saam dat daar ook die roeping en bediening
met die oog op bekering, geloof en gemeentebou is, wat méér is as alleen ’n funksie van
die Geesvervulde priesterskap van alle gelowiges. Al die gelowiges het hulle taak in die
één liggaam, maar daar is tog ook ’n roeping wat nie sonder meer vir almal geld nie.
Daar is iets van ’n missio Dei, ’n goddelike sending waarin God self voorbehoude het en
waarvoor Hy arbeiders in die wingerd uitstuur. Sulke arbeiders staan nie bo die
gemeente verhewe nie, hulle staan ook nie teenoor die gemeente nie, maar hulle is één
met die liggaam en leef as deel daarvan ... wanneer daar enigsins sprake kom van
teenoor die gemeente te staan kom, dan is dit weens die Goddelike bevel ... dan is dit
eintlik teenoor die Woord van God. Niemand mag gaan preek tensy hy van Godsweë
geroep is nie (Rom 10).
Roeping
Daarin is uit die reformatoriese tradisie ’n hele aantal aspekte onderskei. Ten eerste die
gawe/s van wysheid, welsprekendheid, sorgsaamheid, getrouheid en die begeerte om
die Woord van die Here daarin te bedien. Ten tweede ook die fyner afrigting en
bekwaammaking daartoe, nie alleen vir die noodsaaklike voorbereiding tot die diens nie,
maar ook vir die eventuele uitoefening daarvan. Ten derde die herkenning van hierdie
gawe/s deur die gemeente en verkiesing en seremoniële bevestiging wat daarby hoort.
Hoe is die onderskeiding in die ampte gesien?
Teenoor Rome wat veral die statiese en dus graduele verskil tussen die onderskeie
ampte beskou, het die Reformatoriese die onderskeid enigsins in onderskeidende
toerustingsbedieninge gesien. Bucer het in sy beskouing oor die wesensgelykheid van
die dienste selfs sover gegaan dat hy in sy kerkorde slegs een bevestiging vir episkopi,
presbiters en diakens voorgestel het. Verder is met verloop van tyd die variasie van die
woordbedienende gawes soos dit in Efesiërs 4 gevind word, gesien as variasies van die
presbiteriale diens waarvan sommige spesialisasies verval het, en ander spesialisasies
gebly het, en selfs nuwe spesialisasies ontstaan het. Wat daarvan oorgebly het, is
hoofsaaklik die ouderlinge, die predikante en die dosente. Tog was deurgaans erken dat
al die spesialisasies/variasies berus het op die basis van die ouderling-amp, en bedoel
was om die ouderling-amp beter toe te rus tot die toerusting van die hele gemeente.
Daar kan die afleiding gemaak word dat dit deurgaans die verstandhouding in die
Gereformeerde tradisie was, dat die ouderlinge as herders (Joh 21; Hand 20; 1 Pet 5) die
basiese besondere diens vir die opbouende gemeentes was. Deur hulle dienswerk word
die gemeente vir hulle dienswerk toegerus. Die basiese verantwoordelikheid vir die
toestand van die gemeente berus ook op die ouderlinge, selfs tot so ’n mate dat in
Gereformeerde kerkordelike definisies die bestaan van ’n gemeente daarvan afhanklik is
of daar ouderlinge aanwesig is (kyk KO artt 38, 39). ’n Gemeente kan sonder ’n
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episkopos wees – en dit sou as ’n tydelike gebrek by die gemeente gekonstateer kon
word wat spoedig aangespreek moet word. ’n Gemeente kan ook sonder diakens wees –
en dit sou ook as ’n tydelike gebrek gekonstateer kon word wat spoedig aangespreek
moet word. Maar ’n gemeente sonder presbiters kan nie bestaan nie. Volgens die
Gereformeerde kerkbeskouing is die raad van ouderlinge die enigste gesagsorgaan wat
Christus daargestel het om die welsyn van sy gemeente in sy Naam te behartig. Vandaar
selfs die verskerpte benaming van hoe die Gereformeerde godsdiens die Bybelse
kerkregering verstaan as die “presbiteriale kerkregering”. Elke aktiwiteit wat in die
gemeente plaasvind, staan onder die opsig en dissipline van die presbiters. Dit is ’n
grondleggende vertrekpunt vir die behandeling van die studievraagstuk op hande.
Dit lui dus geen twyfel nie dat uit die geskiedenis van die Reformasie deurgaans die
standpunt gehuldig is dat waar die ouderlinge behoorlik in hulle diens toegerus is, hulle
ook die gemeente behoorlik moet/kan toerus. Waar ouderlinge geroepe is om oor al die
spesiale bedieningswyses van Woordverkondiging, toesighouding en diens van
barmhartigheid toesig te hou, is dit ’n kardinale voorwaarde dat hulle self toegerus moet
wees om dit te kan doen. So lê dit dan ook as ’n taak uit hulle midde om besondere
dienswerk deur die bediening van lidmate met besondere gawes na gelang die behoefte
en die roeping van die gemeente uit hulle eie midde volgens die Woord van die Here
daar te stel. Besonder opmerklik is die behandeling wat Bouwman gee aan die
daarstelling van hulpdienste in die gemeente.62 Onder hierdie hulpdienste sluit hy kerklike
administrateurs, siekebesoekers, katkisasieleerkragte, voorlesers, kosters, orreliste en
kerklike bediendes. Hy toon uitvoerig aan uit die werke van Voetius, Klassis-handelinge,
Sinodes van Emden (1571) en Middelburg (1581), die kerkgeskiedenis van die 17de eeu
en verder, dat verskeie hulpdienste onder leiding en opsig van Kerkrade tot opbou van
die gemeentes gebruik is.
En dan geld die beginsel dat profete profete oplei. Toegeruste presbiters wat as sodanig
deur die ander presbiters herken en erken is, moet presbiters oplei tot toerusting van die
gemeente om hulle dienswerk te doen. Die gebruikmaking deur Calvyn van La
Congrégation (die weeklikse samekoms van predikante) as instrument vir verdere
onderlinge afrigting van predikante en inkubator van sy kommentare op die Bybelboeke,
is hierin sprekend:
The congrégation is an ecclesiastical institution, prescribed by the Church order of
Geneva and intended for all ministers from the city and the surrounding villages, in order
“to maintain purity and unity in doctrine” (pour converser pureté et concord de doctrine).
The method of working was the exposition of biblical books in lectio continua. Every
minister expounded (part of) a chapter, probably in order of seniority, when his turn came
around. The colleagues added their thoughts or gave critique. Lay members from the
Church were present and could ask questions or participate in the discussion. John Calvin
had the lead in expounding a passage only when it was his turn. However, as the
moderator he had the right to give his reaction first and always presented a summary at
the end of the session and lead his brothers in prayer. That is whenever he was present in
this session of the Company of Pastors of Geneva.63
As die ouderlinge iemand vanuit die gemeenskap van kerke sou kon beroep om by die
gemeente aan te sluit en vanuit hulle die besondere dienswerk te verrig – goed en wel,
andersins moet hulle uit hulle eie midde vir die toerusting tot sodanige dienswerk sorg!
Presies hoedat die ouderlingamp histories in die Gereformeerde Kerke gefunksioneer
het, sou op sy beste saamgevat kon word volgens die beskrywing van die dienswerk van
die ouderlinge in die Kerkorde (art 23), die Bevestigingsformulier asook die NGB, artt 30
en 31. Dit is bekend dat die Kerkorde van Dordtrecht 1618-19, soos wat ons dit
aangepas in Suid-Afrika gebruik, die nadere ontwikkeling is van die werk wat Calvyn
reeds in sy Ordonnances Ecclasiastiques de Geneve daargestel het.64 Dit is ook bekend
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dat die artikels van die NGB die verwerking is wat Guido de Bres gemaak het van die
Confessio Gallicana wat grootliks met die medewerking van Calvyn tot stand gekom het65
terwyl de Bres self ’n leerling van Calvyn was.66 Ook die Bevestigingsformuliere kom
reeds uit die Reformasie van die 16de eeu.67
a. Besonder treffend is NGB, art 30. Baie sterk klem op die gesamentlike behandeling
van die ampsdiens. Al die ampte is gesamentlik verantwoordelik as middel
(enkelvoud) van God se geestelike bestuurswyse van sy kerk, om vir die effektiewe
uitvoering van die onderskeidende take om sorg te dra – dat ware godsdiens
onderhou word, ware leer versprei word, geestelike dissipline uitgeoefen word en
barmhartigheidsdiens gedoen word. Op hierdie wyse (enkelvoud) sal alles behoorlik
en ordelik geskied.
b. Andersoortig treffend is die beskrywing van die Ouderlinge-amp in die Kerkorde, art
23. Die eerste en inleidende sin van hulle taakbeskrywing is die dinge wat hulle
gemeenskaplik saam met die bedienaar van die Woord moet verrig soos in art 16
neergelê is. In samehang met artikel 16 is Woordbediening en ordehandhawing, en
dissipline-uitoefening asook gebed en troos, die basiese take wat uitgevoer moet
word sowel deur die Ouderlinge op die basiese en konvensionele manier asook deur
die predikante op ’n gespesialiseerde manier. Hierbenewens word in beide artikel 16
en 23 uitdruklik melding gemaak daarvan dat hulle hul take gesamentlik moet uitvoer.
Dit kan met redelike sekerheid afgelei word dat die taakonderskeiding tussen
ouderlinge en die ander ampte nie wesentlik is nie, maar enigsins op die vlak van
spesialisasie waaruit dié wat meer gespesialiseerd toegerus en bekwaam is, medetoerustend is tot opbou van dié wat minder gespesialiseerd toegerus is, en in mede
taakuitvoerend, toesighoudend en samewerkend t.o.v. mekaar. Dat die
Gereformeerde verstaan van die funksionering van die onderskeie ampte met mekaar
erns maak met die wesentlike gelykheid van die ampte asook die uitruilbaarheid en
hulpverlening tot die onderskeie take, word veral in KO, art 38 gesien waar die reëling
getref word dat waar ouderlinge te min is om die werk te doen, ook diakens by die
Kerkraad bygeneem kan word.
c. Treffend is ook die wyse waarop die ouderling se taakbeskrywing in die
Bevestigingsformulier staan. In hierdie verband verdien besondere vermelding hoedat
die ouderling se taak betreffende die “bedienaars van die Woord” geformuleer is.
Hulle moet naamlik “veral” oor die leer en lewe van die bedienaars toesig hou.
Implikasies hiervan vir die doeleindes van die vraagstelling aan die Studiedeputate is
verreikend. Toesighouding vereis toegerustheid om toesig te kan hou. So staan dit
ook geskryf: “Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die
ouderlinge die Woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die
evangelie verdiep.”
Die bedoeling van die studie is egter om die moontlikheid van hulpdiens tot die werk van
die predikant/sendeling vas te stel. Uit die geskiedenis van die Reformasie blyk dit dat die
ouderling van die staanspoor in die allernouste verwantskap saam met die
predikant/sendeling beskou is.68 Uit die vroeë kerkgeskiedenis (Patristiek) blyk dit dat
besondere leidinggewende, lerende en opsighoudende take dikwels aan presbiters
gegee is.69 Bekendste voorbeeld hiervan is waarskynlik Aurelius Augustinus. Dit is nadat
hy met soveel voortreflikheid die besondere spesiale take as presbiter verrig het dat hy
deur die biskop Vallerius as biskop aangestel is. Sy aanstelling as biskop was baie
soortgelyk aan die omstandighede waarbinne Ambrosius biskop gemaak is in Milaan,
terwyl hy nog ’n “ongeskoolde” persoon was. Uit die geskiedenis van die Reformasie is
dit ook bekend dat Calvyn, die regsgeleerde, wat nooit formeel as teoloog opgelei was
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nie, self deur Farrel vir hulpdiens ingetrek is vir die dienswerk in Geneve.70 Calvyn was
predikant volgens die beskrywing van ons kerkorde, art 8. Uit die geskiedenis van die
Gereformeerde godsdiens sou die aanvanklike vraagstelling eerder omgekeerd gestel
moes word, naamlik in watter mate predikante hulpdiens moet verrig vir die primêre
dienswerk van die ouderlinge? So besien, is daar dus wesentlik geen verhindering tot
hulpdiens nie na gelang dit in die gemeente ordelik gedoen word.71 Uit die SuidAfrikaanse kerkgeskiedenis en selfs uit die geskiedenis van die GKSA kom heelwat
inligting na vore waar persone wat die nodige gawes gehad het, deur die gemeentes
benut is vir hulpdiens in sake wat normaalweg slegs deur predikante verrig sou word.72
Ons kan maar wyle pres Paul Kruger73 as sprekende voorbeeld noem. Hy het vir groot
dele van sy lewe as ouderling gedien, en is ook later jare toegelaat om by verskeie
geleenthede in verskillende gemeentes ’n sogenaamde “stigtelike woord” te spreek, wat
niks anders as prediking was nie. Asof dit nie genoeg is nie, selfs ons geliefde en
geëerde voorganger, prof Dirk Postma, is voor sy koms na Suid Afrika in Nederland op
grond van sy buitengewone gawes (KO, art 8) tot predikant bevestig en daarna vir
hulpdiens na Suid Afrika gestuur.74 Talle voorbeelde is in gemeentegeskiedenisse
beskrywe waar aan ouderlinge met spesiale gawes in gemeentes preekkonsent verkry is,
as primêre sendinghelpers benut is, vir besondere beradingswerk uitgesonder is, vir
Jeugsorg aangewend is, ens. Dat die hulpdiens reeds bestaan het is bewese
geskiedenisfeite. Ook dat hierdie hulpdiens verrig is vanweë spesiale gawes, spesiale
toerusting en opleiding. Meestal was die toerusting en opleiding wat gegee is nie
noodwendig formeel nie, en ook nie noodwendig vanuit die direkte teologiese kader nie.
Die gawes is wel meestal binne die geloofsgemeenskap en die teologie geslyp en
afgerond.
Besluit: Kennis geneem van Studiestuk 4.
STUDIE 5
DIE ONDERSKEID TUSSEN LERENDE EN REGERENDE OUDERLINGE
1. Die ouderling is ’n herder-en-opsiener en die predikant is ’n herder-en-leraar. Daar is dus bepaalde
ooreenkomste, nl. beide is herders, en daar is bepaalde verskille, nl. die aksent van die ouderling
se werk val op toesig en regering en dié van die predikant op lering.
Die verskille is net aksentverskille en nie bepaalde-funksies-uitsluitende verskille nie. Die
ouderling moet immers ook leer (1 Tim 3:2) en die predikant moet ook toesig hou en regeer
(KO, art 16).
Die aksentverskil sal wel in die praktyk gestalte moet kry. As daar aanvaar word dat die NuweTestamentiese ampte die drievoudige amp van Christus (Profeet, Koning, Hoëpriester) bedien,
sal daar wel ’n duidelike onderskeid wees tussen die amp wat veral die profeetskap bedien en
die amp wat veral die koningskap bedien.
Die Bybelse gegewens lei ons egter nie tot die groot verskil in ampspligte, ampstoerusting,
verantwoordelikhede en aansien wat daar in vandag se praktyk tussen predikante en (ander)
ouderlinge is nie.
2. Dat daar wel verskille is, blyk uit:
2.1 die “veral” van 1 Tim 5:1775
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2.2

die feit dat die “engel” in die briewe in Op 2-3 (indien aanvaar word dat dit die leraar van die
gemeente is) die direk-geadresseerde is en nie die hele Kerkraad nie.

3. Dat die verskil nie so groot is nie, blyk uit:
3.1 die feit dat ouderlinge en sendelinge met dieselfde basiese erns in diens gestel word (vgl. Hand
13:3 met 14:23)
3.2 1 Tim 5:17 wat ook aan van die ander ouderlinge “dubbele eer” toeken
3.3 die feit dat Petrus, die primus inter pares van die apostels, homself ’n mede-ouderling met die
ander herder-opsiener ouderlinge in die geledere van die Christene noem (1 Pet 5:1-2)
3.4 die feit dat in die hemel die kerk deur ouderlinge (sonder enige spesifisering) verteenwoordig
word (Op 4-5)
4. Sekere praktiese verskille tussen die dienswerk van predikante en ouderlinge versterk die
persepsie van ’n groot “afstand” tussen die twee dienste:
4.1 Die predikant dien voltyds, die ouderling deeltyds
4.2 Die predikant ondergaan spesiale opleiding, die ouderling nie
4.3 Die predikant dien lewenslank, die ouderling periodiek (hang saam met voltyds-deeltydskwessie)
4.4 Die predikant ontvang traktement en die ouderling dien op eie koste (hang ook saam met
voltyds-deeltyds-kwessie).
5. Die verskil in opleiding tussen predikante en ouderlinge is prinsipieel net verdedigbaar t.o.v. die
sake wat eie is aan die predikantsdiens, bv. studie in Bybeltale en Liturgiek en Kategetiek en
Homiletiek, en gevorderde studie in Skrifverklaring en Dogmatiek en Missiologie/Apologetiek.
Studie in die velde wat die dienswerk van die ouderling (toesig en regering) ook raak, soos bv.
Dogmatiek, Dogmageskiedenis, Simboliek (het te doen met die beoordeling van die predikant se
leer), Kerkregering, Pastoraal, basiese Hermeneutiek, Eksegese en Openbaringsgeskiedenis (het te
doen met die Skrifverklaring en –onderrig wat die ouderling moet gee), Missiologie en
Apologetiek, is prinsipieel ewe veel of ewe min nodig vir ouderlinge en predikante. Dat die studie
vir ouderlinge en predikante akademiese formaat, geloofwaardigheid en erkenning moet hê, moet
op gronde van wenslikheid en nie van noodsaaklikheid nie oorweeg word.
Besluit: Kennis geneem van Studiestuk 5.
STUDIE 6
DIE TRAKTERING VAN OUDERLINGE
1. Die beginsel is dat die kerk van die Here moet sorg vir die lewensonderhoud van dienaars wat
a.g.v. hulle dienswerk nie self daarin kan voorsien nie (1 Kor 9:13-14; Gal 6:6; 1 Tim 5:17).
2. Die verlengde van die beginsel beteken dat die kerk ook moet aanvul in die lewensonderhoud van
ampsdraers wie se dienswerk hulle daarvan weerhou om ten volle in hulle eie lewensonderhoud te
voorsien, iets wat kan gebeur wanneer goed toegeruste ouderlinge meer van hulle tyd aan diens in
die kerke wy (“tentmaker”-ouderlinge).
3. Die verlengde van die beginsel beteken ook dat die kerk ouderlinge wie se uitgawes ter wille van
hulle dienswerk hulle eie offervermoë oorskry, daarin sal moet bystaan.
4. Die uitwasse waartoe die Roomse sisteem van ’n betaalde klerus-korps gelei het, sal egter
doelbewus en sorgvuldig vermy moet word.
Besluit: Kennis geneem van Studiestuk 6.

AFDELING 3
SAMEVATTENDE BEVINDINGS
1. Die diens van ouderling volgens die Skrif is om omvattende geestelike versorging en leiding aan
gelowiges te gee. Dit sluit dus “gespesialiseerde take” soos bv. pastorale versorging, onderrig in
die Woord en evangelisering in (vgl. Afdeling 2, Studie 1).
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2. In die Gereformeerde kerkgeskiedenis sowel as in die Gereformeerde kerkregering, soos vergestalt
in die Kerkorde van die GKSA, word dit as deel van ouderlinge se dienswerk gesien dat hulle
“gespesialiseerde dienswerk”, soos bv. pastorale versorging en evangelisering verrig. Dit is selfs
moontlik dat spesifieke ouderlinge hulle spesialiserend op sekere fasette van die dienswerk kan
ingrawe. Dit mag egter nie gebeur ten koste van die ander aspekte en algemene
verantwoordelikhede van hulle dienswerk nie (vgl. Afdeling 2, Studies 2 en 4).
3. Die besondere en streng vereistes wat volgens die Skrif aan ouderlinge gestel word, wys dat
hierdie diens ’n gewigtige geestelike inhoud het en nie net die uiterlike fasette van die gemeente se
diens aan God moet bestuur nie (vgl. Afdeling 2, Studie 3).
4. Die groot verskille wat op baie plekke in die praktyk tussen predikante en ouderlinge voorkom, is
nie Bybels verantwoordbaar nie (Afdeling 2, Studie 5).
5. Die ouderling se taak is Bybels gesien wyd genoeg vir al die pastorale behoeftes in die kerke, en
daarom is die instelling van ’n ander amp/ampte nie nodig nie. Die ouderlingamp moet net tot sy
volle grootte ontwikkel word. Die oplossing vir die vraagstuk wat in die opdrag aan hierdie
Deputate vervat is, lê dus in die ontsluiting van die ouderlingamp tot sy volle potensiaal.
6. Hierdie ontsluiting moet veral plaasvind deur middel van goeie gehalte- en toepaslike opleiding en
toerusting van ouderlinge.
7. Alle ouderlinge behoort so opgelei en toegerus te word dat hulle die nodige diverse, spesifieke en
gespesialiseerde bedieningswerk wat op herderlike, evangeliserende en onderrigtende diensterrein
in die kerke nodig is – uitgesluit dit wat net deel van predikantswerk is – kan behartig.
8. Kerke kan, wanneer ouderlinge se dienswerk hulle daarvan sou weerhou om volledig in hulle eie
lewensonderhoud te voorsien, of wanneer ouderlinge se uitgawes in die uitvoering van hulle
dienswerk hulle eie offervermoë oorskry, hulle daarin bystaan (Afdeling 2, Studie 6).
9. Die bedienaars van die Woord as leraars is primêr vir die opleiding en toerusting van ouderlinge
verantwoordelik.
10. Onderlinge ondersteuning en samewerking hierin kan – soos in die geval van die opleiding van
voornemende predikante – die kerke ten goede kom.
11. Daar moet besluit word op die inhoud en aard (suiwer kerklik of kerklik + akademies) en
omvang van ouderlinge se opleiding en toerusting. Dit moet dan sover moontlik
gedesentraliseerd en in-diens-opleidend aangebied word met duidelike riglyne vir
Kerkrade/Klassisse/Streeksinodes oor die aard, inhoud en standaard van die opleiding.
Besluit: Kennis geneem van 1 tot 11.
AFDELING 4
AANBEVELINGS
1. Dat kerke en leraars opgeroep word om groot erns met die opleiding en toerusting van
ouderlinge te maak.
2. Dat die TSP duidelike leiding aan voornemende predikante gee oor die aard, inhoud en
standaard van ouderlingetoerusting.
3. Dat kerke dit oorweeg om in gemeente- of Klassis- of Streeksinodeverband op ’n
voortdurende basis kursusse vir ouderlinge aan te bied en so te sorg vir deurlopende
opleiding en toerusting.
4. Dat hierdie kursusse o.a. die volgende insluit:
4.1 Onderrig in basiese, tersaaklike fasette van hermeneutiek, eksegese en
openbaringsgeskiedenis.
4.2 Onderrig in die leer van die kerk, met toespitsing op die belydenisskrifte van die
Gereformeerde Kerke.
4.3 Beginsels en praktyk van Gereformeerde Kerkregering.
4.4 Beginsels en praktyk van pastorale bediening.
4.5 Beginsels en praktyk van Missiologie en Apologetiek.
Besluit: Pt 1 tot 4.5 word goedgekeur.
5. Deputate word aangewys om:
die werk in die aanbevelings vervat tot uitvoering te bring
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kerke behulpsaam te wees deur:
toerustingskursusse op te stel
alternatiewe kurrikulums en lesmateriaal beskikbaar te stel vir verdere akademiese
opleiding van ouderlinge (diverse, spesifieke en gespesialiseerde bedieningswerk)
5.3 Hierdie opdragte gelees word in die konteks van die besluit van Sinode 2006:805 en
dat die besondere konteks in ag geneem moet word.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig; wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.
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21.5 RAPPORT DEPUTATE VERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE,
FORMULIERE EN GEBEDE (Artt 93, 94, 203, 326, 327)
EEEEEEEEEE.
Prof PH Fick lewer die Rapport.
FFFFFFFFFF. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 2.
GGGGGGGGGG.
Ds L du P van der Vyver rapporteer namens Kommissie Leerstellig 2.
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RAPPORT

LITURGIESE FORMULIERE

(Hersiene vertalings – deurgegee aan die kerke vir toetsing)
FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS
Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat:
Sonde
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 nie76, tensy ons opnuut gebore
word77. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water,
waardeur die onreinheid van ons siele vir ons 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.
Verlossing
Tweedens: Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur
Jesus Christus78. Daarom word ons gedoop in die Naam van God: die Vader en die Seun en
die Heilige Gees79.
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 sluit80, 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 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.81
Net so ook, wanneer 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.82 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
word83.
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Dankbaarheid
Derdens: Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur God
met die doop vermaan en verplig tot ’n nuwe gehoorsaamheid84. 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 kragte85; ons moet van die wêreld afsien,
ons ou natuur doodmaak en ’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 ’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 tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot
ons en ons kinders, 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 jou86. 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 roep87.
Daarom het God vroeër beveel 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 geseën88.
Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as
erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word89. En die ouers is
verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig90.
Om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die
gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige Naam aanroep:
Gebed
O, almagtige, ewige God,
U het volgens u regverdige oordeel die ongelowige 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 bewaar91. 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.
Ons bid U, op grond van u oneindige [grondelose] barmhartigheid, dat u hierdie
kind/kinders van U 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 opstaan92. Ons bid U, laat hy sy / sy haar / hulle hulle kruis blymoedig dra,93 terwyl
hulle Christus daagliks navolg en Hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige
liefde;94 laat hy/sy/hulle Christus navolg sodat hy/sy/hulle hierdie lewe, wat tog niks anders
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Romeine 12:1-2.
Matteus 22:37-40.
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Psalm 78:3-4, Efesiërs 6:4.
1 Petrus 3:20-21.
Romeine 6:4 ev.
Matteus 16:24.
1 Johannes 4:18; Ef 2:22-24; Rom 4:20,21; Ps 105:8.

44
8

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:
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 duidelik kan word dat dit u gesindheid is,
moet u van u kant op hierdie vrae opreg antwoord:
Eerstens: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande
ellende, ja, aan die verdoemenis self, onderwerp is, bely u nogtans dat hulle in Christus
geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees?
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?
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 vermoë te
onderrig en te help onderrig [te onderrig, te laat onderrig en te 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, U het 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
lidmate van u eniggebore Seun en só as u kinders aangeneem; U bevestig en bekragtig dit
alles met die doop – daarvoor dank en loof 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 in volle toewyding aan U opgevoed mag
word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem.95 Laat 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, lewe en
moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk stry en oorwin.96 Wil U dit gee sodat
hy/sy/hulle U en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig
sal loof en prys.
Amen.
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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 Korintiërbrief97:
“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, 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 eerstens nodig dat ons ons
vooraf reg sal ondersoek en tweedens, dat ons dit sal hou volgens die doel waartoe die Here
Christus bepaal en ingestel het, naamlik tot sy gedagtenis.
Selfondersoek
Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:
Eerstens: Elkeen moet persoonlik nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan
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 bitter en skandelike kruisdood gestraf het.
Tweedens: Elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy
sondes alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is; ook of hy glo
dat die volmaakte geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is –so
volkome asof hy persoonlik vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het.
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 ’n ernstige voorneme te hê om 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, 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 sweer98 en wat hulle ouers en owerhede
ongehoorsaam is; alle moordenaars en twissoekers en dié wat in haat en nyd teenoor hulle
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naaste lewe [Matt 5:43 ev]; alle egbrekers, onsedelikes, dronkaards, diewe, onwettige
winsmakers, rowers, dobbelaars, gierigaards, kwaadpraters [vgl. 1 Kor 5:11] en almal wat
aanstootlik lewe99. Hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van hierdie
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 mismoedig te maak nie, asof niemand na die nagmaal van die Here mag gaan
nie, behalwe die wat sonder enige sonde is. Ons kom daarom dan nie na die nagmaal om
daarmee te kenne te gee dat ons self volmaak en regverdig is nie; inteendeel, aangesien ons
juis ons lewe buite ons self in Christus soek, erken ons daarmee dat ons midde in die dood
lê. 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. Waar ons egter deur die genade van die Heilige Gees oor sulke gebreke
hartgrondelik berou het en begeer om teen ons ongeloof te stry en om volgens al die
gebooie van God te lewe, sal 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 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 gebruik. Dit beteken dat ons Hom daarmee soos volg
moet gedenk:
Eerstens dat ons van harte moet vertrou dat ons Here Jesus Christus – volgens die beloftes
wat van die begin af aan die aartsvaders in die Ou Testament gegee is – deur die Vader 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 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 wet van God vir ons vervul het, veral
toe die las van ons sonde en van die toorn van God Hom in die tuin [van Getsémané] bloed
laat sweet het,100 waar Hy gebind is om ons te ontbind; daarna het Hy ontsaglike veragting
gely [Jes 53:3], sodat ons nooit meer ’n voorwerp van skande sou word nie; ons moet vertrou
dat Hy onskuldig tot die dood veroordeel is, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek
sou word; ja, ons moet vertrou dat Hy sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker het om
die skuldbrief van ons sonde101 daaraan vas te spyker en dat Hy só die las van ons
vervloeking op Hom geneem het om ons met sy seën te 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 hard uitgeroep het: My God, my God, waarom het U My verlaat?102 –
sodat ons deur God aangeneem en nooit meer deur Hom verlaat sou word nie; ons moet
vertrou dat Hy uiteindelik met sy dood en die stort van sy bloed die nuwe en ewige
testament, die verbond van genade en versoening, bekragtig het toe Hy gesê het: Dit is
volbring103.
Om vas te glo dat ons deel het aan hierdie genadeverbond, 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
99
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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 vaste herinnering en waarborg, 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 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 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 drink104. [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 volkome offer rig, wat eenmaal aan die kruis volbring is, as die
enigste grondslag en fondament van ons saligheid. Deur sy volkome offer het Hy die ware
voedsel en drank van die ewige lewe vir ons honger en dors harte geword. Deur sy dood het
Hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem.
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 brood105. 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 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 die heerlike gebeurtenis van die
bittere dood van u geliefde Seun, Jesus Christus. Ons bid U dat U deur u Heilige Gees dit in
ons harte sal bewerk dat ons ons in opregte vertroue al meer aan u Seun oorgee; [wil U dit
doen] sodat ons 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, sodat ons nie twyfel dat U vir ewig ons genadige Vader is wat nooit weer ons
ons sondes toereken nie en ons as u geliefde kinders en erfgename na liggaam en siel met
alle dinge versorg.
Gee ons ook u genade om, terwyl ons getroos ons kruis opneem, onsself te verloën, ons
Heiland te bely en in alle droefheid met gespanne afwagting ons Here Jesus Christus uit die
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hemel te verwag, wanneer Hy ons sterflike liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal
maak en ons tot in ewigheid by Hom sal neem. Verhoor ons, o 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.106
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 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], waarna die Artikels van ons Christelike geloof ons ook heenwys. 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 word [HK, So 28, vr 75] 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 waarvoor ons God 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:
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 vrees107.
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Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie maar Hom vir ons almal oorgegee en ons alles
genadiglik met Hom geskenk108. 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 is109. Daarom sal my mond en hart die lof van die
Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen.
Gebed
O 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 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, 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 te vier, 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 diep berou hieroor
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 volmaakte geregtigheid ons
toegereken en geskenk is.
Derdens: Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dankbaarheid aan God te
betoon, opreg voor Hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te
lewe.
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Almal wat só 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, dié wat
meineed pleeg, ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, 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 dink dat ons sondeloos en volmaak 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 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 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 veragting gely, sodat ons nooit weer ’n voorwerp van skande sou word nie. Hy
is onskuldig 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 spyker.
So het Hy ons vervloeking op Hom geneem om ons met sy seën te oorlaai. Hy het pyn en
smart en bange Godverlatenheid gely toe Hy uitgeroep het: My God, my God, waarom het U
My verlaat?110 sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het Hy met sy
dood en die stort van sy bloed die ewige genadeverbond vervul met die woorde: Dit is
volbring. 111
Wanneer ons so aan Hom dink, word die tekens van brood en wyn 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 bitter dood
mag gedenk. Ons bid U, gee dat u Heilige Gees dit in ons harte sal bewerk dat ons ons in
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opregte vertroue al meer aan u Seun oorgee, sodat ons met Hom, die hemelse brood,
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 gespanne afwagting te wag op sy terugkoms,
wanneer Hy ons in ewigheid 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 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 waarvoor ons 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.
Lofverheffing
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood gevoed het, laat ons almal saam 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 vrees112.
Daarom sal my 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 bevestig. Ons dank U dat U u eniggebore Seun 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 groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy
Naam ontwil. Amen.
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IIIIIIIIII. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Opdrag
Die opdrag het betrekking op 20.19 van die Acta, Sinode 2006:572-4:
“Dat die opdragte gekontinueer word, soos deur die Deputate versoek, en dat dieselfde
Deputate aangewys word om die taak te voltooi.”
“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.”
“Dat die verspreiding van die proefvertalings en die keerdatum vir terugvoering deur die
Deputate self hanteer sal word in samewerking met die Administratiewe Buro.”
Die opdrag het ook betrekking met die (interkerklike) projek waarvolgens die
Belydenisskrifte weer in Afrikaans vertaal moet word (Acta 2003:762, 11.3).
Werkswyse
Vertaling van die Belydenisskrifte
Op die vergadering van 26 Mei 2004 is daar 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.
’n Redaksionele Komitee vir hierdie vertaling is verkies en is soos volg saamgestel: Prof
Sybrand Strauss en Frits Gaum (NGK), prof Johan Buitendag en dr Kobus
Labuschagné (NHK), en dr Victor d’Assonville en prof Rikus Fick (GKSA).
Daar is egter persone wat aanvanklik namens die NG Kerk en Ned Hervormde Kerk aan
die projek deelgeneem het wat weens emeritering en ander omstandighede nie
meer deel van die projek is nie. Dit het vertraging meegebring in die
afhandelingsproses. Benewens die Ned Hervormde Kerk wat nog nuwe persone
moet benoem, het al die ander kerke hulle volgehoue deelname aan die projek
bevestig.
Soos reeds genoem, is die sekretariaat vir hierdie projek by die Fakulteit Teologie,
Universiteit van die Vrystaat, gehuisves. Prof RM Britz van die Fakulteit het
bevestig dat die projek nog in die proses van hantering is. Daar is reeds vertalings
van die ekumeniese belydenisskrifte gedoen wat gereed is vir beoordeling.
Vertaling van die Liturgiese Formuliere, die Formuliergebede en die
Ondertekeningsformuliere
Die Deputate se werk is enigsins bemoeilik weens die feit dat dr AH Bogaards en ds E
Kayayan hulle aan die Deputate onttrek het.
Die res van die Deputate het by geleentheid van vergaderings en e-pos die res van die
hervertalings afgehandel. ’n Gedeelte daarvan was beskikbaar vir beoordeling deur
middel van die Acta 2006 en Agenda 2009.
Wat die ongepubliseerde deel betref, het die Deputate ook op ’n ander probleem gestuit:
die Formuliere vir die bevestiging van predikante, ouderlinge, diakens, ouderlinge
en diakens, die Huweliksformulier en die Formulier vir die aflegging van Belydenis
van geloof soos dit tans gebruik word, is nie net ’n vertaling nie, maar ’n verwerking
van die oorspronklike (Rutgers)teks en is as sodanig deur vorige Sinodes aanvaar.
’n Blote hervertaling was dus onmoontlik. Daar kon hoogstens gewerk word aan
argaïsmes in die teks.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.2.2.3.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die Deputate beveel die volgende aan:
2.1 Vertaling van die Belydenisskrifte: Dat die Deputate wat betrokke is by die interkerklike
vertalingsprojek van die Belydenisskrifte (prof PH Fick, drr VE d'Assonville, AH
Bogaards en ds E Kayayan) se opdrag oor hierdie vertaling gekontinueer word, veral in
die lig van hulle onderskeie betrokkenheid op Subkommissies van hierdie projek. Dr
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Bogaards en ds Kayayan se betrokkenheid moet egter met hulle uitgeklaar word in die
lig van hulle onttrekking.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Dat die Sinode ’n besluit moet neem ten opsigte van daardie Formuliere wat nie meer
met die oorspronklike ooreen kom nie. ’n Blote “hervertaling”, soos die oorspronklike
opdrag was, is nie moontlik nie.
Besluit: Die te benoeme Deputate die Formuliere wat verwerkings is van die
Rutgersteks, nie hervertaal nie, maar dit volledig taalkundig versorg, ook oor
verstaanbaarheid en argaïsmes.
2.3 Dat die Sinode weer Deputate aanwys vir vertaling van die Belydenisskrifte, Formuliere
en Gebede, om alle uitstaande sake af te handel en dat die Deputate prof. PH Fick, drr
VE d’Assonville, AH Bogaards en ds E Kayayan insluit.
2.4 Dat elke Formulier sy eie voetnootnommers het.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge.

LITURGIESE FORMULIERE (Hersien)
(Hersiene vertaling – om aan die kerke vir toetsing deurgegee te word)
FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN VOLWASSENES
[Wanneer persone wat as kinders – weens verskillende redes, bv. nalatigheid of dwaling van
hulle ouers – nie gedoop is nie, intussen tot begrip gekom het en begeer om die Christelike
doop te ontvang, moet hulle eers goed in die grondslae van die Christelike godsdiens
onderrig word. En as hulle daarvan (voor die kerkraad of verteenwoordigers van die kerkraad
of openlik – al na gelang dit in elke kerk as die opbouendste geag word) ’n goeie belydenis
gedoen het, moet hulle tot die heilige doop toegelaat word. In die bediening daarvan moet
hierdie formulier gebruik word.]
Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat:
Sonde
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 nie,113 tensy ons opnuut gebore
word.114 Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water,
waardeur die onreinheid van ons siele vir ons 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.
Verlossing
Tweedens: Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur
Jesus Christus.115 Daarom word ons gedoop in die Naam van God: die Vader en die Seun en
die Heilige Gees.116
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,117 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 van al ons sondes skoon was. 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.118
Net so ook, wanneer 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
113
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van Christus wil heilig.119 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
word.120
Dankbaarheid
Derdens: Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, word ons daarom ook weer deur God
met die doop vermaan en verplig tot ’n nuwe gehoorsaamheid.121 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 kragte;122 ons moet van die wêreld afsien,
ons ou natuur doodmaak en ’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 ’n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons ’n ewige verbond met God
het.
Doop van volwassenes
Kinders van Christene moet, nieteenstaande daarvan dat hulle hierdie dinge nie verstaan
nie, [nogtans] kragtens die verbond gedoop word. Tog is dit nie geoorloof om volwassenes te
doop nie, tensy hulle tevore hulle sondes besef, belydenis doen van hulle berou en van hulle
geloof in Christus. Om hierdie rede het immers nie alleen Johannes die Doper, terwyl hy
volgens die gebod van God die bekering tot vergifnis van sondes gepreek het, diegene wat
hulle sondes bely gedoop nie (Markus 1:4; Luk 3:3), maar ook ons Here Jesus Christus het
sy apostels beveel om alle volke te onderrig en hulle te doop in die Naam van die Vader en
van die Seun en van die Heilige Gees (Mat 28:19). Dit het Hy gedoen terwyl Hy die belofte
daarby gevoeg het dat dié wat glo en gedoop sal wees, salig sal word (Markus 16:16). So
het ook die apostels (soos blyk uit die Handelinge van die Apostels, Hd 2:38; 8:36,37;
10:47,48 en 16:14,15,31-33) volgens hierdie reël geen ander volwassene gedoop het as
hulle wat belydenis van hulle berou en geloof afgelê het nie. Daarom is dit ook tot vandag toe
nie geoorloof om enige ander volwassene te doop nie as net vir hulle wat die verborgenhede
van die heilige doop uit die prediking van die heilige Evangelie geleer het en verstaan; vir
hulle wat weet om daarvan, soos ook van hulle geloof, deur die belydenis met hulle mond
rekenskap te gee.
Om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die
gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige Naam aanroep:
Gebed
O, almagtige, ewige God,
U het volgens u streng oordeel die ongelowige 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 sy hele volk in
die Rooisee verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei – daardeur is die doop
afgebeeld.123
Ons bid U, op grond van u oneindige [grondelose] barmhartigheid, dat u hierdie
persoon/persone 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 opstaan.124 Ons bid U, laat hy sy / sy haar / hulle hulle kruis blymoedig dra,125
terwyl hulle Christus daagliks navolg en Hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en
vurige liefde126 sodat hy/sy/hulle hierdie lewe, wat tog niks anders as ’n voortdurende sterwe
is nie, om u ontwil getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die
regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn.
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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 volwassene wat gedoop gaan word, word soos volg aangespreek
U, N, begeer ook om met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir u ’n seël sal wees
van u inlywing in die kerk van God. Met die doel dat dit kan blyk dat u nie alleen die
Christelike geloof aanvaar waarin u in die besonder deur ons onderrig is en waarvan u voor
ons belydenis gedoen het nie, maar dat u ook, deur die genade van God, u lewe
daarvolgens wil rig, moet u voor God en sy gemeente opreg hierop antwoord:
Vrae
Eerstens: Glo u in die enige ware God, onderskei in drie Persone: Vader, Seun en Heilige
Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het en nog so onderhou en
regeer dat niks in die hemel of op die aarde sonder sy Goddelike wil gebeur nie?
Antwoord: Ja.
Tweedens: Glo u dat u in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toorn van God is;
dat u van nature heeltemal onbekwaam tot enige goed is en tot alle kwaad geneig is; en dat
u met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het; en het u
oor hierdie sondes van u van harte berou?
Antwoord: Ja.
Derdens: Glo u dat Jesus Christus, wat tegelykertyd ware en ewige God is en ware mens,
wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir u
deur God tot ’n Saligmaker geskenk is; dat u deur hierdie geloof vergewing van die sondes in
sy bloed ontvang en dat u deur die krag van die Heilige Gees ’n lidmaat van Christus en van
sy kerk geword het?
Antwoord: Ja.
Vierdens: Stem u in met al die Artikels van die Christelike geloof soos dit hier in die
Christelike kerk uit die Woord van God geleer word, en is u van voorneme om tot die einde
van u lewe in hierdie selfde leer standvastig te volhard; sien u daarby ook af van alle ketterye
en dwalinge wat met hierdie leer in stryd is, en belowe u dat u in die gemeenskap van hierdie
Christelike kerk sal volhard, nie alleen in die aanhoor van die Goddelike Woord nie maar ook
in die gebruik van die heilige nagmaal?
Antwoord: Ja.
Vyfdens: Het u u van harte voorgeneem om altyd Christelik te lewe en van die wêreld en sy
sondige begeerlikhede af te sien soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en
wil u u graag aan alle Christelike vermanings onderwerp?
Antwoord: Ja.
Mag die goeie en grote God uit sy goedertierenheid deur ons Here Jesus Christus aan u in
hierdie heilige voorneme sy Goddelike genade en seën verleen. Amen.
Doop
Daarna sê die bedienaar by die doop:
N, ek doop u 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. Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie broeder(-s) [en/of]
suster(-s) altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy/sy/hulle Christelik en godvrugtig lewe
en in die Here Jesus Christus groei en toeneem,127 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
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moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry128 en oorwin, om U en u Seun
Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen.
11 FORMULIER VIR DIE AFLEGGING VAN BELYDENIS
VAN GELOOF

Aan die gemeente
Geliefdes in die Here,
God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons en ons kinders
gesluit129.
As kinders en erfgename130 het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie
verbond.131 Ons word egter ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond
geroep132. Daarom moet verbondskinders wanneer hulle tot die nodige insig gekom het133,
hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely.134 Hulle moet ook hulle voorneme
bekend maak om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap135 met God
te onderhou.
Gelei deur die Gees van God136 en sy woord het hierdie broeders en susters die kerkraad
gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is
die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus137 is om tot so ‘n persoonlike
belydenis te kom.
Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daarvoor gegee.
U kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof te
bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord:
1 Glo u in die enige ware God138: Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam u gedoop
is?139
2 Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore140 en al is u nog steeds tot alle
boosheid geneig141, u tog in Christus geheilig142, deur die Vader tot sy kind aangeneem143
en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is?144
3 Glo en bely u dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van
die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke
uitgedruk word en in die kerk hier geleer word?
4 Neem u u voor om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe
standvastig te volhard145, om die verbondsgemeenskap met God te onderhou146, om Hom
van harte lief te hê147 en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien148? Neem u u ook voor
om van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien149, om u lewe en u saligheid buite uself in
Christus te soek en om so hierdie belydenis van u met 'n godvresende lewe te
bevestig150?
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5 Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word,
om as ’n lewende lid van die kerk151 die bediening van die Woord en van die sakramente
ywerig op te soek152, om u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die
ander lidmate153 en tot die uitbou van die koninkryk van God te gebruik154? En beloof u om
u aan die Christelike vermaning en tug155 te onderwerp156 as u in leer of lewe sou oortree?
NN, wat is hierop u antwoord?
Antwoord: Ja
Opwekking en verwelkoming
Waar u hier openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in u doop verseël is,
aanvaar het, moedig ons u aan om hierin te volhard157.
In die Naam van ons Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap
met die volk van God. God van alle genade het ons tot sy ewige heerlikheid in Christus
Jesus geroep. Mag Hy self, nadat ons ’n kort tyd gely het, u tot volmaaktheid bring, bevestig,
versterk en grondves. Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
12 FORMULIER VIR DIE HUWELIKSBEVESTIGING
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God het die huwelik met hierdie woorde ingestel: Dit is
nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ’n hulp maak wat by hom pas158.
Toe het die HERE God ’n diep slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van
sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. En die HERE God bou die
rib wat Hy van die mens geneem het, tot ’n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die
mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vleis van my vleis. Sy sal mannin
genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder
verlaat en saam met sy vrou leef en hulle sal een word159.
Net so lei God vandag nog elke man en vrou na mekaar toe. Van hierdie instelling van die
huwelik getuig ons Here Jesus Christus ook toe Hy gesê het: “Het julle nie gelees dat Hy wat
hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie”, en gesê het: “Om
hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou leef, en hulle
twee sal een word; sodat hulle nie meer twee is nie, maar een? Wat God dan saamgevoeg
het, mag geen mens skei nie160. Daarom het Hy die huwelik ook so hoog geëer deur sy
teenwoordigheid en sy wondertekens op die bruilof in Kana161. En Paulus sê, met Christus
en sy kerk in die oog, dat die huwelik ’n groot geheimenis is. Hieruit leer ons dat die huwelik,
wat in die welbehae van God gegrond is, baie eerbaar is, want dit is ’n afbeelding van die
verhouding tussen Christus en die kerk162.
Die getroudes kan daarom ook in hulle hart verseker wees van die hulp en bystand van God,
selfs wanneer hulle dit glad nie verwag nie. Hoewel getroudes as gevolg van die sonde
gewoonlik deur allerhande teëspoed getref word en hoewel daar swaarkry oor hulle kom, kan
u dit nogtans geduldig en dankbaar aanvaar, aangesien dit alles uit die hand van die Here
kom.
Maar u moet ook weet wat die doel van die huwelik is.
Die een moet die ander een getrou help en bystaan in alles wat betrekking het op die
tydelike en ewige lewe. Die menslike geslag moet ook deur die huwelik opgebou word163, en
ouers moet hulle kinders opvoed in die ware kennis en eerbiedige liefde tot God tot sy eer en
tot hulle saligheid.
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Verder dien die huwelik om die mens alle onkuisheid te laat vermy. Daarom moet elke man
sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man164, met medewete en toestemming van hulle ouers
of voogde. Hulle huwelikslewe moet heilig wees, sodat die tempel van God, naamlik die
liggaam, nie besoedel word nie.
U moet ook weet hoe die optrede van die een teenoor die ander volgens die Woord van God
moet wees: En dan moet u, man, weet dat God u as hoof van die vrou gestel het, soos
Christus die Hoof van sy kerk is165. U moet haar liefhê en verstandig lei, leer, vertroos en
beskerm en haar as vrou eer. U moet nie teen haar verbitterd word nie maar verstandig met
haar saambly. U moet ook ywerig en getrou u beroep beoefen, sodat u u gesin eerbaar kan
versorg en ook aan die wat gebrek ly, iets kan gee.
En u, vrou, moet u man liefhê, hom eer en gehoorsaam wees166 in alles wat reg en billik is,
net soos die kerk aan Christus onderdanig is. U moet u man ook behulpsaam wees in alles
wat goed en reg is167, en aan u gesin en huishouding die regte aandag gee. Verder moet u
ingetoë en eerbaar lewe, vir ander tot voorbeeld in deugsaamheid168.
Die bedienaar vra nou aan die bruidspaar:
AB en CD, nou dat u weet dat God die huwelik ingestel het en wat Hy u daarin beveel, getuig
u hier voor God en almal wat teenwoordig is, dat dit u opregte voorneme is om so in hierdie
heilige staat te lewe, en begeer u dat u huwelik nou gesluit en bevestig sal word?
Antwoord: Ja.
Verklaar u, AB, dat, sover u weet, daar geen wettige verhindering is teen u voorgenome
huwelik met CD hier teenwoordig nie en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees
dat u CD tot u wettige vrou neem?
Antwoord: Ja.
Verklaar u, CD, dat sover u weet, daar geen wettige verhindering is teen u voorgenome
huwelik met AB hier teenwoordig nie en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees
dat u AB tot u wettige man neem?
Antwoord: Ja.
Daarna spreek die bedienaar die bruidspaar soos volg toe:
Mag ons Here God die voorneme wat Hy u gegee het, bekragtig, en mag die begin van u
huwelik wees in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het!
Nou gee hulle mekaar die regterhand, en die bedienaar rig hom tot die bruidegom:
AB, u het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat u CD as u wettige vrou neem.
Beloof u dat u haar nooit sal verlaat nie, dat u haar sal liefhê en getrou sal onderhou soos 'n
getroue en Godvresende man aan sy vrou verskuldig is? Beloof u verder dat u heilig met
haar sal lewe en in alles aan haar getrou sal bly in ooreenstemming met dit wat die heilige
evangelie hieroor sê?
Wat is u antwoord?
Antwoord: Ja.
Daarna rig die dienaar hom tot die bruid:
CD, u het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat u AB as u wettige man neem.
Beloof u dat u hom sal liefhê, hom gehoorsaam sal wees, hom sal dien en help en hom nooit
sal verlaat nie? Beloof u verder dat u heilig met hom sal lewe en in alles aan hom getrou sal
bly, soos 'n vrome en getroue vrou aan haar man verskuldig is in ooreenstemming met dit
wat die heilige evangelie hieroor sê?
Wat is u antwoord?
Antwoord: Ja.
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Hierna sê die bedienaar:
Ek verklaar nou dat AB en CD hier teenwoordig regtens getroud is. Mag die Vader van alle
barmhartigheid, wat u deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, u met opregte liefde en
trou verbind en u sy seën gee! Amen.
Maar omdat daar in onsself niks goeds is nie en omdat alle goeie gawes van bo kom, van die
Vader van die ligte, versoek ek u om neer te kniel voor die Here, sodat ons almal saam met
u en vir u kan bid.
Laat ons bid.
Gebed
Almagtige God, U maak u goedheid en wysheid bekend in alles wat U doen. U het ook van
die begin af gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. U het vir hom 'n hulp geskep
wat by hom pas, en bepaal dat dié wat twee was, een moet wees. U het hierdie egpaar tot
die heilige huwelik geroep en saam verbind. Ons bid dat U hulle deur u Heilige Gees wil lei,
sodat hulle in 'n ware en vaste geloof heilig volgens u Goddelike wil sal lewe en dat hulle alle
boosheid sal teenstaan. Seën hulle ook, soos U die gelowige vaders, u getroue vriende en
dienaars, Abraham, Isak en Jakob, geseën het. *Hulle is mede-erfgename van die verbond
wat U met hierdie vaders gesluit het. Daarom bid ons dat, as U dit goed dink om vir hulle
kinders te gee, U aan hulle die genade sal verleen om dié kinders Christelik op te voed tot
eer van u heilige Naam, tot opbou van u kerk en tot verspreiding van u heilige evangelie.
Verhoor ons, Vader van alle barmhartigheid, deur Jesus Christus, u geliefde Seun, ons Here,
wat saam met U en die Heilige Gees leef en regeer - die enige, ware, ewige God, wat altyd
geprys moet word.
Amen.
Ten slotte versoek die bedienaar om 'n gepaste seënbede te sing, en sê daarna:
Mag ons HERE God u met sy genade vervul en gee dat u in alle godsaligheid en liefde
saamverbind lank en heilig mag lewe! Amen.
13 FORMULIER VIR DIE BAN OF AFSNYDING VAN ’N
LIDMAAT VAN DIE GEMEENTE
Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Daar is reeds verskeie kere bekend gemaak dat N ernstig gesondig het en daardeur ernstig
aanstoot gegee het. Dit het ons gedoen sodat hy/sy deur u Christelike vermanings en
gebede hom/haar tot God kan bekeer.
Hy/sy het in die strik van die duiwel geval169, en dié hou hom/haar in sy mag om sy wil te
doen. Hy/sy verset hom/haar hardnekkig teen die wil van die Vader170. Met hartseer moet
ons sê dat niemand tot nou toe kon getuig dat hy/sy sy/haar sonde opreg bely en ware berou
betoon het en hom/haar van sy/haar verkeerde pad bekeer het nie. Inteendeel, hy/sy maak
sy/haar skuld deur verharding en ’n onbekeerlike hart nog elke dag meer.
Ons het u reeds meegedeel dat ons die laaste geneesmiddel sal moet toepas as hy/sy
hom/haar na al die geduld wat die kerk gehad het, nie bekeer nie. Hy/sy moet volgens
opdrag van God van die gemeente afgesny word, sodat die hele liggaam nie deur die
verrottende en tot nog toe ongeneeslike lid besmet en die Naam van God gelaster word
nie171.
Daarom verklaar ons, die kerkraad van hierdie gemeente, in die Naam en krag van ons Here
Jesus Christus dat N nou uit die gemeente van God uitgesluit is. Met opregte droefheid sny
ons hom/haar af van die gemeenskap met Christus, van die heilige sakramente, van alle
geestelike seëninge van God wat die gemeente kragtens die belofte van die Koning van die
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kerk toekom. Immers, Jesus Christus sê: Alles wat julle op die aarde toesluit, sal in die hemel
toegesluit bly172.
Geliefde Christene, Ons vermaan u: moet nie met hom/haar omgaan nie, sodat hy/sy
beskaam mag word. U moet hom/haar egter nie as vyand beskou nie maar wys hom/ haar
juis van tyd tot tyd in liefde tereg173.
Geliefde broeder en suster, U het gesien hoe hierdie man/vrou deur verharding tot ’n val
gekom het. Leer uit hierdie hartseer saak opnuut om die Here met ontsag lief te hê en luister
na die woorde van die apostel: Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie174.
Volhard daarom getrou in die gemeenskap met die Vader en die Seun en die Heilige Gees
en ook met alle gelowiges tot die einde toe in die hoop op die heerlikheid van God. Waak en
stry dan teen die sonde, die duiwel en sy listigheid; moet nie u hart verhard nie; bely u
sondes, betoon berou en sorg deur bekering dat u lewenswyse in ooreenstemming met die
evangelie van Christus is.
Laat ons elke las afgooi, ook die sonde, wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop
wat voor ons lê, met volharding loop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van
ons geloof175 - alles tot eer van God die Here176.
Maar aangesien dit God is wat in ons werk en ons gewillig en bekwaam maak om sy heilige
plan uit te voer, laat ons sy Naam aanroep.
Almagtige, regverdige God en barmhartige Vader,
Ons bely dat ons swaar teen u gesondig het. Ons verdien die hartseer en smart wat die
afsnyding van ons gewese lidmaat by ons veroorsaak het. Ons bid U, wees ons om Christus
ontwil genadig en barmhartig; vergewe ons, Here, en handel met ons nie volgens ons
sondes en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Ons bid U, wek deur u Gees in ons
hart steeds meer 'n gevoel van hartseer oor die sonde. Laat ons U, die Here, met ontsag
liefhê vanweë u oordele oor hulle wat sonder berou of bekering hardnekkig in die sonde bly
voortlewe. Bewaar ons van besmetting deur die wêreld. Gee ons die krag tot bekering in die
lewe in Christus Jesus. Ons smeek U, seën ons vermanings en bring uit genade en deur ons
vermaning en voorbeeld die afgesnyde sondaar/sondares en almal wat hulle verhard en in
ongeloof lewe, weer op die regte pad terug. En bring oor ons vreugde in plaas van hartseer,
blydskap in plaas van droefheid. Laat so u Naam geheilig word in Jesus Christus, ons Here,
deur die gemeenskap van die Heilige Gees, tot in ewigheid. Amen.
14 FORMULIER OM ’N AFGESNYDE LIDMAAT WEER IN
DIE GEMEENTE VAN CHRISTUS OP TE NEEM

Afkondiging
Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Die kerkraad maak met vreugde aan u bekend dat N, wat ’n tyd gelede van die gemeente
van Christus afgesny is, die opregte begeerte het om weer in die gemeente opgeneem te
word.
Deur die geneesmiddel van die afsnyding sowel as deur ernstige vermanings en u gebede
vir hom/haar het hy/sy so ver gekom om sy/haar sondes te bely, berou te betoon en
hom/haar van sy/haar sondige pad te bekeer. Ons moet volgens die bevel van God die wat
hulle bekeer, weer met blydskap in die gemeenskap ontvang. Daarom sal die kerkraad N, na
instemming deur die gemeente, van die ban of af- snyding onthef, sodat hy/sy aan die viering
van die heilige nagmaal deel kan hê. As iemand hierteen wettige beswaar het, moet hy/sy
die kerkraad betyds van die beswaar verwittig. Intussen moet elkeen die Here dank vir die
genade wat Hy aan hierdie sondaar/sondares bewys het, en tot die Here bid dat Hy die
broeder/suster tot sy/haar ewige saligheid in sy troue Vadersorg sal behou.
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Die formulier vir opneming
Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Die kerkraad het met vreugde aan u bekend gemaak dat broeder/suster N hom/haar opreg
bekeer het sodat hy/sy met u medewete weer in die gemeente van Christus opgeneem kan
word177.
Nadat die Here Jesus in Matteus 18 die vonnis van sy kerk in die afsnyding van die sondaars
wat nie berou betoon nie bevestig het, verklaar Hy onmiddellik daarby dat alles wat sy
dienaars op die aarde oopsluit, in die hemel oopgesluit bly. Daarmee gee Hy te kenne dat
wanneer iemand deur sy kerk afgesny is, alle hoop op die saligheid hom nie ontneem is nie
maar dat hy weer van die bande van die verdoemenis vry kan word178. Omdat God dus in sy
Woord verklaar dat Hy nie vreugde vind in die dood van die sondaar nie maar daarin dat hy
hom bekeer en lewe179, daarom het die kerk ook nog altyd hoop op die bekering van die
afgedwaalde sondaar en hou sy arms oop om die bekeerde weer te ontvang.
Daarom hoef niemand wat hom/haar opreg bekeer, enigsins daaraan te twyfel dat hy/sy
beslis deur God in genade aangeneem is nie.
Christus self bevestig dit immers wanneer Hy sê: “As julle vir mense hulle sondes vergewe,
word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe
nie180”.
Verder beveel Paulus nie net dat 'n sondaar uit die gemeente verwyder moet word nie maar
ook dat hy/sy vergewe en bemoedig moet word nadat hy/sy na bestrawwing tot insig gekom
het181.
Verwelkom hom/haar daarom in liefde en loof die Here.
Aanspraak
Geliefde broeder/suster in die Here Christus,
U staan hier voor God en sy heilige gemeente om openlik te verklaar dat die afsnyding
regverdig was, dat u u sondes bely het, berou betoon het en u van u verkeerde pad bekeer
het. Ons versoek u daarom om opreg op elkeen van die volgende vrae te antwoord:
Vrae
Glo u dat die Here u sondes ter wille van Jesus Christus vergewe het?
Ja.
Begeer u om weer in die gemeente van Christus opgeneem te word?
Ja.
Beloof u om u voortdurend te bekeer en getrou volgens die Woord van God te lewe?
Ja.
N, in die Naam van ons Here Jesus Christus verklaar ons dat die afsnyding nou opgehef
is182.
U is weer in die gemeente van Christus opgeneem en het daarom weer deel aan die
gemeenskap van Christus, aan die heilige sakramente en aan alle geestelike seëninge van
God wat die gemeente kragtens die beloftes van God toekom183. Wees verseker van die
genade van God, waak en stry teen die sonde, die duiwel en sy listigheid.
En mag God u om Jesus Christus ontwil tot die einde toe bewaar. Amen.
En u, geliefde gemeente, ontvang u broeder/suster in hartlikheid en liefde weer terug in die
koninkryk van God en as ’n broeder/suster in die gemeente. Wees bly want hy/sy was dood
en het weer lewend geword, verlore en is gevind184.
Verheug u saam met die engele in die hemel oor hierdie sondaar/sondares wat hom/haar
bekeer het185.
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Laat ons nou die Here loof en dank!
Dankgebed:
Ons Vader wat in die hemel is,
Ons dank U vir die bekering en die nuwe lewe wat u ons broeder/suster geskenk het186. Ons
verheug ons oor u genade en lankmoedigheid.
Ons bid U wees hom/haar steeds genadig; vernuwe hom/haar na u ewebeeld, sodat hy/sy U
in blydskap kan dien187.
Skenk hom/haar krag om tot die einde toe in die geloof te volhard188 en laat ons uit hierdie
voorbeeld leer dat daar by U genade is. Ons bid U, verseker hom/haar en ons dat ons almal
ter wille van die Here Jesus Christus mede-erfgename van die ewige lewe is. Amen
15 FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN BEDIENAARS
VAN DIE WOORD
Geliefdes in ons Here Jesus Christus
Die naam van ons medebroeder, N, wat hier teenwoordig is, is herhaaldelik in die gemeente
afgekondig nadat hy as herder en leraar van hierdie gemeente beroep is. Niemand het 'n
wettige beswaar teen sy leer en lewe ingebring nie, en daarom gaan ons nou in die Naam
van die Here tot sy bevestiging oor. Dit is egter nodig dat u, broeder N, en ons almal wat hier
teenwoordig is, eers moet luister wat die Woord van God ons oor die instelling en ampswerk
van die herders of bedienaars van die Woord leer.
Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep. Daarom gee hy aan sy
kerk apostels en profete; ander gee Hy as evangeliste, ander as herders en leraars om die
gelowiges vir hulle dienswerk tot opbou van die liggaam van Christus toe te rus189.
As herder en leraar is u, geliefde broeder, geroep om die kudde van God wat aan u sorg
toevertrou word, te versorg, te lei en te beskerm. U moet dit doen deur die verkondiging van
die Woord, die bediening van die sakramente, die diens van gebede en deur te help met die
regering van die kerk190.
U ampswerk is dus die volgende:
1. U moet die Woord van God deeglik ondersoek en suiwer en eenvoudig aan die gemeente
verkondig. As herder moet u vashou aan die betroubare Woord wat volgens die leer is, en dit
betroubaar verkondig191. In die eredienste en by huisbesoek moet u die lidmate onderrig en
vertroos, vermaan en teregwys volgens die eis van elkeen se omstandighede. Paulus sê
immers: Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewendes en die
dooies sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan, tydig en
ontydig; weerlê, bestraf, vermaan met alle lankmoedigheid en lering192.
2. U moet die sakramente bedien wat die Here as tekens en seëls van sy genadeverbond
ingestel het. Uit die bevel van Christus aan sy kerk is dit duidelik dat die doop bedien moet
word193 en sy dood by die nagmaal herdenk moet word.
3. U moet die Naam van die Here in die erediens aanroep met belydenis van skuld, met lofen danksegging, en u moet vir alle mense voorbidding doen194.
4. U moet die verbondskinders onderrig in die kennis van die Woord van God, gedagtig aan
die woord van Christus aan Petrus: “Laat my lammers wei”195.
5. U moet saam met die ouderlinge oor die gemeente toesig hou en sorg dat alles ordelik
verloop. Die gemeente moet teen dwaalleer beskerm word, en lidmate moet nie sondig en
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sleg lewe soos die goddeloses nie. Vir die doel is aan die apostels en in hulle aan die
opsieners, van wie u een is, die sleutels van die hemelryk toevertrou196.
6. Dit is ook u roeping om aan die wêreld die evangelie te verkondig197 en om die gelowiges
aan te moedig om die Naam van die Here Jesus voor die mense te bely. U moet ook die
afgedwaaldes opsoek om hulle in die gemeenskap van die kerk terug te bring.198
U besef dus hoe heerlik maar ook hoe verantwoordelik die roeping en diens van die
bedienaar van die Woord is, terwyl u die volgende woorde van die apostel in gedagte hou:
Dit is alles die werk van God. Hy het ons met Homself versoen deur Jesus Christus en aan
ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan
daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul oortredings
nie toe te reken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus
op as gesante van Christus, asof God deur ons vermaan. Ons smeek julle namens Christus:
Laat julle met God versoen.199
Vrae
N, u het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord:
1. 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?
2. Glo u dat die Heilige Skrif die Woord van God is en die volmaakte leer van die saligheid
bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is?
3. Beloof u om u Goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te
voer?
4. Beloof u om u lewe ooreenkomstig hierdie leer in te rig?
5. Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe
afwyk?
Wat is hierop u antwoord?
Hierop moet hy antwoord: Ja
Daarna moet die bevestiger en ander bedienaars van die Woord hom die regterhand oplê* en
sê:
Mag God, ons hemelse Vader, wat u tot hierdie diens geroep het, u deur sy Heilige Gees
verlig, u deur sy hand versterk en u in u bediening so regeer dat u lewe en werk sal dien tot
verheerliking van sy Naam en tot uitbreiding van die koninkryk van sy Seun, Jesus Christus!
Amen.
Daarna moet die bevestiger van die kansel af die bevestigde bedienaar van die Woord en
verder die hele gemeente soos volg vermaan:
Geliefde broeder en mededienaar,
U moet Christus liefhê en as herder sy skape laat wei, oor hulle toesig hou, nie uit dwang nie
maar gewilliglik, nie om die verkeerde redes nie maar met bereidwilligheid; ook nie uit
heerssug oor die wat God aan u sorg toevertrou het nie, maar met die opregte begeerte om
’n voorbeeld vir die kudde te wees200.
Wees ’n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in lewenswyse, in liefde, in gees, in geloof, in
reinheid. U moet aanhou met voorlesing, vermaning en lering.
Leef daarin, sodat u vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Moenie die genadegawes wat
aan u gegee is, verwaarloos nie201.
Let op u lewe en u leer, hou daarmee vol, want deur dit te doen sal u uself red sowel as die
wat u hoor202. Ly dan verdrukking, soos 'n goeie soldaat van Jesus Christus203. En wanneer
die Opperherder verskyn, sal u die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang204.
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En u, geliefde gemeente, ontvang u bedienaar van die Woord met blydskap205. Betoon hom
die nodige agting. Dink daaraan dat God self deur hom met u praat. Laat die koms van hom
wat die goeie boodskap bring, vir u lieflik en aangenaam wees. Dink aan hom in u gebede206.
Wees gehoorsaam aan u voorgangers, want hulle hou wag oor u lewe, en hulle moet aan
God rekenskap gee207. As u dit doen, sal die vrede van God in u huise inkom en sal u wat
hierdie broeder, wat 'n profeet is, ontvang208, die loon van ’n profeet verwerf; en omdat u deur
sy woord in Christus glo, sal u deur Christus die ewige lewe beërf.
Maar omdat niemand uit homself tot hierdie dinge in staat is nie, laat ons met danksegging
tot God bid.
Gebed
Barmhartige Vader, Ons dank U dat U aan hierdie gemeente 'n getroue bedienaar skenk.
Ons bid U, maak hom deur u Gees hoe langer hoe meer bekwaam vir die taak waarvoor U
hom voorberei en waartoe U hom geroep het. Verlig sy verstand dat hy u Woord kan
verstaan en gee aan hom vrymoedigheid om die geheimenis van die evangelie bekend te
maak. Verleen hom wysheid en insig om die gemeente saam met die ouderlinge reg te
regeer en om die Christelike vrede te bewaar, sodat die gemeente onder sy bediening en
deur sy goeie voorbeeld in getal en in deug kan toeneem. Gee dat hy moedig mag wees in
alle moeilikhede wat hy in sy diens mag teëkom. Versterk hom deur die troos van u Heilige
Gees, sodat hy tot die einde toe standvastig kan bly en eenmaal saam met die getroue
dienaars in die vreugde van die Here ontvang mag word.
Gee aan die gemeente ook u genade om hulle teenoor hulle herder te gedra soos dit hoort.
Laat hulle hom erken as een wat deur U gestuur is en hulle aan sy lering en vermaning
onderwerp, sodat hulle deur sy bediening van die Woord in Christus kan glo en deel kan kry
aan die ewige lewe. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen.
16 FORMULIER
VIR
DIE
BEVESTIGING
VAN
OUDERLINGE EN DIAKENS
Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
U weet hoe ons nou verskillende male die naam/name afgekondig het van ons
medebroeder(s) wat as ouderling(e) en diaken(s) van hierdie gemeente verkies is, ten einde
te verneem of iemand iets het waarom hy/hulle nie in sy/hulle diens bevestig mag word nie.
Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen sy/hulle bevestiging voorgelê het nie,
sal ons hom/hulle nou in sy/hulle diens bevestig. Vir die doel moet u, broeder(s) wat bevestig
word, en ook alle aanwesiges eers uit die Woord van God 'n kort uiteensetting van die
instelling en ampswerk van die ouderlinge en diakens aanhoor.
’n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen.209
Ouderlinge of opsieners210 het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die
Woord geregeer en versorg211 volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het.
Wat die diakens betref: ’n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat
lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword212. Hierdie diens word duidelik
onderskei van die diens van die Woord en gebede asook van die diens van regering.213
Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle
dienswerk toe te rus tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook
toe met die gawes wat hulle nodig het.
As ouderling(e), geliefde broeder(s), word u geroep om die gemeente te regeer en te
versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die
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ouderlinge saam214, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die Woord die
kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen is dit nodig dat die ouderlinge die
Woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie.
U opdrag as ouderling(e) is dus die volgende:
1. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die Woord
en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U
moet daarop let dat die bedienaar(s) van die Woord, die ouderlinge en diakens getrou en
deeglik hulle Goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar(s) van die Woord met
goeie raad bystaan.
2. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en
troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe,
moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word215, en die wat berou het, moet weer in
die gemeenskap van die kerk ontvang word.
3. U moet veral oor die leer en wandel van bedienaars van die Woord toesig hou, sodat alles
tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer verkondig word nie.216
4. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want
so vergader Christus sy kerk.
As diaken(s), geliefde broeder(s), 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.
Saam met u medediakens moet u
almal besoek en hulle aanspoor om praktiese liefde teenoor die medegelowiges en alle
mense te bewys;
deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte
of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie.
U moet ook die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig
beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die Skrif uitdeel.
Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens
toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter.
U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord:
Vrae
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?
Glo u dat die Heilige Skrif die Woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die
saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is?
Belowe u om u Goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit
te voer en volgens hierdie leer te lewe?
Belowe u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe
afwyk?
Hierop vra die bedienaar:
N, wat is hierop u antwoord?
Hierop moet hy/hulle antwoord:
Ja.
Daarop moet die bedienaar sê:
Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en
vrugbaar werksaam te wees!
Verder moet hy hom/hulle sowel as die hele gemeente soos volg vermaan:
Wees dan, ouderling(e), ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos (’n) wagter(s)
oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Wees daarop bedag dat
die leer suiwer gehou word en dat die gemeente heilig lewe.
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En u, diaken(s), wees toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is, en
kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding
van die middele wat aan u sorg toevertrou is.
Wees getrou in u diens en wees (’n) goeie voorganger(s) vir die hele gemeente217. So sal u
vir uself ’n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in
Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan.218
En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man(ne) as dienaar(s) van God. Stel u gewillig
onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan
rekenskap moet gee.219
Laat u, in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges, deur die diakens lei.220 Gee
sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee.221 Doen u
daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het.222
Dink aan die ouderlinge en diakens in u gebede.
Gebed
Maar omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep.
Ons Vader,
Ons dank U dat u hierdie man(ne) deur u Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid
U, gee aan hom/hulle steeds meer die gawes wat hy/hulle nodig het om sy/hulle diens te
verrig. Skenk aan hom/hulle wysheid, skerpsinnigheid, onderskeidingsvermoë en liefde.
Verleen hom/hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling,
moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie.
Seën, Here, die gemeente waaroor u hom/hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om
hom/haar aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille
van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan
wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons, deur die liefde van ons Here Jesus
Christus, om aan mekaar se belange te dink.
Laat so u heilige Naam geëer word en die koninkryk van u Seun Christus kom.
Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen.
17 FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN DIAKENS
Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
U weet hoe ons nou verskeie kere die naam/name afgekondig het van ons medebroeder(s)
wat as diaken(s) van hierdie gemeente verkies is. Die doel daarvan is om te verneem of
iemand iets het waarom hy/hulle nie in sy/hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien
niemand egter enige wettige beswaar teen sy/hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons
hom/hulle nou in sy/hulle diens bevestig. Vir hierdie doel moet u broeder(s) wat bevestig
word, en ook almal wat teenwoordig is, eers uit die Woord van God 'n kort uiteensetting van
die instelling en die ampswerk van die diakens aanhoor.
’n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die
apostoliese kerke nodig geword.223 Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van
die Woord en gebede asook van die diens van regering.224
[Die Deputate moet daarop let dat in die Formulier vir die bevestiging van diakens daar
’n paragraaf uitgeval het na die paragraaf wat eindig met die woorde “diens van
regering”.]
As diaken(s), geliefde broeder(s), word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle
eenheid in Christus met praktiese onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die
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gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie manier duidelik kan
word.
Saam met u medediakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om praktiese liefde
teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys;
deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte
of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie.
U moet ook die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig
beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die Skrif uitdeel.
Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens
toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter.
U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord:
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?
Glo u dat die Heilige Skrif die Woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die
saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is?
Belowe u om u Goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit
te voer en volgens hierdie leer te lewe?
Belowe u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe
afwyk?
Hierop vra die bedienaar:
N, wat is hierop u antwoord?
Hierop moet hy/hulle antwoord:
Ja.
Daarop moet die bedienaar sê:
Mag die almagtige God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar
werksaam te wees!
Verder moet hy hom/hulle sowel as die hele gemeente soos volg vermaan:
Wees dan toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is, en kom hulle te
hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die
middele wat aan u sorg toevertrou is.
Wees getrou in u diens en wees (’n) goeie voorganger(s) vir die hele gemeente.225 So sal u
vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in
Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan.226
En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man(ne) as dienaar(s) van God.
Laat u, in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges, deur die diakens lei.227 Gee
sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee.228 Doen u
daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het.229
Dink aan die diakens in u gebede.
Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep.
Gebed
Ons Vader,
Ons dank U dat u hierdie man(ne) deur u Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid
U, gee aan hom/hulle steeds meer die gawes wat hy/hulle nodig het om sy/hulle diens te
verrig. Skenk aan hom/hulle wysheid, skerpsinnigheid, onderskeidingsvermoë en liefde.
Verleen hom/hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling,
moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie.
Seën, Here, die gemeente waaroor u hom/hulle gestel het. Voorsien die gemeente
genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke.
Leer ons, deur die liefde van ons Here Jesus Christus, om aan mekaar se belange te dink.
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Laat so u heilige Naam geëer word en die koninkryk van u Seun Christus kom. Verhoor ons,
o Vader, deur u geliefde Seun. Amen.
Besluit: Die Rapport word goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate
Handelinge. Die vertalings moet taalkundig versorg word, veral in die lig van lang
sinne wat moeilik verstaanbaar is. Die vertaling van “oneindige/grondelose” asook die
vertaling van die woorde in die derde doopvraag (te laat onderrig ...) na die te
benoeme Deputate verwys word vir finale vasstelling.
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21.6 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE: BYVOEGING BY
DOOPSFORMULIER (Artt 95, 202)
JJJJJJJJJJ. Dr N Vorster lewer die Rapport.
KKKKKKKKKK.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 2.
LLLLLLLLLL. Ds L du P van der Vyver rapporteer namens Kommissie Leerstellig 2.
MMMMMMMMMM. RAPPORT
1. Opdrag
(Acta 2006:539)
“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 die 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 aan die volgende Nasionale Sinode voor te lê.
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 kon beteken.”
Besluit: Kennis geneem.
2. Interpretasie van opdrag
Die swaartepunt van die opdrag is daarin geleë om die voorgestelde byvoeging tot die
Doopsformulier te ondersoek en die volgende Sinode daaroor te adviseer. Die vraag is
dus of sodanige byvoeging teologies regverdigbaar, kerklik noodsaaklik en prakties
uitvoerbaar is.
Indien sodanige byvoeging moontlik is, moet voortgegaan word met die opstel van ’n
konsep-Doopsformulier wat die formulering bevat, en dit moet saam met die
studieresultate aan die volgende Nasionale Sinode voorgehou word.
Die konsep-Doopsformulier moet binne die raamwerk van Skrif, Belydenis en Kerkorde
wees.
Onder die begrip “verhoogde verbondsbetrokkenheid” word verstaan dat bedoel word dat
die gemeente nie net passiewe toeskouers by die doop moet wees nie. Die gemeente
het as verbondsvolk die plig om leiding te gee aan die verbondskinders. Die voorstel is
dat die Doopsformulier die gemeente tot ’n groter mate moet probeer betrek by die
doop deur die gemeente te wys op hulle plig jeens verbondskinders.
Indien die byvoeging voorgestel word, moet Kerkrade leiding gegee word oor die
praktiese implikasies van hierdie formulierbyvoeging.
Die aangewese werkswyse blyk die volgende te wees:
Om na aanleiding van die tersake Beskrywingspunt teologiese ondersoek in te stel 1)
na die implikasies van die verbondsvolk se onderlinge verbondenheid met mekaar vir
die doop, en 2) die karakter en wenslikheid van eedswering.
Om te besin oor die noodsaaklikheid van so ’n byvoeging.
Om te besin oor die praktiese uitvoerbaarheid van n byvoeging.
Indien voorgestel word dat so ’n byvoeging teologies regverdigbaar, kerklik
noodsaaklik en prakties uitvoerbaar is, moet leiding aan Kerkrade oor die praktiese
implikasies van hierdie byvoeging gegee word.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.6.4.
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3. Teologiese beoordeling
Die gemeenskapskarakter van die verbond
Die doop is teken en seël van die verbond wat God met die mens sluit. Die verbond het
’n sterk gemeenskaplike karakter. Dit blyk uit God se verbondsluiting met Abraham
waar God se beloftes ook aan die nageslag van Abraham toegesê word: “Ek bring ’n
verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ’n
blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag” (Gen 17:7).
Die Abrahamitiese verbond vorm die kern en grondslag van die Sinaïtiese verbond
(Van Genderen en Velema, 1992:506). Die nageslag van Abraham met wie God ’n
verbond sluit, word God se volk genoem (vgl. Jer 11:4; Eseg 11:20). Hulle het hulle
ontstaan te danke aan die uitverkiesende optrede van God, en is daarom in die eerste
plek ’n geloofsgemeenskap, en nie ’n kulturele entiteit in ’n nasionale politieke sin nie.
Dit blyk ondermeer uit die feit dat Israel nie gôj jhwh genoem word nie, maar cam jhwh
(Helberg, 1990:16; Heyns, 1978:218). In die Nuwe Testament roep Christus die kerk in
aansyn om die nuwe verbondsvolk van God te wees (Matt 16). Die NuweTestamentiese kerk word soos die Ou-Testamentiese verbondsvolk deur God self
geregeer. Christus is die Hoof van die kerk (Efes 4:15), Hy rus gelowiges toe deur
ampte aan die kerk te gee (Efes 4:11), Hy gee deur die Gees gawes aan die kerk (1
Kor 12:1-5), dissipline word in sy naam uitgeoefen (1 Kor 5:4), die kerk ontvang die
tekens van die verbond en die kerk word as God se volk vir diens aan God afgesonder
(vgl. Luk 1:17; Hand 15:17; Matt 28:19; 2 Kor 6:16).
Die verbond veronderstel dat die kinders van die verbond in ’n onderlinge
verbondenheid met mekaar moet leef. Dit word veral duidelik uit die verskillende beelde
wat in die Ou en Nuwe Testament vir die kerk gebruik word. Die beelde van die kerk as
liggaam, huis, wingerd, volk en kudde is maar enkele beelde wat die sterk onderlinge
verbondenheid van gelowiges uitdruk. Gelowiges ontvang as kerk die seëninge van die
verbond gesamentlik. Die doop is teken en seël daarvan dat die dopeling behoort aan
die gemeenskap van die verbond. Die doop is daarom nie alleen ’n persoonlike
aangeleentheid nie, maar is ’n saak van die geloofsgemeenskap wat in onderlinge
geloofsverbondenheid met mekaar leef (vgl. Bijlsma, 1977:36).
Die kerk is nie net ’n geloofsgemeenskap nie, maar ook ’n liefdesgemeenskap. Liefde
eis per definisie dat gelowiges op mekaar sal ag slaan. Hierdie realiteit word duidelik uit
die verskeidenheid van mekaar tekste wat in die Nuwe Testament gevind word (Rom
15:7; Gal 6:2; Kol 3:16; 1 Tess 5:11; 1 Joh 4:7; Jak 5:16).
Hoewel verbondsopvoeding primêr die taak van die verbondsouers is, en die Skrif dit
nie eksplisiet aan die kerk opdra om kinders te onderrig nie, is die implikasie van die
onderlinge verbondenheid van gelowiges dat die verbondsvolk ook ’n rol behoort te
speel in verbondsonderrig. Die opdrag in Kolossense 3:16 dat gelowiges mekaar moet
leer en onderrig, sluit sekerlik ook kinders in. Kategese is in essensie ’n vorm van
Woordbediening, en Woordbediening word deur God aan die kerk toevertrou (Matt
16:19; 28:16-20).
3.1.2 Konklusie
Aangesien die verbondsvolk in ’n onderlinge verbondenheid met mekaar leef, het die
verbondsgemeenskap ’n verantwoordelikheid met betrekking tot die onderrig van
verbondskinders.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.1.2.
3.2 Eedswering
3.2.1 Definisie
Daar kan onderskei word tussen belofte-eedswering en getuienis-eedswering.
Belofte-eedswering is promissories van aard en maak ondernemings wat uitgevoer
sal word, terwyl getuienis-eedswering ’n juridiese funksie het, en veral deur die staat
en howe gebruik word om waarheid te bevestig (vgl. Thielemann, s.a:626, De Bruyn,
1993:79). Die vraag is: Watter karakter sal die voorgestelde byvoeging in die
Doopsformulier hê? Is dit ’n eed voor God, of is dit bloot ’n onderneming teenoor
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medegelowiges? Die voorstel van die beskrywingspunt, soos dit geformuleer is, kom
daarop neer dat die gemeente ’n “doelbewuste verbintenis” teenoor die ouers en
doopskind voor die aangesig van God maak. God word as Getuie ingeroep dat die
gemeente haar belofte teenoor die reedsgenoemde partye sal nakom. Die
voorgestelde belofte kom dus neer op ’n eed van promissoriese aard. Die feit dat die
voorgestelde byvoeging in die Doopsformulier ’n eedswering van ’n promissoriese
aard is, maak dit nie minder ernstig en bindend as ’n eed van ’n getuienis-aard nie.
In Matteus 5:34-37 waarsku Jesus teen die gebruik van Jode om sekere vorme van
eedswering as meer bindend as ander vorme van eedswering te beskou. Elke eed is
immers na sy wese en karakter ’n aanroeping van die Naam van God, ongeag watter
formule gebruik word: of jy sweer by die tempel, of Jerusalem of die hemel of die
aarde (vgl. De Bruyn, 1994:210). Beide vorme van eedswering kom daarop neer dat
God as Getuie ingeroep word vir die waarheid. Voor die Lewende en Almagtige God
wat die diepste Kenner van ons harte is, word verklaar dat die waarheid gepraat
word.
3.2.2 Die doel van eedswering
Die eed vind sy oorsprong in die stryd teen die sonde. As daar geen sonde en leuens
was nie, sou die eed nooit nodig gewees het nie. Die doel van die eed is om in ’n
wêreld vol bedrog en leuens waarheid en sekerheid te verkry (vgl. De Bruyn,
1994:209, 211). Die eed sê dat daar te midde van die onvastheid van die wêreld net
een vaste punt is en dit is God (De Bruyn, 1994:209). Gelowiges kan daarom nooit
vrede met eedswering hê nie, omdat dit getuig van die heerskappy van die leuen wat
oorwin moet word.
3.2.3 Die aanvaarbaarheid van eedswering
In die Ou Testament en Nuwe Testament word verskeie voorbeelde van eedswering
gevind (vgl. Gen 24:3, 22; 26:31; 31:54; 1 Sam 24:22, 23; Esra 10:5; 2 Kor 11:31; Gal
1:20; Fil 1:8; 1 Tess 2:5; 1 Tim 5:21). Daar moet egter gewaak word om nie dit wat
deskriptief in die Bybel beskryf word, noodwendig as preskriptief te interpreteer nie. In
die wette van die Pentateug word eedswering slegs in enkele gevalle voorgeskryf,
naamlik wanneer ’n persoon onder verdenking van diefstal of egbreuk is (Eks 22:6;
Lev 5:23, 25). In Deuteronomium 6:13 en 10:20 word duidelik gemeld dat eedswering
alleen in die Naam van die Here afgelê mag word. Vele voorbeelde word ook gevind
waar God ’n eed by Homself aflê (vgl. Gen 22:16; Eseg 18:11). Christus het self ’n
eed afgelê in die teenwoordigheid van die Sanhedrin (Matt 26:63-64).
Hieruit kan afgelei word dat eedswering in ’n promissoriese en juridiese sin wel
geoorloof is (vgl. HK 37).
3.2.4 Die eis van noodsaak
Dit blyk terselfdertyd uit Skrifgetuienis dat eedswering slegs mag plaasvind in uiterste
gevalle wanneer noodsaak dit vereis. Die eed van Jefta (Rigters 11) is ’n voorbeeld
van onverskillige eedswering. In Prediker 5 word op ’n soortgelyke wyse gewaarsku
teen oorhaastige eedswerings. Die persoon wat ’n eed aflê, moet seker maak dat hy
sy geloftes kan nakom (Prediker 5:3). In Matteus 5:34-37 gee Christus klaarblyklik die
opdrag dat eedswering glad nie mag plaasvind nie. Dit moet egter in gedagte gehou
word dat Hy hier masjaal gebruik om die sondige eedswering van die Fariseërs bloot
te lê. Hy veroordeel nie alle eedswering nie, maar wys daarop dat ’n eed nie afgelê
mag word op dieselfde wyse as waarop die Fariseërs dit doen nie. Dit blyk onder
meer uit die feit dat Hyself ’n eed voor die Sanhedrin afgelê het (Matt 26:64). Tog is
dit duidelik dat Hy meen dat gelowiges sover moontlik van eedswering moet wegbly.
Hierdie siening word in Jakobus 5:12 herhaal. HK 37 stel dat eedswering onder die
volgende omstandighede mag plaasvind naamlik: as die owerheid dit vereis, as nood
vereis dat trou en waarheid gedien moet word, as die eer van God en die heil van die
naaste gedien word.
3.2.5 Gevolgtrekking
3.2.5.1 Eedswering vind sy oorsprong in die stryd teen sonde en is ’n middel om die leuen
te bestry. Dit kom daarom veral ter sprake in juridiese aangeleenthede. Christene
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behoort sover moontlik nie ede teenoor mekaar af te lê nie, omdat die waarheid in
die mond van die gelowige vas behoort te staan. Die woorde van Christus in
Matteus 5:37 is besonder tersaaklik vir die onderlinge verhoudings tussen
gelowiges: Laat julle “ja” eenvoudig “ja” wees en julle “nee”, “nee”.
3.2.5.2 Eedswering moet voldoen aan die eis van noodsaaklikheid. Die Beskrywingspunt
noem onder 1(a-d) verskeie redes waarom die voorgestelde byvoeging noodsaaklik
sou wees, naamlik: dat dit tot ’n meer doelbewuste verbintenis van die gemeente
kan lei, dat dit tot geloofsversterking van die ouers kan lei, dat dit tot ’n
bewuswording kan lei dat die gemeente meer betrokke moet wees by die kind, en
dat dit die gees van individualisme kan help teenwerk. Dit is egter ’n ope vraag of
hierdie redes werklik aan die eis van noodsaaklikheid voldoen. Die motivering vir
eedswering moet nie wees om ’n wet daar te stel wat gemeentelede tot groter
gehoorsaamheid dwing nie. Dit is ook nie wenslik om eedswering te gebruik om as
’n aansporing vir mense te dien nie. Die vraag is: Is prediking en geloofsonderrig,
instede van eedswering, nie die aangewese weg om die gemeente te herinner aan
hulle taak teenoor verbondskinders nie?
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1 tot 3.2.5.2.
3.3 Aanbevelings
3.3.1 Die Deputate beveel aan dat die voorgestelde versoek tot ’n byvoeging by die
Doopsformulier nie deur die Sinode aanvaar word nie, aangesien die voorgestelde
byvoeging nie voldoen aan die eis van noodsaaklikheid vir eedswering nie.
3.3.2 In die lig van bogenoemde aanbeveling verval die opdrag om aan Kerkrade leiding te
gee oor wat die gemeente se “te help onderrig” in die praktyk sou kon beteken. Die
Sinode word verder daarop gewys dat die Deputate Jeugsorg in opdrag van Sinode
1982 nege uitvoerige studies onderneem het waarin Kerkrade leiding gegee word oor
jeugsorg.
Besluit: Punt 3.1.1 en 3.3.2 word goedgekeur.
3.3.3 In die Doopsformulier voor die eerste gebed en paragraaf wat begin “Om hierdie
heilige instelling ...” die volgende paragraaf ingevoeg word:
“En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie kind/kinders as deel van die verbondsvolk
van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind/kinders, bid vir
hom/haar/hulle, en wees ’n voorbeeld van ’n lewe in Christus.”
3.1 Motivering
Beide die aanvanklike Beskrywingspunt van die Streeksinode Noordwes en die
Deputaterapport wys met oortuiging daarop dat die gedoopte kind deel is van die
verbondsgemeenskap van gelowiges, en dat die gemeente as verbondsgemeenskap
ook ’n verantwoordelikheid het teenoor die gedoopte kinders. Alhoewel die
aangewese manier om hierdie verantwoordelikheid aan te dui, nie is om ’n belofte
van die gemeente te vereis nie (vgl. 3.3.1), is bogenoemde oproep in die
Doopsformulier aan die gemeente wel ’n sinvolle wyse om die gemeente op hierdie
verantwoordelikheid te wys.
So word hierdie belangrike saak wel aangespreek. In ander Formuliere soos die
Bevestigingsformulier vir ouderlinge en diakens word die gemeente ook opgeroep om
hulle verantwoordelikheid na te kom.
Besluit: Goedgekeur met toevoeging van NGB, art 34 as deel van die motivering en dat
kerke in ekumeniese eenheid van hierdie toevoeging in kennis gestel word –
wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge. Die vertalings moet taalkundig
versorg word veral in die lig van lang sinne wat moeilik verstaanbaar is.
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21.7 RAPPORT DEPUTATE VERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE,
FORMULIERE EN GEBEDE (Artt 96, 182, 326)
NNNNNNNNNN.
OOOOOOOOOO.
PPPPPPPPPP.

Die Rapport word as gestel beskou.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 2.
Ds L du P van der Vyver rapporteer namens Kommissie Leerstellig 2.

QQQQQQQQQQ.

RAPPORT

FORMULIERGEBEDE

(Hersiene vertalings – deurgegee aan die kerke vir toetsing)
Christelike gebede wat in die samekomste van die gelowiges, in die huise van Christene en
elders gebruik word
Gebed by die begin van die samekoms van die gemeente
Ons hulp is in die Naam van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Amen.
’n Algemene belydenis van sondes en ’n gebed voor Sondag se preek en op vas- en biddae.
O ewige God en Vader van alle genade, ons verootmoedig ons uit die diepte van ons hart
voor u hoë majesteit waarteen ons so dikwels en so gruwelik gesondig het. Daarby erken
ons dat as U ons wou oordeel, ons niks anders as die ewige dood sou verdien het nie. Ons
is almal deur die erfsonde voor U onrein en kinders van die toorn, in sonde ontvang en in
ongeregtigheid gebore. Daardeur woon allerhande slegte begeertes in ons, wat vyandig is
teenoor U en ons naaste. Boonop het ons met ons optrede u gebooie baie keer en
onophoudelik oortree deur dít wat U ons beveel het na te laat en te doen wat U ons duidelik
verbied het. Ons het almal soos skape gedwaal en grootliks teen U gesondig. Ons erken dit
en het daaroor berou. Tot ons beskaming en tot lof van U ontferming oor ons bely ons dat
ons sondes meer is as die hare op ons kop en dat ons tienduisend talente [Matt 18:24] skuld,
terwyl ons niks het om te betaal nie. Daarom is ons dit ook nie werd om u kinders genoem te
word, of om na die hemel op te kyk en ons gebede tot U te rig nie. O Here God en
barmhartige Vader, ons weet dat U nie die dood van die sondaar wil hê nie [Eseg 18:23],
maar dat U wil hê dat hy hom bekeer en lewe. Ons weet egter ook dat u barmhartigheid wat
U bewys aan hulle wat hulle tot U bekeer, oneindig is. Daarom roep ons U van harte aan in
vertroue op ons Middelaar Jesus Christus, die Lam van God wat die sonde van die wêreld
wegneem [Joh 1:29]. Ons bid dat U medelye met ons swakheid sal hê deur ons al ons
sondes om Christus wil te vergewe. Was ons in die suiwer 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 vul
dit met u wysheid en kennis, sodat hy u Woord suiwer en met vrymoedigheid verkondig.
Maak ook 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, op ons harte [Jer
31:33; Heb 8:10] en gee ons lus en krag om daarvolgens te wandel, tot lof en eer van u
Naam en tot opbou van u gemeente. Dit alles, o genadige Vader, bid en begeer ons in die
Naam van Jesus Christus wat ons geleer het om 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.
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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
Almagtige, barmhartige God, ons erken openlik en bely voor U dat ons waarlik nie waardig is
om ons oë na die hemel te rig en ons gebed voor U te bring nie, indien U ons verdienste en
waardigheid sou oordeel. Want ons gewete kla ons aan en ons sondes getuig teen ons. Ons
weet ook dat U ’n regverdige Regter is wat die sondes straf van hulle wat u gebooie oortree.
O Here, ons wys egter alle ander hulp af en neem ons toevlug alleen tot u barmhartigheid.
Ons doen dit omdat U ons beveel het om U in al ons nood aan te roep en omdat U in u
onbeskryflike barmhartigheid beloof het om ons gebede te verhoor – nie omdat ons dit
verdien nie (want ons kan nie) maar op grond van die verdienste van ons Here Jesus
Christus, wat U as ’n Middelaar en Voorspraak [1 Joh 2:1] geopenbaar het.
Aan die een kant, o Here, bely ons dat U soveel weldade230 aan ons bewys het dat dit vir ons
onmoontlik is om dit ten volle te begryp, en nog minder om dit in woorde uit te druk. Ons bely
ook veral dat U ons gelei het tot die lig van u waarheid en tot die kennis van u heilige
Evangelie. Aan die ander kant het ons deur ons ondankbaarheid u weldade vergeet. Ons het
van U weggedwaal en ons eie begeertes gevolg terwyl ons U nie geëer het soos ons moes
nie. Ons het dus verskriklik gesondig, en as U ons voor u regterstoel wou daag, sou ons niks
anders as die ewige dood en die verdoemenis kan verwag nie. O Here, kyk tog liewers na u
Gesalfde, en nie na ons sondes nie, sodat u toorn deur sy voorbidding [1 Joh 2:1] tot rus
gebring word. Bekragtig die genade van u Gees in ons, sodat dit elke dag al hoe meer ons
ou natuur met al sy slegte begeertes doodmaak en ons nuutmaak tot ’n beter lewe.
Dit behaag U ook dat ons vir alle mense moet bid. Daarom bid ons U: wil U die onderrig van
u heilige Evangelie seën, sodat dit oral verkondig en aangeneem word en die 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. Wil U vir hierdie doel getroue
dienaars vir u oes uitstuur [Matt 9:37, 37] en hulle so toerus, dat hulle hulle diens getrou
uitvoer. Wil U daarenteen alle valse leraars, verskeurende wolwe [Hand 20:28-30] en
huurlinge [Joh 10:12] uitroei. Hulle soek hulle eie eer en voordeel, en nie die eer van u
heilige Naam alleen of ook die welsyn 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 lei 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.
Verder bid ons tot U vir al ons medegelowiges wat onder u vyande soos die Islam 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 nie
spog oor die oneer en lastering van u Naam nie [Ps 8:3]. Indien dit egter u Goddelike wil is
230

Vgl. latere vertaling van Belydenisskrifte.
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dat die Christene in gevangenskap met hulle dood vir die waarheid getuienis moet gee en u
Naam moet prys, wil U hulle in hulle lyding troos, sodat hulle dit uit u vaderhand mag
aanvaar. Wil U ook gee dat hulle daarin u wil navolg en in lewe of in sterwe standvastig bly,
tot u eer, tot opbou van u gemeente en tot hulle eie saligheid.
Ons bid ook vir hulle almal wat deur U met armoede, tronkstraf, liggaamlike siekte of
geestelike aanslae getugtig word. 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
hulle lewe.
Wil U hulle ook standvastige geduld gee, versag hulle lyding en verlos hulle uiteindelik, sodat
hulle hul oor u goedheid 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, tot grootmaak van u Naam en
voordeel van hulle naaste.
Ten slotte, o Here, wil U ons en ons dierbares, sowel as alles wat ons onderneem, in u
beskerming en bewaring neem, die wat op reis is, onder watter omstandighede ook al ter
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. Wil U ook
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 ons nie belemmer nie, maar dat dit veel eerder 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,
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 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.
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[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 sondes en korter gebed voor die preek
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor u Goddelike majesteit:
ons is arme, ellendige sondaars; ons is ontvang en gebore in alle boosheid en
verdorwenheid, geneig tot alle kwaad en nie in staat om enige iets goeds te doen nie [HK, So
3, vr 8]; ons oortree met ons sondige lewe onophoudelik u heilige gebooie. Daardeur bring
ons u toorn oor ons en volgens u regverdige oordeel laai ons die ewige straf op ons. Maar, o
Here, ons het berou en is hartseer dat ons U vertoorn het; ons beskuldig onsself en ons kla
onsself aan oor ons misdade terwyl ons begeer dat U met u genade na ons wil kyk en uitreik
in ons ellendige toestand. O mees getroue en liefdevolle God en Vader, wil U U oor ons
ontferm [Ps 51], en ons al ons sondes op grond van die heilige lyding van u geliefde Seun
Jesus Christus vergewe. Wil U ons ook die genade van u Heilige Gees gee [HK, So 45; Luk
11:13], Hy wat ons leer om ons ongeregtigheid hartgrondelik te erken en onsself op die regte
manier te verag. Wil U dit doen sodat die sonde in ons doodgemaak word en ons in ’n nuwe
lewe weer opstaan – ’n lewe waarin ons ware vrugte van heiligheid en geregtigheid dra wat
aangenaam is vir U deur Jesus Christus. Wil U gee dat ons ook u heilige Woord volgens u
Goddelike wil verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op U alleen te stel en weg
te vat van alle skepsels af [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 toewy as ’n lewende dankoffer [HK So 12, vr
32; So 16, vr 43; 1 Pet 2:5], tot eer van u heilige Naam en tot voordeel van ons naaste.
Wil U ook deur u genade almal bekeer wat nog van u waarheid afdwaal, 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 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
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Here, almagtige God, laat u heilige Naam nie as gevolg van ons sondes gelaster word nie
[HK, So 36]. Immers, ons het op baie maniere teen U gesondig deurdat ons u heilige Woord
nie gehoorsaam soos dit ons betaam nie. Ons het ook deur onwetendheid, ondankbaarheid
en deur te kla u toorn elke dag teen ons verwek. Daarom tug U ons met reg. O Here, dink
egter aan u groot barmhartigheid en ontferm U oor ons. Laat ons ons sondes reg ken en
daaroor hartseer wees en verbeter U ons lewens. Versterk die dienaars van u kerke, sodat
hulle getrou en standvastig u heilige Woord verkondig. Versterk ons owerheid, sodat hulle
met geregtigheid en billikheid gesag voer [Rom 13:4]. Bewaar ons ook teen alle valsheid en
ontrou, verydel al die bose en listige planne wat teen u Woord en kerke bedink word [Ps 2:2].
O Here, neem u Gees en Woord nie van ons weg nie [Ps 51:13], maar vermeerder ons
geloof, en gee aan ons geduld en standvastigheid in alle swaarkry en teëspoed [HK, So 10,
vr 28]. Kom u kerke te hulp, verlos dit van al te sware laste, bespotting en tirannie. Versterk
ook al die swak en bedroefde harte. En gee ons u vrede deur Jesus Christus, ons Here, wat
ons hierdie 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 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
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 redding vir almal wat dit glo [Rom 1:16]. Ons is egter van nature blind en
onbekwaam tot enige goed [HK, So 3, vr 8]. U wil ook niemand tot U laat nader wat nie
ootmoedig en verslae van hart is [Ps 51:19] en nie u Woord eerbiedig nie [Luk 18:15].
Daarom bid ons U dat U ons duistere verstand wil verlig met u Heilige Gees en ons ’n
sagmoedige hart wil gee waaruit alle verwaandheid en wêreldse wysheid geweer word, want
dit is vyandskap teen U [Rom 8:7]. Ons vra dit sodat ons, as ons u Woord hoor, dit reg sal
verstaan en ons lewe daarvolgens inrig. Wil ook in u genade almal bekeer wat nog van u
waarheid afdwaal, sodat ons almal saam eendragtig U ons hele lewe lank mag dien in ware
heiligheid en geregtigheid. Dit begeer ons alleen om Christus wil, wat ons geleer het om in sy
Naam te bid en ook 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
O genadige, barmhartige God en Vader, ons dank U dat U dit goedgedink het om ’n
genadeverbond met die gelowiges en hulle nageslag te sluit [Gen 17:7]. U het hierdie
verbond nie alleen deur die heilige doop verseël nie, maar U bevestig dit nog elke dag
wanneer U hulle kinders u lof laat besing [Ps 8:3]. So maak U die wyse mense van hierdie
wêreld beskaamd [1 Kor 1:19]. Ons bid U, vermeerder u genade in hulle, sodat hulle in
Christus, u Seun, gedurig sal toeneem en groei, totdat hulle die volle grootte van Christus in
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alle wysheid en geregtigheid 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 volkome toewyding aan U
die ryk van die Satan verwoes word en die koninkryk van Jesus Christus in hierdie en ander
kerke 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 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
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 het alles geskape en U onderhou dit nog deur u Goddelike krag. U
het die volk Israel in die woestyn gevoed. Ons bid U: Strek u seën uit oor ons, u arme
dienaars; en heilig vir ons hierdie gawes wat ons uit u 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. Gee ook dat ons altyd, en bo alles die geestelike brood van
u Woord soek. Immers, daarmee word ons siele gevoed tot die ewige lewe, wat U vir ons
bewerk 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 soos volg in Luk 21:34-35: Maar pasop 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.
Gebed ná die ete
In Deut 8:10,11 spreek die HERE 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] wat ons sonder ophou
uit u 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. 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 opkyk na die hemel en ons Saligmaker Jesus Christus verwag, totdat Hy op die
wolke tot ons verlossing sal verskyn.

48
3

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 siekes en dié wat onder aanslae verkeer
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. U sorg so sonder ophou vir
ons, dat gesondheid of siekte, goed of kwaad nie oor ons kan kom nie. Ons weet: Geen haar
kan van ons hoof val sonder u wil nie, terwyl U ook vir u gelowiges alle dinge ten goede laat
meewerk (Rom 8:28). Ons bid U, verleen ons die genade van u Heilige Gees, dat Hy ons
leer om ons ellendige toestand reg te ken en geduldig u tugtiging te verdra, wat ons
tienduisend keer meer verdien het. Ons weet dat dit vir ons geen teken van u toorn is nie.
Inteendeel, dit is ’n teken van u vaderlike liefde vir ons, sodat ons nie saam met die wêreld
veroordeel word nie (Heb 12:5-7; 1 Kor 11:32). Vermeerder, o Here, ons geloof deur u
Heilige Gees. Immers, daardeur word ons hoe langer hoe meer in Christus ingelyf soos
lidmate in hulle geestelike Hoof. U wil ons aan Hom in lyding en heerlikheid gelyk maak.
Maak die kruis ligter na die mate wat ons swakheid dit kan verdra. Ons onderwerp ons
geheel en al aan u wil, hetsy U ons siele langer in hierdie tentwoning wil laat bly of hulle tot U
in die ewige lewe wil neem. Ons is immers Christus se eiendom en kan daarom nie vergaan
nie. Ons wil graag hierdie swak vlees verlaat in die hoop op die salige opstanding, wanneer
dit veel heerliker aan ons teruggegee sal word. Laat ons tog die salige troos van die
vergewing van sondes en van die regverdigmaking deur Christus ervaar, sodat ons met
daardie skild alle aanslae van Satan kan oorwin. Laat sy onskuldige bloed die vlek en die
onreinheid van ons sondes uitwis. Laat sy geregtigheid 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 U sien. En wanneer U ons die gebruik van die tong ontneem het, laat die hart
dan nie ophou om U aan te roep nie. O Here, ons 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
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
O barmhartige Vader, ons dank U dat U hierdie nag so getrou vir ons gewaak het, en ons bid
U dat U ons wil versterk met u Heilige Gees. Laat Hy ons van nou af lei, sodat ons hierdie
dag, sowel as al die dae van ons lewe, in alle geregtigheid en heiligheid deurbring. Laat ons
doel, in alles wat ons onderneem, altyd wees om u eer te bevorder, sodat ons ook al die
voorspoed van dit wat ons aanpak van u oorvloedige 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
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die heilige 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 laat
staan en as kinders van die lig in volle toewyding aan U ’n nuwe lewe lei [Rom 13:12]. Gee
ook u seën by die verkondiging van u goddelike Woord. Vernietig al die werk van die duiwel.
Versterk al die getroue dienaars in u kerk en ons owerhede. Vertroos alle harte wat aangeval
en benoud is. Dit bid ons deur Jesus Christus, u 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 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.
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:
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
O barmhartige God, ewige Lig wat skyn in die duisternis, U wat die nag van sondes en alle
blindheid van die hart verdryf; U het die nag ingestel om te rus soos U die dag ingestel het vir
die werk. So bid ons U, gee dat ons liggame in vrede en rustigheid mag rus, sodat hulle
daarna in staat mag wees om die arbeid wat U ons oplê, af te handel. Matig ons slaap sodat
dit nie onordelik is nie, sodat ons aan liggaam en siel onbevlek mag 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 aanslae
van die duiwel terwyl U ons in u heilige begeleiding neem. En aangesien ons hierdie dag nie
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deurgebring het sonder om grootliks teen U te sondig nie, 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 nie van u aangesig verstoot word nie. Gee ook aan almal wat
siek is, almal wat bedroef is, en alle harte wat onder aanslae verkeer rus en troos deur ons
Here Jesus Christus, wat ons geleer het om 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.
Gebed by die opening van die kerklike byeenkomste
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, U het in u oneindige wysheid en
goedertierenheid dit goedgedink om uit al die mense van die 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 oor die dinge wat voor ons sal dien en
wat betrekking het op die welstand en die stigting van u kerke ooreenkomstig ons amp te
handel. Om hierdie rede moet ons egter self bely dat ons daartoe nutteloos en onbekwaam
is, omdat ons van nature nie in staat is om uit onsself iets goed te kan dink of enigsins te kan
doen nie. Daarom bid ons U, o getroue God en Vader, wil U volgens u belofte, in ons
vergadering wees met u Heilige Gees, wat ons in alle waarheid lei. Neem ook van ons weg
alle misverstand en verkeerde motiewe van die vlees; gee dat u heilige Woord die enigste
reël en maatstaf van al ons beraadslagings en besluite mag wees, sodat dit mag strek tot eer
van u Naam, tot opbou van u gemeente en tot die wegneem van die laste 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
Here God, hemelse Vader, ons dank U van harte dat U dit goeddink om in hierdie land vir U
’n kerk te vergader en dat U daartoe ons diens wil gebruik deur ons die genade te gee om
vry en ongehinderd u heilige evangelie te preek en alle godsdienstige aktiwiteite te kan
beoefen. Daarmee saam dank ons u 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 eensgesindheid verbind het. Ons bid U, o getroue God en
Vader, wil U tog ons die werk waarop ons besluit het genadiglik seën en die werk wat U
begin het, kragtig tot uitvoer bring, terwyl U altyd ’n ware kerk vergader en bewaar by die
suiwer leer, die regte gebruik van die heilige sakramente en die nougesette uitoefening van
die tug. Ons bid U dat U daarenteen alle bose en kwaadwillige planne wat teen u Woord en
Kerk bedink word, tot niet maak [HK, So 48, vr 123]. Versterk al die 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, dat hulle deur die getroue bediening van hulle
ampte u Kerk tot ’n seën mag wees].231 Wil U ook ons owerhede versterk, sodat hulle met
geregtigheid en billikheid gesag voer [Rom 13:4]. Gee dat hulle hele regering daarop gerig
mag wees dat die Koning van 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
231

Nie in oorspronklike teks nie.
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gee dat ons onder hulle ’n rustige en stil lewe mag lei, in alle in volkome toewyding aan U en
in eerbaarheid [1 Tim 2:2]. Verhoor ons, o God en Vader, deur Jesus Christus, u 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]232
[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 diakens geroep is, nou hier in
u Naam vergader het om oor 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 werklik arm is, en die wat dit nie is nie; ons bid dat ons met alle
blymoedigheid en getrouheid die liefdegawes wat deur ons versamel is, aan elkeen mag
uitdeel volgens hulle nood terwyl ons nie die behoeftige lidmate van u geliefde Seun
ongetroos laat bly nie en [aan die ander kant] ook nie aan hulle uitdeel wat dit nie nodig het
nie. Wil U die harte van die gemeentelede met ’n vurige liefde tot die armes laat ontbrand,
sodat hulle oorvloedig van hulle aardse 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 ruim hart sal doen.
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 die
uitdeel daarvan deur ons; wil U die brood van die armes vermeerder, sodat hulle en ons rede
mag hê om U te loof en te dank, terwyl ons die salige koms van u geliefde Seun Jesus
Christus verwag – Hy wat om ons ontwil arm geword het, om ons ryk te maak in ewigheid.
Amen.]
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge. Die
hervertaling van “enigheid” word na die te benoeme Deputate verwys vir finale
vasstelling.

232

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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21.8 RAPPORT DEPUTATE VERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE,
FORMULIERE EN GEBEDE (Artt 96, 181, 326)
RRRRRRRRRR.
Die Rapport word as gestel beskou.
SSSSSSSSSS.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 2.
TTTTTTTTTT. Ds L du P van der Vyver rapporteer namens Kommissie Leerstellig 2.
UUUUUUUUUU.
Besluit:
Goedgekeur.
Die
Ondertekeningsformuliere
vir
Woordbedienaars en proponente ook in die enkelvoud gestel word soos dié vir
professore, ouderlinge en diakens, aangesien dit beter pas by die inhoud daarvan.
VVVVVVVVVV.
Die Sinode besluit voorts: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag
om die Formuliere in al die tale wat in die GKSA gepraat word, te vertaal.
WWWWWWWWWW. RAPPORT

ONDERTEKENINGSFORMULIERE
(Hersiene vertalings – deurgegee aan die kerke vir toetsing)
ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR BEDIENAARS VAN DIE WOORD
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 glo en oortuig is dat al die artikels en leerstukke wat vervat is in die
Formuliere van 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 die Woord van God ooreenstem. Ons
beloof daarom dat ons die bogenoemde leer ywerig sal leer en getrou sal verdedig sonder
om openlik of in die geheim, direk of indirek iets daarteen te leer of te skrywe.
Ons sal ook nie alleen alle dwalinge verwerp wat met hierdie leer in stryd is en ook die wat in
bogenoemde sinode veroordeel is nie, maar ons is ook geneë om hulle te weerlê, te
weerspreek en om alles moontlik te doen om hulle uit die kerk te weer.
As ons ooit enige beswaar of ander opvattings teen hierdie leer mag hê, beloof ons om dit
nie openlik of in die geheim in die prediking of skriftelik, bekend te maak, te leer of te
verdedig nie. Ons sal dit eers aan die kerkraad, klassis of sinode bekend maak om daar
ondervra te word en ons is bereid om ons altyd gewillig aan die oordeel van die kerkraad,
klassis of sinode te onderwerp. Ons verklaar dat ons begryp dat indien ons teen
bogenoemde optree, ons metterdaad van ons dienste geskors sal word.
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 opvatting oor enige artikel van
die Gereformeerde belydenis vra, beloof ons ook hiermee dat ons altyd gewillig en bereid sal
wees vir die tug 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 veronreg is.
Gedurende die tyd van appèl sal ons ons onderwerp aan die uitspraak en die oordeel van die
Streeksinode.
ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR PROPONENTE
Ons ondergetekendes, proponente, verklaar opreg en met ’n goeie gewete voor die Here
met hierdie handtekening 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 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
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openlik of in die geheim 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 onder die aandag van die Streeksinode …… sal bring, sodat ons
daaroor geoordeel kan word, terwyl ons bereid is om ons gewillig aan die oordeel van die
eerwaarde Streeksinode 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 veronreg is. Gedurende die tyd van appèl sal ons ons
onderwerp aan die uitspraak van die Streeksinode …….
Verder verklaar ons dat, as die Streeksinode 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.
Ons verklaar dat ons begryp dat indien ons teen bogenoemde optree, ons deur die
eerwaarde Streeksinode die reg ontneem sal word om voor die gemeente op te tree.
ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR OUDERLINGE EN DIAKENS
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 oortuig
is en glo dat al die artikels en leerstukke wat vervat is in die Drie Formuliere van Enigheid, te
wete die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls,
soos aanvaar in 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 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 gewillig 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 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 veronreg te wees, met dien verstande dat ek gedurende die tyd van appèl my
sal onderwerp aan die uitspraak van genoemde vergadering.
Besluit: Goedgekeur. Die Ondertekeningsformuliere vir Woordbedienaars en
proponente ook in die enkelvoud gestel word soos dié vir professore, ouderlinge en
diakens, aangesien dit beter pas by die inhoud daarvan.
Die hersiening van “Enigheid” en “metterdaad” word na die te benoeme Deputate
verwys vir finale vasstelling.
Die Sinode besluit voorts: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die
Formuliere in al die tale wat in die GKSA gepraat word, te vertaal.
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21.9 RAPPORT DEPUTATE VERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE,
FORMULIERE EN GEBED (Artt 96, 328)
DIE OPENLIKE VERKLARING

XXXXXXXXXX.
Die Rapport word as gestel beskou.
YYYYYYYYYY.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 2.
ZZZZZZZZZZ. Ds L du P van der Vyver rapporteer namens Kommissie Leerstellig 2.
AAAAAAAAAAA.
RAPPORT
1. Opdrag
(Acta, 2006:605)
“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 herformuleer en aan die
volgende Sinode hieroor terug te rapporteer.”
Besluit: Kennis geneem.
2. Interpretasie van opdrag
Uit punt 2.1 (Acta:605) blyk dit dat die Sinode meen dat ’n bestudering en herformulering
van die Openlike Verklaring sinvol kan wees.
Uit punt 2.2 (Acta:605) blyk dit verder dat die noodsaaklikheid van die wysigings aan die
Openlike Verklaring kerkregtelik en kerkhistories aangedui moet word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Kerkhistories
Die Christelike Gereformeerde Kerk het by die Sinode van Zwölle in 1854 ’n Openlike
Verklaring opgestel. Die afgevaardigdes na kerklike vergaderings het deur die openlike
verklaring hulle instemming met die Gereformeerde leer, diens en tug betoon. Twee
historiese faktore het hiertoe aanleiding gegee:
’n Verskeidenheid van kerke en kerkgenootskappe het in die tyd in die Nederlande
begin ontstaan. Die Christelike Gereformeerde Kerk, wat in 1834 afgeskei het van
die Nederlandse Hervormde Kerk, moes daarom sy eie identiteit omskryf.
Die Christelike Gereformeerde Kerk het gereageer teen die kerkbegrip wat in die
Nederlandse Hervormde Kerk onder invloed van die Verligting ontstaan het.
Hiervolgens is die kerk gesien as ’n vereniging van persone met gemeenskaplike
doelstellings wat besluite op ’n meerderheidsgrondslag neem (vgl. Spoelstra
1989:283, Bos, 1950:189). Die Christelike Gereformeerdes wou deur die openlike
verklaring beklemtoon dat die kerk nie ’n gewone genootskap van mense is nie,
maar dat dit funksioneer op die grondslag van Skrif, Belydenis en Kerkorde.
Die Christelike Gereformeerde Kerk wou ’n vrye Gereformeerde Kerk wees
ooreenkomstig die leer, diens en tug van die Sinode van Dordt. Die Openlike Verklaring
het hierdie grondslag van die Christelike Gereformeerde Kerk beklemtoon, en
afgevaardigdes na kerklike vergaderings aan hierdie grondslag gebind (vgl. Spoelstra,
1963:182). Ds Dirk Postma was afkomstig vanuit die Christelike Gereformeerde Kerk
en het op die GKSA-Sinode van 1862 voorgestel dat ’n Openlike Verklaring voorgelees
moet word by die konstituering van die vergadering (GKSA, 1862:art 12). In hierdie
Openlike Verklaring het die Sinode sy instemming betuig met die Drie Formuliere van
Eenheid, die Dordtse Kerkorde van 1618,1619 en die liturgie van die Gereformeerde
Kerk in Nederland. Die verklaring het ook alle kerke wat die Dordtse leer, diens en
kerkregering aanvaar, uitgenooi tot korrespondensie en kerklike gemeenskap met die
GKSA (GKSA, 1862:art 12). Die Sinode van 1863 (art 9) het besluit om die Openlike
Verklaring te herformuleer. Die herformulering bevat ’n uitdruklike verwysing na die
Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls as die
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drie formuliere van Eenheid. Geen wesentlike inhoudelike veranderings is egter
aangebring nie. Die Sinode van 1894 (art 3) het besluit dat Algemene (Partikuliere
Sinodes) self moet besluit of die Openlike Verklaring met die konstituering voorgelees
sal word, al dan nie. Die Openlike Verklaring is in opdrag van die Sinode van 1913 (art
87) in Afrikaans vertaal, en sedertdien onveranderd gehandhaaf.
’n Hersiening van die taal van die Openlike Verklaring kan kerkhistories gesproke nodig
wees, omdat die huidige verklaring bykans ’n eeu lank in gebruik is, en die Afrikaanse
taal sedertdien bepaalde veranderings ondergaan het. Die Openlike Verklaring bevat in
sy huidige vorm verskeie argaïsmes en toutologiese begrippe wat aangespreek behoort
te word. Die sinskonstruksies is soms lank en lomp en kan meer eenvoudig gestel
word.
Besluit: Kennis geneem.
4. Kerkregtelike oorwegings
Die doel van die Openlike Verklaring is dat die afgevaardigdes deur hulle instemming met
die verklaring hulle geloofsbriewe formeel onderskryf (Handleiding by die Kerkorde,
1966). Die Openlike Verklaring bevat dus nie ’n mandaat wat deur die gekonstitueerde
vergadering voorgeskryf word nie, maar wel ’n mandaat wat op die vergadering self
saamgestel word (vgl. Spoelstra, 1989:211).
Die funksie van die openlike verklaring is drieërlei:
Eerstens omskryf dit die kode en orde waarvolgens kerklike sake in kerklike
vergaderings gehanteer word. Sodanige omskrywing is noodsaaklik vir die ordelike
funksionering van die kerk en kerklike vergaderings (1 Kor 14:40, art 86).
Tweedens dien die Openlike Verklaring kerklike eenheid deur Gereformeerdes se
eenheid in leer, diens en tug te omskryf, en alle kerke wat dieselfde grondslag
onderskryf, uit te nooi tot korrespondensie en daadwerklike eenheid.
Derdens het die Openlike Verklaring ’n getuieniskarakter. Die afgevaardigdes getuig
openlik en in die openbaar van hulle Gereformeerde geloof.
Besluit: Kennis geneem.
5. Ekumeniese vergelykings
Die Openlike Verklaring van die Christelike Gereformeerde Kerke lê, in vergelyking met
die Openlike Verklaring van die GKSA, sterker klem op die noodsaak vir getuienis. Dit
bevat onder meer verwysings na teksgedeeltes soos Johannes 8:31 en Matteus 10:32.
Inhoudelik is daar egter nie wesentlike verskille nie. Die Openlike Verklaring van die
Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) bevat twee aksente wat die GKSA se
verklaring nie eksplisiet bevat nie. Dit beklemtoon die feit dat Christus die Enigste Hoof
van die kerk is en dat kerklike vergaderings alleen besluite neem in die lig van Skrif en
belydenis. Verder word verklaar dat die kerke na onderlinge eenheid in Woord en Gees
sal soek en in eenheid sy stryd in die wêreld sal stry.
Besluit: Kennis geneem.
6. Sake om oor te besluit
Die huidige Openlike Verklaring bevat argaïese en toutologiese taalgebruik wat
aangespreek behoort te word. Die sinne wat gebruik word, is soms lank en lomp, en
kan meer eenvoudig gestel word.
Die feit dat Christus die enigste Hoof van die Kerk is, behoort beklemtoon te word,
aangesien kerklike vergaderings die gesag van Christus bedien.
Die insluit van die beginsel van kerklike eenheid na binne, en nie net na buite nie, kan die
eenheidsoekende karakter van die openlike verklaring versterk.
Besluit: Kennis geneem van 6.1 tot 6.3.

7. Herformulerings
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Die begrippe wat met meer resente Afrikaanse terme vervang is, asook toutologiese
begrippe wat geskrap is, is onderstreep. Sinkonstruksies wat geherformuleer is, is in
skuins gedruk.
OORSPRONKLIKE WEERGAWE
Die sinodale vergadering van die
Gereformeerde Kerke verklaar openlik en
elke lid vir homself as volg:
Ons omhels van harte en met ’n goeie
gewete die Formuliere van Eenheid wat
deur die Sinode van die Gereformeerde
Kerke in Nederland, gehou in Dordrecht in
die jare 1618-19, vasgestel en uitgegee is,
naamlik die Heidelbergse Kategismus, die
37 Artikels van die Nederlandse
Geloofsbelydenis, die Dordtse Leerreëls of
5 Artikels teen die Remonstrante as ons
Belydenis en ons beloof om dit deur die
genadekrag van die Heilige Gees volgens
Gods Woord te handhaaf, elkeen volgens
sy ampspligte.

GEREDIGEERDE WEERGAWE
Die sinodale vergadering van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
verklaar openlik en elke lid vir homself
soos volg:

Ons glo van harte in God Drie-enig, Vader,
Seun en Heilige Gees wat Hom in sy
Woord openbaar. Ons glo dat Jesus
Christus die enigste Hoof van die kerk is
en dat Hy sy kerk deur sy Woord en Gees
regeer. Ons aanvaar met ons hele hart en
’n goeie gewete die Drie Formuliere van
Eenheid wat deur die Dordtse Sinode van
1618/19 as Belydenis aanvaar is, naamlik
die Heidelbergse Kategismus,
Nederlandse Geloofsbelydenis en die
Dordtse Leerreëls as ons belydenis. Ons
beloof om hierdie waarheid deur die
Ook die Liturgie deur genoemde sinode genadige leiding en verligting van die
vasgestel aanvaar ons as voorskrif in die Heilige Gees volgens God se Woord te
uitoefening van die heilige erediens.
handhaaf.
Met betrekking tot die Kerkregering sal ons
ons hou aan die kerkorde van
Ons aanvaar vir die eredienste die
bogenoemde sinode van Dordrecht soos
liturgiese beginsels en riglyne soos
dit gewysig is deur die sinodes van die
vasgestel deur die Sinode van Dordrecht,
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
en soos gewysig deur die Sinodes van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Almal wat met ons dieselfde dierbare
geloof verkry het deur die genade van die
In kerkregering handhaaf ons die Dordtse
Heilige Gees en dit met ons wens te bely
kerkorde, soos aanvaar in 1618/19, en
en te betrag, nodig ons hartlik uit tot ons
gewysig deur die Nasionale Sinodes van
kerklike gemeenskap.
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Ons wens is om met alle kerke in hierdie
wêrelddeel en in ander lande wat dieselfde
met ons bely en betrag, die innigste
broederlike gemeenskap en
korrespondensie te onderhou.
Mag dit die Here genadiglik behaag om sy
dierbare Woord aan baie harte te heilig. Dit
is die wens en bede van bogenoemde
sinodale vergadering dat daardeur en deur
die werking van die Heilige Gees al die
uitverkorenes vergader en al die ware
gelowiges in een kerklike gemeenskap
verenig word (Acta 1863:8).

Ons verklaar as vergadering dat ons na
ware onderlinge eenheid streef, en dat ons
as liggaam van Christus in die wêreld vir
die ware geloof getuig. Almal wat deur die
genadige werking van die Heilige Gees
dieselfde dierbare geloof verkry het, en dit
saam met ons wil bely en handhaaf, roep
ons hartlik op tot kerklike gemeenskap.
Ons wens is om met alle
kerkgemeenskappe wat dieselfde as ons
glo en bely, die innigste
geloofsgemeenskap en kerklike
korrespondensie te onderhou.
Mag die Here in sy genade gee dat baie sy
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Woord deur die werking van die Heilige
Gees sal aanneem. Mag al die
uitverkorenes geroep en as ware
gelowiges in een kerklike gemeenskap
verenig word.
Dit is ons wens en bede.
Motivering
Die volle naam van ons kerkverband is ter wille van volledigheid ingevoeg.
Die verwysing na die Drie-Enige God is ingevoeg om die duidelike onderskeid tussen
die Godsbegrip van die Christelike geloof en ander gelowe te onderskei.
Die verwysing na Christus as die Hoof van die Kerk is ingesluit omdat kerklike
vergaderings die gesag van Christus bedien.
Die volgende argaïese begrippe in die openlike verklaring is met meer resente
Afrikaanse begrippe vervang:
omhels – aanvaar
Genadekrag van die Heilige Gees – genadige leiding en verligting van die Heilige Gees
volgens God se Woord. Die begrip genadekrag is argaïes en moeilik verstaanbaar.
Ons meen dat die voorgestelde formulering die bedoeling meer verstaanbaar
oordra.
nodig – roep ons op.
betrag – handhaaf.
broederlike gemeenskap – geloofsgemeenskap.
Aan baie harte te heilig – aanneem.
Die volgende toutologiese begrippe is geskrap:
37 Artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis
Die Dordtse Leerreëls of vyf artikels teen die Remonstrante
elkeen volgens sy ampspligte
Die Openlike Verklaring moet helder en duidelik wees. Die verklaring is daarom op
verskeie plekke eenvoudiger en korter gestel, sonder dat die inhoud van die Openlike
Verklaring verander is (vergelyk die skuinsgedrukte gedeeltes in die oorspronklike
verklaring).
Die uitdrukking ook die liturgie van die genoemde Sinode is uitgebrei met liturgiese
beginsels en riglyne soos vasgestel deur die Nasionale Sinodes. Die rede hiervoor is
dat die Nasionale Sinode besluite oor die liturgie in eredienste geneem het wat
uitbreidings bied op die liturgiese beginsels wat die Sinode van Dordrecht vasgestel
het (vgl. Acta 1997:731-768).
Die uitdrukking [Ons verklaar as vergadering dat ons na ware onderlinge eenheid
streef, en dat ons as liggaam van Christus in die wêreld vir die ware geloof getuig] is
bygevoeg om die openlike verklaring se getuieniskarakter en eenheidsoekende
karakter na binne te versterk.
Die begrippe uitverkorenes en ware gelowiges in die laaste paragraaf is vatbaar vir
misverstand, omdat die indruk gelaat kan word dat nie alle uitverkorenes ware
gelowiges is nie. Die sinsnede is geherformuleer om die oorspronklike bedoeling
duideliker verstaanbaar te maak.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge. Die
Openlike Verklaring wat in die ander tale wat in die GKSA gebruik word, vertaal moet
word en vir afhandeling na die te benoeme Deputate verwys word.
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21.10

RAPPORT STUDIEDEPUTATE VROUE
DIAKEN/GEORGANISEERDE
VORME
DIENSWERK (Art 258)

IN DIE
VAN

DIENS VAN
DIAKONALE

BBBBBBBBBBB.
Besluit: Die Rapport van die Studiedeputate wat voortspruit uit die
besluite van Sinode 2006, is met die rojering van die besluit (kyk Rapport by 21.13 in
Handelinge 2009) nie meer op die tafel van hierdie Sinode nie.
CCCCCCCCCCC.
RAPPORT
1. Formele aspekte
1.1 Opdrag
“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” (Acta 2006, art 20.1:N, 415).
Saamgevat behels die opdrag die volgende:
1.1.1 Die Sinode 2009 moet op Skrifgronde geadviseer word
(i)
of vroue in die diens van diaken kan staan al dan nie
(ii) en/of vroue in ander vorme van diakonale dienswerk kan dien al dan nie.
1.1.2 Bogenoemde moet geskied met inagneming van
(i)
alle relevante materiaal
(ii) insluitend die stukke op tafel van Sinode 2006
(iii) die inhoudelike van die Rapport van Sinode 1988 (Acta 1988:507 – Deel 2: Die
vrou in die besondere ampte).
1.1.3 Die advies (1.1.1) moet so geskied
(i)
dat duidelike gronde aangedui word indien enige Sinodebesluit(e) deur die
betrokke aanbevelings aan Sinode 2009 verander moet word sodat ’n vas en
bindende besluit geneem kan word.
1.2 Werkswyse
Die volgende relevante materiaal is beskikbaar gemaak vir bestudering:
1.2.1 Rapport/Besluit/Ongepubliseerde Bylae Sinode 1988 rakende die vrou in die
besondere ampte
1.2.2 Sinode 2000
1.2.2.1 Rapport 1 – Deputate: Vrou in die amp (artt 73, 185, 186) – p3.
1.2.2.2 Kommissierapport – p18.
1.2.2.3 Rapport 2 - Deputate: Vrou in die amp – p30.
1.2.2.4 Kommissierapport – p36.
1.2.2.5 Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Wes-Transvaal oor die vrou in die kerk (artt
74, 206, 230) – p37.
1.2.2.6 Kommissierapport – p38.
1.2.3 Sinode 2003
1.2.3.1 Beswaarskrif WC Vergeer en JJ Janse van Rensburg teen besluite van die Sinode
1988 – die vrou in die besondere ampte (artt 8, 43.4, 234) – p45.
1.2.3.2 Kommissierapport – p51.
1.2.3.3 Rapport van die Deputate Leerstellige Sake: Vroue in die kerk (artt 43.1, 235) –
p58.
1.2.3.4 Kommissierapport – p97.
1.2.3.5 Minderheidsrapport ten opsigte van gedeeltes van die Rapport insake die plek van
die vrou in die kerk (Artt 43.3, 235) – p101.
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1.2.3.6

Rapport van die Deputate Leerstellige Sake alternatiewe gedeeltelike Rapport –
vroue in die kerk (artt 43.2, 235) – p102.
1.2.4 Sinode 2006
1.2.4.1 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort oor besluit van Sinode 2003
oor vroue in die kerk (artt 11, 46) – p116.
1.2.4.2 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George oor besluit van Sinode 2003 oor die
verkiesbaarheid van vroue as diakens (artt 11, 44) – p120.
1.2.4.3 Beswaarskrif van AH Stavast, AH Klopper en RL Vorster oor besluit van Sinode
2003 oor die vrou in die amp (artt 11, 57) – p124.
1.2.4.4 Beswaarskrif Klassis Soutpansberg oor besluit van Sinode 2003 oor toelating van
die vrou in die diakenamp (artt 11, 56) – p131.
1.2.4.5 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Bosveld teen besluite van die Nasionale
Sinode 2003 – vrou in die amp (artt 11, 55) – p138.
1.2.4.6 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos oor besluit van Sinode 2003 oor die vrou
in die besondere ampte (artt 11, 45) – p149.
1.2.4.7 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos oor besluit van Sinode 2003 oor die vrou
in die besondere amp van diaken – inhoudelik (artt 11, 45) – p150.
1.2.4.8 Beswaarskrif, Klassis Pretoria Moot oor verkiesbaarheid van vroue tot die amp van
diaken (artt 11, 58) – p161.
1.2.4.9 Beswaarskrif GJC Jordaan en MJ du Plessis teen besluite van Sinode 2003 insake
vroue in die diakenamp (Handelinge 2003:593, artt 21.11) (artt 11, 60) – p174.
1.2.4.10 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Bosveld teen besluite van die Nasionale
Sinode 2003 – vrou in die amp van diaken (artt 11, 61) – p178.
1.2.4.11 Tersaaklike gedeeltes in 2006 Minderheids- en Meerderheidsrapport insake vroue
in besondere ampte.
1.2.4.12 Nie-behandelde K-rapporte van verskeie Kommissies na aanleiding van stukke
(Beswaarskrifte/Beskrywingspunte) teen besluit 2003 oor die vrou en die
diakenamp, soos opgeneem in die Agenda van 2006 vir moontlike besluitneming.
1.2.5 Kommentaar van die Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) aan die GKSA
na aanleiding van die besluit van die GKSA in 2003 oor die diakenamp.
1.2.6 Studiestuk Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
1.3 Drie “besprekingstandpunte” is aan die hand van relevante materiaal bestudeer
1.3.1 Die vrou kan in die diens van diaken staan.
1.3.2 Die vrou kan in ’n afsonderlike diakonale diens staan.
1.3.3 Die vrou kan nie in die diens van diaken staan nie.
1.4 Die volgende uitgebreide toepaslike tematiese studies is gedoen:
1.4.1 Verantwoordbare Hermeneutiese model.
1.4.2 Besondere dienste Skriftuurlik en Kerkordelik beskou.
1.4.3 Toepaslike openbaringshistoriese lyne in die Skrif.
1.5 Formaat van Rapport
1.5.1 Tersaaklike vertrekpunte (punte 2 en 3) word by aanvang van die Rapport
weergegee.
1.5.2 Die geïntegreerde resultaat van studie deur Deputate (spesifiek van tersaaklike
Skrifdele) word waar toepaslik in hulle ooreenkoms en verskille in verstaanswyses
weergegee.
1.5.3 Die Rapport konkludeer met aanbevelings vir besluitneming deur die Sinode.
2. Tersaaklike vertrekpunt: Kerkregtelike aspekte met betrekking tot die besondere
dienste233
2.1 Die woorde “diens” en “amp”
233

Hierdie afdeling van die Rapport maak ruim gebruik van die boek waartoe die GTV opdrag gegee het,
naamlik “Breed, Douw G; Van Rensburg, Fika J; Jordaan, Gert JC. 2008. Manlik en vroulik in die kerk:
geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies”, veral
p11-30.
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In ’n poging om die betekenis van die woorde “diens” en “amp” te omskryf, is dit nodig
om die onderbou vir die begrippe in die Nuwe Testament, geleë in die woord diakonia
na te gaan. In die Nuwe Testament word diakonia in besonder gebruik vir werk wat in
opdrag van iemand anders uitgevoer word. Hierdie Griekse woord kom volgens Louw
& Nida (1988b:59) binne verskillende betekenisvelde in die Nuwe Testament voor, nl.
diens, bediening, voorsiening, tafeldiens en bydrae. Dit is egter duidelik dat die
betekenis waarvoor die woord “amp” in Afrikaans gebruik word, goed vergelyk met die
betekenis in die betekenisveld “bediening” (“rol” of “posisie van diens”). Hoewel
sommige kerkregtelikes meen dat die woorde “diens” en “amp” sinonieme is, is die
woord “diens” bruikbaarder, omdat die woord “amp” in Afrikaans ’n betekenis van
status of posisie verkry het. Die woord “diens” maak duidelik dat die dienswerk (met
inbegrip van die woorde wat daarvoor in die Nuwe Testament gebruik word) in die kerk
in nederigheid en toewyding aan Christus as die enigste Hoof van die kerk moet
geskied. Omdat alle Christelike werk egter met die term “diens” beskryf kan word, is dit
nodig om amp te omskryf as “besondere diens”, om dit sodoende van die diens wat
alle gelowiges verrig, te onderskei. Dit moet in ag geneem word dat die woord “diens”
ook soms vir “besondere diens” gebruik word, bv. wanneer “diens” verwys na die diens
van ouderling/diaken/predikant. In hierdie Rapport word die term “besondere diens”
eerder as “amp” gebruik.
2.2 Die oorsprong van die besondere dienste
Die oorsprong van die besondere dienste lê by God self, en nie by die mens nie. God
die Vader het sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur. Met sy doop is Jesus Christus
deur die Heilige Gees tot die eintlike Ampsdraer in die kerk gesalf: Hy beklee ’n
drievoudige diens as hoogste Profeet en Leraar, enigste Hoëpriester en ewige
Koning.234 Christus maak egter ook van mense se diens in die uitoefening van sy
dienswerk gebruik. Hy maak nie meer van die Ou-Testamentiese besondere dienste
gebruik nie, want in en deur Hom is hulle ten volle vervul. Hy gee egter nuwe
besondere dienste wat tegelyk kontinue en diskontinue lyne met die Ou-Testamentiese
dienste van profete, priesters en konings het. Hy stel eerstens apostels aan, eers
direk235, en toe die plaasvervanger-apostel (Mattias) indirek deur middel van die ander
apostels, die gemeente en die lot.236 Paulus is later deur Hom as apostel geroep.237 In
die gemeentes, wat Christus toe deur die dienswerk van die apostels laat ontstaan het,
gee die Heilige Gees ’n verskeidenheid gawes wat die gelowiges in die uitvoering van
God se wil moet gebruik. Hierdie gawes is verskillende bekwaamhede en vermoëns
wat die Heilige Gees vir mense gee en waardeur Hy hulle in staat stel om met
bepaalde dienswerk tot opbou van die kerk te werk.238
Met hierdie gawes is en word op verskillende manier gedien:
(i)
Gewoonlik dien gelowiges daarmee spontaan (op eie inisiatief) en insidenteel,
waar die geleentheid hom daarvoor voordoen. Hierdie vorm van diens deur elke
lid van die gemeente is deel van die uitlewing van dit wat “die amp van die
gelowige” genoem word.239
(ii) Soms is die gawes ook in langer-durende en meer georganiseerde dienswerk
benut. Dit lyk asof hierdie soort diens veral te doen gehad het met hulpverlening
aan apostels.240
(iii) Party gelowiges word deur die Here d.m.v. sy kerk aangewys en aangestel om
hulle gawes te beoefen in een van die blywende besondere dienste wat Hy in die

234
235
236
237
238
239
240

Matt 23:8, 10; Rom 15:8; 1 Kor 15:25; Heb 3:1; 8:6; 13:20; 1 Pet 2:25; 5:4; vgl. HK, 12
Mark 3:14; Luk 6:12-16
Hand 1:15-26
Gal 1:15-16
Rom 12:6-8; 1 Kor 12; 1 Pet 4:10-11
Luk 10:38; Hand 16:15; 19:26; Tit 2:3-5; 1 Pet 4:10a; Bylae-1988, pt7.2
Luk 8:1-3; 10:1-17; Rom 16:3,6,9,12; 1 Kor 16:15-16; Kol 4:7,10-11, 14
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kerk ingestel het.241 Hierdie besondere dienste in die Nuwe-Testamentiese kerk is
dié van herder en leraar, ouderling en diaken.242
2.3 Onderskeid tussen algemene en besondere diens
Alle gelowiges het deel aan die salwing in Christus (HK, So 12) en is profeties,
priesterlik en koninklik geroep tot diens. Alle gelowiges staan in “die amp van die
gelowige” (vgl. NGB, 29). Uit die Nuwe Testament is dit duidelik dat daar wel ’n
onderskeid is tussen iemand wat in die “amp van die gelowige” diens verrig en iemand
wat byvoorbeeld in die “besondere diens” van profeet of ouderling dien.243 Wat die
besondere dienste van die ander vorms van dienslewering in en deur die kerk
onderskei, is nie die besondere gawes wat ampsdraers het nie, ook nie die inhoud van
die dienswerk wat gedoen word nie, ook nie dat die besondere diens belangriker is as
die diens van gelowiges nie of dat iemand wat in ’n besondere diens staan meer van
die Gees ontvang het as ander gelowiges nie. Die unieke van die besondere dienste is
veral die spesiale sorg wat hulle moet dra dat “die ware godsdiens onderhou, die ware
leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou, en die
armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word” (NGB, 30).
2.4 Die gesag van die besondere dienste
Naas die feit dat Christus Hoof is oor owerhede en magte244 en oor hulle regeer met
onderwerpende mag, is Christus ook Hoof van die kerk.245 As Hoof van die Kerk beskik
)246. Die woord
(gesag) gee uitdrukking aan
Hy oor alle gesag (
die alleenmag en gesag wat God in Homself het en wat Hy aan sy Seun gegee het.247
Christus dra sy gesag aan geen mens of instansie oor nie.248 Die kerk het dus net een
Hoof en dit is Jesus Christus.
Belangrike Skrifdele in hierdie verband is Matt 16:18-20 en 18:17 wat oor die
sleutelmag handel. Christus gee hiermee aan die kerk bevoegdheid (potestas), maar
nie eie gesag (auctoritas) nie.249
Tog is daar in die kerk sekere persone in die besondere dienste wat die gesag van
Christus op ’n besondere wyse moet bedien. Omdat Christus egter die enigste Hoof
van die kerk is, moet dit só verstaan word dat hierdie persone nie uit hulleself gesag
het nie, maar in hulle besondere diens bedien hulle bloot die gesag van Christus. Hulle
tree dus op met bedienende gesag,250 en is hieroor verantwoording aan die Koning van
die kerk verskuldig.251
In die lig hiervan is die mense wat in besondere dienste is nie in een of ander
magsposisie bo die gemeente nie. Die mense in besondere dienste is deel van die
gemeente. Soos ligamente in ’n liggaam het hulle ’n spesifieke funksie binne die
gemeente, volgens die opdrag en aard van elke besondere diens. Hierdie funksie voer
hulle binne die gemeente as deel van die gemeente uit met die oog daarop dat die
Hoof van die liggaam se 9
-skap erken word en gestalte vind.252 Mense wat dus
241
242
243
244
245
246
247
248
249

250
251
252

Hand 6:1-6; 14:23; 1 Kor 12:28; Ef 4:11; Flp 1:1; 1 Tess 5:12-13; 1 Tim 3:1-13; 5:17-20; 2 Tim 2:2; Tit 1:59; Heb 13:17; Jak 5:14; 1 Pet 5:1-4; Op 4:4
1 Kor 12:28; Ef 4:11; 1 Tim 3:1-12; 5:17
As Paulus in Filippense 1:1 na die ouderlinge en diakens verwys, blyk dit dat hy spesifieke mense in die oog
het en nie alle gelowiges in die algemeen nie.
Kol 2:10
1 Kor 11:3; Ef 1:22; 4:15; 5:23; Kol 1:18; 2:19
Joh 10:18
Matt 28:18-20
Op 3:7
Calvyn (Inst 4,8,1; 11,1; 4, 10) verwys na drieërlei bevoegdheid (potestas)249 nl. potestas doctrinae
(bevoegdheid om te leer), potestas iurisdictionis (bevoegdheid om te regeer) en potestas in legibus ferendis
(bevoegdheid om wette te maak).
Hierdie bediening van die gesag word ook deur die ampsdraers-in-oorleg-met-mekaar en onder wedersydse
toesig uitgeoefen (Hand 20:28; 1 Tim 4:14).
Tit 1:7 [“rentmeester”]; Heb 13:17
Ef 4:7-16; 1 Kor 12:28vv
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deur Christus gegee is om in die besondere dienste te dien, moet soos dienaars253 en
slawe254 wees: hulle mag geensins op grond van vermeende eie gesag optree nie;
hulle mag net die gesag van hulle 9
bedien.
2.5 Bevinding t.o.v. kerkregtelike aspekte met betrekking tot die besondere dienste
2.5.1 Die vermelde kerkregtelike aspekte as tersaaklike vertrekpunt verskil in geen aspek
van kerkregtelike aspekte waarvan in vorige studies van die GKSA uitgegaan is in
die bestudering van vroue in die besondere dienste nie.
2.5.2 Die vermelde kerkregtelike aspekte as tersaaklike vertrekpunt hou nie in dat enige
bestaande sinodebesluite na aanleiding van hierdie deel van die Rapport verander
moet word nie (1.1 van Rapport).
3. Tersaaklike vertrekpunt: Hermeneutiese model255
3.1 Inleidende opmerking in die evaluering van eksegese
In die bestudering van die vraagstuk van vroue in die besondere dienste word daar,
soos by ander eksegetiese vraagstukke, van sekere voorveronderstellings en
vertrekpunte uitgegaan. Alle eksegese en hermeneuse wat oor die vraagstuk van
vroue in die besondere dienste gedoen word, word in die lig van hierdie
voorveronderstellings en vertrekpunte beoordeel en word besluit of dit geoorloof of
ongeoorloof is. Geoorloofde eksegese en hermeneuse word verder aan die hand van
die eksegetiese raamwerk van die grammaties-historiese model beoordeel, naamlik of
dit eksegeties houdbaar of onhoudbaar is.256 Verder word ook geoordeel of dit
eksegeties oortuigend is. Eksegese kan meer of minder oortuigend wees. Vanweë
ons menslike beperktheid en ons sondigheid, kan dit gebeur dat eksegete wie se
eksegese in die lig van die uitgangspunte geoorloof is en wat eksegeties houdbaar en
oortuigende eksegese doen, tog ’n Skrifgedeelte verskillend verstaan – selfs binne een
kerkverband. In sulke gevalle word in hierdie rapport aangetoon waar die moontlike
swak en sterk punte van dié eksegese en hermeneuse is.
3.2 Skrifbeskoulike vertrekpunte t.o.v. Hermeneutiese Model
Die Bybel is die ewige en altyd-geldende Woord van God wat Hy deur die inspirasie
van die Heilige Gees tydgerig vir en deur mense laat boekstaaf het. Hierdie
voorveronderstelling bevat die volgende hoofmomente:
3.2.1 Die Bybel is die geskrewe Woord van God
Die belydenis dat die Bybel die geskrewe Woord van God is, hou in dat God die
Subjek en die Objek van die Bybel is. God openbaar dus Homself en sy wil aan
mense in die Bybel. Die feit dat God die Outeur van die Bybel is, hou in dat die
verskillende Bybelboeke in onderlinge openbaringshistoriese samehang verklaar
moet word. In die proses van “op skrif stel” van die Bybel het God van mense en
menslike aktiwiteit gebruik gemaak. God se openbaring in die Bybel vind dus plaas in
die taal en konteks van die betrokke mense wat God geroep het om sy openbaring op
te teken. Die Bybel is dus die Woord van God, en wel op so ’n wyse dat al die
historiese en menslike aspekte daarvan ten volle te verreken is. In hierdie sin is die
Bybel God se Woord in menswoorde (vgl. Bv. Luk 1:1-4; Op 1:1-3).
3.2.2 Die Bybel is ewig en altyd-geldend
3.2.2.1 God se gesagvolle openbaring vir alle tye
253
254
255

256

1 Tim 4:6
2 Tim 2:24
Hierdie afdeling van die rapport maak ruim gebruik van die boek waartoe die GTV opdrag gegee het,
naamlik “Breed, Douw G; Van Rensburg, Fika J; Jordaan, Gert JC. 2008. Manlik en vroulik in die kerk:
geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies”, veral
p37-64.
Berus op die oortuiging dat God se Woord wel sy openbaring van die vasstaande, onveranderlike
waarheid oor Homself, sy wil en ons verlossingsweg bevat. Daarom is berekend gekies vir die terme
“eksegeties houdbaar/onhoudbaar”. Daarmee word gesê dat eksegese geweeg moet word aan die eksegetiese
raamwerk van die grammaties-historiese model. As eksegese wel aan die vereistes van dié raamwerk
beantwoord, word dit beskou as eksegeties houdbaar.
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3.2.2.2

Die belydenis dat die Bybel ewig en altyd-geldend is, beteken in die eerste plek dat
God die Bybel bedoel het om sy openbaring aan mense van alle tye, plekke en
omstandighede te bring; ook dat die Bybel gesag het en die openbaring van God se
wil is. Hierdie belydenis hou verder in dat die Bybel geag word as die maatstaf vir
die standpunt oor God, die verhouding met Hom, die mens se leefstyl en
verhouding met ander mense sowel as met die skepping.
Selfgetuienis
Die werklikheid dat die Bybel ewig en altyd-geldend is, kan nie deur middel van
eksterne getuienis bewys word nie. Die inhoud van die Skrif self oortuig egter die
leser van sy gesag wanneer die Heilige Gees die Woord van God aan mense bring
deur hierdie geskrifte. Die Heilige Gees maak die gelowige dus bewus van die
gesag van hierdie geskrifte (Joh 14:26; Joh 16:12-15; 1 Kor 2:10-14; 2 Kor 3:1418).

3.2.2.3

Skopus en aard van die Bybel
Ten diepste bied God in die Bybel sy openbaring
(i)
oor Homself (wie Hy is en wat Hy doen: God, Here, Skepper van alle dinge,
Onderhouer en Regeerder),
(ii) oor die wyse waarop Hy verlossing bewerk (dat Hy in Christus die sonde
oorwin en sodoende die verhouding tussen Hom en sy beelddraer herstel tot
dié van Vader en kind),
(iii)
oor hoe Hy as Here en God gedien en geëer word (hoe die verloste in alles
wat hy/sy doen, sê en dink moet wys dat hy/sy vanuit ’n herstelde verhouding
met God leef).
3.2.2.4 Skopus van die Bybel en samelewingskonvensies
Die Bybel is nie in die eerste plek bedoel om (samelewing)strukture te herskep of te
herstruktureer nie, maar om mense se harte te verander. Deur die veranderde harte
verander die Woord die bepaalde samelewingstrukture en word spesifieke
samelewingskonvensies hervorm (bv. slawerny). God roep dus mense met
bekeerde harte om die samelewing te reformeer. Soms vind hierdie reformasie van
die samelewing spoedig plaas; soms gebeur dit egter eers deur die verloop van
baie eeue.
3.2.2.5 Hermeneutiese implikasies
In die belydenis van die ewigheid en altyd-geldendheid van die Bybel, is dit nodig
om ’n skerp onderskeid te maak tussen dit wat in die Bybel geskryf staan en die
leser se eie verklaring daarvan. Dit wat in die Bybel geopenbaar word, staan vas,
maar die leser se verklaring daarvan moet altyd weer aan die Bybel gekontroleer
word. Hierdie kontrole hou onder andere die volgende in:
(i) Skrifgetroue Bybelnavorsers tree nie op asof hulle die eerstes is wat onder
leiding van die Heilige Gees die Bybel bestudeer nie. Hulle raadpleeg
begaafde persone en/of hulle werke, wat self die leiding van die Heilige Gees
gesoek het, om hulle eie verklaring daarmee te weeg.
(ii) Skrifgetroue Bybelnavorsers hou vol met bestudering van die Bybel in ’n
poging om te bepaal of ander dele van die Bybel nie lig werp op ’n onderdeel
waarmee hulle worstel nie, terwyl hulle voortdurend bid vir en wag op die
leiding van die Heilige Gees.
(iii) Skrifgetroue Bybelnavorsers maak voortdurend erns met Skrifbeginsels wat vir
suiwer Skrifverklaring noodsaaklik is.
3.2.3 Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer
Die Bybel is God se Woord wat Hy besluit het om aan mense te openbaar deur
mense dit in menslike woorde en geskrifte te laat opteken het (vgl. Bv. 2 Tim 3:16-17;
2 Pet 1:19-21). In hierdie proses het God die menslike skrywers se arbeid op so ’n
wyse geïnspireer dat dit as organiese inspirasie getipeer word waardeur sy
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openbaring aan mense oorgedra kon word. Hierdie inspirasie het gebeur met
insluiting van die skrywers se eie persoonlikhede, agtergrond en ander
omstandighede, en elkeen het ook binne die konteks van hulle eie historiese situasie
geskryf. Organiese inspirasie hou in dat dit ongeldig is om net sekere dele van die
Bybel as Goddelik geïnspireer te beskou.
3.2.4 Die Bybel het tydgerig ontstaan, maar is nie tydgebonde nie
In samehang met die organiese inspirasie van die Bybel is die feit dat die boeke van
die Bybel tydgerig ontstaan het. Die menslike skrywers het die taal, idioom, literêre
genres en argumentasiestyl van hulle tyd gebruik om die geïnspireerde Woord op
skrif te stel. Die Bybel is dus geformuleer in die taal en idioom wat die eerste lesers
kon verstaan en spreek hulle binne hulle eie historiese situasie en
lewensomstandighede aan. Dit maak nie die Bybel tydgebonde en gevolglik in
betekenis en toepassing beperk tot die historiese situasie en lewensomstandighede
van die eerste lesers nie. God se Woord reik déúr die tyd en omstandighede van die
eerste lesers tot die mense van alle tye. Soos die tale waarin die Bybel geskryf is,
vertaal kan word om latere lesers elkeen in hulle eie taal te bereik, so kan ook die
tydgerigtheid van die Bybel “vertaal” word om latere lesers elkeen binne hulle eie tyd
en omstandighede te bereik. Hierdie laasgenoemde “vertaal”-proses staan bekend as
hermeneuse. Hierdie aktiwiteit van hermeneuse behels dat God se openbaring
onveranderd tot die hedendaagse mense in hulle eie situasie en omstandighede
kom.
3.3 Hermeneutiese vertrekpunte
3.3.1 Tersaaklike vertrekpunte vir eksegese
3.3.1.1 Grammaties-historiese eksegese as benadering
Grammaties-historiese eksegese is ’n hermeneutiese model waarin dit wat in die
Bybel geskrywe staan, as grondslag vir die eksegese dien. Hierby is ingesluit die
grammatiese aspekte van taal, styl, idioom en literêre genre. Uitgaande van die
organiese inspirasie van die Bybel en die gevolglike tydgerigtheid daarvan, word
daarna gestreef om dit wat daar geskrywe staan, binne die historiese konteks
waarop dit gerig is, te verstaan. Dit hou ook in die verrekening van die
openbaringshistoriese konteks asook die historiese en die sosiale/kulturele
omstandighede van die outeur en die eerste lesers.
3.3.1.1.1 Grammaties binne die grammaties-historiese benadering
3.3.1.1.1.1 Tekskritiese kontrole
Skryffoute wat daar in die handgeskrewe kopieë van die Bybel bestaan, is
deur Tekskritiek-wetenskaplikes so goed as moontlik geïdentifiseer en so ver
as moontlik in hedendaagse gedrukte uitgawes van die Bybelteks uitgeskakel.
Deur gedrukte uitgawes met mekaar te vergelyk, kan die eksegeet tot ’n
verantwoordelike keuse kom ten opsigte van die grondteks waaruit eksegese
gedoen moet word.
3.3.1.1.1.2 Tekstuele konteks van die perikoop en die boek
Deeglike verrekening van die tekstuele konteks van sowel die perikoop as die
boek waarin die perikoop is, is baie belangrik, want so neem die verklaarder ’n
voorsorgmaatreël dat hy/sy nie ’n Skrifdeel uit verband verklaar nie.
(i) Perikoop-afbakening berus grootliks op die verklaarder se oordeel oor
die gedagte-opbou van die betrokke boek. Tog vervul ’n perikoop binne
die geheel-argument van die betrokke boek ’n spesifieke funksie, en die
verklaring van die intra-argument van die perikoop moet die funksie van
dié paragraaf binne die argument van die hele boek verreken.
(ii) Die verklaarder moet hom/haar ook vergewis van die plek van die
betrokke boek binne die geheel-versameling van die Bybel. Hierdie
verrekening het enersyds vir die bepaling van die genre van die betrokke
boek belangrike implikasies, en andersyds vir die bepaling van die buitetekstuele konteks (sowel openbaringshistories as kultuurhistories).
3.3.1.1.2 Histories binne die grammaties-historiese benadering
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3.3.1.1.2.1 Plasing binne die Bybel
3.3.1.1.2.1.1 Die openbaringshistoriese lyne
Elke Bybeldeel is deel van die geheel van die geskrewe Woordopenbaring
van God, en moet daarom gelees word binne die groter
openbaringshistoriese samehang van die Skrif. Dit beteken dat die
openbaringshistoriese lyne wat soos goue drade regdeur die Skrif loop,
beskryf moet word en dat aangetoon moet word hoe die betrokke Skrifdeel
wat bestudeer word, daarmee saamhang. Breedweg beskou, moet die
eksegeet by Skrifverklaring ten minste vra na die samehang tussen die
spesifieke Skrifdeel wat bestudeer word en die breë openbaringslyne van
God se heerlikheid, sy wil en die mens se verlossing. Binne hierdie breë
openbaringshistoriese lyne moet die eksegeet die verskillende Skrifdele wat
met ’n betrokke Skrifdeel/vraagstuk verband hou, tot ’n geheelbeskrywing
saamvoeg. Vir hierdie samevoeging van tersaaklike Skrifdele (Skrif-metSkrif-vergelyking) het die Skrifbeskoulike vertrekpunt van die duidelikheid
van die Skrif die volgende implikasies:
(a) In die Gereformeerde hermeneutiek is die aksiomatiese en nie die
problematiese nie, die vertrekpunt en daarom word in enige
openbaringshistoriese/eksegetiese ondersoek altyd begin by die
Skrifdele wat duidelik(-er) oor ’n saak spreek en word vandaar beweeg
na dié gedeeltes wat minder duidelik sou wees. Die Skrif is hierdeur sy
eie verklaarder.
3.3.1.1.2.2 Plasing binne die historiese konteks (sosiaal, ekonomies, polities en
godsdienstig, ens)
3.3.1.1.2.2.1
Lees die Skrifdeel binne sy kultuurhistoriese konteks
Elke boek in die Bybel het binne die sosiale en politieke werklikhede van ’n
spesifieke era ontstaan. Persone in die boeke was werklike persone wat
deel van ’n dinamiese samelewing uitgemaak het en met daardie
samelewing in interaksie was. Die betrokke perikoop/boek moet dus verklaar
word met deeglike inagneming van die tersaaklike kultuurhistoriese
gegewens wat die Bybel self voorsien, aangevul deur tersaaklike gegewens
uit ander antieke bronne.
3.3.1.1.2.2.2
Gebruik ’n historiese benadering, verryk vanuit die sosiale wetenskappe
Die benadering is ’n gebalanseerde kultuurhistoriese benadering (ook die
sosiohistoriese
benadering
genoem).
Hierdie
gebalanseerde
kultuurhistoriese benadering is ’n historiese benadering (teenoor ’n sosiowetenskaplike benadering),257 verryk deur die vrae wat sosiaalwetenskaplikes vra en die resultate van die modelle wat hulle gebruik.258 Dit
257

258

Dié twee benaderings werk met dieselfde buite-tekstuele gegewens: die sosiale en politieke omstandighede van die tydvak
waarin die betrokke boek ontstaan het. Die verskil lê in die metodes wat gebruik word om die gegewens by die konstruksie
van die buite-tekstuele konteks van die betrokke Bybelboek/perikoop te verreken. Vanuit ’n sekere hoek bekyk ’n suiwer
sosio-wetenskaplike benadering en ’n suiwer kultuurhistoriese benadering twee pole van ’n kontinuum. Elkeen wat
navorsing doen oor die kultuurhistoriese konteks van ’n Bybelboek, bevind hom/haar êrens op hierdie kontinuum: óf
neigend nader aan die suiwer sosio-wetenskaplike, of nader aan ’n kultuurhistoriese benadering. Hierdie twee pole kan
soos volg getipeer word: (1) By die sosiaal-wetenskaplike benadering funksioneer die uitgangspunte van die sosiaalwetenskaplike dissiplines as vertrekpunte, terwyl die kultuurhistoriese benadering histories is. (2) Die sosiaal-wetenskaplike
benadering is sosiologies, terwyl die kultuurhistoriese benadering sosiaal is. Dit hou in dat, in die konstruksie van die
kultuurhistoriese konteks van die betrokke Bybelboek/perikoop, die sosiaal-wetenskaplike benadering op sosiologiese
teorieë – daargestel op grond van navorsing van huidige sosiale verskynsels – konsentreer, terwyl die kultuurhistoriese
benadering op die sosiale verskynsels van die eerste eeu konsentreer.

Die gebreke van ’n “suiwer” kultuurhistoriese of ’n “suiwer” sosiaal-wetenskaplike metode is die volgende:
(1) Die “suiwer” kultuurhistoriese metode gaan daaraan mank dat die beoefenaar in teorievergetelheid
verkeer: daar word op ’n intuïtief-naïewe wyse met die sosiale gegewens gewerk, asof dit moontlik is om
teorievry te werk. Intussen word nie teorievry gewerk nie, maar met ’n intuïtiewe en naïewe teorie,
ongedefinieer en ongetoets, en daarom ook grootliks onkontroleerbaar. (2) Die “suiwer” sosiaalwetenskaplike metode gaan weer daaraan mank dat die beoefenaar se fokus eensydig ingestel is op
kontemporêre teorieë en modelle, en dat die gegewens uit die tydvak van die betrokke boek sekondêr hanteer
word.

50
1

beteken dat die benadering emies259 is, en nie eties260 nie. Op hierdie wyse
wil die verklaarder deurdrenk raak met die data en verskynsels uit die era
van die betrokke boek, sonder om met ’n vooropgesette teorie of model die
data en verskynsels te bekyk.261 Alhoewel die kultuurhistoriese konteks van
’n hele boek van belang is, is dit nie voldoende om die ondersoek daartoe te
beperk nie. Ook dit wat spesifiek vir die betrokke perikoop tersaaklik is,
moet ondersoek word. In praktyk behels dit die volgende:
(i) Boek: Sake ten opsigte van die kultuurhistoriese konteks van die hele
boek sluit dinge in soos die ligging van die woonplek van die eerste
lesers, die bevolkingsamestelling van daardie stad/gebied, die politieke
omstandighede van die stad/gebied, die gangbare godsdiens(te) en
filosofiese stromings, ens.
(ii) Perikoop: Vir die konstruksie van die kultuurhistoriese konteks van die
betrokke perikoop, moet die perikoop self gefynkam word om te bepaal
watter sosiale, politieke en/of godsdienstige fasette van die lewe van
die eerste lesers tersaaklik kan wees. Hierdie fasette word dan as ’t
ware die soekwoorde om inligting te versamel om die kultuurhistoriese
konteks te konstrueer.
3.3.1.2 Die verhouding Ou Testament en Nuwe Testament262
Die Ou Testament en die Nuwe Testament is gelykelik Woord van God, en dié twee
Testamente vorm ’n eenheid. Tog is daar ’n onderskeid tussen die Ou Testament
en die Nuwe Testament, en kan daar met reg gevra word na die verhouding tussen
die twee Testamente.
3.3.1.2.1 Die verbinding van ewewydige spanningslyne in die Persoon van Christus
Dit is Christus wat tussen die Ou en die Nuwe Testament staan en wat die
Testamente skei sowel as verbind. Deur die Persoon van Christus verbind God
die ewewydige spanningslyne sáám en laat dit ontvou tot die volkomenheid van
die nuwe bedeling in die voleinding. Die feit dat die lyne in Christus verbind word,
hou onder andere ook in dat daar nie ’n ander waarheid in die Nuwe Testament
geopenbaar word as in die Ou Testament nie. Dit is dieselfde waarheid, wel in ’n
ander en nuwe historiese situasie geopenbaar. Die spanningslyne263 wat daar in
die Ou Testament is, integreer Christus in sy Persoon, veral in en deur sy sterwe
en opstanding. Só bring Hy oordeel en genade saam; só bring Hy dood en lewe
saam. Hy bring ’n nuwe bedeling, ’n nuwe verbond, ’n nuwe testament. Dis nog
dieselfde verbond, woord, wet, genade, heerskappy; die situasie het egter nuut
geword deurdat God die spanningslyne daadwerklik histories bymekaar gebring
het. God hét voluit gestraf én genade bewys! God hét laat sterwe én nuwe lewe
verwek! God het ’n wonder laat plaasvind deur dié dinge in Christus te verenig.
Vir dié persoon wat in Christus is, is die wet vervul, die oordeel voltrek, die
259

260

261

262
263

’n Emiese benadering laat die klem val op die situasie van destyds. Data en verskynsels word beskryf in
terme van die funksies binne die destydse samelewing. Die data en verskynsels dikteer as ’t ware die
ondersoek.
’n Etiese benadering wil ook die situasie van destyds bestudeer, maar dan in terme van teorieë en modelle
wat in die huidige tyd ontwikkel is op grond van data en verskynsels in huidige samelewings. Die ondersoek
word gedikteer deur die betrokke teorie/model.
Dit wil nie sê dat hier beredeneer word dat ’n emiese benadering nie teoriebepaald is nie. Wat die argument
wel inhou, is dat die emiese benadering die data met betrekking tot die buite-tekstuele konteks van die boek
nie met (en: in terme van) ’n sosiologiese model benader nie. Geen benadering is immers teorievry nie, en
daarom is dit noodsaaklik dat elke eksegeet sy/haar interpretasieteorie eksplisiet maak. Sodoende word die
effek daarvan op die verklaring meetbaar en kontroleerbaar.
Hierdie afdeling is ’n verwerking van klasaantekeninge gemaak tydens ’n seminaar van prof JL Helberg in
1978 binne die vak Ou Testament Hermeneutiek. Vgl. Helberg (1978:1-6).
Voorbeelde van hierdie spanningslyne is die feit dat God ondanks die sonde, tog ’n intieme persoonlike
verhouding met gelowiges vestig; dat Hy ondanks die dood as gevolg van die sonde van die eerste mensepaar, die menslike geslag laat ontstaan; dat die “dag van die Here” sowel oordeel as verlossing inhou, ens.
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verlossing uit genade ’n werklikheid, en die lewe in hierdie bedeling ’n groeiende
intieme verhouding met God. Die verhouding tussen die Ou Testament en die
Nuwe Testament kan slegs vanuit hierdie vervulling in Christus ráák verstaan
word.
3.3.1.2.2 Die gebruik264 van die Ou Testament in die Nuwe Testament265
Dele uit die Ou Testament word op talle plekke in die Nuwe Testament
aangehaal, veral in die eerste drie Evangelies, die briewe van Paulus, Hebreërs
en Openbaring. Party gedeeltes kan met groot sekerheid as aanhalings
geïdentifiseer word. Ander is net verwysings na Ou-Testamentiese gedeeltes en
nog ander is slegs toespelings op gedeeltes uit die Ou Testament. Die rede vir die
aanhalings en toespelings vanuit die Ou Testament is dat die skrywer, onder
inspirasie van die Heilige Gees, met hierdie aanhalings en toespelings, daarin kon
slaag om die boodskap wat hy in die nuwe bedeling wou kommunikeer, des te
effektiewer tuis te bring.
3.3.1.2.3 Die Ou Testament steeds in eie reg te verstaan
Die bedoeling van die Nuwe-Testamentiese skrywer met aanhalings en
toespelings vanuit die Ou Testament was nie altyd om die Ou-Testamentiese
gedeelte binne die Ou-Testamentiese konteks te hanteer nie. Eerder is die
bedoeling om vanuit die Ou Testament die gesag van sy eie argument aan te
toon. Die betrokke Ou-Testamentiese gedeelte kry dikwels ’n funksie in die Nuwe
Testament wat dit nie met die eerste oogopslag in die Ou Testament self gehad
het nie. Dit sal gevolglik eensydig wees om Ou-Testamentiese gedeeltes te
verklaar bloot op grond van hoe die betrokke gedeelte in die Nuwe Testament
gebruik en toegepas word. Die bedoeling met die aanhaling was dikwels nie om
die Ou Testament te verklaar nie, maar om die argument in die NuweTestamentiese konteks te dien.
3.3.2 Tersaaklike vertrekpunte vir hermeneuse
3.3.2.1 Gereformeerde hermeneuse
Gereformeerde hermeneuse is die proses waarin die resultaat van die hele
eksegeseproses (grammaties-historiese analise en die sintese) waarin vasgestel is
wat God in die betrokke Skrifdeel openbaar, oorgebring word na die leser/hoorder
vandag.
3.3.2.2 Die verrekening van die huidige konteks in die hermeneuse
Die tersaaklike fasette van die huidige konteks (sosiaal, ekonomies, polities en
godsdienstig, ens) moet só in die hermeneuse verreken word dat dit tot ’n geldige
toespitsing van die eksegese lei. Dikwels maak ’n geldige konstruksie van die
sosiale en politieke omstandighede van die betrokke Bybelboek dit moontlik om
skerp en akkuraat te bepaal watter tipe sosiale en politieke situasies vandag vanuit
die eksegese van die betrokke perikoop “belig” kan word. Die betrokke perikoop
skryf dus self voor watter tipe sake in die huidige konteks belig word.
3.3.2.3 Die onderskeid tussen indikatief en imperatief
3.3.2.3.1 Geen meganies-grammatikale onderskeid nie
Taalkategorieë en openbaringskategorieë val nie altyd saam nie. ’n Werkwoord
waarvan die grammatikale modus imperatief is, kan nie noodwendig as ’n
openbaringsimperatief beskou word nie (Joh 2:19). Net so kan ’n grammatikale
indikatief nie noodwendig as ’n openbaringsindikatief aanvaar word nie (1 Tess
4:7). Daar is dus nie ’n meganiese manier om tussen die verlossingsindikatief
(heilsfeit) en -imperatief (-opdrag) van ’n Skrifdeel te onderskei nie. Die feit van
die moontlike verwarring met die grammatikale onderskeidings indikatief en
264
265

Met “gebruik” word nie bedoel dat die Nuwe Testament die Ou Testament bloot as ’n gebruiksartikel hanteer
en dat die eenheid tussen die twee Testamente misken word nie.
Hierdie afdeling is ’n verwerking van ’n rubriek wat Fika J van Rensburg vir die 1983 Vertaling
Verwysingsbybel geskryf het, en wat in die Woordelys opgeneem is as “Aanhaling van die Ou Testament in
die Nuwe Testament” (Verwysingsbybel 1998:1597-1598).
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imperatief maak dit wenslik om liewer in hierdie Rapport die terme heilsfeit(e)
(i.p.v. indikatief) en opdrag(te) (i.p.v. imperatief) te gebruik.
3.3.2.3.2 Sintaktiese en stilistiese merkers
Die verhouding tussen die heilsfeit en opdrag is van só ’n aard dat die opdrag
altyd konkluderend op die heilsfeit volg. Daarom kan dit die eksegeet van hulp
wees om op te let vir sintaktiese en stilistiese merkers wat ’n konkluderende
funksie het (vgl. Labuscagne 1981:29-31, en die tabel van De Klerk & Van
Rensburg 2005:36). Daar lê egter geen vaste model hierin nie en daarom sal
ook na ander hulpmiddels vir die eksegese gekyk moet word om tussen heilsfeit
en opdrag te onderskei.
3.3.2.3.3 Konteks
Dikwels kan die eksegeet, sonder formele sintaktiese of stilistiese aanwysers,
vanuit die konteks geldige afleidings maak oor wat in ’n gegewe Skrifdeel as
heilsfeit en wat as opdrag bedoel is. Historiese stof, poëtiese stof, profetiese stof
en briewe is nie bedoel om op dieselfde manier gelees te word nie. Ook die
retoriese
konteks
(gedagtestruktuur),
kultuurhistoriese
konteks,
openbaringshistoriese konteks en die konteks van die hele Skrif moet hierby in
ag geneem word.
3.3.2.3.3.1 Retoriese konteks
Die retoriese konteks van ’n Skrifdeel kan beskryf word op grond van ’n
ontleding van die gedagte-struktuur (GSO, vgl. Coetzee 1988:23 en die
ontleding van gedagte-opbou op makrovlak, vgl. De Klerk & Van Rensburg
2005:37-49). ’n Belangrike deel van gedagtestruktuurontleding is juis om die
samehang tussen die verskillende struktuurkomponente aan te dui. Indien dit
uit die gedagtestruktuur blyk dat twee of meer gedagtes konkluderend of
oorsaaklik saamhang, kan die eksegeet die moontlikheid van ’n heilsfeitopdrag oorweeg.
3.3.2.3.3.2 Kultuurhistoriese konteks
Om te onderskei tussen opdragte wat as blywende opdragte bedoel is en
opdragte wat bloot situasie-gerig is, oftewel: om te onderskei tussen opdragte
met normatiewe gesag en dié met historiese gesag, moet die eksegeet die
teks binne sy kultuurhistoriese konteks plaas.266
By die vasstelling of ’n bepaalde opdrag slegs deel uitmaak van die
kultuurhistoriese inkleding van die teks of nie, is die hermeneutiese reël dat
die Skrif sy eie Verklaarder is, deurslaggewend. Met ander woorde: die
eksegeet kan nie net op grond van buitetekstuele bronne of bloot subjektiewe
oorwegings besluit dat ’n bepaalde Skrifopdrag as kultuurhistoriese inkleding
beskou kan word nie, maar die Skrif self moet daarvan blyke gee.
Samevattend blyk dit dat die eksegeet veral aandag moet gee aan die
begronding van elke opdrag in die Skrifdeel. Opdragte wat in ’n
geopenbaarde heilsfeit begrond is, kan normaalweg as ’n blywende opdrag
beskou word; opdragte wat in kultuurhistoriese argumente begrond is, kan
normaalweg as ’n situatiewe opdrag beskou word.
3.3.2.3.3.3 (Openbarings-)historiese konteks
Veral in historiese stof is daar dikwels nie ’n formele gedagtestruktuur waaruit
die samehang tussen heilsfeit en opdrag aangedui kan word nie. In sulke
gevalle kan die samehang soms uit die historiese situasie afgelei word.267
266 Hierby moet egter gewaak word teen die idee dat sekere opdragte (dié met normatiewe gesag) tydgerig is terwyl ander opdragte (dié met slegs historiese gesag) ook
tydgebonde is. Opdragte met historiese gesag bly steeds deel van die tydgerigte inkleding van die Skrif.
267

’n Voorbeeld hiervan is Matt 14:14-21: In die perikoop is twee opdragte van Jesus wat as grammatikale
imperatiewe weergegee word. Jesus se opdrag (imperatief): “Bring dit (brode en visse) hier vir My” (14:18),
en daarna (14:19) sy bevel vir die skare om op die gras te gaan sit. Beide opdragte is op die historiese situasie
gerig. Nie bedoel as blywende opdragte met normatiewe gesag vir alle tye nie, alhoewel dit beslis historiese
gesag het. In die wonder het Jesus wel onteenseglik ’n heilsfeit geopenbaar wat ongeskrewe
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3.3.2.3.3.4 Konteks van die hele Skrif
3.3.2.3.3.4.1
Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek
In die onderskeid tussen heilsfeit en opdrag is dit nodig om die
openbaringshistoriese gerigtheid van die betrokke Bybelboek in ag te
neem.268
3.3.2.3.3.4.2
Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel
In die eksegese behoort elke opdrag binne die konteks van die
openbaringsgeskiedenis geplaas te word om binne daardie konteks te
oordeel of dit bedoel is as ’n blywende opdrag of nie.269
3.3.2.3.3.4.3
Skrif met Skrif vergelyking
Direk in aansluiting by die breë openbaringshistoriese lyne van die Skrif is
die eksegetiese proses van Skrif-met-Skrif-vergelyking. Om tussen heilsfeit
en opdrag in ’n bepaalde Skrifdeel te onderskei, kan ander uitsprake elders
in die Skrif rigtinggewend wees.270
3.3.2.4 Onderskeid tussen fokuspunt en bysaak
3.3.2.4.1 Sintaktiese en stilistiese merkers
In die breë gesien, kan as vertrekpunt geneem word dat die grammatikale
hoofsin die fokuspunt van ’n Skrifdeel sal stel en bysinne en deelwoordfrases die
bysake. Aan die ander kant is daar in die Nuwe Testament ook talle voorbeelde
van hoofsinne wat bysake stel en bysinne wat die fokuspunt van die teks bevat
(Ef 3:14-19).271
3.3.2.4.2 Konteks
3.3.2.4.2.1
Retoriese konteks
Nog veel meer as by die onderskeid tussen heilsfeit en opdrag is
gedagtestruktuurontleding van belang vir die onderskeid tussen fokuspunt en
bysake in ’n perikoop. ’n Voorbeeld hiervan word gevind in die gelykenis van
die Fariseër en die tollenaar (Luk 18:9-14).272
3.3.2.4.2.2
Kultuurhistoriese konteks
Soms kan ook die kultuurhistoriese konteks lig werp op wat as fokuspunt van
’n perikoop beskou moet word. ’n Voorbeeld hiervan is uitgewerk deur De
Klerk & Van Rensburg (2005:52-63) met 1 Petrus 2:11-4:19.273
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269
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272

273

openbaringshistories daarin opgesluit lê, naamlik dat Hy kan doen wat menslik onmoontlik is. Hy ís die
Messias, die Seun van God. En, hierop gegrond, is ook die ongeskrewe opdrag: Glo in Hom!
As voorbeeld Matt 14:14-21. Hierbo is daarop gewys dat die ongeskrewe opdrag in hierdie perikoop
neerkom op: Glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Hierdie opdrag sluit ten nouste aan by die
openbaringshistoriese gerigtheid van die Evangelie volgens Matteus, naamlik om mense te laat glo dat Jesus
die Messias van God is.
’n Voorbeeld hiervan is die opdrag in Handelinge 15:28-29: “Want die Heilige Gees en ons het besluit om
verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers en van
bloed en van wat verwurg is en van hoerery.” Indien egter die lyn vanaf die Ou- na die Nuwe-Testamentiese
Skrifopenbaring gevolg word, is dit duidelik dat die ou seremoniële wette in Christus hulle vervulling bereik
het en daarom nie meer bindend is nie.
Weer eens Matt 14:14-21 as voorbeeld: Die konklusie dat die ongeskrewe opdrag van die perikoop neerkom
op “Glo!”, word in die lig van ’n ander Skrifuitspraak duidelik: Markus 6:52 getuig dat die wonder van die
brode bedoel was om mense tot geloof te bring.
De Klerk (1988:44-46) se ontleding van Efesiërs 3:14-21.
’n Gedagtestruktuurontleding van die perikoop laat blyk ’n rings-komposisie (diamantstruktuur). Aan die
begin (18:9) noem Lukas die fokuspunt van die gelykenis: Jesus vertel die gelykenis met die oog op mense
wat dink dat hulle in hulleself regverdig is en op ander neersien. Aan die einde van die perikoop gaan dit oor
wie werklik geregverdig is. Die fokuspunt van die gelykenis is nie in die optrede van die Fariseër en die
tollenaar nie, maar in die feit dat God ons voor Hom regverdig stel.
Aangesien die eerste lesers van die Petrusbrief se sosiale en politieke omstandighede dié was van
vreemdelinge (= uitlanders) en bywoners wat baie deur die landsburgers veronreg is, was hulle geneig om
hulleself te verdedig deur terug onreg te pleeg. Daarom wil Petrus hulle oortuig om juis te midde van hulle
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3.3.2.4.2.3

(Openbarings-)historiese konteks
Soos by die onderskeid tussen heilsfeit en opdrag kan die historiese konteks
waarin ’n perikoop staan ’n sterk aanduiding gee van waar die fokuspunt
daarvan gesoek moet word. ’n Voorbeeld hiervan is die geskiedenis van
Jesus se begrafnis (Matt 27:57-66).274
3.3.2.4.2.4
Konteks van die hele Skrif
3.3.2.4.2.4.1
Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek
Ter illustrasie dien die perikoop Luk 6:1-11. Geplaas binne die konteks van
Lukas 4-6, blyk dit dat die Evangelis ’n reeks insidente beskryf waarin
telkens aangetoon word dat Jesus waarlik die Here is.275 Hieruit blyk dit dat
6:5 die fokuspunt van die perikoop bevat: Jesus is Here óók van die
Sabbat.
3.3.2.4.2.4.2
Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel en Skrif-met-Skrif
vergelyking
In ’n sekere sin het elke Skrifdeel ’n besondere plek binne die geheel van
die Skrifopenbaring en moet dit ook binne daardie geheel verstaan word.
Dit geld natuurlik ook vir die fokuspunt van so ’n Skrifdeel. ’n Voorbeeld van
’n perikoop wat kwalik anders as vanuit die breë openbaringshistoriese lyne
van die Skrif verstaan kan word, is die geslagsregister van Jesus in Matt
1:1-17.276
3.3.2.5 Teologiese sintese as donum interpretationis
Met die inligting wat uit die analitiese deel van die eksegese (bogenoemde)
versamel is, moet die eksegeet nou oorgaan tot die belangrikste deel van die
Skrifuitleg, naamlik die sintese. Van die eksegeet word onderskeidingsvermoë
geverg wat slegs die Heilige Gees aan hom kan verleen, en dit is wat bekendstaan
as die donum interpretationis (die gawe van interpretasie). Die gawe wat die Gees
tot interpretasie gee, is egter nie iets soos ’n “inwendige lig” wat buite die Skrif om
gegee word nie. Die eksegeet ontvang dit juis ín sy besig wees met die Skrif. Ook
die sintese is onderworpe aan wetenskaplike kontrole. Die gewone wetenskaplike
weg is dat die sintese sorgvuldig van al die onderdele van die Skrifdeel rekenskap
moet gee – van opdrag én heilsfeit, van fokuspunt én bysaak. Die sintese mag nie
die betekenis van die teks verlê tot iets anders as wat daar staan nie. Eerder wil dit
deurdring tot die kern van die openbaring van God in die teks en wil dit in die
hermeneuseproses hierdie openbaring na die omstandighede van vandag oordra.
Dit kom uiteindelik by die vraag: Wat openbaar God hier aan ons, aan my? (vgl.
Grosheide 1929:66).
3.3.2.6 Hermeneuse as gawe van profesie
Ten einde te kan sê wat God “hier, vandag” sê, gaan die sintetiese eksegese oor
na wat bekend staan as die hermeneuseproses. Dit is die proses waarin die
resultaat van die hele eksegeseproses (grammaties-historiese analise en die
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uitlanderskap hulle steeds te gedra soos God dit wil hê. Hierdie algemene opdrag word in 1 Petrus 2:11-12
aangetref en kan geneem word as fokuspunt van die hele onderdeel van die brief (2:11-4:19).
Die fokuspunt van hierdie perikoop is, histories beskou, 27:60: Jesus is begrawe. Ander historiese feite word
as bysake gestel wat uiters belangrike ondersteuning aan die historiese feit van Jesus se begrafnis bied. Dit is
sake soos wie Hom begrawe het (27:57-59), die ooggetuies van sy begrafnis (27:61), die verseëling van die
graf deur die Jode (27:62-66).
Jesus is Here oor die demone (4:31-37), Here oor siekte (4:38-40), Here van alle skepsels (5:1-11), Here oor
siekte (5:12-26). En nou, in 6:1-11, is die fokuspunt weer Jesus se Here-skap: Hy is Here óók van die Sabbat.
In die geslagsregister word die verbondslyn vanaf Abraham (1:1) tot by Christus getrek. Vanuit
openbaringshistoriese oorwegings is dit duidelik dat die geboorte van Jesus juis die vervulling van die
beloftes van die verbond was. Matteus 1:1 vermeld ook duidelik dat Christus “die seun van Dawid” is.
Vanuit Skrif-met-Skrif-vergelyking is ook die openbaringshistoriese betekenis van Dawid duidelik: hy is die
koning uit wie se nageslag die Messias gebore sou word. Beide die verbondslyn (Abraham) en die
koningslyn (Dawid) word in 1:1 saamgetrek, wat dan as fokuspunt van die geslagsregister van Jesus beskou
kan word.
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sintese) waarin vasgestel is wat God in die betrokke Skrifdeel openbaar, na die
leser of hoorder vandag oorgebring word. Vir die hermeneuseproses is daar nie
vasgestelde reëls nie. Hierby is die gawe van profesie wat God deur sy Gees gee,
onontbeerlik (vgl. Rom 12:6-7; 1 Kor 14:3). By die proses van hermeneuse is dit
belangrik dat die eksegeet ook ’n analise maak van eie sosiale konteks. Natuurlik
beteken dit nie dat die sosiale konteks van die hoorders bepalend mag wees vir
wat God sê, of ’n veto kan plaas op die resultaat van die eksegese nie. Daarom
geld dieselfde wetenskaplike kontrole by die hermeneuse as wat by die teologiese
sintese geld: dit moet berus op die resultate van die eksegese en sorgvuldig
rekenskap gee van al die onderdele van die teks – opdrag, heilsfeit, fokuspunt en
bysaak.
3.3.2.7 Geen meganiese reëls nie
Aangesien die hele eksegeseproses, in sy grammatiese fasette en in sy historiese
fasette, maar veral in die proses van sintese en hermeneuse in werklikheid nie
sonder die interpretasiegawe van die Heilige Gees kan geskied nie, is dit nie
moontlik om dit as blote meganiese toepassing van hermeneutiese reëls te
beoefen nie. Ook in die bepaling van wat werklik God se blywende opdrag vir ons
vandag is en wat slegs as situatiewe opdragte beskou kan word, in die bepaling
van wat die fokuspunt van ’n Skrifdeel is en wat bysake is, moet die
Skrifverklaarder biddend werk dat die Heilige Gees hom die insig sal gee om te
interpreteer en met die gawe van onderskeiding besig te wees.
3.4 Bevinding t.o.v. Hermeneutiese Model
3.4.1 Hierdie hermeneutiese model verskil in beginsel (vertrekpunte sowel as uitkomste)
nie van vorige hermeneutiese modelle wat in studies van die GKSA gebruik is in die
bestudering van die Skrif oor die saak van vroue in die besondere dienste nie.
3.4.2 Hierdie hermeneutiese model gee ’n verdieping in sekere aspekte van die
hermeneutiese proses terwyl ander prosesse en die betekenis daarvan meer volledig
in hierdie model as vorige modelle uitgewerk word.
3.4.3 Hierdie hermeneutiese model as tersaaklike vertrekpunt hou nie in dat enige
bestaande Sinodebesluite na aanleiding van hierdie deel van die Rapport verander
moet word nie (1.1 van Rapport).
4. Direk tersaaklike Skrifdele
4.1 Handelinge 6:1-7
4.1.1 Eerste verstaanswyse van Hand 6:1-7
4.1.1.1 Hand 6:1-7 die instelling van die diens van diaken
Handelinge 6 het tradisioneel as opskrif “kiesing van die sewe diakens”277 en is so
allerweë as die locus classicus vir die instelling van die besondere diens van die
diaken binne die kerk van Christus beskou. Den Boer skryf hieroor soos volg: “Wij
komen in dat hoofstuk weliswaar het woord diaken niet tegen. Maar wij mogen
aannemen, dat wij hier te maken hebben met een arbeid in de gemeente, die de
naam van diakonaat ten volle waard is.”278
Van Bruggen se oordeel oor Hand 6:1-7 is ietwat anders. Hy verwys na die sg.
“blikrichting van Handelingen 6” wat dan afgelei kan word uit die inleiding en
afsluiting van die gedeelte nl. “dat die heilige Geest ons door Lucas doet vertellen
hoe een dreigende ziekte (spanning/onenigheid oor die vroue wat oor die hoof
gesien is) in het lichaam van de gemeente werd genezen”.279 Daarom beweer hy
“dat Lucas Handelinge 6 niet heeft geschreven om ons eens volledig op hoogte te
brengen van historiese details inzake de ambten in de Oude Kerk. Zijn verhaal
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278
279

OAV
Den Boer C: Man en vrouw in bijbelse perspectief, p152.
Van Bruggen dr J: Ambten in de Apostolische Kerk, p66.

50
7

4.1.1.2

4.1.1.3

280
281
282
283

bevat wel gegevens en details over die onderwerp, maar niet volledig, omdat het
eigenlijke onderwerp een ander was”.280
Grosheide verstaan dat in Hand 6:1-7 openbaar word “hoe er van het ene
oorspronklijke ambt een deel afgaat en een eigen ambt voor een deel van de grote
taak wordt ingesteldt”.281 Verder sê hy: “Wij zijn gewoon in Hand. 6:1-6 te lezen de
instelling van het diakenambt. En dat is ook juist, al wordt de naam diakenen hier
niet gebruikt.”282
Calvyn in sy verklaring van Hand 6:1-6 begin met die volgende woorde (in Engels
vertaal): “Luke declareth here upon what occasion, and to what end, and also with
what rite, deacons were first made.” Later skryf hy as verklaring van vers 6: “Laying
on of hands was a solemn sign of consecration under the law. To this end do the
apostles now lay their hands upon the deacons, that they may know that they are
offered to God.” Vir Calvyn is daar nie onsekerheid dat Hand 6:1-6 die instelling
van die diens van diaken sou wees nie.
Konkluderend wil dit voorkom asof die heelwat erkende verklaarders Hand 6:1-7
beskou as die locus classicus t.o.v. die instelling van die diens van diaken. Enkeles
wil daarmee verskil, o.a dr J van Bruggen wat dit ’n onherhaalbare gebeure wil
maak en prof JC Coetzee wat hierdie gedeelte verstaan as die beskrywing van ’n
proto-amp waaruit die latere ampte sou ontwikkel het.
Laasgenoemde (proto-amp waaruit die latere ampte sou ontwikkel) is moeilik te
versoen met die feit dat hierdie “amp” soos Grosheide dit beskryf ’n deel is wat van
die “oorspronklijke ambt een deel afgaat”. Hierdie standpunt word ook inhoudelik
gedra deur die woorde van Die Twaalf in vers 2 “Dit is nie reg dat ons die woord
van God nalaat om die tafels te bedien nie” en vers 4 “maar ons sal volhard in die
gebed en die bediening van die woord”. Hieruit is dit duidelik dat Die Twaalf reeds
in die diens gestaan het van “volhard in die gebede, bediening van die woord,
bediening van die tafels” en ook volgens Hand 2:42 “in die gemeenskap/onderlinge
verbondenheid” en daarom kan hierdie nie ’n proto-tipe wees van dienste wat
hieruit sou volg nie. Reeds bestaande dienste was juis die oorsprong van hierdie
diens.
Die taak/diens van hierdie diakens volgens Hand 6:1-7
Handelinge 6 maak duidelik dat hierdie diakens die bediening van tafels
(bedoelende barmhartigheidsdiens – Den Boer, Grosheide, Calvyn/gemeenskap
van die heiliges – Van Bruggen) moes behartig (verse 2 en 3).
Barmhartigheidsdiens en die orden van die gemeenskap van die heiliges staan
hier nie noodwendig teenoor mekaar nie. Wanneer die woorde van Die Twaalf in
vers 4 in berekening gebring word, nl. dat hulle sal volhard in die gebed en die
bediening van die Woord, laat dit die diakens van Handelinge 6 met die
gemeenskap/onderlinge verbondenheid en die breking van die brood (Hand 2:42)
as die inhoud van hulle diens. Dat hierdie diens in die NT-kerk nog verdere
ontwikkeling getoon het en dat dit nie ander dienste uitgesluit het nie (Stefanus en
Filippus) word nie deur hierdie verstaan van Hand 6:1-7 uitgesluit nie.

Hoe kom hierdie diakens van Hand 6:1-7 in diens?
Vers 3 stel hulle is in hierdie diens “aangestel”. Die Griekse woord hier gebruik is
(Futurum Aktief Indikatief) van
/
met die
betekenis van “to assign to someone a position of authority over others – to put in
charge of, to appoint, to designate”.283 Hierdie woord maak duidelik dat aan die

Van Bruggen dr J: Ambten in de Apostolische Kerk, p66.
Grosheide dr FW: Handelingen, p94.
Grosheide dr FW: Handelingen, p95.
Louw JP, Nida EA: Greek –English Lexicon of the New Testament, 37.104, vol 1, p484.
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diens van diaken soos ter sprake in Handelinge 6, gesag verbind is en dat by die
uitoefening van hierdie diens gevolglik gesag bedien word. Brown dui ook die
betekenis van die woord in Hand 6:3 aan as “appoint, especially to an office or
position”.284 Kittel gee die verklaring van die woord ook in verwysing na Hand 6:3
as “to set in an elevated position, in an office”.285 Die diens van diaken behels dus
volgens die verklaring van
’n gesagsfunksie wat inhou dat Christus se
gesag deur hulle in hierdie diens bedien word.
Vers 6 stel hulle is die “hande opgelê” wat dui op ’n aksie van bevestiging.
Grosheide wys dit met die volgende woorde uit “Dan vindt de handoplegging
plaats, het teken van het stellen in het ambt.”286 Earle beskryf dit as volg: “The
apostles prayed and laid their hands on them. This suggests an official ordination
of these men to their special ministry. The pattern had already been set by the
Jews.”287 Calvyn merk oor vers 6 in sy kommentaar oor die boek Handelinge die
volgende op: “Laying on of hands was a solemn sign of consecration under the
law. To this end do the apostles now lay their hands upon the deacons that they
may know that they are offered to God.”
4.1.1.4 Konklusie van eerste verstaanswyse van Hand 6:1-7
4.1.1.4.1 Hand 6:1-7 kan wel as die instelling van die diens van diaken verstaan word met
die verdere ontwikkeling van die diens in die kerk wat van hier af aan
plaasgevind het. Hier word op die minste die diens van diaken in prototipe
aangedui.
4.1.1.4.2 Diakens volgens Hand 6:1-7 is in ’n gesagsfunksie aangestel (
).
4.1.1.4.3 Diakens volgens Hand 6:1-7 is amptelik in hulle diens bevestig (hande opgelê).
4.1.1.4.4 Hoewel in Hand 6:1-7 slegs mans aangestel en die hande opgelê is, gee dit nie
op sigself uitsluitsel oor die moontlikheid van vroue in die diens van diaken nie.
4.1.2 Tweede verstaanswyse van Hand 6:1-7
4.1.2.1 Hand 6:1-7 die instelling van ’n besondere diens waaruit die diens van diaken kon
ontwikkel het
In die Gereformeerde tradisie word die oorsprong van die diens van diaken herlei
na die verkiesing van die sewe manne in Handelinge 6 soos onder meer uit die
Bevestigingsformulier vir diakens blyk. Reeds van die begin van die vorige eeu
word hierdie aanname egter bevraagteken (Coetzee 1967:44). Coetzee (1967:45)
wys op die volgende eksegetiese probleme met die standpunt dat Handelinge 6 die
instelling van die diakendiens beskryf:
(i) Die benaming “diaken” word nie vir hulle gebruik nie. Hulle word wel “die
Sewe” genoem na analogie, maar ook in onderskeid van “die Twaalf”.
(ii) Die feit dat die direkte noodsaak vir die verkiesing van die Sewe nie bloot lê in
’n administratiewe taak, naamlik om die armes wat oor die hoof gesien is, te
versorg nie. Dit het gegaan oor murmurering in die gemeente, ’n verkeerde
gesindheid by gemeentelede. Hierdie manne moes dus omsien na die goeie
orde binne en regering van die gemeente. Hulle taak het ook die pastorale
versorging van die gemeente ingesluit (vgl. ook Versteeg, 1959:20).
(iii) Een deel van hulle taak word aangedui as “die bediening van die tafels”.
Coetzee (1967:47-48) stel dat hierdie taak ook die bediening van die
Nagmaal (“die breking van die brood”) ingesluit het, aangesien die
liefdesmaaltye nie ’n afsonderlike maaltyd was nie, maar die Nagmaalsviering
ingesluit het.
(iv) Daar word nog net een keer in die NT (Hand 21:8) na die Sewe verwys. Van
vyf van die sewe word daar nie weer in die Bybel melding gemaak nie. Die
twee (Stefanus en Filippus) waarvan wel melding gemaak word, word gesien
284
285
286
287

Brouwn C, Dictionary of New Testament, vol 1, p471-472.
Kittel G, Theologigal Dictionary of the New Testament, vol 3, p444.
Grosheide dr FW: Handelingen, p95.
Earle R, Beacon Bible Commentary, vol 7, p326.
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waar hulle die evangelie uitdra en tekens en wonders doen en apologeties
preek (Versteeg, 1959:21). Die bediening van die Woord was dus ook nie van
die taak van die Sewe geskei nie.
Coetzee (1967:49) konkludeer dat die taak van die Sewe ’n soort proto-amp was
waaruit die diens van diaken kon ontwikkel het. Die taak van die Sewe was opsig
oor:
(i) Die versorging van die weduwees.
(ii) Die stoflike gemeenskap van die gelowiges.
(iii) Die eenheid en gemeenskapslewe van die gelowiges.
(iv) Die viering van die Nagmaal.
(v) Die verkondiging van die Woord en moontlik die bediening van die doop.
Gerritsen (1953:58) kom ook tot die gevolgtrekking dat Handelinge 6 nie die
instelling van die diens van diaken weergee nie aangesien die sewe nie ’n verdere
rol speel in die boek Handelinge nie. Daar word wel herhaaldelik van die oudstes
in die gemeente van Jerusalem gepraat (11:30; 15:2, 4, 6, 22, 23; 16:4; 21:18).
Die agtergrond vir die verkiesing van die Sewe moet dus eerder gesoek word in
tradisie van die raad van oudstes of raad van die sinagoge wat ook uit sewe
manne bestaan het (Versteeg, 1959:20). Die Sewe was waarskynlik ’n tweede
diens wat uit die aposteldiens ontstaan het, mense wat ook later as die oudstes
bekend was en waaruit moontlik weer die diens van ouderling en diaken kon
ontwikkel het.
Volgens hierdie verstaanswyse word soms ook beredeneer dat Handelinge 6 nie
die instelling van die diakendiens beveel nie, maar die beginsel dat die gemeente
strukture in plek moet stel om te verhoed dat enige iets die onderlinge
gemeenskap en die voortgang van die evangelie verhinder.
4.1.2.2 Konklusie van die tweede verstaanswyse van Hand 6:1-7
4.1.2.2.1 Hand 6:1-7 is nie die instelling van die diens van diaken nie, maar sekere
elemente in die taak van die Sewe manne wat hier ter sprake is, kon later
ontwikkel het tot dit wat as die diens van diaken beskou sou word.
4.1.2.2.2 In die lig van die feit dat Hand 6:1-7 nie die instelling van die diens van diaken is
nie, gee dit nie enige uitsluitsel oor die diens van diaken en dus ook nie oor vroue
in dié diens nie.
4.1.3 Tabellering van die konklusies (4.1.1.4 en 4.1.2.2) van die twee verstaanswyses van
Hand 6:1-7

Eerste verstaanswyse

Tweede verstaanswyse

1. Hand 6:1-7 kan wel as die instelling van 1. Hand 6:1-7 is nie die instelling van die
die diens van diaken verstaan word met
diens van diaken nie maar sekere
die verdere ontwikkeling van die diens in
elemente in die taak van die Sewe
die kerk wat van hier af aan plaasgevind
manne wat hier ter sprake is kon later
het. Hier word op die minste die diens
ontwikkel het tot dit wat as die diens van
van diaken in proto-tipe aangedui.
diaken beskou sou word.
2. Diakens volgens Hand 6:1-7 is in ’n 2. In die lig van die feit dat Hand 6:1-7 nie
gesagsfunksie aangestel (
).
die instelling van die diens van diaken is
3. Diakens volgens Hand 6:1-7 is amptelik
nie gee dit nie enige uitsluitsel oor die
in hulle diens bevestig (hande opgelê).
diens van diaken en ook dus nie oor
4. Hoewel in Hand 6:1-7 slegs mans
vroue in dié diens nie.
aangestel en die hande opgelê is, gee dit
nie
opsigself
uitsluitsel
oor
die
moontlikheid van vroue in die diens van
diaken nie.
4.1.4 Bevinding oor Hand 6:1-7
4.1.4.1 Handelinge 6 gee opsigself nie uitsluitsel oor vroue in die diens van diaken nie.
4.2 Romeine 16:1-2
4.2.1 Die aktualiteit van die verklaring Rom 16: 1-2
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4.2.2

288
289
290
291
292
293
294

Rom 16:1-2 maak deurentyd deel uit van die studie en/of debat of vroue in die
besondere dienste mag staan al dan nie. Die vlak van beredenering deur
kommentators/skrywers aangaande die toepaslike openbaring in hierdie verse verskil
aansienlik van mekaar.
Febe nie in amptelike diens (een verstaanswyse)
Dié wat aanvoer dat Febe nie in amptelike diens gestaan het nie, se argumentasie
sentreer hoofsaaklik rondom die feit dat
/ :;<=<> nie noodwendig die
aanduiding van die diens/amp van diaken is nie.
Die woord :;<=<> kom algemeen in die Nuwe Testament met ’n redelike wye
toepassingsveld voor. Timoteus word ’n :;<=<> (1 Tim 4:6), die twaalf
?=@A=
(Hand 6:2), Christus
(Rom 15:8), die owerheid :;<=<> (Rom 13:4)
genoem sonder dat enige van die genoemdes in die diens van diaken gestaan of kon
gestaan het. Waar die woord elders in die Nuwe Testament gebruik word, dui dit die
meeste kere op diens wat deur dienaars verrig word. Die kere wat daar wel na die
diens van diaken verwys word, is minder gereeld en duidelik aanwysbaar.288
Die argument word geopper dat Rom 16:1 wel een van die geleenthede is waar
spesifiek na die diens van diaken verwys word asof Febe dan in hierdie diens sou
staan. Die beredenering o.a. soos deur Clark aangehaal: “Because the word
:;<=<> can be translated either ‘deacon’ or ‘servant’ it is important to note that
Paul did not choose to use the feminine form of the word but rather broke gender to
identify Phoebe with the masculine form of the noun. This very strongly suggest that
he was not simply calling her a servant ... but was rather using a formal term
identifying her as a deacon.”289 Clark reageer hierop soos volg: “But where in Greek
literature does such a feminine form of the word occur? Neither Liddell and Scott nor
Arndt and Gingrich list any feminine form. On the contrary, they both cite passages in
which the masculine form applies to women.”290
Bogenoemde hou in dat die gebruik van die woord
nie per se ’n tegniese
term is en moet wees omdat dit in die manlike vorm gebruik word nie – dit is die
enigste vorm waarin dit wel in die Nuwe Testament (ook Griekse letterkunde – Clark)
voorkom.
Wat wel vasstaan volgens sekere verklaarders is: “Phoebe ... served in some very
special and significant capacity of service in the church, but she was not a ‘deacon’ in
the offical sense of the term.”291
Den Boer292 en Hendriksen293 stel dat Rom 16:1-2 nie uitsluitsel gee dat Febe
amptelik in die diens van diaken gestaan het nie. Clark stel: “If the New Testament
contained even a single instance of election and apostolic ordination of women as
deacon, the fact would be conclusive. Without an example, however, the argument
can never be conclusive. The best that can be done is to refer to Romans 16:1,
where Phoebe is called diakonon, and from this infer that the church members had
elected her and that the apostles thereupon ordained her. Such an inference is
invalid. Note that in Acts 6:1 there was a daily diakonia before ‘deacons’ were elected
and ordained. The word originally was not the name of an ordained officer, but
designated anyone who served the needs of others.”294
In ’n Rapport van die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland word die
volgende opmerking gemaak: “In view of the uncertainty with respect to the status
and the content of Phoebe’s work it must be concluded that there is insufficient

Fil 1:1, 1 Tim 3:8, 12, 13.
Clark GH: “The ordination of women” in JW Robbins se “The church effeminate”, p228.
Clark GH: “The ordination of women” in JW Robbins se “The church effeminate”, p228.
Knight III GW: The role relationship of men & women – New Testament teaching, p39.
Den Boer C: Man en vrouw in bijbelse perspectief, p85.
Hendriksen W: New Testament Commentary Romans, p500/1.
Clark GH: “The ordination of women” in JW Robbins se “The church effeminate”, p227/8.
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evidence to determine the relationship between diaconess in Romans 16:1 and
deacons in 1 Timothy 3:8ff.”295
4.2.3 Konklusie oor Rom 16:1-2
4.2.3.1
Die gebruik van
/ :;<=<> is nie sonder meer die aanduiding van die
diens van diaken nie.
4.2.3.2
Die gebruik van
/ :;<=<> vir persone beteken nie dat hulle
noodwendig diakens was nie.
4.2.3.3
Die gebruik van die manlike vorm
/ :;<=<> waar vroue ter sprake is,
is nie ’n noodwendige aanduiding dat die persoon in die diens van die diaken was
nie.
4.2.3.4
Rom 16:1-2 gee nie duidelike aanduiding dat Febe in die diens van diaken
gestaan het nie, maar wel dat sy besondere en belangrike dienswerk in die kerk
verrig het.
4.2.3.5
Rom 16:1-2 kan nie as bewysplaas gebruik word vir die stel van vroue in die diens
van diaken, asof Febe dit sou gewees het nie.
4.2.4 Bevinding oor Rom 16:1-2
4.2.4.1
Die gegewens oor Febe in Rom 16:1-2 is onvoldoende om op grond daarvan
enige deurslaggewende gevolgtrekking oor vroue in die diakendiens te maak.
4.3 1 Timoteus 3: 1-16
In die studie oor die vrou in die diens van diaken t.o.v. 1 Tim 3, sentreer die debat
hoofsaaklik rondom 1 Tim 3:11. Die verwysing hier na vroue het volgens sommige drie
verstaanswyses:296
(a) Vroue wat op diakonale terrein diens verrig.
(b) Vroue van diakens.
(c) Vroulike diakens.
4.3.1 Eerste verstaanswyse: Vroue wat op diakonale terrein diens verrig
’n Eerste verstaanswyse is dat 3:11 verwys na vroue wat in ’n afsonderlike kategorie
naas opsieners en diakens, wat in die perikoop genoem word, dien. 297 Sulke vroue is
nie in ’n besondere diens gestel nie, maar doen wel dienswerk op diakonale terrein.
Beredenering vir verstaanswyse

Beredenering teen verstaanswyse

1. Die plek van
in 3:11: Hierdie 1. Die feit dat daar nêrens elders in die Skrif
duidelike aanduiding van sodanige
woord, soos in 3:8, dui moontlik hier in
afsonderlike (nie-besondere) diens is
3:11 ’n nuwe kategorie binne die kader
nie.299 Die perikope Rom 16:1 (Febe) en
van die kerklike dienswerk aan. Dit word
1 Tim 5:9-14 (die diens van die
moontlik bevestig deur die parallellie
weduwees) sou egter wel verstaan kon
tussen 3:8 (
)
word as ondersteunend vir hierdie
en 3:11 (
),
standpunt.
albei sonder lidwoord.
2.
Die
feit dat 3:11 hiervolgens nie bloot net
2. Die feit dat die verwysing na “vroue”
ingebed
is in 3:8-12 nie, maar
(3:11) ingebed is in die deel wat handel
inderwaarheid die behandeling van die
oor “diakens” (3:8-12): Hierdeur word
vereistes vir manne-diakens (3:8-10,12)
moontlik aangedui dat die dienswerk van
onderbreek.
295
296
297
299

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland: Final Report by committee on women and office, p46.
Die plek van die Vrou in die Kerk: Bylae by die Rapport in die Aanvullende Agenda Nasionale Sinode 1988,
p50.
De Boer EA: Zij aan Zij, p112.
Volgens hierdie verstaanswyse is dit ’n ongeldige vertrekpunt om te stel dat ’n vrou slegs ’n besondere diens
kan vervul, indien daar in die Bybel voorbeelde is van vroue wat só gedien het. Anders gestel: die enigste
geldige afleiding uit die feit dat Paulus in sy uiteensetting van die vereistes vir ouderlinge (3:1-7), slegs oor
mans praat, is dat daar in Efese waarskynlik slegs mans as ouderlinge gedien het. Om hieruit af te lei dat hy
hiermee ’n voorskrif gee dat vroue nie as ouderlinge mag dien nie, is ontoereikende eksegese as dié
interpretasie nie vanuit ander Skrifdele ondersteun kan word nie.
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hierdie vroue op die terrein van die 3. Die parallellie tussen 3:8 (
diakonale dienswerk geleë is.
) en 3:11 (
Die feit dat 3:11 vereistes vir hierdie
) hoef nie noodwendig
vroue stel wat gedeeltelik met die
op ’n nuwe kategorie van dienswerk te
vereistes vir diakens ooreenkom, maar in
dui nie, maar kan ook spesifieke
belangrike opsigte daarvan verskil: Veral
vereistes vir vroue wat in die bestaande
opmerklik is dat die vereiste dat hulle
diakendiens staan, stel.
eers ’n proeftyd moet deurmaak, en eers
daarna kan dien (3:10), by die vereistes
vir
die
vroue
ontbreek.
Hierdie
differensiasie in vereistes dui op die
moontlikheid van ’n differensiasie in
diens.
Die verdere gestaltegewing van hierdie
(nie-besondere) diens van vroue in die
vroeë kerkgeskiedenis: Daar is getuienis
dat vroue dienswerk op diakonale terrein
verrig het sonder om soos die opsieners,
ouderlinge of diakens amptelik daartoe
bevestig te wees. Hulle is as
“diakonesse” beskou.298
4.3.2 Tweede verstaanswyse: Vroue van diakens
’n Tweede verstaanswyse is dat die woorde
in 3:11 verstaan moet
word asof daar ’n B = na
staan. Dit hou dan in dat hier bedoel word “die
vroue van diakens”.

1

Beredenering teen verstaanswyse

Beredenering vir verstaanswyse

1. Die feit dat 3:11 ingebed is in die 1. Die feit dat die voornaamwoord
gedeelte wat oor die diakens handel (3:8(van hulle) ontbreek ná
: As dit
12). Paulus kon dit nodig geag het om
in 3:11 oor vroue van diakens gegaan
spesifieke vereistes vir die diakens se
het, sou ’n mens ’n
B = ná vroue
vroue in Efese te stel.
verwag het.
Die plek van
in 3:11: Hierdie
woord, soos in 3:8, dui moontlik ook hier
298

Schwertley (1988:6-30) gee ’n uitvoerige oorsig uit die vroeg-Christelike geskrifte oor die posisie van
vrouens wat in die vroeë kerk diakonale dienswerk gedoen het, vanaf die Didache (+ 100nC) tot by die
Sinode van Chalkedon (451 nC). Hy toon aan dat daar in die geskrifte nêrens sprake is van vroue wat in
dieselfde amptelike diakonale diens as mans gedien het nie. Daar is wel duidelik sprake van vroue wat
dienswerk op diakonale terrein verrig het sonder om soos die opsieners, ouderlinge of diakens amptelik
daartoe bevestig te wees. Hulle kan as “diakonesse” beskou word. Dit blyk dat die posisie en werksaamhede
van diakonesse ingerig was volgens die vereistes van 1 Tim 5:9 e.v. Gevolglik het hulle posisie en werk
opmerklik verskil van dié van die diakens. Anders as die diakens moes ’n diakones ten minste 60 jaar oud
wees (die Sinode van Chalkedon, 451 nC, het die ouderdomsperk afgebring na 40); sy moes ’n weduwee
wees of ten minste ongetroud (wat waarskynlik later in die Roomse Kerk tot die nonne-ordes ontwikkel het);
sy het onder toesig van ’n diaken en biskop gewerk; haar barmhartigheidswerk en hulpverlening was slegs tot
vrouens beperk, en sy kon vroulike bekeerlinge onderrig in die geloof. Hoewel diakonesse vanaf die 3de eeu
in die Oosterse Kerk ’n vorm van bevestiging ontvang het, was dit egter nooit ’n amptelike bevestiging tot ’n
formele kerklike diens nie. Die Sinode van Nicea (325 nC) stel dit duidelik (Schwertley se vertaling): “And
we mean by deaconesses such as have assumed the habit, but who, since they have no imposition of hands,
are to be numbered only among the laity.” In die brief van Plinius aan Trajanus (+ 113 nC) verwys hy na
twee dienaresse (ancillae) wat diakonesse (ministrae) genoem word. In die lig van die kerkhistoriese
getuienis maak dit die beste sin om te aanvaar dat die ministrae waarna Plinius verwys het ’n vroeë vorm van
sulke “diakonesse” was.
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in 3:11 ’n nuwe kategorie binne die kader
van die kerklike dienswerk aan. Dit word
verder bevestig deur die parallellie tussen
3:8 (
) en
3:11 (
), telkens
sonder lidwoord.
Die feit dat daar nie kwalifikasies óók vir
ouderlinge se vrouens gestel word nie:
By gebrek aan laasgenoemde kan dus
aanvaar word dat 3:11 heel moontlik nie
oor die vroue van diakens gaan nie.300
4.3.3 Derde verstaanswyse: Vroue in die diens van diaken
’n Derde verstaanswyse is dat 3:11 verwys na vroulike diakens.
Beredenering teen verstaanswyse

2 Beredenering vir verstaanswyse

1. Die parallellie tussen 3:8 (
1. Die feit dat bepaalde eienskappe wat vir
diakens (manspersone) geld by die noem
) en 3:11 (
van vroue in hierdie perikoop herhaal
) kan dui op spesifieke
word asof hulle nie in die eerste groep
vereistes vir vroue wat in die bestaande
(diakens) ingesluit sou wees nie. Dan is
diakendiens staan.
daar weer eienskappe wat slegs by die
2. Hierdie verstaanswyse veroorsaak dat
manne as diakens genoem word terwyl
daar nie ’n onderbreking van die
dit by die vroue afwesig is asof hulle aan
vereistes vir persone wat in die
die spesifieke vereistes wat uit die eerste
diakendiens staan (3:8-12), plaasvind
gedeelte vir diakens sou geld, hoef te
nie. Die vereiste vir vroue-diakens word
beantwoord nie.
juis vóór dié in 3:12 gestel, omdat 3:12
Die feit dat die proeftyd (3:10) nie ook as
s’n (“moet manne van een vrou wees, en
vereiste by die vroue gestel word nie,
hulle eie huise goed regeer) nie vir vroue
word nie genoegsaam deur hierdie
kan geld nie.
verstaanswyse verreken nie.
Die feit dat daar nêrens elders in die Skrif
duidelike aanduiding van vroulike diakens
is nie.
4.3.4 Bevinding oor 1 Tim 3:11
4.3.4.1 1 Tim 3:1-16 verwys heel moontlik na drie groepe, nl. opsieners, diakens en vroue
(
...
en
en afwesigheid van lidwoord).
4.3.4.2 Op sigself gee 1 Tim 3 nie uitsluitsel oor enige van bogenoemde verstaanswyses
nie, maar in samehang met ander Skrifgedeeltes word dit wel gebruik ter
ondersteuning van verskillende verstaanswyses.
4.3.4.3 Dat hier wel na spesifieke vroue verwys word wat belangrike diens in die kerk
verrig het, is waarskynlik.301
300

301

Daar is egter ’n alternatiewe standpunt hieroor: die feit dat daar nie kwalifikasies vir ouderlinge se vrouens
gestel word nie, word volgens hierdie standpunt soos volg verklaar: (1) Vir die vroue van diakens word
vereistes gestel, omdat hulle betrokke is/behoort te wees/kan wees by hulle mans se diakenwerk. Die aard
van diakenwerk vereis baie kere dat vroue met vroue sal werk, om enige sweem van onbehoorlikheid te
voorkom. Dit pas ook in by die groot plek wat vroue in die Bybel as versorgers kry, dat hulle op die
diakonale terrein sal help. (2) By ouderlinge is daar nie vereistes vir vroue nie, omdat vroue in die kerk nie
aan die besondere dienswerk van (amptelike) leer- en regeerwerk mag meedoen nie. Ouderlinge se vroue
mág nie deelneem aan hulle mans se dienswerk nie.
In ’n Rapport van die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland word soos volg verklaring gegee van
1 Tm 3:11: “In Timothy 3 Paul writes about qualifications to be met who serve the church. In verses 2 to 7 he
focuses on bishops and elders and verses 8 to 13 on deacons. In between there is a reference to women. What
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4.4 1 Tim 5: 3-16
Met die bestudering van 1 Tim 5: 3-16 beweer sommige dat daar drie moontlike
verstaanswyses t.o.v. die gedeelte bestaan, nl:
(i)
’n Praktiese maatreël vir die versorging van “hulpeloses”
(ii) ’n Aparte besondere diens waarin slegs weduwees dien
(iii) Geen besondere diens nie, maar ’n reëling vir watter weduwees versorg moet
word
4.4.1

Eerste verstaanswyse: ’n praktiese maatreël vir die versorging van “hulpeloses”
Die beginsel waaroor dit hier gaan, is dat ’n gemeente moet sorg dra dat daar die
nodige strukture (of: besondere dienste) is om te verseker dat daar in die gemeente
goed omgesien word na “hulpeloses”. Paulus handel in 1 Timoteus 5 nie oor in watter
dienste vroue kan dien nie. Hy is besig om vir ’n konkrete situasie van destyds en
gegewe die benarde posisie waarin ’n weduwee in daardie kultuur beland het,
praktiese maatreëls te skep om te verseker dat hierdie kategorie “hulpeloses” nie oor
die hoof gesien word nie en dat die genoemde beginsel toegepas word.
4.4.1.1 Konklusie van eerste verstaanswyse
Om uit Paulus se voorskrifte oor die “lys van dienende weduwees” die afleiding te
maak dat daar ook vandag so ’n besondere diens moet wees, en dat dit die plek is
waar gelowiges wat vroulik is en weduwees is, in ’n besondere diens kan en mag
dien, is onoortuigend.
4.4.2 Tweede verstaanswyse: ’n aparte besondere diens waarin slegs weduwees dien
1 Tim 5:3-16 word beskou as ’n gedeelte waarin enersyds oor die versorging van
weduwees en andersyds oor dienswerk van die weduwees in die gemeente gehandel
word. Hierdie perikoop vorm deel van ’n groter geheel (5:1-6:2) waarin Paulus aan
Timoteus voorskrifte gee oor hoe om verskillende groepe in die gemeente herderlik te
hanteer. Hy dui aan dat twee van die groepe spesifiek met eerbied hanteer moet
word: weduwees (5:3 “Eer die weduwees wat waarlik weduwees is”) en ouderlinge
(5:17 “Laat die ouderlinge wat goed regeer dubbele eer waardig geag word”). Dit blyk
dat 5:3-16 as onderliggende tema het dat ware weduwees geëer moet word.
Weduwees behoort daarom
(i)
eervolle versorging in die gemeente te ontvang (5:3-8)
(ii) ere-dienswerk in die gemeente te kan verrig (5:9-16)
Hendriksen onderskryf hierdie verstaanswyse van ’n aparte besondere diens slegs vir
weduwees en is van oortuiging “there is sufficient evidence to show that in the early
church such a body of widows, with definite functions actually existed”.302
In hierdie verstaanswyse is die gebruik en betekenis van die woord
.in vers 9 van besondere belang. Die verklaring van
of dan
.word deur Louw en Nida soos volg weergegee: “
:
to enroll a person as a member of a group – to put ones name on a list, to enter
someone on a list”303.
women does the apostle have in mind? The context makes clear that he cannot possibly think of all women in
the church. Paul’s main focus is elders and deacons. Consequently a consideration of women in general at
that point is unlikely. Does he mean the wives of deacons, as some translations suggest? This view is open to
criticism. In the first place the possessive pronoun their does not appear in the original text. Furthermore, it
would appear to be outside Paul’s train of thought to suddenly switch the attention to the wives of deacons. It
is therefore most likely that the women referred to in 1 Timothy 3:11 belonged to a third category, apart from
the elders and deacons mentioned by Paul. It had to do with a group of women who had been called to a
special function in the church ... It suggests that there are two categories of deacon: one type of deacon who
handles all aspects of diaconal work including leadership, and another type of deacon who focuses on
practical work under the direction of the former.” Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland: Final
Report by committee on women and office, p46/7.

302
303

Hendriksen W: New Testament Commentary 1&2 Thessalonians, 1&2 Timothy and Titus, p173.
Louw JP, Nida EA: Greek –English Lexicon of the New Testament, 37.104, vol 1, p394.
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Die gebruik van hierdie woord in 1 Tim 5 verwys verder na ’n spesiale taak (meer as
wat elke gelowige se plig is), wat sekere weduwees in die gemeente verrig het, wat in
die gemeente erkenning gevind het en wat georganiseerd was. Uit die verband waarin
hierdie verse staan (die van sorg aan hulpbehoewende weduwees – ’n eg diakonale
terrein, vgl. Hand 6:1-6), kan afgelei word dat hierdie besondere taak verband hou
met diakonale werksaamhede en veral met die versorging van weduwees (’n soort
van weduwee-tot-weduwee taak). Die vereistes wat vir hierdie weduwees gestel word,
dui ook sterk in die rigting van ’n ondersteuning- en versorgingstaak.304
Uit die kerkgeskiedenis blyk dit dat die vroeë kerk wel ’n afsonderlike diens van
vrouens (1 Tim 3:11) onderhou het, spesifiek verbind aan die vereistes en dienswerk
van die weduwees soos opgeteken in 1 Tim 5:9-10.
Bouma onderskryf ook hierdie diens van vroue, maar spreek die “amptelikheid”
daarvan aan juis deur die verklaring van
. Hy skryf “
heeft hier niet de beteekenis van: uitkiezen. Het woord daarvoor zou zijn
is opsommen, ergens inschrijven, op een lijst, b.v.
soldaten, senatoren, burgers. Het samenstellen van een katalogus ... Van een
verkiezing dezer ‘kerklike weduwen’ is hier geen sprake nie. Dus ook niet van het
bekleeden van een ambt, gelijk door velen is aangenomen. Want het bekleeden van
een kerklijke ambt is gebonden aan verkiezing, aanstelling, inzetting in het ambt. Van
dat alles is hier geen sprake. Slechts de verkeerde vertaling van het woord
heeft aanleiding kunnen geven tot deze meening. Weduwen in de
gemeente kunnen zonder een bepaald ambt te bekleeden dienst verrichten, werk, dat
op vrouwenterrein ligt, vgl. 3:11.”305
4.4.2.1 Konklusie van tweede verstaanswyse
4.4.2.1.1 In hierdie gedeelte verwys Paulus duidelik na spesifieke weduwees306 wat
geestelike en versorgingswerk in die kerk verrig het.
4.4.2.1.2 Hierdie weduwees moes aan sekere vereistes voldoen.
4.4.2.1.3 Die gebruik van die woord
in vers 9 maak duidelik dat hulle nie
tot hierdie dienswerk verkies is nie, maar dat hulle name op ’n lys in die
gemeente, wanneer hulle oor die nodige kwalifikasie beskik, geplaas is.
4.4.2.1.4
soos in Handelinge 6 sou ook hier die aangewese woord vir
gebruik wees sou hierdie weduwees tot ’n besondere diens gekose was. Sekere
vertalings (o.a. OAV – 1933/53) is misleidend met die gebruik van die frase
“gekies word”.
4.4.3 Derde verstaanswyse: geen besondere diens nie, maar ’n reëling vir watter
weduwees versorg moet word
Anders as in die vorige verstaanswyses word in die derde verstaanswyse nie
aanvaar dat daar in die gedeelte “oor twee fasette van die probleem van weduwees
304
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Acta 2003:579, 3.9.2
Bouma C dr: Kommentaar op het Nieuwe Testament – De brieven van den apostel Paulus aan Timotheus en
Titus, p179
Daar word ook beredeneer dat hierdie vroue se diens wel ’n vaste diens was:
1. Daar is ’n onderskeid tussen die besondere dienste wat die gesag van Christus bedien, ander vaste/georganiseerde
vorme van dienswerk, en spontane ad-hoc dienswerk met die gawes wat die Here gee.
2. Spesifieke vroue se dienswerk was ’n vaste, georganiseerde diens. Febe word ’n “dienares van die gemeente” genoem
(Rom 16:1-2). Sy het dus ’n vorm van formele erkenning in die gemeente geniet, wat dui op meer as die gewone
dienswerk van gelowiges. Ook die gebruik van die meer tegniese uitdrukking (diakonon ousan) dui daarop dat dié
dienswerk ’n vaste instelling was en ’n spesifieke formaat gehad het. Ook in 1 Tim 5:9 wys die feit dat daar vir hierdie
vroue spesiale vereistes gestel is daarop dat hulle meer as die gewone dienswerk van vroue in die amp van die
gelowige gedoen het. Ook die opskrywing/insluiting wys op ’n georganiseerde en gekontroleerde taak wat hierdie vroue
uitgevoer het.
Tog is hierdie vroue telkens te onderskei van die mans wat as diakens gedien het:
1. Rom 16:1-2. Diakonos dui in die NT net enkele kere iemand in die diens van diaken aan en dan ook net waar dit saam
met die term wat die diens van ouderling aandui, gebruik word (Fil 1:1 en 1 Tim 3:8, 12). Prostatis is ook nie ’n woord
wat op ’n diens-met-gesag dui nie. 1 Tim 3. Die feit dat daar minder vereistes vir die vroue as vir die (manlike) diakens
gestel word, dui op ’n verskil in dienspligte. Die werk van die (manlike) diakens blyk omvattender te wees as die fasette
waarin die vroue diens gedoen het.
2. 1 Tim 5. Die feit dat die weduwees hier afsonderlik bespreek word en nie saam met die ander besondere ampte in 1
Tim 3 nie, kan daarop dui dat die apostel hulle dienswerk duidelik wil onderskei van dié van die besonder dienste.
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in die gemeente” gehandel word nie, maar slegs oor een faset, naamlik oor die
versorging van die weduwees. Die lys ter sprake wil voorkom of dit ’n lys was vir
weduwees wat op ’n permanente basis versorg moes word.
Op grond van ’n gedagtestruktuurontleding307 blyk die volgende:
Die opdrag wat Paulus in 5:3 gee dat weduwees wat waarlik weduwees is, geëer
moet word, is ’n deurlopende tema in die gedagte-eenheid. Dit blyk uit die volgende:
(i) Ná die opdrag in 5:3 maak Paulus dadelik in 5:4 duidelik dat ’n weduwee wat
kinders het wat vir haar kan sorg, nie waarlik ’n weduwee is wat versorg moet
word nie. Hy sluit die gedeelte oor weduwees ook met dieselfde gedagte af
(5:16).
(ii) Drie keer in die gedeelte kontrasteer hy weduwees wat waarlik weduwees is
met weduwees wat nie waarlik weduwees is nie. In 5:4-5a kontrasteer hy
weduwees wat kinders het wat vir haar kan sorg, met weduwees wat werklik
alleen gelaat is. In 5:5b-6 kontrasteer hy weduwees wat op God hoop en in
smekinge en gebede volhard, met weduwees wat losbandig is en daarom
lewend dood is. Hy stel in die derde plek in 5:9-15 weduwees wat vroom geleef
het, teenoor jong weduwees wat moontlik ’n sondige lewe kon begin lei.
(iii) In die kern van die gedeelte (5:7-8), gee Paulus ’n opdrag aan Timoteus:
“Beveel hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees.” Wat “hierdie dinge” is
en wie presies beveel moet word, blyk uit 5:8. Dit is die naasbestaandes van ’n
weduwee wat beveel moet word en hierdie naasbestaandes moet opdrag gegee
word om die weduwees te versorg.
Dit sou baie vreemd wees indien Paulus in ’n gedeelte wat duidelik handel oor watter
weduwees geëer moet word, skielik sou skryf oor sekere weduwees wat een of ander
verantwoordelikhede in die gemeente moet verrig.
4.4.3.1 Konklusie van derde verstaanswyse
Daar is in 5:3-16 nie een enkele aanduiding dat Paulus handel oor vroue wat
sekere verantwoordelikhede het nie. Paulus stel slegs vereistes waaraan vroue
moet voldoen. Dit sou baie moeilik wees om uit vereistes wat gestel word, af te lei
dat die weduwees wat ter sprake is, ook sekere bedieningsverantwoordelikhede
gehad het.
4.4.4 Vergelykende toepassings van verskillende verstaanswyses

Verstaanswyse 1
’n Gemeente moet sorg dra
dat daar die nodige strukture
(of: besondere dienste) is om
te verseker dat daar in die
gemeente goed omgesien
word na “hulpeloses” soos die
weduwees in 1 Timoteus 5.
Geslagtelikheid behoort in die
besondere dienste in hierdie
verband nie ’n rol te speel nie.

Verstaanswyse 2
1 Tim 5:9-10 getuig daarvan dat
vroue oor wie daar goeie
getuienis is, offisieel aangewys
moet
word
om
barmhartigheidswerk
in
die
gemeente te verrig. Sulke vroue
is nie in die besondere diens
(van diaken) gestel nie, maar
verrig dienswerk op diakonale
terrein.

Verstaanswyse 3
Paulus verwys in 1 Tim 5:9
met die weduwees wat gelys
moet word, na weduwees
wat op ’n permanente basis
deur die gemeente versorg
moes word.

4.4.5 Bevinding
4.4.5.1 Die drie verskillende verstaanswyses is hermeneuties geoorloof en eksegeties
houdbaar.
4.4.5.2 Daar is nie eenstemmigheid oor die eksegetiese oortuigingskrag van die
onderskeie verstaanswyses nie.
4.4.5.3 Eksegeties is daar ’n sterk moontlikheid dat hier verwys word na vroue wat
spesifieke dienswerk met die strekking van barmhartigheid en liefdesbetoning in
die kerke verrig het.
307

Breed DG, J van Rensburg F, Jordaan GJC: Manlik en vroulik in die kerk, p173
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5. Indirek tersaaklike Skrifdele
5.1 1 Korintiërs 11:4 en 14: 34
5.1.1 Eerste verstaanswyse van 1 Kor 14:32-36 dat vroue nie in die besondere diens kan
staan nie
Onder die eerste verstaanswyse is daar twee maniere waarop 1 Kor 14:34 verstaan
word. Die eerste moontlikheid behels dat in hierdie Skrifdeel vroue verbied word om
in gemeentelike samekomste te praat deur te bid of te profeteer. Die tweede
moontlikheid is dat sy verbied word om aan die beoordeling van profesieë tydens die
gemeentelike samekomste deel te neem.
5.1.1.1 Eerste moontlikheid: Nie in die erediens bid of profeteer nie
Volgens hierdie moontlikheid verwys 1 Kor 14:34 na optrede tydens gemeentelike
samekomste. By daardie geleenthede word vroue, as gevolg van die
onderdanigheid wat hulle aan hulle mans verskuldig is, nie toegelaat om te praat
nie, maar moet hulle swyg. Dit beteken dat vroue nie tydens die gemeentelike
samekomste as voorgangers van die gemeente mag optree, onder meer deur te
bid of te profeteer nie.308 Hierdie verklaring, wat wyd in Gereformeerde kringe
onderskryf word, hou in dat vroulike lidmate nie in kerklike eredienste die leiding
mag neem deur voor te gaan in gebed of prediking nie.
5.1.1.2

Tweede moontlikheid: nie profesieë beoordeel nie
Uit 1 Kor 14:29 blyk dit dat elke profesie, amptelik of nie-amptelik, in die gemeente
beoordeel of getoets moes word of dit getrou is aan die gesonde leer van die
apostels of nie. Uit ’n ontleding van die gedagtestruktuur van 1 Kor 14309, word dit
duidelik dat die sogenaamde “swyggebod” van 1 Kor 14:34-35 nie in isolasie gelees
moet word nie, aangesien dit ten nouste verband hou met die beoordeling van
profesieë: in die gemeentelike samekomste mag vroue nie aan die beoordeling van
profesieë deelneem nie. As dit by die beoordeling van profesieë kom, moet hulle
stilbly.
(i) Waarom moet hulle stilbly? Omdat vroue in die erediens toonbeeld van
onderdanigheid moet wees (34c: “hulle moet onderdanig wees ...), en dit
terwyl die beoordeling van profesieë ’n tipiese regeertaak is (32: “Die geeste
van die profete is aan die profete onderworpe ...”).
(ii) Waarom moet hulle onderdanig wees? Nie as gevolg van ’n
samelewingsgebruik of een of ander tydelike omstandigheid nie, maar omdat
“die wet dit sê” (34d). “Die wet” verwys hier soos op baie ander plekke in die
Nuwe Testament na die geskrewe woord van die Here. Paulus maak dit dus
duidelik dat hier ’n Skrifbeginsel aan die orde is, nl. dat ’n vrou deur haar
optrede niks moet doen wat haar erkenning van haar man se hoofskap in
gedrang bring nie (vgl. 1 Kor 11:3-10). Onderdanigheid van die vroue in die
kerk dien as toonbeeld van die kerk wat aan háár Hoof, Jesus Christus,
onderdanig is (vgl. 1 Kor 11:3-4; Ef 5:21-33).
(iii) Hoe moet vroue dan maak as hulle vrae oor die profesie het of iets meer
daaroor te wete wil kom? Vers 35b: “laat hulle tuis hulle eie mans vra.”
(iv) Waarom kan hulle dit nie in die samekoms doen nie? Vers 35c: “Want dit is
lelik vir vroue om in die gemeente te spreek.”
Vir die opdragte in 34a en 35b word dieselfde begronding gebruik, maar verskillend
bewoord. In 34 word die opdrag gemotiveer met “soos die wet sê”, en in 35 met “dit
) vir ’n vrou om in die kerk te praat”. Hierdie
is, anders
is lelik (
as in 11:6, nie net horisontaal skandelik nie, maar ook vertikaal (in aansluiting by
“soos die wet sê”), m.a.w. dit is ’n Skrifgegewe onaanvaarbaarheid.

308
309

Grosheide, K.V.:176
Breed DG, J van Rensburg F, Jordaan GJC: Manlik en vroulik in die kerk, p123-124
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Hoewel die opset van die destydse gemeentelike samekomste beslis van die
hedendaagse eredienste verskil het, bring die perikoop ’n baie belangrike beginsel
na vore. God het aan vroulike lidmate in die kerk ’n besliste onderdanigheidstaak
opgelê, naamlik dat sy erkenning moet gee aan die man se hoofskap – waardeur sy
getuig van die kerk wat die Hoofskap van haar bruidegom, Jesus Christus, erken,
vgl. 1 Kor 11:3-7; Ef 5:21-33. Een besondere wyse waarop vroulike lidmate hierdie
unieke taak tot uitvoer moet bring, is deurdat hulle nie aan die toesig oor die
prediking (’n taak wat vandag tipies aan die regeerdiens van ouderlinge is) behoort
deel te neem nie. In vandag se terme gestel: vroue behoort nie deel van die
Kerkraad te wees nie.
5.1.2 Tweede verstaanswyse van 1 Kor 14:32-36 dat vroue in die besondere diens kan
staan
Die tweede standpunt beskou die “swyggebod” in verse 34 en 35 as een van verskeie
ordereëlings aan die einde van 1 Kor 14: ordereëlings t.o.v. die spreek in tale (verse
27-28), die profesieë (verse 30-33) en die optrede van vroue in die gemeentelike
samekomste (verse 34-35). Hierdie onderskeie ordereëlings hou nie direk met
mekaar verband nie, maar moet elk op sy eie beoordeel word. Die kwessie van vroue
wat tydens die samekomste gepraat het, gaan dus nie oor vroue wat bid of profeteer
nie (vgl. 1 Kor 11:5) of wat in tale spreek nie. Dit is ’n soort praat wat verbied word wat
anders is as profesie310 waarvan in verse 24-25 sprake is (in 1 Kor 11:5 is daar in elk
geval sprake van vroue wat “gebid en geprofeteer” het).
Watter soort praat word dan in hierdie verse verbied? Vir ’n antwoord op hierdie vraag
moet gekyk word na die noue verband tussen 14:34 en 14:35: vers 35a (“as hulle iets
te wete wil kom”) is ’n samevatting van die probleem onderliggend aan die “praat” van
die vroue in die gemeentelike samekoms. Die probleem het ontstaan wanneer vroue
in die gemeentelike samekomste vrae oor onduidelikhede begin vra het. Binne die
destydse samelewing is sulke onafhanklike optrede van vroue beskou as ’n
miskenning van hulle mans se hoofskap. In 35b word die oplossing vir die probleem
gegee: “hulle moet tuis hulle eie mans vra.”
Die Skrifbeginsel wat hier aan die orde is, is dat ’n vrou deur haar optrede (i.c. in die
gemeentelike samekoms) niks moet doen wat haar erkenning van haar man se
hoofskap in gedrang bring nie (34c-d: “hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook
sê”). As hulle egter op hulle eie in die samekoms opstaan en vrae vra in plaas
daarvan om tuis hulle vrae met hulle mans uit te klaar, het hulle deur hulle optrede
hulle mans se hoofskap in gedrang gebring. Die “swyggebod” verbied dat vroue in die
samekomste vrae vra en dat op so ’n wyse haar man se hoofskap in gedrang gebring
word.
Hierdie perikoop verbied vroue dus nie om in die besondere diens van diaken te
funksioneer nie, vir solank sy nie daardeur haar man se hoofskap uitdaag of in
gedrang bring nie.
5.1.3 Tersaaklike gevolgtrekkings
5.1.3.1 Albei verstaanswyses veronderstel dat vroue in die gemeentelike samekoms van
Korinte geprofeteer, gebid, gepraat, en in tale gespreek het. Die swyggebod
(14:34-35) dui dus nie op ’n algehele stilswye nie en die
(14:34) verwys dus
na ’n gekwalifiseerde “praat”.
5.1.3.2 Volgens die eerste verstaanswyse verwys die verbod op
(14:34) na die
verbod op die beoordeling van profesieë. Die opdrag aan vroue om in die
310

Dit gaan ook nie oor praat by die beoordeling van profesieë nie. Hiermee word Grosheide (Comm op het
NT), Bruce (New Century Bible) e.a. se verklaring van vers 32 gevolg eerder as dié van Calvyn, Floor,
Horseley, e.a. Grosheide e.a. verstaan. Vers 32 (“die geeste van die profete is aan die profete onderworpe”)
as aanduiding dat profesieë nie onbeheerbaar is nie maar deur die profeet wat dit uitspreek beheer kan word.
Daarom kan elke profeet sy beurt afwag om te praat (vers 30). Ook die 1983-vertaling van vers 32 kom met
hierdie verklaring ooreen: “’n Profeet het immers beheer oor sy gees.”
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gemeentelike samekoms te swyg, beteken dus dat vroue nie aan die beoordeling
van profesieë mag deelneem nie. Omdat die beoordeling van profesieë met die
ouderlinge se toesig oor die gesonde leer verband hou en dus eie aan die
regeerdiens is, beteken dit dat vroue in die lig van 1 Kor 14:34 nie in die besondere
diens van regering (ouderling) mag funksioneer nie.
(14:34) na die feit dat vroue
Volgens die tweede verstaanswyse verwys
tydens die gemeentelike samekomste vrae gevra het en só hulle mans se
hoofskap in gedrang gebring het. Hierdie perikoop bied geen uitsluitsel oor die
vraag of vroue in besondere dienste mag funksioneer nie. Daar kan egter afgelei
word dat vroue, as hulle wel in die besondere dienste funksioneer, dit só moet
doen dat hulle nie hulle erkenning van hulle mans se hoofskap oor hulle, onder ’n
vraagteken bring nie.
5.1.4 Bevinding
5.1.4.1 Die twee verskillende verstaanswyses is hermeneuties geoorloof en eksegeties
houdbaar.
5.1.4.2 Daar is egter nie eenstemmigheid oor die eksegetiese oortuigingskrag van die
onderskeie verstaanswyses nie.
5.2 1 Timoteus 2:12
Dit is duidelik dat daar in hierdie brief van die vrou verwag word om onderdanig te
wees uit erkenning van die man se hoofskap311 en dat die vrou se onderdanigheid
gemotiveer word in die lig van die skeppingsorde (1 Tim 2:13)312 en die sondeval (1
Tim 2:14). Daar is egter twee verstaanswyse wat verskil oor die vraag of 1 Tim 2:8-15
gaan oor voorskrifte vir die optrede van die man en die vrou by gesamentlike
byeenkomste en of dit gaan oor voorskrifte vir hulle optrede in die huwelik. Volgens die
eerste verstaansmoontlikheid bied 1 Tim 2:8-15 dan grond om vroulike lidmate nie in
die diens van leer en/of regeer te stel nie; volgens die tweede verstaanswyse bied dit
geensins so ’n grond nie en kan vroulike lidmate dus wel in sodanige diens gestel
word.
’n Belangrike kwessie om by hierdie verstaansverskil uit te maak, is die vraag hoe “elke
plek” in 2:8 verstaan moet word: Gaan dit in 2:8 oor die manne se gebede in die
gesamentlike byeenkomste, of hulle persoonlike gebede? Die antwoord op hierdie
vraag is bepalend vir die daarmee samehangende vraag: Gaan dit in 2:9-15 oor vroue
se gedrag in die erediens, of in die huwelik?
5.2.1 Eerste verstaanswyse van 1 Tim 2:12 dat vroue nie in die besondere diens kan staan
nie
In 1 Timoteus gee Paulus pastorale advies aan Timoteus as voorganger van die
gemeente in Efese oor hoe die kerk as “huisgesin van God” (3:15) moet funksioneer.
In 1 Tim 2 wys Paulus daarop dat die gemeente die gestalte moet aanneem van ’n
biddende kerk. In 2:1-7 toon hy aan dat die gemeente se gebede tot welwese van die
hele samelewing moet dien, veral dat hulle gebede uiteindelik daartoe moet lei dat
almal die evangelie sal hoor en sodoende “tot kennis van die waarheid” (2:4) mag
kom.
In 2:8-15 gee hy ’n aanduiding van hoe die gemeente se optrede “op elke plek”
ordelik ingerig moet word. Hierdie “op elke plek” word in vers 8 self gekwalifiseer as
elke plek waar gebid word. Dit sou dus dui op alle geleenthede waar die gemeente
saamkom om te bid en te aanbid (Douma). In hedendaagse terme: by elke erediens.
Eers verwys die teks na die manne se optrede by hierdie samekomste (2:8), en
daarna die vroue se optrede (2:9-15). Van sowel mans as vroue word gepaste
optrede by sulke geleenthede vereis.
Die gepaste optrede is egter nie tot die samekomste van die gemeente beperk nie,
aangesien sulke optrede, blykens 2:10, goeie werke insluit. Gelowiges se goeie
5.1.3.3

311
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Soos reeds in in twee van Paulus se vroeëre briewe, 1 Korintiërs 11 en Efesiërs 5, uiteengesit en gemotiveer
is.
Soos in 1 Korintiërs 11.
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werke word tog in die daaglikse handel en wandel sigbaar. Ook 2:15 bevestig dat,
hoewel hierdie perikoop sy begin by die gemeentelike samekomste het, die ordelike
optrede wat daarin geleer word beslis ook vir die lewe van gelowiges in die algemeen
geld. Die algemene optrede van gelowiges behoort dus ooreen te stem met hulle
optrede wat by die erediens pas.313
Wat 1 Tim 2:11-12 se opdrag ten opsigte van die vroue se optrede in die
gemeentelike samekomste en gemeentelike lewe betref, is daar ’n opvallende
ooreenkoms met 1 Kor 14:34-35.
(i) In beide gedeeltes stel die Here deur die apostel Paulus die orde wat Hy wil hê
daar moet wees wanneer sy gemeente rondom Woord en gebed saamkom.
(ii) In beide gedeeltes ontvang vroue die besondere opdrag om hulle in stilte te laat
leer en om nie self die woord te neem nie. In beide gedeeltes word die opdrag
gemotiveer, nie uit samelewingsgebruike of uit persoonlike voorkeure van die
apostel nie, maar uit die Ou Testament.
(iii) In 1 Tim 2 word die openbaringshistoriese lyn gevolg terug tot by die skepping:
“Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.” Die optrede van vroue word
gevolglik bepaal deur die spesifieke skeppings(volg-)orde wat God aan die
begin gegee het, die skeppings(volg-)orde wat volgens 1 Kor 11 die grond vir
die man se hoofskap oor die vrou is. In die gemeentelike samekomste en
gemeentelike lewe oor die algemeen moet vroue hulle dus in lyn met die
skeppings(volg)-orde in stilswye laat leer as toonbeeld van die kerk wat uit
eerbied aan haar Hoof Christus, stilswyend na sy woorde luister.
(iv) 1 Tim 2:14 trek die openbaringhistoriese lyn deur na die sondeval: “Dit is ook
nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod
oortree het.” Binne die konteks gaan dit duidelik nie in hierdie vers oor wie by
die sondeval die eintlike skuldige was (Adam of Eva) nie, maar oor wie by die
sondeval die leiding geneem het. Adam, wat as hoof die leiding moes neem, het
die leiding aan Eva oorgelaat en haar in die sondeval gevolg. Albei het ewe veel
gesondig en was ewe skuldig. Die punt is: man en vrou moet die besondere
plek wat God aan elkeen toegeken het, eerbiedig. Hierdie punt pas Paulus toe
op die swyggebod vir vroue.
5.2.1.1 Tersaaklike gevolgtrekkings
Vroue behoort, vanweë die besondere posisie wat aan hulle in onderskeid van
mans gegee is, nie enige posisie in te neem waarin hulle aan die gemeente leiding
moet gee nie.314 Op hierdie wyse gee vroue uitdrukking aan die
onderdanigheidsopdrag soos begrond in die skepping en die sondeval.
5.2.2 Tweede verstaanswyse van 1 Tim 2:12 dat vroue in die besondere diens kan staan
313
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sou uiteraard ook die optrede binne die huwelik insluit. Om egter die
(2:8) te verstaan asof dit (primêr) na die verantwoordelikhede binne die huwelik verwys,
ignoreer volgens hierdie verstaanswyse die eksplisiete gebedskonteks van die teks. Daarom is die mees waarskynlike
verstaan hiervan dat dit verwys na elke plek/geleentheid van aanbidding, soos deur byna alle eksegete aanvaar word.

Volmaakte leiding word gegee deur ons Here Jesus Christus, wat as Leidsman (Heb 12:2) en Opperherder (1
Pet 5:4) van sy kerk optree. Die leiding wat Hy gee, behels die volgende: soos ’n herder se leiding aan sy
skape beteken dat hy hulle van gevare beskerm (Ps 23:4), liefdevol versorg (Ps 23:1) en die regte rigting laat
inslaan (Ps 23:3), so beskerm die Here sy kerk (Jes 40:11), versorg dit liefdevol (Ps 77:21; Jes 40:11; Op
7:17) en laat sy kerk die regte koers (heilsweg) inslaan (Jes 48:17; Rom 2:4; Op 7:17). Hy lei (versorg,
beskerm en dui koers aan vir) sy kerk deur sy Gees (Joh 16:13; Rom 8:15) en sy Woord (Ps 25:5; 43:3; 2 Tes
13,14). Daartoe maak die Here gebruik van menslike instrumente (Ps 77:21). In die NT stel Hy dienaars aan
om oor sy kerk toesig te hou (1 Pet 5:2), dit te versorg (Joh 21:17; Hand 20:28), dit te beskerm (Joh 21:16;
Hand 20:29-31) en met die gesonde leer (2 Tim 3:10-4:5) die kerk as liggaam van Christus toe te rus (Ef
4:12; 2 Tim 3:17) en te lei (1 Kor 11:1,2) op die pad na die saligheid (Titus 2:11-16). Om in hierdie dinge
leiding te gee, beteken nie net om die koers vir die gemeente aan te dui nie (1 Tim 4:13; 2 Tim 3:16,17) maar
ook om vir die gemeente daarin ’n voorbeeld te wees (1 Tim 4:12). Daarom is dit ’n vereiste dat iemand wat
in die gemeente leiding neem ook in sy eie huis op korrekte wyse die leiding moet neem (vgl. 1 Tim 3:4, 12:
ouderlinge en diakens moet hulle eie huise goed regeer).
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Volgens hierdie standpunt gee Paulus in 1 Tim 2:8-15 voorskrifte van hoe gelowige
manne en vroue hulle as deel van God se huishouding (3:15) in die huwelik moet
gedra, sodat ongelowiges tot kennis van die waarheid sal kom (2:4; vgl. ook 3:15c).
In die konteks van die verwoesting wat die dwaalleer ten opsigte van die huwelik
veroorsaak het (4:3), gee Paulus eers vir die manne opdrag hoe hulle hulle in die
huwelik moet gedra (“heilige hande” is ’n voorwaarde vir gebed) (2:8). Daarna gee hy
aan die vroue opdrag hoe hulle hulle in die huwelik moet gedra (2:9-11). Hierdie
voorskrifte begrond hy in die skeppings- en sondevalgeskiedenis (2:13-15).
5.2.2.1 “Op elke plek” (
# - 2:8)
Die frase
# kan in Afrikaans oorgesit word as “op elke plek”. Die
1983-Vertaling laat blyk dat
# verstaan word as “plek van samekoms”. In 2:11
maak die 1983-Vertaling ’n invoeging uit dieselfde semantiese veld. In 2:11a staan
daar: ,
(“’n vrou moet haar in stilte laat leer”). Om
hierdie frase weer te gee met “’n vrou moet in die erediens haar laat leer”, laat blyk
dat die hele perikoop 2:8-15 verstaan word as voorskrifte vir die erediens. Ten
spyte van die feit dat hierdie verstaanswyse wyd aanvaar word, is daar nie grond
uit die perikoop self om die voorskrifte te beskou as spesifiek en uitsluitlik op
erediens-gedrag gerig nie.
" ?> in die frase
# kan ook verstaan word as “in elke opsig”.
Louw & Nida315 toon aan dat die woord ook in die semantiese veld “doen” gebruik
kan word en wel vir die betekenis ’n rol wat aktiwiteit en verantwoordelikheid inhou,
met verwysing na Handelinge 1:25.316 Gevolglik gaan dit in die perikoop vanaf 2:8
níé noodwendig oor die erediens nie. Derhalwe kan die voorskrifte wat in 1
Timoteus volg, verstaan word as voorskrifte wat nie op gedrag in die erediens gerig
is nie, maar op gedrag binne die huwelik.
5.2.2.2 Die opdrag aan die manne in 2:8
Paulus gee in 2:8 opdrag dat manne hulle moet verantwoord dat hulle hande heilig
is voor hulle bid. Hulle hande wat hulle in gebed ophef, moenie met toorn en twis
besmet wees nie. Hierdie “toorn en twis” verwys na onenigheid in die huwelik. Teen
dwaalleer wat die huwelik geminag het (4:3), stel Paulus die korrekte optrede van
manne binne huwelik. Manne, as deel van die “huis van God” (3:15), moet deur
hulle gedrag teenoor hulle vroue ’n “lewe in godsvrug en waardigheid lei” (2:2),
sodat God die Verlosser (2:3) hulle lewe kan gebruik om mense tot “die kennis van
die waarheid” (2:4) te bring. Op hierdie manier sal die manne bydra dat die
gemeente “’n pilaar en grondslag van die waarheid” (3:15) sal wees, teenoor die
vals leer wat die huwelik ondermyn het (4:3).
5.2.2.3 Die opdrag aan die vroue in 2:9-12
Paulus gee in 2:9-12 eerstens opdragte ten opsigte van versiering (2:9-10);
tweedens gee hy opdragte ten opsigte van leer, onderrig en gesagsuitoefening
(2:11-12). Hierdie opdragte is gerig op hulle optrede binne die huwelik.
(i)
Oor leer
Vroue moet “hulle in stilte laat leer in alle onderdanigheid” (2:11). Die
gesindheid waarin hulle moet leer, is in innerlike kalmte (
, 2:1112).317 Dit is duidelik uit 2:12, waar verwys word na vroue se verhouding met
mans, dat van vroue verwag word om aan mans onderdanig te wees. Omdat
Paulus hier handel oor die huwelik, gaan dit oor onderdanigheid van vroue
aan hulle eie mans, soos in Ef 5.
(ii) Oor onderrig en gesagsuitoefening
Dit is belangrik om die woord
in die opdrag “ek laat die vrou nie
toe om te
nie” (2:12) reg te verstaan. Uit die konteks blyk dit dat
dié woord hier verwys na “voorskryf”. Vroue mag dus volgens 2:12 nie aan die
315
316
317

1988a, p513
Vgl ook Köster 1975:205-206
Vgl. Louw & Nida 1988a, p327
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man (hulle eie mans) “voorskryf” nie. Naas die verbod op voorskryf vir mans,
verbied Paulus ook dat die vrou gesag oor haar man uitoefen (
). Die
wyse van gesagsuitoefening wat hier ter sprake is, word uit 2:12 duidelik: sy
word verbied om oor hom gesag uit te oefen deur vir hom voor te skryf.
(iii) Die tweeledige begronding van die opdragte aan die vrou
Die opdragte aan die vrou word in die Ou Testament begrond.
(1)
Eerstens verwys Paulus na die skeppingsvolgorde van die mens
(2:13). Paulus beklemtoon dat Adam eerste gemaak is, en Eva tweede.
Hierdie volgorde in 2:13 hou in dat vroue in onderdanigheid en met
innerlike kalmte van hulle mans moet leer (2:11) en nie aan hulle mans
voorskryf en só gesag oor hulle uitoefen nie (2:12). Dit blyk dat Paulus
uit die skeppingsvolgorde aflei dat God aan mans ’n sekere posisie
gegee het wat deur hulle vroue erken moet word. Dit kom ooreen met
die hoofskapgedagte in 1 Korintiërs 11; vgl. ook 1 Korintiërs 14 en
Efesiërs 5.
(2)
Tweedens verwys Paulus na die feit dat nie Adam verlei is nie, maar
Eva (2:14). Paulus argumenteer hiermee dat Eva die leiding geneem
het, en daarmee nie haar man se hoofskap erken het nie. Sy het dus
nie die onderdanigheid wat in 2:11 ter sprake is, geopenbaar nie.
Inteendeel – sy het gedoen wat Paulus in 2:12 gelowige vroue verbied
om te doen. In 2:15 stel Paulus dat Eva, nadat sy verlei is, in ’n staat
van oortreding gekom het en dat alle vroue daardeur in hierdie staat
verkeer (vgl. die 3de persoon mv in 2:15). Dit is opmerklik dat vroue
volgens 2:15 gered kan word deur kinders te baar en in geloof, liefde
en heiligmaking met ingetoënheid te bly. Dit blyk dat Paulus hier die
vals leer rondom die huwelik in gedagte het (vgl. 4:3). Vroue sal, as
hulle anders as wat die vals leraars verkondig het, die huwelik en
daarmee saam “kinders in die wêreld bring,” hoog ag, toon dat hulle
vashou aan die waarheid, en dit met geloof en met hulle lewe bevestig.
5.2.2.4 Tersaaklike gevolgtrekkings
1 Tim 2:8-15 beklemtoon, soos elders in die Skrif, die hoofskap van die man en die
eis dat die vrou aan haar man onderdanig moet wees. Alhoewel hierdie gedeelte
nie handel oor die besondere dienste nie, hou dit beslis in dat die vrou op geen
wyse – ook al sou sy in ’n besondere diens staan – haar erkenning van haar man
se hoofskap in gedrang behoort te bring nie.
5.2.3 Bevinding
5.2.3.1 Die twee verskillende verstaanswyses is hermeneuties geoorloof en eksegeties
houdbaar.
5.2.3.2 Daar is egter nie eenstemmigheid oor die eksegetiese oortuigingskrag van die
onderskeie verstaanswyses nie.
5.3 Galasiërs 3:26-29
Die hooftema van die brief is in 2:15-21: die gelowige word geregverdig deur die geloof
en nie deur wetsonderhouding nie. Indien Paulus met die woorde “Jood of Griek” in
3:28 eintlik na besnedenes en onbesnedenes verwys, pas dit goed in by die hooftema
van die brief. Paulus bestry immers die vals leraars wat aangedring het dat gelowiges
hulle moes laat besny. Paulus sou dan beklemtoon dat die besnydenis nie relevant is
vir die mens se verlossing nie, aangesien regverdiging alleen deur geloof in Jesus
Christus verkry word.
Dit is egter nie duidelik hoe Paulus se verwysing in 3:28 na “slaaf of vryman” en “man
en vrou” inpas by die doel van die brief nie. Dit kom nie in die brief na vore dat die vals
leraars op enige wyse iets aangaande die verhouding tussen slaaf en vryman, en man
en vrou verkondig het nie.
Dit val op dat Paulus in 3:26 sê dat die gelowiges “almal” kinders van God is. Deur die
woord “almal” heel eerste in die sin te plaas, word uitdruklik beklemtoon dat by die
“julle” (dit is die lesers), waarna in 3:26 verwys word, almal ingesluit is (Arichea & Nida
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1975:83; Ridderbos 1976:147). Hierdie insluiting van almal word nog verder
beklemtoon as hy in die volgende vers sê dat “soveel as wat” in Christus gedoop is,
hulle met Christus beklee het. Nie een van dié wat in Christus gedoop is, is dus
uitgelaat nie – hulle is almal met Christus beklee. Ook in 3:28 sê Paulus dat almal in
Christus een is.
Die vraag ontstaan waarom Paulus in 3:26, nadat hy in 3:1 – 5:1 oor regverdiging
alleen deur die geloof handel, skielik soveel klem daarop laat val dat almal ingesluit is.
Wanneer die vals leer wat Paulus bestry, in ag geneem word, word dit duidelik waarom
die insluiting van almal beklemtoon word. Die vals leraars het in hulle aandrang dat die
lesers besny moes word en Joodse wette moes onderhou, daarmee eintlik geïmpliseer
dat die lesers nie werklik deel is van die nageslag van Abraham nie. Om werklik met
die Joodse Christene een te wees, moes hulle hul laat besny. Wanneer die gedeelte
3:1 – 5:1 in die lig van hierdie feit beskou word, blyk dit dat Paulus nie bloot dogmaties
duidelik wil maak dat iemand net deur die geloof regverdig kan wees nie.
5.3.1 Bevinding
5.3.1.1 Gal 3:26-29 handel nie oor die vrou in die besondere diens nie.
5.3.1.2 Dit werp wel lig op die feit dat alle gelowiges, ook vroue, in Christus deel het aan
die verbondsbeloftes aan Abraham wat volgens ’n bepaalde verstaanswyse wel
implikasies kan hê vir vroue se dienswerk in die kerk.
5.4 Efesiërs 5:21-33
Paulus is besig om, onder leiding van die Heilige Gees, te wys hoe die gelowige sy
lewe van elke dag moet inrig. By 5:21 kom hy by riglyne vir Christene se gedrag binne
verskillende gesagsverhoudings. Eers gee hy ’n algemene beginsel vir alle
gesagsverhoudings (5:21),318 en dan gee hy gedragsriglyne vir drie spesifieke
verhoudings:
(i) Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik (5:22-33)
(ii) Die verhouding tussen ouers en kinders (6:1-4)
(iii) Die verhouding tussen eienaars en slawe (6:5-9)
5.4.1 Die algemene beginsel vir alle gesagsverhoudings (5:21)
Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsverhoudings is: Wees uit eerbied vir
Christus aan mekaar onderdanig. Die uitdrukking uit eerbied vir Christus (in vrees vir
Christus) beteken dat Christus se verhouding met ons en ons verhouding met Hom
die bepalende faktor in ons gesagsverhoudings moet wees. Albei partye in die
gesagsverhouding, sowel die gesagsdraer as die gesagsonderdaan, word opgeroep
om hulle verhouding met mekaar op Christus te modelleer, op só ’n wyse dat sy
hoofskap oor die kerk daardeur tot uitdrukking gebring word. Nie net wat Christus wil
hê nie, maar ook Christus se eie optrede word dus as model voorgehou. Paulus pas
hierdie beginsel op al drie die genoemde gesagsverhoudings toe; slegs die
verhouding tussen man en vrou in die huwelik (5:22-33) is egter nou tersaaklik.
5.4.1.1 Opdrag aan die vrou nie in isolasie te verstaan nie
Soos altyd met opdragte aan twee partye in ’n verhouding (byvoorbeeld ouerskinders, en eienaars-slawe), kan die opdrag aan die vrou (5:22-24) nie op sigself
reg verstaan word nie, maar net in terme van die opdrag aan die ander party,
naamlik die man. God se opdrag aan die vrou is: Soos die kerk aan Christus
onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees (5:24).
Op sigself genome sou hierdie opdrag grond gee vir die standpunt dat die vrou in
absolute sin onder die heerskappy van die man is. Eers wanneer die opdrag aan
318

Daar is ook twee ander moontlike funksies wat 5:21 kan hê: (1) Dié vers kan verstaan word as die
inleidingsvers slegs van die perikoop oor die huweliksverhouding, sodat die opdrag tot onderdanigheid aan
mekaar net van toepassing is op die huweliksverhouding (5:21-33). (2) Dié vers kan verstaan word as die
afsluiting van die voorafgaande perikoop (5:6-21), sodat die opdrag tot onderdanigheid aan mekaar bloot vir
gelowiges in die algemeen in hulle verhouding met mekaar geld, en nie spesifiek vir die huweliksverhouding
of die verhouding tussen eienaars en slawe of die verhouding tussen ouers en kinders nie.
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5.4.1.2

5.4.1.3

die man egter daarmee saamgelees word, word dit moontlik om die opdrag aan die
vrou reg te verstaan. Die opdrag aan die man is: Julle moet julle vrouens liefhê
soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe vir haar afgelê het (5:25). Dit is dus
nie ’n geval van een (die vrou) wat onderdanig is en die ander (die man) wat heers
nie. Eerder is dit ’n geval van man en vrou wat – uit eerbied vir Christus – aan
mekaar onderdanig is. Hierdie wedersydse onderdanigheid word in die volgende
verse gedifferensieer en verbesonder.
Uitsluitende opdragte aan man en vrou
Oppervlakkig geoordeel klink dit asof die vrouens net moet onderwerp en die mans
net moet liefhê (5:22-25). Dit is egter nie geval nie. In 5:21 staan dit reeds duidelik
dat albei partye aan mekaar onderdanig moet wees. Elders in die Bybel is nóg ’n
ander opdrag wat albei partye omvat, naamlik dat alle gelowiges mekaar moet
liefhê (1 Joh 4:7319). Onderdanig wees en liefhê geld dus vir alle gelowiges. In die
huwelik vind hierdie twee opdragte nou verbesondering: vir die vrou vind die
verbesondering ten opsigte van die onderdanigheidsopdrag plaas. Alle gelowiges
moet aan mekaar onderdanig wees, maar in die huwelik is dit die besondere taak
van die vrou om onderdanig te wees. Vir die man, aan die ander kant, vind die
verbesondering ten opsigte van die liefhê-opdrag plaas, en wel op só ’n wyse dat
die man se hoofskap Christus se hoofskap weerspieël. Alle gelowiges moet
mekaar selfkruisigend liefhê, maar in die huwelik is dit die besondere taak van die
man. Man en vrou moet dus albei mekaar liefhê, en albei moet aan mekaar
onderdanig wees, maar in die huweliksverhouding moet die vrou uitmunt in
onderdanig wees aan haar man, en die man in selfverloënde liefde vir sy vrou.
Die huweliksverhouding as beeld vir die verhouding tussen ons en God
Paulus sê dat daar in die huweliksverhouding tussen man en vrou ’n diep
geheimenis opgesluit lê, en hy pas dit toe op die verhouding tussen Christus en die
kerk.320 Hierdie feit lê ’n groot appèl op elke egpaar. Elke man is geroep om die
liefdevolle selfopofferende Hoofskap van Christus oor sy kerk sigbaar uit te beeld
deur self as liefdevolle, selfopofferende hoof vir sy vrou op te tree. Elke vrou is
geroep om deur haar liefdevolle diensbaarheid en gehoorsaamheid aan haar man,
toonbeeld te wees van die gehoorsame en diensbare liefde van die kerk aan háár
Hoof, Christus.

5.4.2 Bevinding
5.4.2.1
Uit Ef 5:21-33 kan nie direk afgelei word of die vrou in die diakendiens mag dien al
dan nie.
5.4.2.2
Ef 5:21-33 werp wel waardevolle lig op hoe Christus se Hoofskap oor sy kerk die
vrou se optrede jeens haar man en die man se optrede jeens sy vrou bepaal.
5.4.2.2.1
Die vrou en die man se rolle in die huwelik is nie omruilbaar nie.
5.4.2.2.2
Die vrou se gehoorsaamheid aan haar man word geyk op die gehoorsaamheid
van die kerk aan Christus. Die man se hoofskap oor sy vrou word geyk op die
hoofskap van Christus oor sy kerk.
6. Sintese
6.1 Kerkregtelike aspekte
Die volgende gevolgtrekkings mag veral tersaaklik wees in die bestudering van
geslagtelikheid in die diens van diaken:
6.1.1 By die besondere dienste gaan dit om nederige dienswerk en nie om
heerskappyvoering in die kerk nie (vgl. 2.1).

319
320

1 Joh 4:7: “7Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind
van God en ken God.”
Ef 5:32: “32Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.”

52
5

6.1.2

Die besondere dienste vind sy oorsprong nie by die mens nie, maar by God. Die aard
en funksionering daarvan word dus deur God bepaal (vgl. 2.2).
6.1.3 Die besondere diens, in onderskeid van die dienswerk van alle gelowiges, omvat ’n
spesifieke opdrag, ’n spesifieke en blywende pligstaat, ’n persoon wat aan spesiale
vereistes voldoen, ’n roeping deur die Here, openlike diensaanvaarding en
bevestiging, en die gemeente se gehoorsame onderwerping aan die goeie leiding wat
gegee word (vgl. 2.3).
6.1.4 Die diakens se diens is om sorg te dra vir die onderlinge hulpverlening en
gemeenskap in die gemeente deur dit te inisieer, te koördineer, te bestuur en mense
daarvoor toe te rus (vgl. 2.4).
6.1.5 Christus is die enigste Hoof van die kerk. Mense het daarom in hulleself geen gesag
nie. Mense in besondere dienste bedien die gesag van Christus. Hulle tree dus op
met bedienende gesag en is hieroor verantwoording verskuldig aan die Koning van
die kerk (vgl. 2.4).
6.1.6 Die Here het slegs die bevoegdheid om die sleutelmag te gebruik aan die kerk
opgedra. Dit gaan dus by die besondere dienste oor bevoegdheid (potestas) maar nie
oor eie gesag (auctoritas) nie (vgl. 2.4).
6.1.7 Nie alle gawes lei tot ’n besondere diens in die kerk nie. Genadegawe en besondere
diens val dus nie noodwendig saam nie (vgl. 2.2).
6.2 Hermeneutiese model
6.2.1 Dieselfde hermeneutiese model as dié waarvan vorige studies van die GKSA
uitgegaan het, is in hierdie Rapport gebruik en verder verfyn.
6.3 Skrifperspektiewe op vroue en hulle diens in die kerk
6.3.1 Algemene tersaaklike Skriflyne
6.3.1.1 Volgens Gen 1 het God die mens geskep. Hy het hulle manlik en vroulik geskep,
na sy beeld. In Gen 2 word die differensiasie geopenbaar dat die man die leiding
moet neem, en die vrou moet optree as sy hulp wat by hom pas. Volgens die een
verstaanswyse geld hierdie skeppingsordening vir mans en vroue slegs in die
huweliksverhouding en nie in die algemeen en in die samelewing nie. Volgens die
ander verstaanswyse geld dit ook in die kerk.
6.3.1.2 By die sondeval het die vrou eerste gesondig en het die man sy hoofskap versaak
deur die vrou se sondige leiding te volg. Die gevolg van die sondeval is dat die
man se hoofskap neig tot heerssug, en die vrou, in plaas van onderdanigheid, neig
om oor die man te wil heers.
6.3.1.3 God openbaar dat Hy, benewens die diens van alle gelowiges, ook besondere
dienste in sy kerk gee, en mense daartoe roep.
6.3.1.4 Niemand het van nature in hom-/haarself enige hoedanigheid wat hom/haar geskik
maak vir ’n besondere diens nie (ook nie op grond van sy/haar geslag nie).
6.3.1.5 Die Heilige Gees gee op die regte tyd die regte gawes aan die kerk.
6.3.1.6 Die Heilige Gees gee gawes volgens sy wil aan mans en vroue.
6.3.1.7 Die Heilige Gees gee die gawes wat in die besondere dienste nodig is. Nie alle
persone wat hierdie gawes ontvang, word deur God geroep om dit juis in die
besondere dienste te gebruik nie.
6.3.1.8 Die Skrifbeginsels vir die verhouding tussen man en vrou het implikasies vir die
vraagstuk oor geslagtelikheid in die besondere dienste. Volgens die een
verstaanswyse openbaar God dat vroue nie tot die besondere dienste geroep word
nie, maar dat hulle gawes op ander maniere aangewend behoort te word. Volgens
die ander verstaanswyse openbaar God dat geslagtelikheid nie ’n rol in die roeping
om in die besondere dienste te dien, speel nie.
6.4 Hoofskap as besondere Skriflyn in die Nuwe Testament
6.4.1 Christus se hoofskap as vertrekpunt
Uit die Skrifstudie het dit duidelik geword dat die hoofskap van Christus ’n besondere
openbaringslyn in die Nuwe Testament as geheel uitmaak, en in baie opsigte verbind
word aan die dienswerk van gelowiges in die kerk (vgl. 5.1 en 5.4; vgl. ook NGB, art
31). Die besondere dienste behoort só ingerig te wees en te funksioneer dat dit geen

52
6

twyfel laat nie dat Christus die enigste Hoof van sy kerk is. Die man-vrouverhouding
behoort die hoofskap van Christus op ’n besondere wyse af te beeld.
6.4.2 Hoofskap in die huwelik
Die duidelikste openbaring van Christus se hoofskap is in Efesiërs 5:21-33. In
Efesiërs 5 word geleer dat die verhouding tussen man en vrou in die huwelik ’n
sigbare illustrasie is van die verhouding tussen Christus en sy kerk (vgl. 5.4). “Die
man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die kerk” (Ef 5:23), en
“soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans
onderdanig wees”.
Uit Efesiërs 5:31 blyk dit dat die hoofskap van die man oor sy vrou iets is wat God
reeds by die skepping gegee het. Die feit dat “die man sy vader en sy moeder verlaat
en sy vrou aankleef” (Gen 2:24), wys daarop dat die man die leiding neem in die
vorming van ’n nuwe gesin wat onder sy eie hoofskap sal staan (vgl. 6.3.1.1). Die
hoofskap van die man in die huwelik is dus ’n Godgegewe werklikheid. Hy is die een
wat in die huwelik die leiding moet neem. Ook die vrou se hulpskap (Gen 2:18) is ’n
Godgegewe werklikheid. Sy is die een wat haar man liggaamlik, geestelik en
emosioneel moet aanvul en haar aan sy leiding moet onderwerp (Ef 5:22).
Die feit dat die man hoof is en sy vrou die hulp is wat by hom pas, maak egter nie een
van die twee meerderwaardig of minderwaardig nie. Sowel man as vrou is in Christus
gelykelik kinders van God en as sodanig mede-erfgename van sy verbondsbeloftes
(Gal 3:28; 1 Pet 3:7). Tog bly die man hoof en die vrou hulp, en die twee rolle is nie
uitruilbaar nie. Die man se hoofskap beteken egter nie oorheersing nie, en die vrou se
hulpskap beteken ook nie slaafse onderhorigheid nie. Dit blyk alreeds by die skepping
dat die man se hoofskap liefdevolle leidinggewing behels (vgl. 5.3). In Efesiërs 5:25
word die liefdesdiens van die hoofskap verder beklemtoon deurdat die mans vermaan
word om hulle vroue lief te hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe vir haar
gegee het.
Met die sondeval is die man-vrouverhouding direk geraak. As gevolg van die sonde
neig die man se hoofskap om heerssug te word en hunker die vrou daarna om haar
man se leidinggewende posisie in te neem (vgl. 6.3.1.2).
6.4.3 Hoofskap in die gemeentelike samekomste
In 1 Korintiërs 11:3-15 word ’n nuwe dimensie van hoofskap na vore gebring: God is
die hoof van Christus; Christus is die hoof van elke man; die man is die hoof van die
vrou (1 Kor 11:3). In 1 Korintiërs 11 word dan duidelik gemaak dat die
gesagsverhouding tussen God en Christus as Middelaar en hoof van die nuwe
mensheid in die gemeentelike samekomste weerspieël moet word in die verhouding
tussen man en vrou (vgl. 5.1). ’n Vrou wat deur haar optrede in die gemeentelike
samekoms die hoofskap van die/haar man in gedrang bring, bring dus die gesag van
God in gedrang (vgl. 5.1). Dieselfde gebeur as die man deur sy optrede sy
selfopofferende liefde vir sy vrou in gedrang bring: dan doen hy sy Hoof, Christus,
oneer aan. Wanneer die vrou se optrede egter daarvan getuig dat sy die/haar man se
hoofskap erken, is daar goeie orde in die gemeentelike samekoms, sodat selfs die
engele hulle daaroor verbly (vgl. 5.1). Net so as die man deur die uitoefening van sy
hoofskap sy selfopofferende liefde vir sy vrou bewys – dan is daar goeie orde in die
gemeentelike samekoms.
Op watter manier moet ’n vrou in die gemeentelike samekoms daarvan getuig dat sy
die/haar man se hoofskap erken?
By die beantwoording van hierdie vraag blyk dit dat die Bybel op verskillende wyses
verstaan word: Verstaanswyse 1 konkludeer dat dit gaan oor die verhouding tussen
alle mans en alle vroue, terwyl Verstaanswyse 2 konkludeer dat dit gaan oor die
verhouding tussen man en vrou in die huwelik.
Vervolgens word dié twee verstaanswyses in parallelle kolomme aangebied.
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Verstaanswyse 1
In die huwelik ontvang mans en vroue
onderskeidelik die taak om in hulle optrede
toonbeeld te wees van Christus se Hoofskap
oor sy kerk en die kerk se liefdevolle
diensbaarheid aan Christus as haar Hoof
(vgl. Ef 5:21-33, Kol 3, 1 Pet 3). In die
kerklike inrigting word hierdie taak uitgebrei
na elke man en elke vrou: Christus se
Hoofskap word uitgebeeld deur die optrede
van manlike lidmate en die kerk se
diensbaarheid aan Christus word uitgebeeld
deur die optrede van vroulike lidmate.
Hierdie uitbreiding word bevestig deur 1 Kor
11:2-15 en 1 Tim 2:8-15 – Skrifdele wat oor
die optrede van elke man en elke vrou by
gemeentelike samekomste handel. Wat
vroue betref, beteken dit in praktyk dat hulle
nie in gemeentelike samekomste onderrig
mag gee of gesag uitoefen nie (1 Tim 2:12),
oor die prediking en goeie orde toesig sal
hou nie (1 Kor 14:32-35) of op enige manier
in die kerk ten opsigte van die mans leiding
sal neem nie (1 Tim 2:12-14).
Deurdat vroue hulle van sulke funksies
weerhou, vervul hulle die heerlike taak om
toonbeeld te wees van ’n kerk wat die
Hoofskap van Christus erken. Terselfdertyd
erken hulle daarmee dat dit die taak van die
manne is om in hulle optrede toonbeeld te
wees van Christus wat sy kerk liefdevol leer,
versorg en lei. Nie een van hierdie
onderskeie take is belangriker of meer eervol
as die ander nie. Trouens, hierdie
onderskeidende opdragte doen geen afbreuk
nie aan die feit dat alle gelowiges, sowel
mans as vroue, in Christus kinders van God
is (Gal 3:28) en gelyke erfgename van God
se genade tot die ewige lewe is (1 Pet 3:7).
Verder weerhou hierdie besondere funksie
wat vroue in die kerk beklee, hulle nie van die
roeping (saam met alle mans) om die gawes
wat hulle ontvang het voluit in die algemene
diens van gelowige aan te wend nie (bv. Rom
16:1,2; Hand 18:26; Fil 4:3). Die liggaam van
Christus is immers nie passief nie maar
groeiend en lewenskragtig (Ef 4:11-16). Die
gawes van vroue kan ook onder leiding van
die kerkraad so georganiseer word dat hulle
op vaste basis dienswerk op diakonale
terrein verrig (1 Tim 5:9-10).
6.4.4

Verstaanswyse 2
Die feit dat daar onderskeidende opdragte
aan man en vrou in die huwelik is (bv Ef 5,
Kol 3, 1 Pet 3), kan nie net so op die vrou se
kerklike funksionering oorgedra word nie. Die
volle aanwending van haar gawes is nie in
stryd met Efesiërs 5 nie – op voorwaarde dat
haar funksionering nie haar man se hoofskap
misken nie.
Die feit dat die hoofskap van die man en die
onderdanigheid van die vrou geyk moet wees
op die verhouding tussen Christus as Hoof
en die kerk as sy liggaam, beteken dat daar
ruimte moet wees vir die vrou om op elke
terrein – ook in die besondere dienste – haar
gawes aan te wend, met erkenning van haar
man se hoofskap. Dit geld ook vir 1 Korintiërs
11 (die vrou se optrede in die gemeentelike
samekoms) en 1 Petrus 3:7 (die vrou se
gelyke erfgenaamskap van die lewe). Die
getuienis van hierdie Skrifdele kom daarop
neer dat daar ruimte moet wees vir die vrou
om op elke terrein – ook in die besondere
dienste – haar gawes, met erkenning van
haar man se hoofskap, te gebruik. Ook 1 Tim
2:8-15, wat handel oor die gedrag van mans
en vroue in die algemeen en spesifiek in die
huwelik dui daarop dat die vrou op geen
wyse – ook wanneer sy in die besondere
dienste sou funksioneer – haar erkenning
van haar man se hoofskap in gedrang mag
bring nie.

Praktiese implikasies
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Verstaanswyse 1
In soverre as wat die diakonale diens
leidinggewing aan die gemeente behels,321
behoort vroulike lidmate, in erkenning van die
man se hoofskap, nie as diakens te dien nie.
Die gawes van barmhartigheid wat vroulike
lidmate ontvang het, kan op ordelike wyse op
diakonale terrein aangewend word sonder
dat vroue as diakens geroep en bevestig
word. Na analogie van die weduwees van 1
Tim 5:9 kan vroue deur die diakonie op ’n lys
van dienende vroue geplaas word. Hierdie
vroue
kan
dan
besondere
barmhartigheidswerk onder leiding van die
diakonie in die gemeente behartig.

Verstaanswyse 2
Geslagtelikheid op sigself speel nie ’n
deurslaggewende rol by die bepaling van wie
tot die besondere diens van diaken
verkiesbaar is nie. Skrifgegewens gee dus
geen verbod of verhindering waarom vroulike
gelowiges nie tot die besondere diens van
diaken verkies kan word nie – op voorwaarde
dat die getroude vrou in haar diensuitvoering
nie haar erkenning van haar man se
hoofskap regtens onder verdenking bring nie,
net soos die man ook nie deur sy optrede op
alle terreine sy selfopofferende liefde vir sy
vrou in gedrang mag bring nie.

7. Samevattende opmerking
Uit bostaande bevindings is dit duidelik dat die Deputate nie tot ’n eenduidige
aanbeveling kon kom nie. Daar is egter in die grootste deel van die Rapport
eenstemmigheid, nl. die kerkregtelike aspekte m.b.t. besondere dienste (2), die
tersaaklike hermeneutiese vertrekpunte (3), asook by die eksegese van verskeie
tersaaklike Skrifdele (4 en 5). By enkele Skrifdele is verskillende verstaanswyses
aangebied wat hermeneuties geoorloof en eksegeties houdbaar is. Hierdie grootlikse
eenstemmigheid blyk ook uit die sintese (6). Daar is egter verskil van mening oor die
implikasie van die hoofskap van die man vir die gemeentelike samekomste (6.4.3 en
6.4.4). Ook hier is beide die verstaanswyses beoordeel as hermeneuties geoorloof,
alhoewel daar verskil is oor die eksegetiese oortuigingskrag daarvan. Daarmee word nie
geïmpliseer dat die Skrif in homself teenstrydig is nie. Die verskillende verstaanswyses is
die gevolg van ons onvermoë om die Skrif duidelik te verstaan.
Die Deputate hou gevolglik twee stelle aanbevelings aan die Sinode voor met die
aanbeveling om ’n keuse te maak tussen die twee aanbevelings.
7.1

Verstaanswyse 1
Op grond van Verstaanswyse 1 kan die Sinode die volgende besluite neem:
7.1.1 Dat die gawes van barmhartigheid wat vroulike lidmate ontvang het, op ordelike wyse
op diakonale terrein aangewend word sonder dat sulke vroue as diakens geroep en
bevestig word.
7.1.2 Na analogie van 1 Tim 5:9 kan vroue met sulke gawes deur die Kerkraad en diakens
op ’n lys van dienende vroue geplaas word en kan hulle besondere
barmhartigheidswerk onder leiding van die diakonie in die gemeente behartig.
7.1.3 Uitvloeisel van 7.1.1 en 7.1.2
321

Die Bevestigingsformulier van diakens gebruik die volgende terme wat hulle dienswerk in die gemeente as
leidinggewing tipeer:
• Die diakens “word geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike
onderlinge liefde beoefen”. Let wel: Die diakens kry nie die opdrag om die onderlinge liefdesbetoon te
behartig nie, maar om die gemeente daartoe te lei om dit te doen.
• Die diakens “moet toesien dat die gelowiges aan almal goed doen ...” Die diakens moet die gelowiges
dus bring (lei) tot die punt waar hulle aan almal goed doen.
Hoe moet die diakens dit doen? Onder meer die volgende:
• Hulle moet “almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde ... te bewys”.
• Hulle moet “die gemeente tot diens toerus ...”.
Al hierdie opdragte hou direk verband met leidinggewing aan die gemeente, soos hierbo in die voetnoot
uiteengesit is. Daarom word die diakens opgeskerp om “goeie voorgangers vir die hele gemeente te wees”, en
word die gemeente opgeskerp om hulle “in die beoefening van die gemeenskap van die gelowiges deur die
diakens te laat lei”.

52
9

7.1.3.1

Die Sinode moet leiding gee oor hoe kerke die saak van vroue wat tans in die
diens van diaken is, moet hanteer.
7.2 Verstaanswyse 2
Op grond van Verstaanswyse 2 kan die Sinode die volgende besluit neem:
7.2.1 In gemeentes waar dit met vrede en tot opbou kan gebeur, kan lidmate wat andersins
kwalifiseer, ongeag geslag, tot die diens van diaken geroep en daarin bevestig word.
7.2.2 Uitvloeisel van 7.2.1
7.2.2.1 Die Bevestigingsformulier moet geslagtelik omvattend gemaak word.
7.2.2.2 Die Sinode moet oordeel in welke mate KO, art 38 deur hierdie standpunt geraak
word.
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21.11 BESWAARSKRIF VAN JL KRUGER RAKENDE DIE BESLUIT VAN
SINODE 2003 – OOR NAGMAALSVIERING (Artt 19, 39, 334)
ZZZ. Br JL Kruger stel die Beswaarskrif.
AAAA. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 1.
BBBB. Ds C Aucamp lewer die Meerderheidsrapport namens die Beswaarskrifkommissie 1.
CCCC. Ds MJJ Erasmus lewer die Minderheidsrapport namens die Beswaarskrifkommissie
1.
DDDD. BESWAARSKRIF
1. Inleiding: motivering vir indiening van beswaar
In die Oproep Nasionale Sinode 2003 (Die Kerkblad, 22 Mei 2002:25) meld die Skriba van
die Deputate Korrespondensie (Agenda) in 5 die volgende:
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.
Omdat hierdie beswaar bepaalde beginselsake soos Skrifgesag, Christus se
bekragtiging van die Nuwe Verbond en sy bevel by die instelling van die Nagmaal, en
gevolglik tersaaklike dele van die Belydenisskrifte en ook bepaalde woorde en
woordwendinge in die Nagmaalsformulier raak, is die saak van so ’n dringende belang
dat dit direk by die Sinode ingedien word.
Acta 1994:53, 3.2 verleen volle reg om die beswaar aan die Sinode te rig: Die
Beswaarskrif wil niks meer sê nie 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.
Die problematiek oor die uitleg van ’n sinodale besluit hoort by die Sinode tuis wat die
besluit geneem het (KO, art 30). Geen mindere vergadering kan hieroor uitspraak gee
nie.
2. Sinodebesluit waarteen beswaar gemaak word
Die beswaar raak bepaalde formulerings van 2.2 en 4.4 van Acta 2003 (Errata is
ingewerk). Om die beswaar in konteks te plaas, word die hele besluit aangehaal:
F. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE VIR PRE-ADVIES INSAKE
NAGMAALSVIERING
1. Opdrag
Om die Sinode van advies te bedien oor Rapport Voortgaande studie oor die Nagmaal en
Tweede Rapport van die Kommissie: Leerstellig 1.
Besluit: Kennis geneem.
2. Vertrekpunte
2.1 Kerkorde, art 62: “Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel tot
die meeste stigting dien. Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie, dat alle
bygeloof vermy moet word en dat ná die preek en algemene gebede, die Formulier van
die Heilige Nagmaal, asook die gebed wat daarby behoort, gelees moet word.”
2.2 In plaas daarvan om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in
die lig van NGB, art 32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art 62 van advies te bedien
deur ’n prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Prinsipiële raamwerk oor die wyse van Nagmaalsviering
Inleidend
Hierdie feesmaal is ’n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan
ons meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat
geniet (NGB, art 35).
3.1 Die brood en wyn moet as tekens en seëls van die liggaam en bloed van Christus
gebruik word (Matt 26:26-28; 1 Kor 11:23-26; NGB, art 35; HK, 25-29).
3.2 Daar moet by die viering van die Nagmaal tussen wesentlike aspekte en
sakramentele handelinge onderskei word. Kerke behoort KO, art 62 dan binne die
volgende raamwerk toe te pas:
3.2.1 Wesentlike aspekte
By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad
verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19); “verkondig die dood van die
Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)).
3.2.1.1 Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet
word (vgl. NGB, art 35; HK, 25-29).
3.2.1.2 Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink word.
Vergelyk die volgende Skrifgegewens:
“Drink almal daaruit” (Matt 26:28)
“Neem dit en deel dit onder julle” (Luk 22:17)
“Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis” (1 Kor 11:25)
“So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink, verkondig (julle)
die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)
“Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker
drink” (1 Kor 11:28)
“As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Kor 11:33).
Alhoewel Christus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die
verband telkens duidelik van so ’n aard dat Hy bedoel dat wyn gedrink moet word as
teken en seël van die bloed van Christus (NGB, art 35; HK, 25, 28, 29).
Besluit: Goedgekeur.
3.2.2 Sakramentele handelinge
Die Nagmaal het ’n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges gevier (1
Kor 11:33). Dit maak daarvan ’n gemeenskapsmaal.
3.2.2.1 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Neem, eet” (Matt
26:26; Mark 14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele handeling word die feit dat
Jesus sy liggaam as offer vir die sondes van ons almal gegee het, duidelik na vore
gebring.
3.2.2.2 Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Drink almal
daaruit” (Matt 26:28). Die drink van die wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s)
dien om die geestelike geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die
drinkbeker, saam met die wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.
Besluit: Goedgekeur.
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in
hulle uitvoering van KO, art 62.
4.2 Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte teen
die besluite van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994 :493-524).
4.3 Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en gevolglik
ook die besluit in 6.6 (Acta:729) van Sinode 1997.
4.4 Waar daar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die
gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige
agting en begrip vir mekaar getoon word.
Besluit:
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1. Goedgekeur.
2. Punt 3.2.2.3 in Acta 2000 (bi. 401) word geskrap.
Acta 2003, Artikel 21.8, p545
7. Implikasie
Dat die inleidende sinne by 3.2.2 ’n toevoeging kry, om soos volg te lui: “Dit maak
daarvan ’n gemeenskaps- en liefdesmaal gegrondves in die eenheid met Christus
(vgl. Joh 13-16, 1 Kor 10:16, 17).
Besluit: Goedgekeur.
3. Agtergrond
Sedert 2003 besit ons ’n “nuwe” Prinsipiële raamwerk t.o.v. die wyse van
Nagmaalsviering.
Dit is die resultaat van ’n Beswaarskrif deur CFC Coetzee, LF Schulze en J Visser wat
op grond van 4 beswaargronde gehandhaaf is:
Beswaargrond 1: Logies gesien is die formulering van 3.2.2.2 nie steekhoudend nie
[3.2.2.2 Die wyn moet aan almal uitgedeel word ...]. ’n Mens kan immers nie “uit wyn”
drink nie. Dit word verander na: Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word.
Beswaargrond 2: Inhoudelik gesien, leen die formulering van die slot van die
sakramentele handelinge (3.2.2.3) onbedoeld tot paradoksale vertolking. [3.2.2.3
Indien kerke om gewigtige redes van gemeenskaplike drinkbekers afwyk, moet dit
met verantwoording uit die Skrif gedoen word.] Die prinsipiële raamwerk gee aan die
beker met wyn ’n prominente plek en funksie. Die uitgangspunt is dat die beker en
wyn direk aanmekaar gebind is. Terwyl die Sinode met 3.2.2.3 die ordelike weg wil
aandui hoe uitsonderlike gevalle by kerke hanteer moet word, maak die formulering
hom onbedoeld oop vir teenstydige vertolkings, wat tog nie die bedoeling van die
Sinode kon gewees het nie.
Besluit oor 3.2.2.3: Punt 3.2.2.3 in Acta 2000:401 word geskrap.
Beswaargrond 3: Skriftuurlik gesien is die Skrif oor die instelling van die Nagmaal
duidelik. Die Skrif se bedoeling word nie duidelik in die formulering van die besluite
van die Sinode weergegee nie. Hierdie beswaargrond word gehandhaaf en die Ad
Hoc Kommissie Vir Pre-advies Insake Nagmaalsviering (2003) verander die
prinsipiële raamwerk as volg:
Die inleiding en wesentlike aspekte van die prinsipiële raamwerk word onveranderd
behou.
By die sakramentele handelinge word die volgende wysigings aangebring:
Inleiding: Dit maak daarvan ’n gemeenskaps- en liefdesmaal gegrondves in die
eenheid met Christus (vgl. Joh 13-16, 1 Kor 10:16, 17).
By 3.2.2.2 word slegs die woord beker bygevoeg.
Punt 3.2.2.3 word geskrap.
Beswaargrond 4: Konfessioneel gesien kom die Nagmaalsformulier en die Geref.
Belydenisskrifte met die Skrif ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering as
goddelike instelling met brood en beker. Die huidige praktyk om die instelling van
kelkies met ’n beroep op ’n Sinodebesluit, maar sonder voldoende Skrifgegewens, te
kondoneer, is ’n verloëning van die NGB, artt 7 en 29. Daar word beredeneer dat:
Indien daar afgewyk word van die gemeenskaplike beker, bring dit spanning met die
Belydenis en Nagmaalsformulier mee. Hierdie beswaargrond word gehandhaaf.
Konklusie
Die veranderde prinsipiële raamwerk rus op genoemde Beswaarskrif wat
gehandhaaf is met die duidelike bedoeling dat Nagmaal met ’n beker gebruik
moet word.
4. Beswaargronde
4.1 Beswaargrond 1
Punt 2.2 van die Sinodebesluit (Acta 2003) word gebruik om die duidelike bedoeling
wat die prinsipiële raamwerk stel, dat die Nagmaal net met ’n gemeenskaplike
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drinkbeker gehou moet word, onder verdenking te bring en so kragteloos te maak.
Motivering
4.1.1 Onder Vertrekpunte, punt 2.2 [In plaas daarvan om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te
verval, verkies die Sinode in die lig van NGB, art 32 om kerke in hulle uitvoering van
KO, art 62 van advies te bedien deur ’n prinsipiële raamwerk – soos hieronder
uiteengesit – te stel. Besluit: Kennis geneem.] het die woord advies die implikasie dat
die prinsipiële raamwerk gevolg kan word al dan, en word in die kerkverband ook as
sulks gebruik (vgl. Bylae 2, punt 3.1)
Daar teenoor staan die feit dat die prinsipiële raamwerk ’n raamwerk is wat gegrond
is op die Skrif en a.g.v. daarvan is dit bindend. Trouens, enige besluit van ’n
meerdere vergadering wat geneem word is advies aan kerke, maar bindende advies
behoudens die reg van appèl. Daarom word die woord advies onnodiglik in die
vertrekpunt 2.2 gebruik wat die moontlikheid in hom dra om die hele prinsipiële
raamwerk kragteloos te maak. (Vgl. Kruger, LS ea, 1966. Handleiding by die
Kerkorde van die GKSA:446-447 waar uiteindelik gekom word by die stelling: “advies
van die Klassis is bindend, behoudens die reg van appèl.”)
4.1.2 Onder Vertrekpunte, punt 2.2 (Acta 2003). [In plaas daarvan om in ’n bepaalde
voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in die lig van NGB, art 32 om kerke in
hulle uitvoering van KO, art 62 van advies te bedien deur ’n prinsipiële raamwerk –
soos hieronder uiteengesit – te stel. Besluit: Kennis geneem.] Die tweede gedeelte
van KO, art 62 onder punt 2.1: Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie ...
wat pragtig in die prinsipiële raamwerk uitgedruk word, word met ’n misplaaste
verwysing na NGB, art 32 onder verdenking gebring. By implikasie word
Nagmaalsviering aan die hand van die prinsipiële raamwerk op voetspoor van NGB,
art 32, hoogstens as “nuttig en goed” voorgestel met die oog op ’n bepaalde
“orde” wat nie die “eendrag en eenheid” tussen kerke mag skaad nie. Die prinsipiële
raamwerk kan dus by implikasie as raamwerk dien met Nagmaalsviering of met die
beker of met kelkies. Die inhoud van die prinsipiële raamwerk wat gegrond is op die
Skrif, mag nie gereduseer word tot mensgemaakte wette nie.
Die implikasie dat die prinsipiële raamwerk net as “nuttig en goed” beskou kan word
noodsaak ons om die verwysings na NGB, art 32 as ‘n vertrekpunt uit die besluit te
verwyder omrede die prinsipiële raamwerk duidelik gegrond is op die Skrif en ons op
hoede moet wees om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons
ingestel het nie.
4.2

Beswaargrond 2
In punt 4.4 (Acta 2003) weerspreek die Sinode homself.
Motivering
4.2.1 Die Sinode het pas op grond van ’n Beswaarskrif wat geslaag het, ’n “nuwe”
prinsipiële raamwerk goedgekeur wat slegs die moontlikheid van Nagmaalviering met
’n gemeenskaplike drinkbeker moontlik maak waar daar geen alternatiewe weë van
nagmaalviering is nie. In punt 4.4 (Acta 2003) word alternatiewe weë nou gebruik
om nadat die prinsipiële raamwerk duidelik net van ’n gemeenskaplike drinkbeker
praat, kelkies as ’n alternatiewe weg gesien (Bylae 3).
4.2.2 In punt 4.2 van Acta 2003 word dit gestel dat hierdie besluit ’n antwoord is op die
Beswaarskrifte teen die besluite van Sinode 1927 en 1930. Hierdie Beswaarskrifte
was juis gemik teen net die gebruik van die gemeenskaplike drinkbeker alleen.
Die alternatiewe weë het juis te doen met of daar alternatiewe weë naas die
gemeenskaplike drinkbeker(s) is, ’n moontlikheid wat nie deur die prinsipiële
raamwerk toegelaat word op grond van die Beswaarskrif wat geslaag het nie.
5. Opsommend
Die beswaardes versoek die Sinode om in die lig van die beswaargronde punt 2.2 en 4.4
(Acta 2003) te skrap.
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EEEE. MEERDERHEIDSRAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
6. Opdrag
Beswaarskrif van JL Kruger rakende die besluit van die Sinode 2003 – oor die
Nagmaalsviering.
Besluit: Kennis geneem.
7. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die beswaarde volg die weg wat Sinode 1991 gestel het vir die indiening van
Beswaarskrifte.
2.2 In die Kommissie is geleentheid gegee vir mondelinge toeligting deur die beswaarde
self en deur verskeie broeders, o.a. Prof CFC Coetzee wie se beswaar (saam met
Visser en Schulze) teen ’n besluit van Sinode 2000 gelei het tot die besluit van Sinode
2003, waarteen nou beswaar gemaak word.
2.3 Die Sinode neem kennis van 1 tot 3 van die beswaar.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.
8. Beredenering
3.1 Oorsig oor die Beswaarskrif in sy geheel
3.1.1 Historiese verloop van besluite waarteen beswaar gemaak word
1994: Deputate aangewys na Beswaarskrifte teen 1927 en 1930.
1997: Deputate kom met uiteenlopende Meerderheids- en Minderheidsrapport.
Studiedeputate word aangewys, waarin die voordraers van albei Rapporte
benoem word.
2000: Studiedeputate vind mekaar en lewer eendragtige Rapport wat ’n prinsipiële
raamwerk uit die Skrif as advies aan kerke daarstel, met ’n aanbeveling: Waar
daar om gewigtige redes van die ooreengekome gebruik ... afgewyk moet
word, moet elke kerk in verantwoordelikheid voor die Here beslis dat die
afwyking onvermydelik is. Die Rapport en prinsipiële raamwerk word verkort
en gewysig aanvaar. Die aanbeveling hierbo word gewysig om te lees: moet
dit met verantwoording uit die Skrif gedoen word.
2003: ’n Beswaarskrif van Coetzee, Visser en Schulze, teen veral laasgenoemde
besluit, word gehandhaaf as gevolg waarvan die Rapport van ’n ad hockommissie vir pre-advies aanvaar word, met 2 vertrekpunte: ’n geringgewysigde prinsipiële raamwerk en vier aanbevelings. (Rapport volledig in
Beswaarskrif aangehaal.)
2006: Geen.
2009: Twee Beswaarskrifte, albei teen die tweede vertrekpunt (2.2) en die laaste
aanbeveling (4.4) van 2003 se aanvaarde Kommissierapport. Die
Beswaarskrif onder behandeling is nie teen die aanvaarde prinsipiële
raamwerk nie.
3.1.2 Besluit waarteen beswaar gemaak word
3.1.2.1 Volgens beswaargrond 1 teen “vertrekpunt 2.2” in die besluit van 2003, waarvan
Sinode 2003 kennis geneem het en wat die Sinode in die finale aanbevelings
goedgekeur het:
In plaas daarvan om in bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in
die lig van NGB, art 32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art 62 van advies te
bedien deur ’n prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel.
3.1.2.2 Volgens beswaargrond 2 teen aanbeveling 4.4 in die besluit van 2003 wat deur die
Sinode goedgekeur is:
Waar daar in ’n bepaalde plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering
binne die gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus
die nodige agting en begrip vir mekaar getoon word.
Die beswaarde versoek die Sinode om al twee bogenoemde punte te skrap.
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3.1.3 Gemeenskaplike vertrekpunt by albei beswaargronde
Die gemeenskaplike vertrekpunt by albei beswaargronde is geleë in die beswaarde se
interpretasie van die aanvaarde prinsipiële raamwerk, as sou:
(volgens beswaargrond 1) “die Nagmaal net met ’n gemeenskaplike drinkbeker
gehou moet word”, en
(volgens beswaargrond 2) dit “slegs die moontlikheid van Nagmaalviering met ’n
gemeenskaplike drinkbeker moontlik maak waar daar geen alternatiewe weë van
nagmaalviering is nie”.
Die toetsing van hierdie gemeenskaplike vertrekpunt is van deurslaggewende belang
in die beoordeling van die beswaar teen “bepaalde formulerings” van 2003 se besluit.
3.2 Relevante aspekte in die beoordeling van die gemeenskaplike vertrekpunt van
beswaarde.
Ten einde die vertrekpunt van die beswaarde te beoordeel, moet die volgende aspekte van
die besluit van 2003 in gedagte gehou word: (alle aanhalings uit die besluit self)
3.2.1 ’n “Prinsipiële raamwerk” word gegee, en nie gewoon ’n besluit geneem nie.
3.2.2 Die raamwerk is op die Skrif gebaseer.
3.2.3 Die raamwerk maak duidelik onderskeid tussen wesentlike aspekte (die brood en die
wyn) en sakramentele handelinge, (dat “die brood aan almal uitgedeel moet word ...”
en dat die “beker wyn aan almal uitgedeel moet word”).
3.2.4 Volgens die raamwerk:
(a) moet die beker wyn aan almal uitgedeel word”,
(b) dien die drink van wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) om die geestelike
geloofseenheid in Christus te simboliseer;
(c) het die drinkbeker, saam met die wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.
3.2.5 Die raamwerk het ten doel “om kerke in hulle uitvoering van KO, art 62 van advies te
bedien”.
3.2.6 Die raamwerk as advies word gegee “in plaas daarvan om in ’n bepaalde
voorskriftelikheid te verval”.
3.2.7 Die Sinode gaan hierdie weg van advies deur ’n prinsipiële raamwerk op “in die lig
van NGB, art 32”.
3.2.8 Die besluit van Sinode 2003 laat die moontlikheid oop dat “daar in ’n plaaslike kerk
alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde raamwerk mag voorkom” in
welke geval daar “met die liefde van Christus die nodige agting en begrip vir mekaar
getoon behoort te word”.
Samevatting: Samevattend en saam met mekaar gelees dui al hierdie punte daarop
dat die Sinode nie die besluit wat Kerkrade self moet neem (KO, art 62 soos in 1
van die vertrekpunte aangehaal) aan willekeur wil oorlaat nie, maar ’n prinsipiële
raamwerk gee. Aan die ander kant wil die Sinode nie voorskriftelik wees nie en wil
die Sinode kerke van “advies bedien”. Die Sinode bedien die kerke met ’n prinsipiële
raamwerk.
Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.2.8.
4. Beoordeling van Beswaargrond 1
Beswaargrond 1 lui soos volg: Punt 2.2 van die Sinodebesluit (Acta 2003) (3.1.2.1
hierbo), word gebruik om die duidelike bedoeling wat die prinsipiële raamwerk stel dat
die Nagmaal net met ’n gemeenskaplike drinkbeker gehou moet word onder
verdenking te bring en so kragteloos te maak.
Die vertrekpunt van Beswaargrond 1 is foutief
Die Sinode het nie in sy prinsipiële raamwerk en in geen vorige besluite dit kategories
gestel dat die “Nagmaal net met ’n gemeenskaplike drinkbeker gehou moet word” nie.
Die Beswaarskrif van Schulze, Visser en Coetzee in 2003 was ook nie gerig teen 2.2
nie, en 2.2 het na die slaag van die genoemde Beswaarskrif steeds as vertrekpunt van
die prinsipiële raamwerk gedien.
Punte 3.2.1 tot 3.2.8 hierbo weerspreek gesamentlik die aanspraak van “net” en “moet”
t.o.v. die gemeenskaplike drinkbeker.
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Motivering 1 (4.1.1)
In die lig hiervan kan 4.1.1 van die motivering van die beswaarde waar hy teen die gebruik
van die woord “advies” beswaar maak, nie opgaan nie. Hy beweer dat die begrip
“advies” in 2.2 gebruik word om die hele prinsipiële raamwerk kragteloos te maak.
Die woord advies is op geen plek in die Belydenis, Kerkorde of Sinodebesluite gedefinieer nie.
Die woord word in kerklike kringe op verskillende maniere gebruik. Daarom is dit nodig
om die woord advies telkens in die verband waarin dit gebruik word, te lees.
In 2.2 word advies in ’n bepaalde verband gebruik, veral dat dit gestel word as teenpool
teenoor “om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te verval”. Dan kan die begrip nie die
besluit kragteloos maak nie.
4.4. Motivering 2 (4.1.2)
Die beswaarde stel in 4.1.2 dat 2.2 ’n “misplaasde verwysing na NGB, art 32” is, en dat
die “prinsipiële raamwerk so onder verdenking gebring word”. Daarom wil sy beswaar
dat 2.2 geskrap moet word. Die beswaarde bewys egter glad nie hoe 2.2 ’n
misplaasde verwysing na NGB, art 32 bevat nie. Art 32 bevat die beginsel wat in KO,
art 62 tot uitdrukking gebring word.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.4.
5. Aanbeveling
Die beswaar word nie gehandhaaf nie, want die Beswaarskrif
gaan uit van ’n eensydige en foutiewe vertrekpunt dat die Nagmaal net met ’n
gemeenskaplike beker gehou moet word (4.1)
fouteer deur “advies” nie in konteks te verreken nie (4.1.1) en
bied geen bewyse dat daar ’n misplaasde verwysing na NGB, art 32 is nie.
Besluit: Goedgekeur.
6. Beoordeling van Beswaargrond 2 (4.2)
Inhoud
Die beswaar is gerig teen 4.4 (Acta 2003) (3.2.8 hierbo). Die beswaarde beweer in
Beswaargrond 2 dat die Sinode in 4.4 homself weerspreek, en vra dat die betrokke
punt geskrap moet word.
Vertrekpunt
Wesentlik dieselfde as by Beswaargrond 1, dat die prinsipiële raamwerk: slegs die
moontlikheid van Nagmaalviering met ’n gemeenskaplike drinkbeker moontlik maak
waar daar geen alternatiewe weë van Nagmaalviering is nie.
Hierdie vertrekpunt is reeds as foutief uitgewys in 3.2 en 4.2 hierbo.
Verdere beoordeling
Verder is 4.4 in ooreenstemming met die beginsels wat in artikels 62 en 85 van die
Kerkorde gestel word. Punt 4.4 stel dat waar alternatiewe weë van Nagmaalviering
binne die gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus
die nodige agting en begrip vir mekaar getoon word. Die alternatiewe weë word deur
die woorde “binne die gestelde raamwerk” regstreeks met die saak waarvoor die
prinsipiële raamwerk gehandel word, verbind, dus met die prominente plek van die
beker.
In KO, art 62 word die verantwoordelikheid van die plaaslike kerk in die besluit oor
Nagmaalviering beklemtoon, wat tot die bepaalde gemeente se meeste stigting dien.
Dit mag natuurlik nie die seremonies wat regstreeks in die Woord voorgeskryf is,
verander nie, soos die voorbeelde wat in die artikel genoem: dat na die preek en
algemene gebede die Formulier van die Nagmaal en die gebede wat daarby behoort,
gelees moet word. In KO, art 85 gaan dit om buitelandse kerke en die nie-veroordeling
van hulle. Die woord in Latyn wat vertaal is met “gebruike”, is ritus en dui dus ook op
nie-veroordeling van kerke met wie ons in ekumeniese eenheid is, wat nie net die
drinkbeker gebruik nie. Besluit: Kennis geneem van 6.1 tot 6.3.
7. Aanbeveling
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Die beswaar word nie gehandhaaf nie, omdat die Beswaarskrif
Uitgaan van ’n eensydige en foutiewe vertrekpunt dat daar geen alternatiewe weë van
Nagmaalviering is nie.
Sy beswaar mik teen ’n besluit wat volledig op KO, artt 62 en 85 gegrond is.
Nie aantoon dat die punt waarteen hy beswaar maak die gestelde prinsipiële raamwerk
weerspreek nie, maar dat dit juis noodsaaklik is omdat, soos hierbo uitgewys, die
raamwerk nie voorskriftelik werk met “net” en “geen alternatiewe weë” nie.
Besluit: Goedgekeur.
8. Aanbeveling
Die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie.
Die Deputate Uitgee van die Handelinge word versoek om die besluit soos in die Errata
van Acta 2003 weer in die Handelinge te publiseer.
Besluit: Goedgekeur.
FFFF. MINDERHEIDSRAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif van JL Kruger rakende die besluit van die Sinode 2003 – oor die
Nagmaalsviering.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die beswaardes volg die weg wat Sinode 1991 gestel het vir die indiening van
Beswaarskrifte.
2.2 In die Kommissie is geleentheid gegee vir mondelinge toeligting.
Besluit: Kennis geneem.
3. Beoordeling van beswaargronde
3.1 Beswaargrond 1
Punt 2.2 van die Sinodebesluit (Acta 2003) word gebruik om die duidelike bedoeling
wat die prinsipiële raamwerk stel, dat die Nagmaal net met ’n gemeenskaplike
drinkbeker gehou moet word, onder verdenking te bring en so kragteloos te maak.
3.1.1 Beredenering oor 4.1.1
3.1.1.1 Die beswaargrond redeneer dat die woord “advies” in 2.2 en 4.1 van Sinodebesluit
2003 tot teenstrydige vertolkings van die Sinodebesluit aanleiding gee. Die
beswaargrond redeneer verder dat die woord advies by sommige die implikasie het
dat die prinsipiële raamwerk gevolg kan word of nie. Op grond hiervan vind die
broeder die woord “advies” problematies. Maar die broeder wys verder self uit dat
advies van ’n meerdere vergadering tog bindend is behoudens die reg van appèl.
Die broeder aanvaar dus dat ’n Sinode se advies waarop in die lig van die Skrif
besluit is, altyd bindend is.
3.1.1.2 Indien raadgewers of adviseurs sou verstaan dat die Sinode met sy advies bloot net
raad of ondersteuning wou gee, kon die Sinode dit eerstens nie ’n prinsipiële
raamwerk genoem het nie. Prinsipieel beteken immers dat dit op die Skrif berus en
daarom bindend is. Tweedens kan advies waarop die Sinode in terme van KO, art
31 besluit het, nooit bloot raad of ondersteuning wees nie. ’n Sinode is immers nie
veronderstel om advies te gee wat nie op Skrif, Belydenis en Kerkorde berus nie.
Daarby is dit ook nie die Sinode se advies wat soseer bindend is nie, maar
Christus wat ons aan sy Woord bind.
3.1.1.3 2.2 van Sinode 2003 stel: “In plaas daarvan om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te
verval ... verkies die Sinode ... om kerke ... van advies te bedien, en in 4.1 keur die
Sinode die prinsipiële raamwerk goed as dié advies. Die Sinodebesluit wil dus nie
voorskriftelik wees oor dinge waaraan die Skrif (d.w.s. Christus) ons nie bind nie,
maar wel aan wat die Skrif ons leer soos vervat in die prinsipiële raamwerk.
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3.1.1.4 Die broeder aanvaar dat die advies van die prinsipiële raamwerk wel bindend is
aangesien dit op die Skrif en Belydenis berus. Aangesien die broeder dit sélf
aanvaar, beteken dit dat die woord “advies” die prinsipiële raamwerk nie in gedrang
bring nie.
3.1.2 Beredenering oor 4.1.2
3.1.2.1 Die broeder beweer dat die tweede gedeelte van KO, art 62 (“dit moet egter goed
verstaan word dat die uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf
is, nie verander mag word nie ...”), wat volgens hom “pragtig in die prinsipiële
raamwerk uitgedruk word” onder verdenking gebring word, deur “’n misplaaste
verwysing na NGB, art 32”.
3.1.2.2 Tereg lui die besluit dat die Sinode nie in “’n bepaalde voorskriftelikheid” wil verval
nie, maar verkies om “in die lig van NGB, art 32 kerke in hulle uitvoering van KO, art
62 van advies (natuurlik advies in die lig van die Skrif), te bedien”.
3.1.2.3 Die verwysing na NGB, art 32 bevestig juis dat die Sinode hom wou hou aan wat uit
die Woord van God vasstaan, dus: “nie afwyk van wat Christus, ons enigste
Leermeester, vir ons ingestel het nie”, nie “mense se gewetens” wil “bind” deur
“menslike versinsels” of “wette” in te voer nie, maar kerke van advies te bedien “om
alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou”.
3.1.3 Beredenering oor “dat die Nagmaal net met ’n gemeenskaplike drinkbeker gehou
moet word”
3.1.3.1 Die broeder redeneer dat dit die duidelike bedoeling van die prinsipiële raamwerk is
dat die Nagmaal net met ’n gemeenskaplike drinkbeker gehou moet word.
3.1.3.2 Die argument is korrek in soverre as dat daar binne die prinsipiële raamwerk geen
ander liturgiese handeling met die wyn voorgehou word nie, as dat dit by wyse van
(’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) gedrink moet word.
3.1.3.3 Waar daar egter in ’n uitsonderlike pastorale situasie gewigtige redes gevind word
waarom ’n lidmaat/e nie uit ’n gemeenskaplike drinkbeker kan drink nie, kan ’n
alternatiewe reëling binne die prinsipiële raamwerk getref word, om so ’n lidmaat/e
tegemoet te kom (vgl. 4.4 van die Sinode 2003). So ’n reëling moet egter by wyse
van uitsondering plaasvind, sodat, soos KO, art 62 bepaal, die uitwendige
seremonie van (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) nie daarmee in gedrang gebring
word nie. Daarom is die broeder se afleiding dat daar binne die prinsipiële raamwerk
net een manier van gebruik van die beker moontlik is, nie heeltemal korrek nie.
3.1.4 Bevinding
3.1.4.1 (Oor 3.1.1) – Die woord “advies” in 2.2 van die Sinodebesluit maak die prinsipiële
raamwerk nie kragteloos nie.
3.1.4.2 (Oor 3.1.2) – Die verwysing na NGB, art 32 in die Sinodebesluit is nie misplaas nie.
3.1.4.3 (Oor 3.1.3) – Die broeder is in sy afleiding dat daar binne die prinsipiële raamwerk
net een manier van gebruik van die beker moontlik is, nie heeltemal korrek nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.1.4.3.
3.1.5 Aanbeveling
Beswaargrond 1 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2

Beswaargrond 2
In 4.4 (Acta 2003) weerspreek die Sinode homself.
3.2.1 Beredenering
Die broeder beweer dat die uitdrukking “alternatiewe weë” in 4.4 van die
Sinodebesluit tot verwarrende interpretasies aanleiding gee. Die besluit stel dit egter
duidelik dat alternatiewe weë alleen binne die prinsipiële raamwerk mag bestaan.
Indien verwarrende interpretasies na aanleiding van “alternatiewe weë” gegee word,
is dit nie vanweë ’n onduidelike besluit nie, maar weens ongeldige interpretasies van
die besluit. Weereens, die besluit is duidelik daaroor dat alternatiewe weë nie buite
die prinsipiële raamwerk mag bestaan nie.
3.2.2 Bevinding

53
9

Punt 4.4 (Acta 2003) weerspreek nie die Sinodebesluit nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1 en 3.2.2.
3.2.3 Aanbeveling
Beswaargrond 2 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
4. Samevattende aanbeveling
4.1 Die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
GGGG.

ERRATA – HANDELINGE 2003:530, 536-539, [vanaf pt 4.2, p530]

Handelinge 2003:530
4.2 Wat Beswaargrond 2.2 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Die beswaar is te kategories gestel – “In sy letterlike betekenis is die besluit
onuitvoerbaar.”
Die vertrekpunt van die beswaardes in hierdie redenasie is die afwyking van kelkies, terwyl
die vertrekpunt van die Sinode die verantwoording uit die Skrif is. Daar is dus ’n logiese
leemte tussen 2.2.1 en 2.2.2.
Besluit: Kennis geneem.
4.3 Wat Beswaargrond 2.3 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Alhoewel meer as een beker dalk gebruik word, verdwyn die gemeenskaplikheid
nie daarmee nie. Dit skep nie verwarring in die sin van dit wat in die sakrament be-TEKEN
word nie, en ook nie in dit wat KO, art.62 in die oog het nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.4 Wat Beswaargrond 2.4 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Dit wat in die betrokke besluit voorgeskryf word, is dat wat gedoen word (afwyk,
of wat ook al) met verantwoording uit die Skrif gedoen moet word. Dit kan tog nie as
voorskriftelikheid bestempel word nie. Verder het ons as kerke sekere dinge met mekaar
afgespreek wat kragtens kerkverband gerespekteer moet word. Die beswaardes toon ook nie
uit die Woord, Belydenis of Kerkorde aan dat hierdie besluit onnodig voorskriftelik is nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.5 Wat Beswaargrond 2.5 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Die betrokke besluit bind aan die Skrif, Belydenis en Kerkorde, maar is nie
onnodig voorskriftelik nie. Blykbaar verstaan die beswaardes KO, art.62 nie reg nie. Die
bewoording in KO, art.62 “tot die meeste stigting” raak net middelmatige sake soos lopende
Nagmaal, moet die predikant uit die Bybel lees, terwyl die lidmate aan tafel is of moet hulle
sing, ens. Vergelyk hiervoor J. Jansen 1952 Korte Verklaring van die Kerkorde der
Gereformeerde Kerken, Kampen: Kok, p.273-277 (bespreking van art.62).
Besluit: Kennis geneem.

5. Aanbeveling
Die beswaar word op sterkte van die Eerste Beswaargrond gehandhaaf.
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Wat die versoek betref, beveel die Kommissie op grond van die gedeeltelike handhawing
van die beswaar aan dat die besluit van 2000 (p.401, 3.2.2.3) nie geskrap word nie,
maar hergeformuleer word (vgl. 4.1 van hierdie Rapport).
Besluit: Goedgekeur.
Handelinge 2003:536-539
3.1.2 Bevinding
Die formulering van 3.2.2.2 is inderdaad nie steekhoudend of logies nie. Dit is onduidelike
taal wat nie binne die konteks en in die hoedanigheid as advies vir die kerke tot hulp is nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Dat die Sinode dit oorweeg om die volgende wysiging aan te bring by 3.2.2.2 van die
prinsipiële raamwerk: “Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag ...”
Besluit: Goedgekeur.
3.2
Beswaargrond 2
Inhoudelik gesien leen die formulering van die slot van die sakramentele handelinge (3.2.2.3)
hom onbedoeld tot paradoksale vertolking.
3.2.1 Beredenering
Die prinsipiële raamwerk gee aan die beker met wyn ’n prominente plek en funksie. Die
uitgangspunt is dat beker en wyn direk aanmekaar gebind is. Terwyl die Sinode met 3.2.2.3
die ordelike weg wil aandui hoe uitsonderlike gevalle by kerke hanteer moet word, maak die
formulering hom onbedoeld oop vir teenstrydige vertolkings, wat tog nie die bedoeling van
die Sinode kon gewees het nie.
3.2.2 Bevinding
Binne die verband van die prinsipiële raamwerk laat die formulering van 3.2.2.3 hom
onbedoeld oop vir teenstrydige interpretasies.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
3.3
Beswaargrond 3
Skriftuurlik gesien is die Skrif oor die instelling van die Nagmaal duidelik. Die Skrif se
bedoeling word nie duidelik in die formulering van die besluite van die Sinode weergegee
nie.
3.3.1 Beredenering
Die bedoeling van die Skrif oor die instelling van die Nagmaal is duidelik. Hierdie
Skrifbedoeling word nie duidelik genoeg in die besluit (3.2.2.2 en 3.2.2.3 van die prinsipiële
raamwerk) weergegee nie. In die eksegetiese materiaal wat aan die Kommissie voorgelê is,
word dit so aangetoon.
3.3.2 Bevinding
Dat 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk die bedoeling van die Skrif nie duidelik genoeg
weergee nie. Dit word bevestig deur die problematiek rondom die formulering van 3.2.2.3.
(Wat 3.2.2.2 van die prinsipiële raamwerk se formulering betref, vgl. 3.1.2 van hierdie
Rapport.)
Besluit: Kennis geneem.
3.3.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
3.4

Beswaargrond 4
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Konfessioneel gesien kom die Nagmaalsformulier en die Geref. Belydenisskrifte met die Skrif
ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering as goddelike instelling met brood en beker. Die
huidige praktyk om die instelling van kelkies met ’n beroep op ‘n Sinodebesluit, maar sonder
voldoende Skrifgegewens, te kondoneer, is ’n verloëning van NGB, artt.7 en 29.
3.4.1 Beredenering
Die Belydenis en Nagmaalsformulier kom duidelik met die Skrif ooreen waarin die beker en
wyn aan mekaar verbind word. Indien daar afgewyk word van die gemeenskaplike beker,
bring dit spanning met die Belydenis en Nagmaalsformulier mee.
3.4.2 Bevinding
Die verwarrende formulering van 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk kan spanning met die
Belydenis en Nagmaalsformulier meebring.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
3.5
Beswaargrond 5
Semanties gesien kan die spel met stylfigure enige teks of perikoop vir meervoudige
“interpretasie” vatbaar maak.
3.5.1 Beredenering
Beker kan binne die Skrif nie ’n blote sinekdogee wees nie, aangesien die Beker besliste
openbaringshistoriese elemente vertoon. Die beker word deur Lukas en Paulus in verband
gebring met die verbond. Dit dui weereens daarop dat die beker ’n baie wyer betekenisveld
beslaan en dit moet openbaringshistories verstaan word. In hierdie geval kry die beker ’n
verbondsklem by die bloed van Christus.
3.5.2 Bevinding
Hierdie Beswaargrond lê meer op die vlak van die interpretasie van 3.2.2.3 as wat dit
betrekking het op die besluit self.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.3 Aanbeveling
Dat hierdie beswaar nie gehandhaaf word nie.
Besluit: Goedgekeur.
4. Samevattende aanbevelings
4.1 Die beswaar word gehandhaaf op grond van Beswaargronde 1-4.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Implikasies
4.2.1 Dat daar genoegsaam aangetoon is dat 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk
geherformuleer word om verwarring uit te skakel.
4.2.2 Indien die Sinode 4.2.1 hierbo aanvaar, kan die Kommissie ’n herformulering ter
oorweging aan die Sinode voorhou.
Besluit:
1. Goedgekeur.
2. Punt 3.2.2.3 in Acta 2000:401 word geskrap.
F. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE VIR PRE-ADVIES INSAKE
NAGMAALSVIERING
1. Opdrag
Om die Sinode van advies te bedien oor Rapport Voortgaande studie oor die Nagmaal en
Tweede Rapport van die Kommissie : Leerstellig 1.
Besluit: Kennis geneem.
2. Vertrekpunte
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Kerkorde, art.62: “Elke kerk moet die nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel tot die
meeste stigting dien. Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie, dat
alle bygeloof vermy moet word en dat ná die preek en algemene gebede, die formulier
van die Heilige Nagmaal, asook die gebed wat daarby behoort, gelees moet word.”
In plaas daarvan om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in die
lig van NGB, art.32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art.62 van advies te bedien
deur ’n prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel.
Besluit: Kennis geneem.
3. Prinsipiële raamwerk oor die wyse van Nagmaalsviering
Inleidend
Hierdie feesmaal is ’n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan ons
meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet
(NGB, art.35).
3.1 Die brood en wyn moet as tekens en seëls van die liggaam en bloed van Christus
gebruik word (Matt 26:26-28; 1 Kor 11:23-26; NGB, art.35; HK, 25-29).
3.2 Daar moet by die viering van die Nagmaal tussen wesentlike aspekte en sakramentele
handelinge onderskei word. Kerke behoort KO, art. 62 dan binne die volgende
raamwerk toe te pas:
3.2.1 Wesentlike aspekte
By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad
verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19); “verkondig die dood van die Here
totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)).
3.2.1.1 Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet word
(vgl. NGB, art.35; HK, 25-29).
3.2.1.2 Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink word.
Vergelyk die volgende Skrifgegewens:
“Drink almal daaruit” (Matt 26:28)
“Neem dit en deel dit onder julle”(Luk 22:17)
“Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis”(1 Kor 11:25)
“So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink, verkondig
(julle) die dood van die Here totdat Hy kom”(1 Kor 11:26)
“Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker
drink”(1 Kor 11:28)
“As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Kor 11:33).
Alhoewel Christus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die verband
telkens duidelik van so ’n aard dat Hy bedoel dat wyn gedrink moet word as teken en seël
van die bloed van Christus (NGB, art.35; HK, 25, 28, 29).
Besluit: Goedgekeur.
3.2.2 Sakramentele handelinge
Die Nagmaal het ’n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges gevier (1 Kor
11:33). Dit maak daarvan ’n gemeenskaps- en liefdesmaal gegrondves in die eenheid met
Christus (vgl. Joh 13-16, 1 Kor 10:16,17).
3.2.2.1 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Neem, eet” (Matt 26:26;
Mark 14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele handeling word die feit dat
Jesus sy liggaam as offer vir die sondes van ons almal gegee het, duidelik na vore
gebring.
3.2.2.2 Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Drink almal daaruit”
(Matt 26:28). Die drink van die wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien om
die geestelike geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die
drinkbeker, saam met die wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.
Besluit: Goedgekeur.
4. Aanbevelings
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Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in hulle
uitvoering van KO, art.62.
Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte teen die
besluite van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994 :493-524).
Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en gevolglik ook
die besluit in 6.6 (Acta:729) van Sinode 1997.
Waar daar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde
raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige agting en
begrip vir mekaar getoon word.
Besluit:
1. Goedgekeur.
2. Dat die volgende woorde in punt 3.2.2.3 in Acta 2000:401 geskrap word: “Indien kerke om
gewigtige redes van gemeenskaplike drinkbekers afwyk, moet dit met verantwoording uit die
Skrif gedoen word.”
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21.12 BESWAARSKRIF VAN JF KRUGER RAKENDE DIE BESLUIT VAN
DIE SINODE 2003 – OOR NAGMAALSVIERING (Artt 19, 40, 337)
HHHH. Br JF Kruger stel die Beswaarskrif.
IIII. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 1.
JJJJ. Ds C Aucamp lewer die Meerderheidsrapport namens die Beswaarskrifkommissie 1.
KKKK. Ds MJJ Erasmus lewer die Minderheidsrapport namens die Beswaarskrifkommissie
1.
LLLL. BESWAARSKRIF
9. Inleiding: motivering vir indiening van beswaar
In die Oproep Nasionale Sinode 2003 (Die Kerkblad, 22 Mei 2002:25) meld die Skriba van
die Deputate Korrespondensie (Agenda) in 5 die volgende:
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.
Omdat hierdie beswaar bepaalde beginselsake soos Skrifgesag, Christus se
bekragtiging van die Nuwe Verbond en sy bevel by die instelling van die Nagmaal, en
gevolglik tersaaklike dele van die Belydenisskrifte en ook bepaalde woorde en
woordwendinge in die Nagmaalsformulier raak, is die saak van so ’n dringende belang
dat dit direk by die Sinode ingedien word.
Acta 1994:53, 3.2 verleen volle reg om die beswaar aan die Sinode te rig: 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.
Die problematiek oor die uitleg van ’n sinodale besluit hoort by die Sinode tuis wat die
besluit geneem het (KO, art 30). Geen mindere vergadering kan hieroor uitspraak gee
nie.
Die Kuratore van die Teologiese Skool beveel aan dat die kerklike weg gevolg word
nadat advies gevra is oor die teenstrydige advies wat van professore ontvang is.
(Bylae 12)
10. Sinodebesluit waarteen beswaar gemaak word
Ons beswaar raak bepaalde formulerings van Acta 2003 (Errata is ingewerk) wat
verskillend vertolk word:
F. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE VIR PRE-ADVIES INSAKE
NAGMAALSVIERING
1. Opdrag
Om die Sinode van advies te bedien oor Rapport Voortgaande studie oor die Nagmaal en
Tweede Rapport van die Kommissie: Leerstellig 1.
Besluit: Kennis geneem.
2. Vertrekpunte
2.1 Kerkorde, art 62: “Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel tot
die meeste stigting dien. Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie, dat alle
bygeloof vermy moet word en dat ná die preek en algemene gebede, die Formulier van
die Heilige Nagmaal, asook die gebed wat daarby behoort, gelees moet word.”
2.2 In plaas daarvan om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in
die lig van NGB, art 32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art 62 van advies te bedien
deur ’n prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Prinsipiële raamwerk t.o.v. die wyse van Nagmaalsviering
Inleidend
Hierdie feesmaal is ’n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan
ons meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat
geniet (NGB, art 35).
3.1 Die brood en wyn moet as tekens en seëls van die liggaam en bloed van Christus
gebruik word (Matt 26:26-28; 1 Kor 11:23-26; NGB, art 35; HK, 25-29).
3.2 Daar moet by die viering van die Nagmaal tussen wesentlike aspekte en
sakramentele handelinge onderskei word. Kerke behoort KO, art 62 dan binne die
volgende raamwerk toe te pas:
3.2.1 Wesentlike aspekte
By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad
verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19); “verkondig die dood van die
Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)).
3.2.1.1 Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet
word (vgl. NGB, art 35; HK, 25-29).
3.2.1.2 Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink word.
Vergelyk die volgende Skrifgegewens:
“Drink almal daaruit” (Matt 26:28)
“Neem dit en deel dit onder julle” (Luk 22:17)
“Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis” (1 Kor 11:25)
“So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink, verkondig (julle)
die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)
“Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker
drink” (1 Kor 11:28)
“As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Kor 11:33).
Alhoewel Christus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die
verband telkens duidelik van so ’n aard dat Hy bedoel dat wyn gedrink moet word as
teken en seël van die bloed van Christus (NGB, art 35; HK, 25, 28, 29).
Besluit: Goedgekeur.
3.2.2 Sakramentele handelinge
Die Nagmaal het ’n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges gevier (1
Kor 11:33). Dit maak daarvan ’n gemeenskapsmaal.
3.2.2.1 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Neem, eet” (Matt
26:26; Mark 14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele handeling word die feit dat
Jesus sy liggaam as offer vir die sondes van ons almal gegee het, duidelik na vore
gebring.
3.2.2.2 Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Drink almal
daaruit” (Matt 26:28). Die drink van die wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s)
dien om die geestelike geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die
drinkbeker, saam met die wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.
Besluit: Goedgekeur.
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in
hulle uitvoering van KO, art 62.
4.2 Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte teen
die besluite van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994 :493-524).
4.3 Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en gevolglik
ook die besluit in 6.6 (Acta:729) van Sinode 1997.
4.4 Waar daar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die
gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige
agting en begrip vir mekaar getoon word.
Besluit:
1. Goedgekeur.
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2. Punt 3.2.2.3 in Acta 2000 (bi. 401) word geskrap.
Acta 2003, Artikel 21.8, p545
7. Implikasie
Dat die inleidende sinne by 3.2.2 ’n toevoeging kry, om soos volg te lui: “Dit maak
daarvan ’n gemeenskaps- en liefdesmaal gegrondves in die eenheid met Christus
(vgl. Joh 13-16, 1 Kor 10:16, 17).
Besluit: Goedgekeur.
11. Beswaargronde
Beswaargrond 1
In punt 2.2 en 4.1 van die Sinodebesluit (Acta 2003) word die woord advies gebruik
wat in die kerkverband verskillend (verwarrend) vertolk word.
Motivering
3.1.1 In die advies van prof A le R du Plooy beklemtoon hy dat die prinsipiële raamwerk net
advies is van die Sinode aan Kerkrade, d.w.s. die Kerkrade kan dit volg al dan nie
(Bylae 4, punt 3.1).
3.1.2 In die advies van prof GJC Jordaan stel hy dat daar by die afspraak behoort gehou te
word (Bylae 3, punt 2.1).
3.1.3 In die advies van dr JH Howell stel hy dit duidelik dat advies bindend is, behoudens
die reg van Appèl. Advies van kerke aan mekaar is nie bloot vir kennisname nie
(Bylae 7, punt 2.1).
3.2 Beswaargrond 2
Aan Punt 3.2.2 (sakramentele handelinge) van die Sinodebesluit (Acta 2003) word
verskillende (verwarrende) interpretasies geheg.
Motivering
3.2.1 In sy advies stel prof Du Plooy dit duidelik dat solank daar een sentrale beker is
waaruit die wyn kom en van meer en kleiner bekertjies gebruik gemaak word, is dit in
lyn met Sinode 2003 se besluit (Bylae 4, punt 3.5 en 3.6).
3.2.2 In sy advies stel prof Jordaan dat die beker saam met wyn so prominent is dat
individuele kelkies nie eers genoem word nie (Bylae 2, punt 1).
3.2.3 In die advies van prof Coetzee word die afleiding gemaak dat die besluit ooreenstem
met die besluit van 1927/1930 (Bylae 5).
3.2.4 In sy advies stel ds Momberg dit as volg: Die veranderde prinsipiële raamwerk het die
moontlikheid dat van die gemeenskaplike drinkbeker(s) afgewyk kan word, heeltemal
uitgesluit. Die gebruik van kelkies is nie meer deel van die prinsipiële raamwerk nie
(Bylae 6, punt 2b).
3.2.5 In sy advies stel dr Howell dat slegs in hoogs uitsonderlike gevalle van die beker
afgewyk kan word (Bylae 7, onder enkel verder opmerkings punt b).
3.2.6 In sy advies stel ds Vrey dat die Sinode nie eksplisiet kelkies afwys nie en daarom
kan mens nie aanneem dat kelkies nie gebruik kan word nie (Bylae 9, punt 2).
3.2.7 In sy advies stel ds Johannes Bingle dit dat die 2003-besluit die saak nie duideliker
maak nie. Hy stel dit ook dat hy nie ’n duidelike antwoord op ’n onduidelike besluit
kan gee nie (Bylae 11). In Bylae 10 stel hy dit ook dat dit ’n saak is waaroor daar baie
verwarring bestaan.
3.3

Beswaargrond 3
Verskillende interpretasies word geheg aan Wesenlike (3.2.1) en Sakramentele
handelinge (3.2.2) Bylae 1. Die interpretasie wat geheg word is dat die wesenlike moet
nagekom word, dus die sakramentele is middelmatig en hoef nie nagekom te word nie.
3.3.1 In sy advies stel prof du Plooy dit duidelik dat as die brood en wyn verreken is, is dit
prinsipieel suiwer en reg (Bylae 4, punt 3.5).
3.3.2 In die besluit van die Gereformeerde Kerk Kathu word juis bogenoemde advies van
prof Du Plooy gebruik om kelkies te regverdig, d.w.s. indien die wesenlike nagekom
is, is die sakramentele nie nodig om na te kom nie (Bylae 14, punt 11).
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3.3.3
3.3.4

3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

In sy advies stel dr Howell (Bylae 7, punt 2.3) dit duidelik dat daar nêrens ’n
aanduiding is dat die beker ’n middelmatige saak is nie.
In sy brief (kommentaar) stel dr SJ van der Merwe dit dat ons nie regtig presies weet
hoe Jesus die Nagmaal ingestel het nie. Hy stel dit dat oor die wesenlike verskil
Gereformeerde teoloë nie, maar oor die middelmatige wel (Bylae 15).
Beswaargrond 4
Kerkorde, art 62 word ook na willekeur gebruik. Daar word klem gelê op die eerste sin
nl. “Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat tot die meeste stigting dien”,
terwyl die kwalifiserende sin daarna nie in ag geneem word nie, nl. “Dit moet egter
goed verstaan word dat die uitwendige seremonies wat in die Woord van God
voorgeskryf is, nie verander mag word nie. Die brood en wyn word alleen gesien as die
uitwendige seremonies, terwyl die beker, tafel ens. nie daarin verreken word nie.”
In die advies van prof Du Plooy (Bylae 4, punt 3.4) word net na die eerste sin verwys,
nl. “wat tot die meeste stigting dien”, terwyl die kwalifiserende sin nie eers genoem
word nie.
In sy advies (Bylae 7, punt 2.4) stel dr Howell dit dat met ’n halwe waarheid gewerk
word indien die kwalifiserende sin nie ook verreken word nie.
In die besluit van die Gereformeerde Kerk Kathu (Bylae 14, punt 11) word ook net die
eerste sin van KO, art 62 gebruik as motivering, terwyl die kwalifiserende sin glad nie
gebruik word nie.
In sy reaksie stel dr SJ van der Merwe dit ook dat ons nie regtig weet hoe Jesus die
Nagmaal ingestel het nie. Daarby haal hy ook net die eerste sin aan van KO, art 62
aan, maar die kwalifiserende sin word weggelaat. Die sin wat juis opdrag gee dat die
uitwendige seremonies nie verander mag word nie, die seremonies is nou skielik nie
meer duidelik nie, daarom moet net die wesenlike nagekom word (Bylae 15).

4. Opsommend
Die beswaardes versoek die Sinode om in die lig van die beswaargronde uitsluitsel te
gee oor die volgende:
4.1 Uitspraak moet gee watter betekenis aan die woord advies in die Sinodebesluite
geheg kan word, d.w.s. is die advies bindend?
4.2 Uitspraak moet gee of die wesenlike aspekte sowel as die sakramentele handelinge
wat in die prinsipiële raamwerk voorkom, nagekom moet word, en of daar ’n
onderskeiding is dat net die wesenlike aspekte hoef nagekom te word.
4.3 Uitspraak moet gee of klein bekertjies (kelkies) wel ’n moontlikheid is onder die opskrif
sakramentele handelinge in die prinsipiële raamwerk, in die lig van die Beswaarskrif
van Jan Visser ea (Bylae 1) wat geslaag het, en hoe hierdie Beswaarskrif in die
Sinodebesluit verreken is.
4.4 Uitspraak moet gee oor wat met binne die gestelde raamwerk (Acta 2003, punt 4.4)
bedoel word.
4.5 Uitspraak moet gegee word oor wat met die woorde “uitwendige seremonies wat in die
Woord van God voorgeskryf is” bedoel word. Is net die tekens brood en wyn deel van
die uitwendige seremonies, of val die hele seremonie, ingesluit die beker daarin? (Acta
2003, punt 2.1; KO, art 62).
4.6 Indien die Sinode bevind dat bepaalde formulerings van die besluit wel verskillend
verstaan kan word, die formulerings reg te stel.
4.7 Die Sinode word versoek om opdrag te gee dat ’n boekie uitgegee word wat ’n
samevatting is van alle Sinodebesluite wat van krag is rakende die Nagmaal
aangesien die besluit van Sinode 2003 (Acta 2003, punt 4.3) net besluite van
1927/1930 en gevolglik ook die besluit in 6.6 (Acta: 729) van Sinode 1997 vervang.
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MMMM.
MEERDERHEIDSRAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
9. Opdrag
Beswaarskrif van JF Kruger rakende die besluit van die Sinode 2003 – oor die
Nagmaalsviering.
Besluit: Kennis geneem.
10. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.4 Die beswaarde volg die weg wat Sinode 1991 gestel het vir die indiening van
Beswaarskrifte.
2.5 In die Kommissie is geleentheid gegee vir mondelinge toeligting.
2.6 Besluit waarteen beswaar gemaak word: Die beswaarde stel oorkoepelend dat sy
beswaar bepaalde formulerings van Acta 2003 raak, omdat dit verskillend vertolk word.
Besluit: Kennis geneem.
11. Beredenering
In Beswaargrond 1
In 2.2 en 4.1 van die Sinodebesluit (Acta 2003) word die woord advies gebruik
wat in die kerkverband verskillend (verwarrend) vertolk word.
3.1.1 Beredenering
Die beswaarde argumenteer in beswaargrond 1 dat in 2.2 en 4.1 van die
Sinodebesluit die woord advies in die kerkverband verskillend (verwarrend) gebruik
word. Sy argument berus op die feit dat hy drie persone aanhaal wat die woord
advies aan hom verklaar het en hy beweer dat hulle “advies” oor die woord “advies”
in 2.2 van die Sinodebesluit in die kerkverband verwarring bring.
Die woord advies is op geen plek in die Belydenis, Kerkorde of Sinodebesluite
gedefinieer nie. Die woord word in kerklike kringe op verskillende maniere gebruik.
Daarom is dit nodig om die woord advies telkens in die verband waarin dit gebruik
word, te lees. In 2.2 word advies in ’n bepaalde verband gebruik. Daar word “sonder
om voorskriftelik te wees”, “advies bedien”, KO, art 62 prinsipiële raamwerk” gebruik.
Aan die een kant word beklemtoon dat daar nie sommer sonder diepsinnige
besinning aan die hand van die prinsipes wat gegee is oor die besluit van die wyse
van Nagmaalviering in die plaaslike kerk gegaan mag word nie, asook gebed en die
stigting van die gemeente. Maar aan die ander kant gee die Sinode ook nie die
prinsipiële raamwerk as ’n wet vir elke kerkraad deur nie. Daarom “sonder
voorskriftelikheid”, “raamwerk”, “advies bedien”.
3.1.2 Bevinding
In die konteks waarin die woord advies voorkom is die betekenis daarvan nie
onduidelik nie.
Daarom kan die beswaar nie gehandhaaf word nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.1.2.
3.1.3 Aanbeveling
Beswaargrond 1 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2

Beswaargrond 2
Aan 3.2.2 (sakramentele handelinge) van die Sinodebesluit (Acta 2003) word
verskillende (verwarrende) interpretasies geheg.
3.2.1 Beredenering
Die beswaarde toon aan dat daar uiteenlopende en dus verwarrende interpretasies aan die
begrip “Sakramentele handelinge” in die prinsipiële raamwerk geheg word. In die
verband word na sewe verskillende interpretasies verwys.
(Aangesien beswaargrond 3 grootliks oorvleuel met beswaargrond 2, geld hierdie
beredenering ook vir beswaargrond 3.)
In die Rapport van die Studiedeputate wat op Sinode 2000 se tafel gedien het, word die
onderskeiding tussen “wesentlike aspekte” en “sakramentele handelinge” vir die
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eerste keer gemaak. Die Rapport gee ’n uitvoerige en duidelike omskrywing van
die twee begrippe.
In die besluit van Sinode 2000 word die onderskeiding tussen die twee begrippe
gehandhaaf, sonder dat die omskrywing soos in die Rapport herhaal word.
In die Beswaarskrif teen aspekte van die besluit van Sinode 2000 wat deur Sinode 2003
gehandhaaf is, word ook van die onderskeiding gebruik gemaak, sonder ’n
omskrywing daarvan.
In die prinsipiële raamwerk wat deur Sinode 2003 goedgekeur is in antwoord op die
geslaagde Beswaarskrif, word die onderskeiding weereens gemaak sonder ’n
omskrywing daarvan.
Die “brondokument” waaruit die betekenis van die twee begrippe bepaal moet word, bly dus
die oorspronklike Deputaterapport, wat dit die eerste keer omskryf het, terwyl al
die ander besluite daarna bloot hierdie onderskeiding handhaaf.
Volgens hierdie dokument word beide “wesentlike aspekte” en “sakramentele handelinge”
beskryf as “nie bloot tydgerig as opdragte wat net deur die dissipels gehoorsaam
moet word nie. Dit was blywende voorskrifte vir die kerk van alle tye om as
uitwendige seremonies by die Nagmaal te onderhou”.
Die onderskeid tussen die twee begrippe word soos volg omskryf:
“Wesentlike aspekte” is die “wat altyd en onder alle omstandighede moet geld, en
waarvan universeel en wêreldwyd nie afgewyk mag word nie”.
Sakramentele handelinge is die “wat hoewel dit nie wesentlik vir die viering van die
Nagmaal is nie, wel op simboliese wyse die wesentlike aard van die sakrament na
vore bring”.
Die besluit van Sinode 2000 (4.4), wat woordeliks net so opgeneem is in die besluit van
Sinode 2003 (4.4), lui: “Waar daar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë van
Nagmaalsviering binne die gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die
liefde van Christus die nodige agting en begrip vir mekaar getoon word.”
Hierdie verwysing na “alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde
raamwerk” (waarbinne die onderskeid tussen wesentlike aspekte en sakramentele
handelinge gemaak word), kan onmoontlik nie dui op die “wesentlike aspekte” nie,
maar slegs op die “sakramentele handelinge”.
Hieruit is dit duidelik dat “sakramentele handelinge” die is waarbinne daar onder bepaalde
omstandighede “alternatiewe weë van Nagmaalsviering mag voorkom”.
Bevinding
Die bewoording “sakramentele handelinge” waarteen beswaar gemaak word, kan
binne die konteks en historiese verloop van die besluit waarteen beswaar gemaak
word, wel verstaan word.
Besluit: Kennis geneem van 3.2 tot 3.2.2.
Aanbeveling
Beswaargrond 2 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Beswaargrond 3
Verskillende interpretasies word geheg aan Wesenlike (3.2.1) en Sakramentele
handelinge (3.2.2) Bylae 1. Die interpretasie wat geheg word is dat die wesenlike
moet nagekom word, dus die sakramentele is middelmatig en hoef nie nagekom
te word nie.
Beredenering
Dieselfde beredenering by Beswaargrond 2 geld ook vir Beswaargrond 3.
Bevinding
Die onderskeid tussen “wesentlike aspekte” en “sakramentele handelinge” kan binne
die konteks en historiese verloop van die besluit waarteen beswaar gemaak word,
wel verstaan en geïnterpreteer word.
Besluit: Kennis geneem van 3.3 tot 3.3.2.
Aanbeveling
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Beswaargrond 3 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Beswaargrond 4
Kerkorde, art 62 word ook na willekeur gebruik. Daar word klem gelê op die eerste sin,
nl: “Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat tot die meeste stigting dien”,
terwyl die kwalifiserende sin daarna nie in ag geneem word nie, nl: “Dit moet egter
goed verstaan word dat die uitwendige seremonies wat in die Woord van God
voorgeskryf is, nie verander mag word nie.” Die brood en wyn word alleen gesien as
die uitwendige seremonies, terwyl die beker, tafel, ens, nie daarin verreken word nie.
Beredenering
Hierdie beswaargrond is in wese ’n beswaar teen verskillende vertolkings van KO, art
62. Dit kan hoogstens dien as verdere aanduiding van die verwarrende/verskillende
interpretasies wat as motivering vir beswaargrond 2 en 3 aangebied is, en
verteenwoordig nie ’n nuwe beswaargrond teen die beswarende besluit nie.
Bevinding
Beswaargrond 4 is in wese nie ’n grond vir beswaar teen die besluit waarteen
beswaar gemaak word nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.4 tot 3.4.2.
Aanbeveling
Beswaargrond 4 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
12. Samevattende aanbeveling
a. Die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie.
b. Deputate Uitgee van die Handelinge word versoek om die besluit soos in die Errata van
2003 Acta weer in die Handelinge te publiseer.
Besluit: Goedgekeur.
NNNN. MINDERDERHEIDSRAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif van JF Kruger rakende die besluit van die Sinode 2003 – oor die
Nagmaalsviering.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die beswaarde volg die weg wat Sinode 1991 gestel het vir die indiening van
Beswaarskrifte.
2.2 In die Kommissie is geleentheid gegee vir mondelinge toeligting.
Besluit: Kennis geneem.
c. Beoordeling van beswaargronde
3.1 Beswaargrond 1
In 2.2 en 4.1 van die Sinodebesluit (Acta 2003) word die woord advies gebruik wat in
die kerkverband verskillend (verwarrend) vertolk word.
3.1.1 Beredenering
3.1.1.1 In beswaargrond 1 bewys die broeder dat daar inderdaad in die kerkverband
verskillende vertolkings bestaan oor wat die woord advies in 2.2 en 4.1 beteken. Die
broeder haal immers die verskillende vertolkings van adviseurs woordeliks aan.
3.1.1.2 2.2 van Sinode 2003 stel: “In plaas daarvan om in ‘n bepaalde voorskriftelikheid te
verval ... verkies die Sinode ... om kerke ... van advies te bedien, en in 4.1 keur die
Sinode die prinsipiële raamwerk goed as dié advies.
3.1.1.3 Die vraag waarom dit hier gaan, is of die besluit (d.w.s. die advies wat die Sinode
gegee het) vir die verwarring verantwoordelik is, of eerder die verskillende
vertolkings. Wat nou hier aan die orde is, is die vertolking van die woord “advies”.
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Die Gereformeerde kerkreg ken nie advies wat blote raad of ondersteuning is nie,
aangesien advies deur ’n meerdere vergadering gegee word in die lig van Skrif,
Belydenis en Kerkorde. Die bedoeling van KO, art 31 is juis dat advies waarop in die
lig van die Skrif besluit word, vas en bindend is. (Vergelyk die beredenering van die
Kommissierapport oor Beswaargrond 1 van die Beswaarskrif van JL Kruger op
hierdie Sinode.)
3.1.1.4 Tereg lui die besluit dat die Sinode nie in “’n bepaalde voorskriftelikheid” wil verval
nie, maar verkies om “in die lig van NGB, art 32 kerke in hulle uitvoering van KO, art
62 van advies (natuurlik advies in die lig van die Skrif), te bedien.”
3.1.1.5 Dat die Sinode die woorde van die KO, art 62 self as uitgangspunt in sy
besluitneming gebruik het, en dit as sodanig volledig aangehaal het, bevestig dat die
Sinode nie iets anders as advies in die gees en bedoeling van KO, art 62 wou gee
nie.
3.1.1.6 Die Sinode gaan uit van NGB, art 32 in sy besluit. Dit beteken dat nie in
voorskriftelikheid verval word nie, maar advies bedien word aan die kerke in die
nakoming van KO, art 62. Dit bevestig dat die Sinode hom gehou het aan wat uit die
Woord van God vasstaan, nie afwyk van wat Christus, ons enigste Leermeester, vir
ons ingestel het nie, nie mense se gewetens wil bind met menslike versinsels of
wette nie, maar advies gee wat dien tot gehoorsaamheid aan die Woord van God.
3.1.1.7 Die Sinode het dus deur sy beroep op NGB, art 32 self aangedui wat die betekenis
van die term advies is. Die prinsipiële raamwerk en die besluite wat daaroor geneem
is (4.1–4.4), wat as die advies aan die kerke goedgekeur is, dra dus dieselfde gesag
as enige geldige Sinodebesluit in terme van KO, art 31.
3.1.1.8 Dus: nie ’n bepaalde voorskriftelikheid nie, maar wel advies, kragtens KO, art 31.
Hiermee verwoord die besluit ’n belangrike Gereformeerde Kerkregbeginsel,
naamlik: ’n Sinode is nie “voorskriftelik” deur ’n besluit te neem wat kerke daarna
moet gaan uitvoer nie. Nee, as kerke besluit ons saam (dit impliseer: ons stem saam
oor wat die Here ons in sy Woord leer oor ’n bepaalde saak) op advies. Dié
besluit/advies is dan vas en bindend omdat dit op die Skrif berus. Selfs nou tree ’n
Sinode of meerdere vergadering geensins “voorskriftelik” op nie, aangesien elke
plaaslike kerk die verantwoordelikheid het om die besluit/advies wat deur ’n
meerdere vergadering aan hom in die lig van die Skrif bedien is, vir sy eie rekening
te neem, of anders gesê: homself daarmee te vereenselwig.
3.1.2 Bevinding
Dit is nie weens 2.2 en 4.1 van die Sinodebesluit, of die woord “advies” wat daarin
voorkom, dat daar verwarring bestaan nie, maar wel vanweë verskillende vertolkings
van die betrokke punte.
Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.1.2.
3.1.3 Aanbeveling
Beswaargrond 1 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2

Beswaargrond 2
Aan punt 3.2.2 (sakramentele handelinge) van die Sinodebesluit (Acta 2003) word
verskillende (verwarrende) interpretasies geheg.
3.2.1 Beredenering
3.2.1.1 Nogeens toon die broeder aan dat daar oor die Sakramentele handelinge (Acta
2003) verskillende (verwarrende) interpretasies bestaan. Ook hier haal hy die
verskillende vertolkings woordeliks aan.
3.2.1.2 Dit is duidelik nie die besluit wat verwarring veroorsaak nie, maar bepaalde
vertolkings wat die prinsipiële raamwerk misken.
3.2.1.3 Die sin waarin van die prominensie van die beker gepraat word begin met
“DAAROM”. Die woorde wat direk voorafgaan is: “Die beker wyn moet aan almal
uitgedeel word met die opdrag: ‘Drink almal daaruit.’ (Matt 26:28)” en: “Die drink van
die wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien om die geestelike geloofseenheid
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in Christus te simboliseer.” Dit bewys dat die prominensie van die beker in die
gemeenskaplike gebruik daarvan geleë is.
3.2.1.4 Sinode 2003 het die Beswaarskrif van Schulze, Visser en Coetzee (Acta 2003)
gehandhaaf. Beswaargrond 4 wat gehandhaaf is, lui soos volg: “Konfessioneel
gesien kom die Nagmaalsformulier en die Gereformeerde Belydenisskrifte met die
Skrif ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering as Goddelike instelling met brood
en beker. Die huidige praktyk om die instelling van kelkies met ’n beroep op ’n
Sinodebesluit, maar sonder voldoende Skrifgegewens, te kondoneer, is ’n
verloëning van NGB, artt 7 en 29.” Dit het daartoe gelei dat die bewoording van
Sinode 2000 soos volg gewysig is: “Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word
...” Met verwysing na 4.4 van die besluit: “Alternatiewe weë” is alleen geoorloof
indien dit in lyn is met die inhoud van die prinsipiële raamwerk, soos gewysig.
3.2.1.5 Hierdie besluit het daartoe gelei dat 3.2.2.3 in Acta 2000:401 geskrap is, wat
impliseer dat geen afwyking van (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) deur die
prinsipiële raamwerk meer gekondoneer word nie.
3.2.2 Bevinding
Die besluit rakende die Sakramentele handelinge is in sigself nie verantwoordelik vir
die verwarrende interpretasies nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.2 tot 3.2.2.
3.2.3 Aanbeveling
Beswaargrond 2 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.3

Beswaargrond 3
Verskillende interpretasies word geheg aan Wesenlike (3.2.1) en Sakramentele
handelinge (3.2.2) Bylae 1. Die interpretasie wat (daaraan) geheg word, is dat die
wesenlike nagekom moet word, dus die sakramentele is middelmatig en hoef nie
nagekom te word nie.
3.3.1 Beredenering
3.3.1.1 Die broeder toon nogeens duidelik aan dat die interpretasie bestaan dat die
Wesenlike aspekte in die raamwerk nagekom moet word, maar dat die
Sakramentele handelinge nie noodwendig nagekom hoef te word nie.
3.3.1.2 Die raamwerk, synde ’n prinsipiële raamwerk, gee egter nêrens ’n aanduiding dat
slegs die Wesenlike aspekte prinsipieel is, maar nie die Sakramentele handelinge
nie. Immers: Die wesenlike aspekte kry juis hulle betekenis deur middel van die
Sakramentele handelinge. Daarom is beide deel van die prinsipiële raamwerk en
onlosmaaklik aan mekaar verbind. Anders gesê: Brood en wyn se betekenis is
onlosmaaklik verbind aan die Sakramentele handelinge.
3.3.1.3 Die vertrekpunte van die prinsipiële raamwerk is KO, art 62 en NGB, art 32. Dit
impliseer dat in die prinsipiële raamwerk – ook besonderlik die Sakramentele
handelinge – nie afgewyk word van wat Christus, ons enigste Leermeester, vir ons
ingestel het nie.
3.3.1.4 Die interpretasie dat net die Wesenlike aspekte prinsipieel kan wees, is dus foutief
en kan nie voor die deur van die raamwerk gelê word nie.
3.3.2 Bevinding
Die raamwerk bied die Wesenlike aspekte sowel as die Sakramentele handelinge
aan as prinsipieel.
Besluit: Kennis geneem van 3.3 tot 3.3.2.
3.3.3 Aanbeveling
Beswaargrond 3 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.

3.4

Beswaargrond 4
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KO, art 62 word ook na willekeur gebruik. Daar word klem gelê op die eerste sin, nl:
“Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat tot die meeste stigting dien”, terwyl
die kwalifiserende sin daarna nie in ag geneem word nie, nl: “Dit moet egter goed
verstaan word dat die uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf
is, nie verander mag word nie.” Die brood en wyn word alleen gesien as die uitwendige
seremonies, terwyl die beker, tafel, ens. nie daarin verreken word nie.
3.4.1 Beredenering
Hierdie beswaargrond is in wese ’n beswaar teen verskillende vertolkings van KO, art
62. Die prinsipiële raamwerk van die Sinodebesluit is juis bedoel as antwoord op
ongeldige vertolkings van KO, art 62. In die vorige beredenerings is reeds aangetoon
dat die raamwerk duidelik is en daarom aan hierdie spesifieke doel voldoen.
3.4.2 Bevinding
Hierdie beswaargrond gee wel uiting aan die frustrasie wat die broeder beleef
rakende die verskillende interpretasies van KO, art 62, maar bewys nie dat die besluit
verskillende interpretasies van KO, art 62 in die hand werk nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.4 tot 3.4.2.
3.4.3 Aanbeveling
Beswaargrond 4 word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
d. Samevattende aanbeveling
4.1 Die Beswaarskrif word in sy geheel nie gehandhaaf nie.
4.2 Deputate Uitgee van die Handelinge word versoek om die besluit soos in die Errata
van 2003 Acta weer in die Handelinge te publiseer.
Besluit: Goedgekeur.
OOOO.

ERRATA – HANDELINGE 2003:530, 536-539, [vanaf pt 4.2, p530]

Handelinge 2003:530
4.6 Wat Beswaargrond 2.2 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Die beswaar is te kategories gestel – “In sy letterlike betekenis is die besluit
onuitvoerbaar.”
Die vertrekpunt van die beswaardes in hierdie redenasie is die afwyking van kelkies, terwyl
die vertrekpunt van die Sinode die verantwoording uit die Skrif is. Daar is dus ’n logiese
leemte tussen 2.2.1 en 2.2.2.
Besluit: Kennis geneem.
4.7 Wat Beswaargrond 2.3 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Alhoewel meer as een beker dalk gebruik word, verdwyn die gemeenskaplikheid
nie daarmee nie. Dit skep nie verwarring in die sin van dit wat in die sakrament be-TEKEN
word nie, en ook nie in dit wat KO, art.62 in die oog het nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.8 Wat Beswaargrond 2.4 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Dit wat in die betrokke besluit voorgeskryf word, is dat wat gedoen word (afwyk,
of wat ook al) met verantwoording uit die Skrif gedoen moet word. Dit kan tog nie as
voorskriftelikheid bestempel word nie. Verder het ons as kerke sekere dinge met mekaar
afgespreek wat kragtens kerkverband gerespekteer moet word. Die beswaardes toon ook nie
uit die Woord, Belydenis of Kerkorde aan dat hierdie besluit onnodig voorskriftelik is nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.9

Wat Beswaargrond 2.5 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie.
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Besluit: Goedgekeur.
Motivering: Die betrokke besluit bind aan die Skrif, Belydenis en Kerkorde, maar is nie
onnodig voorskriftelik nie. Blykbaar verstaan die beswaardes KO, art. 62 nie reg nie. Die
bewoording in KO, art. 62 “tot die meeste stigting” raak net middelmatige sake soos lopende
Nagmaal, moet die predikant uit die Bybel lees, terwyl die lidmate aan tafel is of moet hulle
sing, ens. Vergelyk hiervoor J. Jansen 1952 Korte Verklaring van die Kerkorde der
Gereformeerde Kerken, Kampen: Kok, p.273-277 (bespreking van art.62).
Besluit: Kennis geneem.
6. Aanbeveling
Die beswaar word op sterkte van die Eerste Beswaargrond gehandhaaf.
Wat die versoek betref, beveel die Kommissie op grond van die gedeeltelike handhawing
van die beswaar aan dat die besluit van 2000 (p.401, 3.2.2.3) nie geskrap word nie,
maar hergeformuleer word (vgl. 4.1 van hierdie Rapport).
Besluit: Goedgekeur.
Handelinge 2003:536-539
3.4.2 Bevinding
Die formulering van 3.2.2.2 is inderdaad nie steekhoudend of logies nie. Dit is onduidelike
taal wat nie binne die konteks en in die hoedanigheid as advies vir die kerke tot hulp is nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Dat die Sinode dit oorweeg om die volgende wysiging aan te bring by 3.2.2.2 van die
prinsipiële raamwerk: “Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag ...”
Besluit: Goedgekeur.
3.5
Beswaargrond 2
Inhoudelik gesien leen die formulering van die slot van die sakramentele handelinge (3.2.2.3)
onbedoeld tot paradoksale vertolking.
3.2.1 Beredenering
Die prinsipiële raamwerk gee aan die beker met wyn ’n prominente plek en funksie. Die
uitgangspunt is dat beker en wyn direk aanmekaar gebind is. Terwyl die Sinode met 3.2.2.3
die ordelike weg wil aandui hoe uitsonderlike gevalle by kerke hanteer moet word, maak die
formulering hom onbedoeld oop vir teenstrydige vertolkings, wat tog nie die bedoeling van
die Sinode kon gewees het nie.
3.5.2 Bevinding
Binne die verband van die prinsipiële raamwerk laat die formulering van 3.2.2.3 hom
onbedoeld oop vir teenstrydige interpretasies.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
3.6
Beswaargrond 3
Skriftuurlik gesien is die Skrif oor die instelling van die Nagmaal duidelik. Die Skrif se
bedoeling word nie duidelik in die formulering van die besluite van die Sinode weergegee
nie.
3.3.1 Beredenering
Die bedoeling van die Skrif oor die instelling van die Nagmaal is duidelik. Hierdie
Skrifbedoeling word nie duidelik genoeg in die besluit (3.2.2.2 en 3.2.2.3 van die prinsipiële
raamwerk) weergegee nie. In die eksegetiese materiaal wat aan die Kommissie voorgelê is
word dit so aangetoon.
3.6.2

Bevinding
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Dat 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk die bedoeling van die Skrif nie duidelik genoeg
weergee nie. Dit word bevestig deur die problematiek rondom die formulering van 3.2.2.3.
(Wat 3.2.2.2 van die prinsipiële raamwerk se formulering betref, vgl 3.1.2 van hierdie
Rapport.)
Besluit: Kennis geneem.
3.6.3 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
3.7
Beswaargrond 4
Konfessioneel gesien kom die Nagmaalsformulier en die Geref. Belydenisskrifte met die Skrif
ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering as goddelike instelling met brood en beker. Die
huidige praktyk om die instelling van kelkies met ’n beroep op ’n Sinodebesluit, maar sonder
voldoende Skrifgegewens, te kondoneer, is ’n verloëning van NGB, artt.7 en 29.
3.5.4 Beredenering
Die Belydenis en Nagmaalsformulier kom duidelik met die Skrif ooreen waarin die beker en
wyn aan mekaar verbind word. Indien daar afgewyk word van die gemeenskaplike beker,
bring dit spanning met die Belydenis en Nagmaalsformulier mee.
3.5.5 Bevinding
Die verwarrende formulering van 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk kan spanning met die
Belydenis en Nagmaalsformulier meebring.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.6 Aanbeveling
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
3.6
Beswaargrond 5
Semanties gesien kan die spel met stylfigure enige teks of perikoop vir meervoudige
“interpretasie” vatbaar maak.
3.6.1 Beredenering
Beker kan binne die Skrif nie ’n blote sinekdogee wees nie, aangesien die Beker besliste
openbaringshistoriese elemente vertoon. Die beker word deur Lukas en Paulus in verband
gebring met die verbond. Dit dui weereens daarop dat die beker ’n baie wyer betekenisveld
beslaan en dit moet openbaringshistories verstaan word. In hierdie geval kry die beker ’n
verbondsklem by die bloed van Christus.
3.6.2 Bevinding
Hierdie Beswaargrond lê meer op die vlak van die interpretasie van 3.2.2.3 as wat dit
betrekking het op die besluit self.
Besluit: Kennis geneem.
3.6.3 Aanbeveling
Dat hierdie beswaar nie gehandhaaf word nie.
Besluit: Goedgekeur.
4. Samevattende aanbevelings
4.1 Die beswaar word gehandhaaf op grond van Beswaargronde 1-4.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Implikasies
4.2.1 Dat daar genoegsaam aangetoon is dat 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk
geherformuleer word om verwarring uit te skakel.
4.2.2 Indien die Sinode 4.2.1 hierbo aanvaar kan die Kommissie ’n herformulering ter
oorweging aan die Sinode voorhou.
Besluit:
1. Goedgekeur.
2. Punt 3.2.2.3 in Acta 2000:401 word geskrap.
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F. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE VIR PRE-ADVIES INSAKE
NAGMAALSVIERING
1. Opdrag
Om die Sinode van advies te bedien oor Rapport Voortgaande studie oor die Nagmaal en
Tweede Rapport van die Kommissie: Leerstellig 1.
Besluit: Kennis geneem.
4. Vertrekpunte
Kerkorde, art. 62: “Elke kerk moet die nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel tot die
meeste stigting dien. Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie, dat
alle bygeloof vermy moet word en dat ná die preek en algemene gebede, die formulier
van die Heilige Nagmaal, asook die gebed wat daarby behoort, gelees moet word.”
In plaas daarvan om in ’n bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in die
lig van NGB, art.32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art.62 van advies te bedien
deur ’n prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel.
Besluit: Kennis geneem.
5. Prinsipiële raamwerk oor die wyse van Nagmaalsviering
Inleidend
Hierdie feesmaal is ’n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan ons
meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet
(NGB, art. 35).
3.3 Die brood en wyn moet as tekens en seëls van die liggaam en bloed van Christus
gebruik word (Matt 26:26-28; 1 Kor 11:23-26; NGB, art.35; HK, 25-29).
3.4 Daar moet by die viering van die Nagmaal tussen wesentlike aspekte en sakramentele
handelinge onderskei word. Kerke behoort KO, art.62 dan binne die volgende
raamwerk toe te pas:
3.4.1 Wesentlike aspekte
By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad
verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19); “verkondig die dood van die Here
totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)).
3.4.1.1 Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet word
(vgl. NGB, art.35; HK, 25-29).
3.4.1.2 Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink word.
Vergelyk die volgende Skrifgegewens:
“Drink almal daaruit” (Matt 26:28)
“Neem dit en deel dit onder julle” (Luk 22:17)
“Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis” (1 Kor 11:25)
“So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink, verkondig
(julle) die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)
“Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker
drink” (1 Kor 11:28)
“As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Kor 11:33).
Alhoewel Christus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die verband
telkens duidelik van so ’n aard dat Hy bedoel dat wyn gedrink moet word as teken en seël
van die bloed van Christus (NGB, art.35; HK, 25, 28, 29).
Besluit: Goedgekeur.
3.4.2 Sakramentele handelinge
Die Nagmaal het ’n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges gevier (1 Kor
11:33). Dit maak daarvan ’n gemeenskaps- en liefdesmaal gegrondves in die eenheid met
Christus (vgl. Joh 13-16, 1 Kor 10:16, 17).
3.2.2.3 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Neem, eet” (Matt 26:26;
Mark 14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele handeling word die feit dat
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Jesus sy liggaam as offer vir die sondes van ons almal gegee het, duidelik na vore
gebring.
3.2.2.4 Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Drink almal daaruit”
(Matt 26:28). Die drink van die wyn uit (’n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien om
die geestelike geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die
drinkbeker, saam met die wyn as teken, ’n prominente plek en funksies.
Besluit: Goedgekeur.
5. Aanbevelings
Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in hulle
uitvoering van KO, art.62.
Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte teen die
besluite van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994 :493-524).
Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en gevolglik ook
die besluit in 6.6 (Acta:729) van Sinode 1997.
Waar daar in ’n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde
raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige agting en
begrip vir mekaar getoon word.
Besluit:
1. Goedgekeur.
2. Dat die volgende woorde in punt 3.2.2.3 in Acta 2000:401 geskrap word: “Indien kerke om
gewigtige redes van gemeenskaplike drinkbekers afwyk, moet dit met verantwoording uit die
Skrif gedoen word.”
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21.13 BESWAARSKRIF: KLASSIS KRUGERSDORP – ARTIKEL 46 (Artt
19, 66, 68, 234, 235, 258, 305, 310, 312, 331, 332, 343)
PPPP. Ds FM Dreyer stel die Beswaarskrif.
QQQQ.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 4.
RRRR. Ds TJ van Vuuren rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 4.
SSSS. Besluit: Die Sinode benoem ’n ad hoc-kommissie om die vergadering te adviseer oor
die konsekwensies van die geslaagde Beswaarskrif.
TTTT. Dr J Smit rapporteer namens die ad hoc-kommissie.
UUUU. Besluit: Dat hierdie Sinode in reses gaan en ’n Kommissie aanwys om op die datum
soos deur die Sinode bepaal, te rapporteer oor die opdragte soos goedgekeur in pt 3
van die Rapport van die ad hoc-kommissie.
VVVV. Dr SP van der Walt lewer die Rapport van die Kommissie: “Saak van die vrou” tydens
die voortgesette sitting.
WWWW.
Pt 9.4 van die Rapport van die Kommissie word verwys na ’n ad hockommissie.
XXXX. Ds HLJ Momberg rapporteer namens die ad hoc-kommissie oor die herformulering
van pt 9.4 van die Rapport.
YYYY. ’n Kommissie word aangewys om die vergadering te adviseer oor ’n voorstel ten
opsigte van die hantering van pt. 12.10.
ZZZZ. Ds HS Coetzee rapporteer namens die Advieskommissie.
AAAAA.
Die volgende Kommissie oor advies rakende pt 11 van die Kommissierapport
word aangewys: Dr J Smit (s), di PK Lourens, PW Kurpershoek, oudle F Swanepoel, J
Hoogenboezem asook ds PM Modise.
BBBBB.
Ds PW Kurpershoek rapporteer namens die Kommissie oor punt 11 van die
Kommissierapport.
CCCCC.
BESWAARSKRIF
1. Inleiding
Klassis Krugersdorp het op sy vergadering van 18 September 2006 besluit om ’n
Beswaarskrif van die Geref Kerk Noordrand te handhaaf teen besluite van Sinode 2006
oor die vrou in die amp.
Die Beswaarskrif word aan u voorgelê vir beoordeling en behandeling in die lig van die
besluit van Sinode 1991 (Acta 1991:528, 2). “Kerkrade kan langs kerklike weg vasstel
óf en wáárom ’n besluit van ’n meerdere vergadering verander moet word, voordat dit
by ’n vergadering wat die versoek kan afhandel, ter tafel gelê word. Onderlinge
raadpleging is eie aan kerke en kerkverband.”
U word versoek om die beswaargronde te beoordeel. Indien u die Beswaarskrif
handhaaf, word u versoek om dit deur te stuur na die volgende Nasionale (Algemene)
Sinode.
2. Besluite waarteen beswaar gemaak word
Die besluite waarteen beswaar gemaak word, word gevind in die Handelinge van Sinode
2006 (Acta 2006:411-12), naamlik:
“2.1.2 Die aanbeveling van die Kommissie word verwerp met ’n meerderheid van
stemme.”
“2.2.2 Die aanbeveling van die Kommissie word verwerp met ’n meerderheid van
stemme.”
“2.3 Die aanbeveling slaag nie.” En: “Die Beswaarskrif slaag in sy geheel.”
In bogenoemde besluite word die aanbevelings van die Kommissie (Acta 2006:410-412)
dat die beswaargronde van Part Sinode Bosveld nie slaag nie, met meerderheid van
stemme verwerp. Hierdeur word die beswaar van Part Sinode Bosveld teen die besluit
van Sinode 2003 gehandhaaf (Acta, 2006:412, 2.3).
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3. Motivering van die Beswaarskrif
Die verstaan en toepassing van KO, art 46
KO, art 46 lui soos volg:
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 sake wat eenmaal afgehandel is nie, nie weer voorgestel word nie tensy
dit noodsaaklik geag word om iets te verander.
Opmerkings oor KO, art 46:
3.1.1 Kerklike besluite kan gewysig word.
3.1.2 Sake wat afgehandel is – waaroor besluit is – moet nie weer behandel word nie,
tensy die noodsaak daarvoor aangetoon word.
3.1.3 Indien die noodsaak bewys word, word sake weer oopgestel vir behandeling en
besluitneming. Sulke sake is nie meer “afgehandel” nie en kan in die daaropvolgende
behandeling en besluitneming gewysig word.
3.1.4 Die noodsaak om besluite te verander in die lig van KO, art 46 kan aangetoon word
met ’n Beswaarskrif of ’n Beskrywingspunt (Spoelstra, 1989:270; Van der Linde,
1983:167; Visser, 1999:204).
3.2

Beswaargrond 1
Die besluit van Sinode 2006 het nie die besluit van Sinode 2000 oor die
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal (Acta 2000:440-441 – Bylae A), in sy
geheel en in sy volle samehang met die besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003
verreken nie.
Motivering van beswaargrond 1
Die motivering sal aantoon dat die besluit van Sinode 2000 wat gevolg gee aan ’n
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal, KO, art 46 handhaaf ten opsigte
van:
(a) die besluite van Sinode 1988; en
(b) die besluite van Sinode 2003.
Die besluit van Sinode 2000 verbind die besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003
ordelik in die lig van KO, art 46.
3.2.1 Die besluit van Sinode 2006 en die besluit van Sinode 2000
3.2.1.1 Geen motivering word gegee vir Sinode 2006 se besluit (Acta 2006:411-12) om die
beswaar van Part Sinode Bosveld te handhaaf nie. Regspraak moet op duidelike
gronde berus wat ook genotuleer (KO, art 34) moet word.
3.2.1.2 Die besluit van Sinode 2006 maak verder geen direkte verwysing na die besluit van
Sinode 2000 (Acta 2000:440-441) oor die Beskrywingspunt van Part Sinode WesTransvaal nie. Hieruit blyk dat Sinode 2006 die tersake besluit van Sinode 2000
alleen in aanmerking geneem het vir soverre as wat die Beswaarskrif van Part
Sinode Bosveld dit gedoen het.
3.2.1.3 In die besluit van Sinode 2006 en die beswaar van Part Sinode Bosveld wat beweer
dat Sinode 2003 se besluit strydig was met KO, art 46, is die implikasies van die
besluit van Sinode 2000 in sy volle samehang, nie verreken nie. Al verwysing wat
die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld na die besluit van Sinode 2000 maak,
word in 1.1.2 gevind (Acta 2006:409):
“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).”
3.2.1.4 Uit Sinode 2000 se besluit oor die Beskrywingspunt van Part Sinode WesTransvaal is dit duidelik dat die vorige besluite oor die vrou in die kerk/amp – ook
die van Sinode 1988 – weer ordelik (KO, art 46) oopgestel is vir behandeling (vgl.
3.2.2). Omdat Sinode 2006 in sy besluit en Part Sinode Bosveld in sy Beswaarskrif
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nie die besluit van Sinode 2000 in sy volle samehang verreken nie, word daar
verkeerdelik beweer dat die besluit van Sinode 2003 strydig is met KO, art 46.
3.2.2 Die besluit van Sinode 2000 (Acta 2000:440-441) en KO, art 46
3.2.2.1 Die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal
3.2.2.1.1 By Sinode 2000 dien ’n Beskrywingspunt (KO, art 46) van Part Sinode WesTransvaal oor die vrou in die kerk. Die Beskrywingspunt vra:
(a) dat die Sinode Deputate benoem 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;
(b) en dat die studie op so ’n wyse onderneem word dat die kerke daarin
saamgeneem word, vir insette deur Kerkrade en individuele lidmate.
3.2.2.1.2 Die motivering van die Beskrywingspunt toon dat daar onduidelikhede en
onbeantwoorde vrae in vorige besluite – onder andere die van Sinode 1988 – is,
oor die vrou in die kerk. Hierdie onduidelikhede en onbeantwoorde vrae bewys
die noodsaak (KO, art 46) dat die saak oor die vrou in die kerk weer oopgestel
word (KO, art 46) vir behandeling en besluitneming.
(a) Dit is belangrik om raak te sien dat die Beskrywingspunt nie slegs
sommige besluite uitsonder vir verdere studie en ander nie. Na “vorige
besluite” word slegs in die algemeen verwys. Wat die onduidelikhede, wat
die onafgehandelde sake en in watter besluite dit is, word nie aangedui
nie. Daarom is al die vorige besluite oor die vrou in die kerk by die versoek
tot studie ingesluit.
3.2.2.1.3 Die motivering wys dat die onduidelikhede direk die vrou in die amp van diaken
raak (Agenda 2000:440, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Daarom is die saak van die vrou in die
amp duidelik ingesluit by die verdere studie oor die plek van die vrou in die kerk.
3.2.2.1.4 Die Beskrywingspunt (KO, art 46) vra duidelik dat die besluite van Sinode 1988,
wat verdere studie oor die vrou in die kerk en die insette van kerke daartoe
afgekeur en die saak as afgehandel beskou het, weer oopgestel word (KO, art 46)
vir behandeling.
3.2.2.2 Die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode WesTransvaal
3.2.2.2.1 Sinode 2000 besluit om gevolg te gee aan die Beskrywingspunt. Deur gevolg te
gee, word die Beskrywingspunt aanvaar en vereenselwig die Sinode hom met die
motivering, naamlik dat daar:
(a) onduidelikhede in vorige besluite is wat die plek van die vrou in die
kerk/amp raak;
(b) nog sake is oor die plek van die vrou in die kerk/amp wat nie afgehandel is
nie.
3.2.2.2.2 Dat Sinode 2000 hom met Beskrywingspunt en sy motivering vereenselwig het, is
duidelik uit die besluit van die Sinode self en uit die motivering wat daarvoor
gegee word:
(a) die Sinode wys Studiedeputate aan – soos die Beskrywingspunt versoek;
(b) die studie moet op so ’n wyse onderneem word dat die kerke daarin
insette kan lewer – soos die Beskrywingspunt vra;
(c) die studie moet poog om antwoord te vind op talle onbeantwoorde vrae en
los lyne wat uit vorige studies en besluite (ook die van Sinode 1988)
voortgespruit het – soos die Beskrywingspunt in sy motivering aangetoon
het.
3.2.2.2.3 Sinode 2000 het opdrag gegee dat die studie gedoen word “met die besluite van
vorige Sinodes as vertrekpunt”. Die betekenis van die frase, “met die besluite van
vorige Sinodes as vertrekpunt”, is belangrik vir die beoordeling van die saak. Die
Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld gee dit weer met woorde wat min of meer
dieselfde betekenis dra, naamlik “met inagneming van bestaande besluite”. Dus
dien die bestaande besluite oor die saak van die vrou in die kerk/amp as
vertrekpunt, en moet die besluite in die studie in ag geneem word.
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(a)

3.2.2.2.4

3.2.2.2.5

3.2.2.2.6

3.2.2.2.7

3.2.2.2.8

3.2.2.3
3.2.2.3.1

3.2.2.3.2

“Vertrekpunt” en “in ag neem” kan nie beteken dat die vorige besluite
afgehandel (KO, art 46) is nie. Wanneer die besluit van Sinode 2000 in sy
volle samehang gelees en verstaan word (die besluit en sy motivering
asook die Beskrywingspunt en sy motivering), is dit duidelik dat hier nie
bedoel word die vorige besluite is afgehandel (KO, art 46) nie. Indien die
vorige besluite afgehandel was, is die besluit en sy motivering direk
teenstrydig met mekaar. Juis omdat daar onduidelikhede en
onafgehandelde sake in vorige besluite oor die saak is, word opdrag tot
verdere studie gegee.
(b) Dat die frase “vorige besluite as vertrekpunt” inderdaad al die vorige
besluite weer oopstel (KO, art 46) vir behandeling, word bevestig deur die
besluit van Sinode 2000 om alle bestaande inligting en besluite oor die
plek van die vrou in die kerk aan die kerke beskikbaar te stel. Die besluite
word nie versprei omdat hulle afgehandel is nie, maar omdat hulle weer
aan die orde gestel word vir behandeling. Daar is onduidelikhede en
onbeantwoorde vrae in vorige besluite. Die inligting word beskikbaar
gestel sodat kerke en individuele lidmate insette kan maak tot die studie
en kan help om die onduidelikhede en onbeantwoorde vrae op te klaar.
Die verwysing wat Sinode 2000 in die motivering van sy besluit na KO, artt 31 en
46 maak, kan nie verstaan word om aan te dui dat die besluite wat vorige Sinodes
geneem het, vas en bindend was (KO, art 31) en nie weer op die tafel gebring
mag word nie (KO, art 46). Indien die verwysing so verstaan word, is die
motivering van die besluit direk in stryd met die besluit self. Indien die saak van
die vrou in die kerk/amp met vorige besluite afgehandel was, is daar geen rede vir
verdere studie nie. Omdat die noodsaak (KO, art 46) bewys is – die
onduidelikhede en onbeantwoorde vrae in vorige besluite – word opdrag gegee
tot verdere studie.
Dit is belangrik om raak te sien dat die besluit van Sinode 2000, soos die
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal (vgl. 3.2.2.1.2), nie sommige
besluite uitsonder vir verdere studie en ander nie. Na “vorige besluite” word slegs
in die algemeen verwys. Daardeur is al die vorige besluite oor die vrou in die
kerk/amp ingesluit by die studie en weer oopgestel vir behandeling (KO, art 46).
Die opdrag van Sinode 2000 tot verdere studie sluit die vrou in die amp in. Dit is
duidelik omdat die Beskrywingspunt in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 (Acta 2000:400) die
saak van die vrou in die amp in die studie aan die orde stel. Die onduidelikhede
waarna hier verwys word en wat die vrou in die amp van diaken direk raak, word
deur Sinode 2000 in die motivering van sy besluit opgeneem (Acta 2000:441, 5).
Die opdrag tot verdere studie deur Sinode 2000 bewys dat vorige besluite oor die
vrou in die kerk/amp in die lig van KO, art 46 weer oopgestel is vir behandeling.
Die motivering van die opdrag tot verdere studie toon dat vorige besluite oor die
saak nie afgehandel (KO, art 46) is nie.
Die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode WesTransvaal stel dus die vorige besluite oor die vrou in die kerk/amp – ook die van
Sinode 1988 – weer oop vir behandeling (KO, art 46), vir besluitneming en
moontlike wysiging.
Die besluit van Sinode 2000 en die besluit van Sinode 1988 (Acta 1988:507523)
Sinode 1988 neem verskeie besluite oor die plek van die vrou in die kerk/ampte.
Die besluite is bindend (KO, art 31) en afgehandel (KO, art 46). Die Sinode besluit
ook dat daar nie oor die saak verdere advies by kerke verkry, of verdere studie
gedoen word nie (Acta 1988:523, 4).
Deur die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt (KO, art 46) van Part
Sinode Wes-Transvaal word vorige besluite – ook die van Sinode 1988 – weer
oopgestel vir behandeling. Die besluit van Sinode 2000 raak besluit van Sinode
1988 direk:
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(a)

Studiedeputate word aangewys soos die Beskrywingspunt versoek – ’n
wysiging van ’n besluit van Sinode 1988;
(b) die studie moet op so ’n wyse onderneem word dat die kerke daarin
insette kan lewer soos die Beskrywingspunt vra – “wysiging van ‘n besluit
van Sinode 1988”;
(c) die studie moet poog om antwoord te vind op talle onbeantwoorde vrae en
los lyne wat uit vorige studies en besluite – ook die van Sinode 1988 –
voortgespruit het, soos die Beskrywingspunt in sy motivering aangetoon
het.
3.2.2.3.3 Die saak van die vrou in die kerk/amp en die vorige besluite daaroor – ook die
van Sinode 1988 – is ordelik by wyse van ’n Beskrywingspunt (KO, art 46) en
deur die besluit van Sinode 2000 weer oopgestel vir behandeling en verdere
besluitneming en daarmee ook vir moontlike wysiging.
3.2.2.4 Die besluit van Sinode 2000 en die besluit van Sinode 2003
3.2.2.4.1 Die Sinode van 2003 neem ’n Rapport van Deputate ter tafel oor die vrou in die
kerk/amp. Die Deputate het ’n opdrag wat deur Sinode 2000 gegee is, uitgevoer.
Dat die saak van die vrou in die amp deel is van die opdrag, is die eenparige
oordeel van die Deputate – al dien daar ’n Meerderheid- en Minderheidsrapport –
en dit is ook die oordeel van Sinode 2003 (Acta 2003:569, 3.4.1.2).
3.2.2.4.2 Sinode 2003 behandel die Rapport en neem besluite oor die vrou in die kerk/amp
omdat die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode
Wes-Transvaal die vorige besluite oor die vrou in die kerk/amp (KO, art 46) vir
behandeling oopgestel het.
3.2.3 Gevolgtrekking
In die lig van die beredenering in 3.2.1 en 3.2.2 hierbo is dit duidelik dat die besluit
van Sinode 2003 nie, soos die besluit van Sinode 2006 beweer, KO, art 46 verbreek
nie. In die lig van die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part
Sinode Wes-Transvaal oor die vrou in die amp, het KO, art 46 aan Sinode 2003 die
reg gegee om besluite van Sinode 1988 oor die vrou in die amp, met nuwe besluite te
wysig.
3.3

Beswaargrond 2
Die besluit van Sinode 2006 is ten onregte geneem omdat al die inligting ter tafel oor
die saak nie verreken is nie.
Motivering van beswaargrond 2
3.3.1 By Sinode 2006 is 12 (twaalf) Beswaarskrifte (Acta 2006:952) teen die besluit van
Sinode 2003 oor die vrou in die kerk/amp ingedien. Sewe (7) van die Beswaarskrifte
beweer dat die besluit van Sinode 2003 strydig was met KO, art 46. Oor elkeen van
die Beswaarskrifte is verslae ingedien deur Kommissies, en oor sommiges
Meerderheid- en Minderheidsverslae.
(a) Indien al die inligting geweeg en beoordeel is, sou die besluit van Sinode
2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal aan die orde
gekom en so getoon het dat die besluite van Sinode 2003 nie strydig is met
KO, art 46 nie.
(b) Verder sou die oorweging van al die inligting onduidelikheid (Sinode 2006:
N44, art 224) uit die weg geruim het, sodat die regspraak in die besluit op
seker gronde en die waarheid berus het.
3.3.2 Van die sewe (7) Beswaarskrifte wat beweer dat die besluite van Sinode 2003 KO,
art 46 verbreek het, verwys ses (6) na die besluit van Sinode 2000 oor die
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal, sonder om die besluit in sy geheel
en in samehang met die Beskrywingspunt en die besluite van Sinode 1988 en Sinode
2003 te verreken.
3.3.3 Die Beswaarskrif van die Geref Kerk Wonderboompoort (Acta 2006:460-464)
verwys slegs na die opdrag van Sinode 2000 (Acta 2006:464, 2.2.4). Die besluit van
Sinode 2000 in sy samehang met die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-
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Transvaal, en die besluite van Sinode 1988 en 2003, word nie in berekening gebring
nie. Daarom word verkeerdelik beweer dat Sinode 2003 strydig gehandel het met KO,
art 46.
3.3.4 Die Beswaarskrif van die Geref Kerk George (Acta 2006:465-468) verwys na die
besluit van Sinode 2000 in 2.2.2.3 en 2.2.2.4 (Acta 2006:467).
3.3.4.1 Hier word genoem dat Sinode 2000 aan die Beskrywingspunt gevolg gee. Verder
word verwys na die opdrag tot verdere studie 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, en na die motivering dat die besluite van vorige Sinodes as vertrekpunt
geneem moet word.
3.3.4.2 Die besluit van Sinode 2000 word nie beredeneer ter ondersteuning van die
beswaar nie. Die besluit van Sinode 2000 word nie in sy geheel en in sy samehang
met vorige besluite oor die saak hanteer nie. Daarom word nie raakgesien dat die
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal (KO, art 46) en die besluit van
Sinode 2000 daaroor die besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003 in die lig van
KO, art 46 verbind nie.
3.3.4.3 Die bewering in die Beswaarskrif dat besluite in die lig van KO, artt 31 en/of 46
herroep moet word om hulle te wysig, hou nie rekening daarmee dat besluite ook
gewysig kan word indien die noodsaak (KO, art 46) aangetoon is nie. Dan kan die
saak weer oopgestel word (KO, art 46) vir behandeling soos die Beskrywingspunt
van Part Sinode Wes-Transvaal en die besluit van Sinode 2000 met die vorige
besluite oor die vrou in die kerk/amp gedoen het.
3.3.5 Die hantering van Sinode 2000 se besluit deur die Beswaarskrif van Part Sinode
Bosveld (Acta 2006:409-410) is reeds in die motivering van beswaargrond 1
behandel. Daarin is duidelik aangetoon dat die Beswaarskrif nie die besluit van
Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal ten volle
verreken nie en daarom verkeerdelik beweer dat die besluit van Sinode 2003 strydig
was met KO, art 46.
3.3.6 Die Beswaarskrif van Klassis Soutpansberg (Acta 2006:477-483) verwys na die
besluit van Sinode 2000 in die motivering van beswaargrond 2.7 (Acta 2006:482,
9.3).
3.3.6.1 Die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode WesTransvaal word verbind met ’n besluit oor ’n Beswaarskrif (Acta 2000:437-440),
sonder dat die verband tussen die twee aangedui word.
3.3.6.2 Ook hier word die besluit van Sinode 2000 nie in sy geheel en in samehang met die
Beskrywingspunt en die besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003 hanteer nie.
Daarom word nie ingesien dat die noodsaak in die lig van KO, art 46 bewys is om
die saak van die vrou in die kerk/amp weer oop te stel vir behandeling, omdat daar
onduidelikhede en onbeantwoorde vrae in vorige besluite is nie.
3.3.6.3 In die opdrag tot verdere studie deur Sinode 2000 word al die vorige besluite oor
die saak ingesluit omdat daar in die algemeen na vorige besluite verwys word,
sonder om te spesifiseer watter besluite onduidelik is of wat die onbeantwoorde
vrae is (vgl. 3.2.2.2.5).
3.3.6.4 Die bewering dat die besluit van Sinode 2003 KO, art 46 verbreek het omdat die
Deputate nie opdrag gehad het om verdere studie oor die saak van die vrou in die
amp te doen nie, word verkeerdelik gemaak omdat die tersake besluit van Sinode
2000 nie in sy geheel en samehang hanteer word nie (vgl. 3.2.2.2.6). Dit is duidelik
dat die Beskrywingspunt in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 (Acta 2000:400) die saak van die
vrou in die amp in die studie aan die orde stel. Die onduidelikhede waarna hier
verwys word en wat die vrou in die amp van diaken raak, word deur Sinode 2000 in
die motivering van sy besluit opgeneem (Acta 2000:441, 5).
3.3.7 Die Beswaarskrif van Klassis Pretoria Moot (Acta 2006:504-515) bring die besluit
van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal ter sprake
in punt 2.3.1.5 tot 2.3.1.9 (Acta 2006:514-515).
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3.3.7.1

In die Beswaarskrif word verkeerdelik beweer dat die opdrag van Sinode 2000 tot
verdere studie nie die saak van die vrou in die amp ter sprake bring nie. Hierdie
bewering word gemaak omdat daar nie rekening gehou word dat die opdrag tot
studie al die vorige besluite oor die saak (vgl. 3.2.2.2.5) raak nie. Die opdrag van
Sinode 2000 word ook nie in samehang met die motivering van die besluit en die
Beskrywingspunt en sy motivering hanteer nie. Daaruit blyk duidelik dat die opdrag
tot studie die saak van die vrou in die amp insluit (vgl. 3.2.2.2.6).
3.3.7.2 Die Beswaarskrif gaan uit van die veronderstelling dat die besluite van vorige
Sinodes – in besonder 1988 – die saak van die vrou in die amp afgehandel het.
Hier word nie rekening gehou dat die besluit van Sinode 2000 oor die
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes Transvaal die vorige besluite oor die vrou in
die kerk/amp weer in die lig van KO, art 46 oopgestel het vir behandeling nie.
3.3.7.3 Die interpretasie dat Sinode 2000 in sy verwysing na KO, artt 31 en 46 daarmee
aangedui het dat die besluit wat vorige Sinodes geneem het, vas en bindend was
(KO, art 31) en nie weer op die tafel gebring mag word nie (KO, art 46) tensy die
noodsaak daarvoor aangetoon word, kan nie aanvaar word nie (vgl. 3.2.2.2.4). Die
interpretasie van die Beswaarskrif bring die motivering van die besluit van Sinode
2000 direk in stryd met die besluit self. Indien die saak van die vrou in die kerk/amp
met vorige besluite afgehandel was, is daar geen rede vir verdere studie nie. Omdat
die noodsaak (KO, art 46) bewys is – die onduidelikhede en onbeantwoorde vrae in
vorige besluite – word die saak en besluite weer deur die opdrag tot verdere studie
oopgestel vir behandeling.
3.3.7.4 Die bewering dat Sinode 2000 ’n meer algemene studie-opdrag gegee het, en dat
die verkiesbaarheid van vroue tot die besondere ampte daarvan uitgesluit was, is
nie korrek nie. Indien die opdrag tot studie in die geheel van die besluit van Sinode
2000 en in die lig van die Beskrywingspunt waaraan die besluit gevolg gee, gelees
word, is dit duidelik dat die saak van die vrou in die amp by die studie ingesluit is
(vgl. 3.2.2.2.6).
3.3.8 Die Beswaarskrif van JH Howell (Acta 2006:545-550) beweer ook in beswaargrond 2
dat Sinode 2003 in sy besluit in stryd met KO, art 46 opgetree het.
3.3.8.1 Die Beswaarskrif het by Part Sinode Randvaal 2006 gedien. Die Part Sinode
Randvaal 2006 het besluit dat beswaargrond 2 en ook al die ander beswaargronde
nie slaag nie. Die besluit is nie deur Sinode 2006 verreken nie. Dit bring mee dat
die besluit van Sinode 2006 in stryd is met die van Part Sinode Randvaal 2006 wat
bevind het dat Sinode 2003 in sy besluit nie KO, art 46 verbreek het nie, maar juis
uitgevoer het.
3.3.8.2 Die Beswaarskrif verwys in sy motivering van beswaargrond 2 na die besluit van
Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal, in 3.3.1
(Acta 2006:546). In die verwysing word verkeerdelik beweer dat Sinode 2000 in die
besluit aangetoon het dat die vrou nie in die amp kan dien nie. Geen motivering
word vir die bewering gegee nie – dit kan ook nie, want dit is nie waar nie.
3.3.9 Uit die oorweging van al die inligting in die Beswaarskrifte wat beweer dat Sinode
2003 in sy besluit strydig opgetree het met KO, art 46, is dit duidelik dat nie een die
besluit van Sinode 2000 in sy geheel en in samehang met die Beskrywingspunt van
Part Sinode Wes-Transvaal en die besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003
gehanteer het nie.
(a) Indien die besluit van Sinode 2000 in sy geheel en in samehang met die
Beskrywingspunt (KO, art 46) van Part Sinode Wes-Transvaal en die
besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003 gelees word, is dit duidelik dat
onduidelikhede en onbeantwoorde vrae in vorige besluite oor die saak dit
genoodsaak het (KO, art 46) om die saak van die vrou in die kerk/amp weer
oop te stel (KO, art 46) vir behandeling en dat vorige besluite (KO, art 46)
nie afgehandel was nie.
3.3.10 Gevolgtrekking:
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Uit die oorweging van al die inligting ter tafel van Sinode 2006 (vgl. 3.3.1 tot 3.3.9) is
dit duidelik dat Sinode 2003 in die lig van die besluit van Sinode 2000 oor die
Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal nie KO, art 46 verbreek het nie,
maar juis gehandhaaf het. Daarom het Sinode 2006 gefouteer in sy handhawing van
die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld.
3.4

Beswaargrond 3
Die besluit van Sinode 2003 het nie soos die besluit van Sinode 2006 en die
Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld beweer, KO, art 31 verbreek nie.
Motivering van beswaargrond 3
3.4.1 Omdat die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode WesTransvaal, KO, art 46 handhaaf ten opsigte van die besluite van Sinode 1988 en
Sinode 2003 soos aangetoon in beswaargrond 1 en 2, is die beswaar dat Sinode
2003 in sy besluit KO, art 31 verbreek het, nie geldig nie. Indien die noodsaak (KO,
art 46) vir die hersiening/wysiging van vorige besluite deur ’n Beskrywingspunt (KO,
art 46) bewys en aanvaar is, is dit nie nodig om die besluite in die lig van KO, art 31
te wysig nie.
3.4.2 Gevolgtrekking
In die lig van 3.4.1 het die besluite van Sinode 2003 nie KO, art 31 verbreek nie.
4. Bevinding
Sinode 2000 wys in sy beredenering van ’n Beswaarskrif op die volgende: “In die
Gereformeerde kerkregering is geen besluit van ’n kerklike vergadering
onveranderbaar nie. Selfs ’n Belydenisskrif van die kerk kan met die voorlegging van
die nodige Skrifberoep verander word!” en dat KO, art 46 “ook voorsiening maak vir
Beskrywingspunte” om die noodsaak te bewys (Acta 2000:405, 3.4.11.2.2).
Indien die verband tussen die besluite van Sinode 1988 oor die vrou, en die besluite van
Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal, en die besluit
van Sinode 2003 oor die saak in aanmerking geneem word, is die besluit van Sinode
2003 duidelik nie in stryd met KO, artt 46 of 31 nie.
Die motivering van beswaargrond 1, 2 en 3 toon duidelik dat die besluit van Sinode 2006
in sy handhawing van die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld ten onregte geneem is
en daarom in die lig van KO, artt 46 en 31 vernietig moet word.
5. Versoek
Die Partikuliere Sinode Randvaal word versoek om die Beswaarskrif in die lig van die
motivering van beswaargrond 1, 2 en 3 hierbo te handhaaf en deur te stuur vir
behandeling en afhandeling soos in 1.3 hierbo gevra.
DDDDD.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE

1.1

Die Kommissie ontvang die opdrag om die beswaar van Streeksinode Randvaal te
beoordeel en aan die Sinode aanbevelings te maak.
1.2 Die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal is ontvanklik verklaar en aan hierdie
Kommissie toegewys met die opdrag om die Sinode te adviseer.
1.3 Die Kommissie bevestig wat reeds aan die Sinode uitgewys is, naamlik dat die
Beswaarskrif foutiewelik in die gedrukte Agenda as die Beswaarskrif van Klassis
Krugersdorp aangedui word.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.3.
2.1
2.2
2.3

Die Kommissie het deur die Beswaarskrif gewerk. Die aangehaalde Sinodebesluite is
gekontroleer en korrek bevind.
Die Kommissie het die beswaardes te woord gestaan.
Die Kommissie het ander insette wat gelewer is, volledig hanteer en deurgewerk.
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2.4

Die Kommissie moet die Sinode adviseer ten opsigte van regspraak en het nie die
materie van die saak rondom die vrou in die amp hanteer nie.
2.5 In die behandeling van die Beswaarskrif word die standpunt van Streeksinode
Randvaal in kursief aangedui of opgesom om dit te onderskei van die Kommissie se
beoordeling.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.5.
Streeksinode Randvaal maak beswaar teen die besluit van Sinode 2006 om ’n
Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld te handhaaf. Die besluit word in die Beswaarskrif
punt 2 korrek aangehaal.
Besluit: Kennis geneem.
Voordat Streeksinode Randvaal hulle beswaar stel, gee hulle ’n uiteensetting van hulle
verstaan en toepassing van KO, art 46. Dit kom op die volgende neer:
3.1 Kerklike besluite kan gewysig word (3.1.1).
3.2 Sake wat afgehandel is – waaroor besluit is – moet nie weer behandel word nie,
tensy noodsaak aangetoon word (3.1.2).
3.3 Indien noodsaak bewys is, word sake weer oopgestel vir behandeling en
besluitneming. Sulke sake is nie meer “afgehandel” nie en kan in daaropvolgende
behandeling en besluitneming gewysig word (3.1.3).
3.4 Die noodsaak om besluite te verander in die lig van KO, art 46 kan aangetoon word
met ’n Beswaarskrif of ’n Beskrywingspunt (3.1.4).
Die Kommissie wys daarop dat die verstaan van art 46, en meer spesifiek die verstaan
van wat Beswaarskrifte en Beskrywingspunte is, die kern van die Beswaarskrif vorm. Die
Beswaarskrif gaan dus vir die beswaardes oor veel meer as oor die rol van die vrou in die
kerk of in die amp.
Besluit: Kennis geneem.
Die historiese verloop van besluite word in Streeksinode Randvaal se beredenering
weergegee. Die historiese verloop kan soos volg opgesom word:
In 2006 teken Part Sinode Bosveld beswaar aan teen die besluit van Sinode 2003 om
vroue tot die diens van diakens toe te laat. Part Sinode Bosveld se beswaar is deur
Sinode 2006 gehandhaaf. Dit is teen hierdie besluit wat die huidige beswaar van
Streeksinode Randvaal gaan. Sinode 2006 het ook bevestig dat die besluite van
Sinode 1988 steeds vas en bindend is (sien hieronder by 5.4).
Sinode 2003 het in sy besluit om vroue tot die diens van diaken toe te laat, hom laat lei
deur ’n Kommissie- en Deputaterapport wat hoofsaaklik oor die vrou in die amp
gehandel het.
Hierdie Rapporte vloei voort uit ’n Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal
waaraan Sinode 2000 gevolg gegee het. Die opdrag wat Sinode 2000 na aanleiding
van die Beskrywingspunt aan Deputate gegee het, was om die rol van die vrou in die
kerk na te gaan. Hierdie opdrag is volgens Part Sinode Bosveld se beswaar (2006)
onregmatig uitgebrei tot ’n studie van die vrou in die amp.
Sinode 1988 het ’n uitgebreide Rapport behandel oor die vrou in die kerk in die lig van
die Skrif na ’n studie van nege jaar. Die Sinode se besluit kom daarop neer dat vroue
nie tot die diens van die besondere ampte geroep en bevestig kan word nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.4.
Die Beswaarskrif formuleer nie uitdruklik ’n beswaar nie.
Die beswaar kom daarop neer dat Sinode 2006 onordelik gehandel het deur gevolg te
gee aan Partikuliere Sinode Bosveld se Beswaarskrif teen die besluit van Sinode 2003.
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Die kern van die beswaar is dat Sinode 2000 wel deur middel van ’n Beskrywingspunt die
weg geopen het om verder studie te doen en te handel oor die vrou in die amp. Gevolglik
het Sinode 2003 reg gehandel en moes die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld in
2006 nie geslaag het nie.
Besluit: Kennis geneem.
!
“Die besluit van Sinode 2006 het nie die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt
van Part Sinode Wes-Transvaal (Acta 2000:440-441-Bylae A), in sy geheel en in sy volle
samehang met die besluite van Sinode 1988 en Sinode 2003 verreken nie” (Beswaarskrif
punt 3.2).
7.1 Beredenering van Streeksinode Randvaal ten opsigte van beswaargrond 1
7.1.1 Die beredenering van Streeksinode Randvaal oor besluit van Sinode 2006 en Sinode
2000
7.1.1.1 Geen motivering word gegee vir Sinode 2006 se besluit (Acta 2006:411-12) om die
beswaar van Part Sinode Bosveld te handhaaf nie. Regspraak moet op duidelike
gronde berus wat ook genotuleer moet word (KO, art 34), (3.2.1.1).
7.1.1.2 Sinode 2006 het nie die besluit van Sinode 2000 verreken nie, omdat geen direkte
verwysing na die besluit van Sinode 2000 gemaak word nie (3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3
en 3.2.1.4).
7.1.1.3 Sinode 2000 het kragtens die beswaardes se verstaan van artikel 46 die hele saak
van die vrou in die amp (Sinode 1988) weer geopen en op die tafel geplaas
(3.2.1.4).
7.1.1.4 Beide Sinode 2006 in sy besluit, en Part Sinode Bosveld in sy Beswaarskrif, het nie
die besluit van Sinode 2000 in sy volle samehang verreken nie (3.2.1.4).
7.1.2 Die beredenering van Streeksinode Randvaal oor die besluit van Sinode 2000 en KO,
art 46
(A) Die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal (3.2.2.1)
7.1.2.1 By Sinode 2000 dien ’n Beskrywingspunt oor die vrou in die kerk. Die
Beskrywingspunt vra:
a. dat die Sinode Deputate benoem om ’n studie te maak oor die vrou in die kerk
b. en dat die kerke met die studie insette kan lewer (3.2.2.1.1).
7.1.2.2 Die motivering van die Beskrywingspunt toon aan dat daar onduidelikhede en
onbeantwoorde vrae in vorige besluite is oor die vrou in die kerk (Sinode 1988).
Hierdie onduidelikhede is die noodsaak waarom die saak van die vrou in die kerk
kragtens artikel 46 weer oopgestel (volgens die beswaardes) moet word (3.2.2.1.2).
Die Beskrywingspunt van 2000 is gerig teen al die vorige besluite. Daar word nie
aangedui watter die onafgehandelde sake is nie. Daarom is al die vorige besluite
oor die vrou in die kerk by die versoek tot studie (volgens die beswaardes) ingesluit.
7.1.2.3 Die motivering wys dat die onduidelikhede direk die vrou in die amp van diaken raak
(Acta 2000:440, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Daarom is die saak van die vrou in die amp
(volgens die beswaardes) duidelik ingesluit by die verdere studie oor die plek van
die vrou in die kerk (3.2.2.1.3).
7.1.2.4 Die Beskrywingspunt vra (volgens die beswaardes) duidelik dat die besluit van
Sinode 1988 afgekeur word en dat die studie oor die vrou in die kerk weer oopgestel
word (3.2.2.1.4).
(B) Die beredenering van Streeksinode Randvaal van die besluit van Sinode
2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal (3.2.2.2)
7.1.2.5 Sinode 2000 besluit om gevolg te gee aan die Beskrywingspunt. Deur gevolg te gee
aan die Beskrywingspunt aanvaar en vereenselwig die Sinode hom met die
motivering (3.2.2.2.2):
(a) onduidelikhede oor die plek van die vrou in die kerk/amp.
(b) sake oor die plek van die vrou in die kerk/amp wat nie afgehandel is nie.
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7.1.2.6 Dat Sinode 2000 hom met die Beskrywingspunt en sy motivering vereenselwig, is
(volgens die beswaardes) duidelik uit die besluit van die Sinode en uit die motivering
wat daarvoor gegee word (3.2.2.2.2).
(a) die Sinode wys Studiedeputate aan
(b) die studie moet so gedoen word dat die kerke kan insette lewer;
(c) die studie moet poog om antwoorde te vind op talle onbeantwoorde vrae en los
lyne wat uit vorige studies en besluite voortgespruit het (ook die van Sinode
1988).
7.1.2.7 Sinode 2000 se opdrag is dat die studie gedoen moet word met vorige Sinodes as
“vertrekpunt”. Die beswaardes maak die volgende gevolgtrekking: “Dus dien die
bestaande besluite oor die saak van die vrou in die kerk/amp as die vertrekpunt, en
moet die besluite in ag geneem word in die studie” (3.2.2.2.3).
(a) “Vertrekpunt” en “in ag neem” kan nie beteken dat die vorige besluite
afgehandel is nie (KO, art 46). Die onduidelikhede en onafgehandelde sake lei
tot die opdrag (volgens die beswaardes).
(b) Dat die frase “vorige besluite as vertrekpunt” inderdaad al die vorige besluite
weer oopstel (KO, art 46) (klem deur die Kommissie).
7.1.2.8 Wanneer Sinode 2000 verwys na artt 31 en 46, kan dit nie verstaan word dat die
besluite van vorige Sinodes nie weer op die tafel gebring mag word nie. Omdat die
noodsaak (KO, art 46) bewys is, kon die saak weer ter tafel kom (3.2.2.2.4).
7.1.2.9 Dit is volgens Streeksinode Randvaal belangrik om raak te sien dat Sinode 2000 nie
“sommige besluite uitsonder vir verdere studie en ander nie”. Hiermee het Sinode
2000 al die vorige besluite oor die vrou in die kerk/amp weer oopgestel vir
behandeling (3.2.2.2.5).
7.1.2.10 Sinode 2000 het volgens die beswaardes in die motivering van die besluit verwys
na “die onduidelikhede”, wat direk die vrou in die amp van diaken raak (Acta
2000:441, 5) (3.2.2.2.6 tot 3.2.2.2.8).
(C) Die beredenering van Streeksinode Randvaal van die besluit van Sinode
2000 en die besluit van Sinode 1988 (Acta 1988:507-523), (3.2.2.3)
7.1.2.11 Streeksinode Randvaal erken dat Sinode 1988 besluite geneem het rakende die
vrou in die kerk/amp wat bindend (KO, art 31) en afgehandel (KO, art 46) is. “Die
Sinode besluit ook dat daar nie oor die saak verdere advies by kerke ingewin kan
word nie, of verder studie gedoen word nie” (Acta 1988:523, 4), (3.2.2.3.1).
7.1.2.12 Die besluit van Sinode 2000 in verband met die Beskrywingspunt stel tog weer
hierdie sake oop (3.2.2.3.2 en 3.2.2.3.3).
(D) Die beredenering van Streeksinode Randvaal van besluit van Sinode 2000
en die besluit van Sinode 2003 (3.2.2.4)
7.1.2.13 Sinode 2003 neem die Studiedeputate se Rapport insake die vrou in die kerk/amp
ter tafel. Die eenparige oordeel van die Deputate was dat die vrou in die amp deel
was van die opdrag (3.2.2.4.1 en 3.2.2.4.2).
7.1.3 Gevolgtrekking (3.2.3)
Die beswaardes gee die volgende gevolgtrekking: In die lig van die beredenering in
3.2.1 en 3.2.2 hierbo is dit duidelik dat die besluit van Sinode 2003 nie, soos die
besluit van 2006 beweer, KO, art 46 verbreek nie. In die lig van die besluit van
Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Part Sinode Wes-Transvaal oor die vrou in
die amp, het KO, art 46 aan Sinode 2003 die reg gegee om besluite van 1988 oor die
vrou in die amp, met nuwe besluite te wysig (Beswaarskrif punt 3.2.3).
7.2 Beoordeling deur die Kommissie van beswaargrond 1
7.2.1 Beoordeling van die verstaan en toepassing van KO, art 46
7.2.1.1 Die Kommissie het geoordeel dat die beredenering in die motivering van die
beswaardes ten opsigte van hulle 3.1.1 en 3.2.2 (in 3.1 en 3.2 hierbo) geldig is.
7.2.1.2 Met 3.1.3 (in 3.3 hierbo) beweer die beswaardes dat KO, art 46 dit moontlik maak
om opnuut (de novo) na ’n saak te kyk en dat die hele saak weer oopgestel is vir
behandeling. KO, art 46 bepaal dat ’n besluit vas en bindend is en nie verander kan
word sonder dat die noodsaak (necessitas) aangetoon is nie. Om die besluit van ’n
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7.2.1.3
7.2.1.4

7.2.1.5

7.2.1.6

7.2.1.7

7.2.1.8

meerdere vergadering te skrap of te verander, sal ’n Beswaarskrif daarteen gerig
moet word. Verder is daar duidelike voorskrifte waaraan so ’n beswaar teen die
besluit van ’n meerdere vergadering moet voldoen. KO, art 46 handel dus nie oor
onafgehandelde sake nie, maar juis oor ’n saak wat duidelik besluit is. ’n
Beswaarskrif kom op die tafel van ’n meerdere vergadering deur KO, art 46 en is
gerig teen die besluit van ’n meerdere vergadering.
Die beswaardes meen dat die noodsaak tot verandering aangetoon kan word met ’n
Beswaarskrif óf ’n Beskrywingspunt. ’n Beskrywingspunt kan dus ’n besluit van ’n
meerdere vergadering verander.
Die Beswaarskrif betoog verder dat ’n geslaagde Beswaarskrif en ’n
Beskrywingspunt wat gehandhaaf word, beide aangewend kan word om bestaande
besluite van kerklike vergaderings mee te wysig. Die algemene verstaan en
toepassing van die Kerkorde verstaan daarteenoor dat bestaande besluite alleen
deur ’n geslaagde Beswaarskrif gewysig mag word.
Die beswaardes grond hulle redenasie moontlik op ’n besluit van Sinode 1994
(Acta:52-53) waarvolgens ’n Beswaarskrif van prof B Spoelstra geslaag het. In die
Beswaarskrif is betoog dat beide ’n Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt ’n saak is
en dat die reglementering om Beskrywingspunte anders as Beswaarskrifte te
hanteer, geskrap moet word. Sinode 1994 se besluit beteken egter NIE dat die
onderskeid tussen ’n Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt opgehef word nie.
Die wesenlike redenasiefout wat die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal
maak, is dat ’n Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt wesenlik presies DIESELFDE
saak is. Albei is dus in wese Beswaarskrifte. En dit is eenvoudig nie waar nie.
Wanneer gekyk word na dit wat ’n Beswaarskrif is en hoedat ’n Beswaarskrif in die
kerklike praktyk hanteer word, teenoor wat ’n Beskrywingspunt is en hoedat ’n
Beskrywingspunt in die kerklike praktyk hanteer word, is dit duidelik dat daar ’n
definitiewe onderskeid tussen die twee sake bestaan. Vergelyk die wyse waarop
hierdie selfde Sinode tot dusver die onderskeie twee tipes sake hanteer het.
Hoe word ’n Beswaarskrif volgens KO, art 46 verstaan en gebruik? Wanneer ’n
beswaarde van mening is dat ’n bestaande besluit foutief is in die lig van Skrif,
Belydenis en Kerkorde, wend hy hom uiteindelik tot die vergadering wat die besluit
geneem het. Daar poog die beswaarde om op grond van Skrif, Belydenis en
Kerkorde aan te toon waarom dit belangrik is om die besluit te verander. Indien die
vergadering hom gelyk gee, slaag sy beswaar.
’n Praktiese voorbeeld van ’n Beswaarskrif: ’n (Hipotetiese) beswaar word
ingebring teen die besluit van Sinode 1988 wat aantoon dat daar nie genoegsame
Skrifgetuienis bestaan om die vrou in die besondere ampte toe te laat nie. Daar
moet duidelik uit Skrif, Belydenis en Kerkorde aangetoon word dat die besluit (of ’n
gedeelte van die besluit) soos geneem deur Sinode 1988, verkeerd was.
Wanneer verandering noodsaaklik is op grond van ’n saak wat na vore gekom het
waaroor daar nog geen besluit geneem is nie, of waar gemeen word dat ’n aspek of
gedeelte van ’n besluit wat geneem is, uitgebrei moet word omdat daardie
besondere aspek of gedeelte nie in die verlede verreken is of in ag geneem is nie,
word ’n Beskrywingspunt opgestel sodat ’n vergadering in die lig van Skrif,
Belydenis en Kerkorde de novo daaroor kan oordeel.
’n Praktiese voorbeeld van ’n beskrywingspunt: Partikuliere Sinode WesTransvaal se Beskrywingspunt oor die plek van die vrou in die kerk word deur
Sinode 2000 vir sy rekening geneem. Sinode 2000 het met ander woorde geoordeel
dat die plek van die vrou in die kerk ’n nuwe saak is wat nog nie op sy tafel gedien
het nie. Sinode 2000 het, afgesien van ’n paar los lyne en uitstaande sake, sy studie
oor die vrou in die amp afgesluit en daaroor vasstaande besluite geneem. Sinode
2000 neem die nuwe saak (naamlik die plek van die vrou in die kerk) vir sy rekening,
maar herformuleer na eie goeddunke die omvang van die opdrag wat hy aan sy
Studiedeputate gee. ’n Studie oor die plek van die vrou in die kerk sou sake insluit
soos die inskakeling van die vrou in die gemeente se diakonale dienswerk, die
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verhouding tussen die susters en die diakonie en die inskakeling van susters op
kerklike kommissies.
7.2.1.9 Dit is duidelik dat daar bepaalde ooreenkomste tussen ’n Beswaarskrif en ’n
Beskrywingspunt bestaan (beide is “sake”), maar die onderskeid tussen ’n
Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt word nie daardeur opgehef nie.
7.2.1.10 Die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal berus voorts op die aanname dat die
noodsaaklikheid (necessitas) om ’n besluit te verander (ook) met behulp van ’n
Beskrywingspunt aangetoon kan word. Dit impliseer dat die saak de novo
hanteer moet word. KO, art 46 is egter nog nooit in die verlede so verstaan en
hanteer nie. Dit sou immers regskrenkende optrede wees om alle bestaande
besluite oor ’n saak te beskou asof dit nie meer geldig is nie, sonder dat daardie
besluite deur ’n Beswaarskrif gewysig is op grond van Skrif, Belydenis en
Kerkorde. Indien Streeksinode Randvaal gelyk gegee word, sal dit verreikende
implikasies vir die wyse waarop besluite in die toekoms in die GKSA geneem word.
Bestaande besluite kan dan eenvoudig van die tafel gevee word sonder om dit op
grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde te beoordeel.
7.2.1.11 Die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal redeneer dus: “Die noodsaak om
besluite te verander in die lig van die KO, art 46 kan aangetoon word met ’n
Beswaarskrif of ’n Beskrywingspunt …” (kyk 3.1.4 van Rapport). Streeksinode
Randvaal redeneer dat ’n Beskrywingspunt wat deur ’n kerklike vergadering vir sy
rekening geneem word, die necessitas/noodsaaklikheid van die saak bewys. Dit is
in ’n sekere sin waar. ’n Sekere tipe noodsaak moet bewys word, naamlik dat die
Beskrywingspunt handel oor ’n belangrike nuwe saak waaroor daar nog nie ’n
besluit geneem is nie, of dat daar bepaalde aspekte van ’n bestaande saak is
waaroor daar nog nie ’n besluit geneem is nie en wat opgeklaar moet word.
7.2.1.12 Die gevolgtrekking waartoe Streeksinode Randvaal kom oor die saak van
necessitas/noodsaaklikheid, is nie geldig nie. Daar word veronderstel (sonder
enige bewyse of beredenering en in stryd met die korrekte hantering van KO, art
46) dat, indien noodsaak/necessitas deur ’n Beskrywingspunt aangetoon word, dit
impliseer dat ’n saak waaroor daar rééds besluite geneem is, de novo op die tafel
van ’n kerklike vergadering geplaas word, asof daar nog geen vasstaande besluite
oor die betrokke saak geneem is nie. Noodsaaklikheid vir behandeling van ’n nuwe
saak word dus verwar met noodsaaklikheid vir verandering van ’n bestaande
besluit (afgehandelde saak).
7.2.1.13 Streeksinode Randvaal gaan van hierdie veronderstelling uit in ’n poging om
bestaande besluite te wysig sonder dat daardie besluite in die lig van Skrif,
Belydenis en Kerkorde getoets en gewysig word op grond van geslaagde
Beswaarskrifte.
7.2.2 Beoordeling oor die motivering van beswaargrond 1
7.2.2.1 Die toeligter van die beswaar het voor die Kommissie die standpunt gehuldig (en
betoog) dat ’n kerkregkundige soos prof B Spoelstra aantoon dat ’n besluit deur
middel van ’n Beswaarskrif óf ’n Beskrywingspunt verander kan word.
7.2.2.2 Spoelstra verwys na Sinode 1961 (Acta 1961:515). Voetius gee die volgende
omskrywing van ’n Beswaarskrif: “Gravamina zijn vragen of meenigen over
moeilijkheden, welke in een kerk zijn ontstaan, of over zaken welke
gemeenschappelijk alle kerken in ’t gemeen of direct of op eenige wijze betreffen,
en die in en door een kerk of classe niet volledig afgehandeld kunnen worden”
(Jansen, J. 1925. Christelijke Enc., 2:389). Verder wys Spoelstra (Gereformeerde
Kerkreg en Kerkregering; Handboek by die Kerkorde, 1989:270 ev) daarop “dat by
die Dordtse Sinode feitlik alle vrae, voorstelle, probleme en besware uit mindere
vergaderings as gravamina bekend gestaan het”. Dit het geensins beteken dat die
onderskeid tussen hierdie onderskeie sake deur die meerdere vergadering opgehef
is nie. Hy (Spoelstra 1989:270) betoog verder dat ’n Beskrywingspunt “partymaal
verkeerdelik radikaal van ’n gravamen of beswaar (-skrif) onderskei [word]. ’n Saak
wat ordelik ter tafel kom, moet op grond van sy inhoud deur die vergadering
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7.2.2.4
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7.2.2.6

7.2.2.7

7.2.2.8

wat dit moet behandel, gekategoriseer word om te bepaal hoe die vergadering
dit wil behandel. (Beklemtoning deur Kommissie.) ’n “Beskrywingspunt” of
“versoek” sou, selfs wanneer die inhoud op Appèl neerkom, deur die vergadering as
Appèl behandel kan word (artt 31, 33, 46). Die naam of vorm van ’n stuk prejudiseer
nie noodwendig die inhoud nie.
Die Kommissie kon geen begronding vind uit die aangehaalde bronne vir die wyse
waarop die beswaardes tot hulle gevolgtrekking kom nie. Die Kommissie het die
skriftelike begronding wat die beswaardes aanbied in Spoelstra (1989:270), Van der
Linde (1983:167) en Visser (1999:204) gekontroleer om tot genoemde
gevolgtrekking te kom.
Die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal kom duidelik tot ’n verkeerde
gevolgtrekking om ’n Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt met mekaar gelyk te
probeer stel en gevolglik te redeneer dat ’n vergadering besluite deur
Beskrywingspunte (waaraan daar gevolg gegee word) kan verander. Besluite word
slegs verander/gewysig deur geslaagde Beswaarskrifte. Besluite kan ook verander
word deur ’n aangebode Beskrywingspunt waarvan die inhoud aantoon dat dit in
werklikheid ’n Beswaarskrif is. Die vergadering moet daaroor oordeel en duidelik
aantoon indien hy sodanige Beskrywingspunt anders “gekategoriseer” het vir
behandeling.
Die kern van die saak waaroor Sinode 1994 gehandel het, gaan daaroor dat ’n saak
wat ordelik op die tafel van ’n meerdere vergadering kom, nie van die tafel afgevee
mag word (onontvanklik verklaar word) omdat ’n Appèl/Beswaarskrif verkeerdelik ’n
Beskrywingspunt genoem word nie. Indien die vergadering dus die saak ordelik ter
tafel neem, kan hy dit wat as ’n Beskrywingspunt aangebied word as ’n nuwe saak
(soos aangebied as Beskrywingspunt), of selfs as ’n Appèl of Bewaarskrif behandel
op grond van die inhoud van die aangebode Beskrywingspunt.
Spoelstra (1989:270) het dit duidelik teen reglementering soos ook aangetoon
word in sy geslaagde Beswaarskrif tydens Sinode 1994 (p53). Daarmee poog hy
geensins om die onderskeid tussen ’n Beswaarskrif en Beskrywingspunt op te hef
nie. Die geslaagde Beswaarskrif toon slegs aan dat die “gedwonge onderskeiding
tussen ’n Beskrywingspunt en ’n Beswaarskrif verval”, wat beteken: “Die
Beswaarskrif het slegs die reglementering (beklemtoning deur Kommissie) om
Beswaarskrifte op ’n ander wyse as Beskrywingspunte te behandel rojeer (rojeer =
skrap – Verduideliking deur Kommissie).”
Sinode 1994 (p53) sê duidelik wat hy hieronder verstaan, en sy verstaan van die
besluit word ook deur die Sinode goedgekeur: Die Sinode besluit slegs dat die
prosedure in verband met Beswaarskrifte nie meer van toepassing is nie. Die
opheffing van die prosedure by die hantering van ’n Beswaarskrif beteken dat daar
nie voortaan ’n verskil moet wees in die prosedure by die hantering van ’n
Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt nie. Die onderskeid tussen ’n Beswaarskrif en
Beskrywingspunt is dus alleen opgehef ten opsigte van die prosedure by die
hantering van hierdie sake.
LET WEL: Dit hef geensins die ONDERSKEID op wat daar tussen ’n Beswaarskrif
en ’n Beskrywingspunt bestaan nie.
WEER EENS: Die onderskeid tussen ’n Beswaarskrif en ’n Beskrywingspunt soos
opgehef deur Sinode 1994, geld alleen die prosedure by die hantering van
Beswaarskrifte.
Sinode 2006 laat slaag die Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Bosveld en maak
dit daarmee duidelik dat die besluit van 1988 in Sinode 2000 se besluit nie in
gedrang is nie. Sinode 1988 se vasstaande en bindende besluite is dus nie
verander nie.
Die beswaardes meen dat Sinode 2006 hierdie besluit om die Beswaarskrif van
Partikuliere Sinode Bosveld te laat slaag, duidelik moes gemotiveer het. In die
praktyk is daar egter baie voorbeelde van besluite waar meerdere vergaderings nie
hulle besluite oor Beswaarskrifte gemotiveer het nie. En teen hierdie besluite is nie
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beswaar gemaak bloot omdat daar nie skriftelike motivering gegee is nie. Die
Kerkorde kan nie hanteer word as ’n wet wat reglementeer ten opsigte van die
optrede van meerdere vergaderings nie. Die Sinode hoef nie skriftelike motivering te
voorsien vir elke besluit nie, omdat so ’n besluit nie afhanklik is van die motivering
daarna nie. Die motivering gee eerder ’n verklaring/rede vir die besluit. Die gee van
’n motivering is wenslik, maar nie noodsaaklik nie.
7.2.2.9 Die Kommissie wat Sinode 2006 adviseer, plaas in hulle Rapport baie duidelik weer
die hele saak van 2000 op die tafel, maar Sinode 2006 wys die Kommissierapport
af. Sinode 2006 het dus via hierdie Rapport baie duidelik die hele saak van Sinode
2000 se Beskrywingspunt op sy tafel gehad en dit verreken, terwyl die beswaardes
beweer dat dit nie verreken is nie. Sinode 2006 besluit dat daar reeds duidelike
besluite oor die hele saak in 1988 geneem is (Errata Acta 2006, Artikel 277, N62),
(3.2.1.2, 3.2.1.3).
7.2.2.10 Die beswaardes beweer dat Partikuliere Sinode Bosveld in hulle beswaar van 2006
nie die besluit van Sinode 2000 in sy volle samehang verreken nie (3.2.1.4).
Partikuliere Sinode Bosveld verwys na die Beskrywingspunt van Partikuliere
Sinode Wes-Transvaal voor Sinode 2000. Daarom kan die beswaardes nie
redeneer dat Partikuliere Sinode Bosveld nie die volle samehang verreken het nie
(argumentum e silentio – afleidings wat gemaak word op grond van wat níé gesê is
nie). Dit is duidelik uit die stukke (Kommissierapport genoem in 3.5.2) dat die
Sinode 2006 wel Sinode 2000 in sy volle samehang op die tafel gehad en verreken
het.
7.2.2.11 Sinode 2000 wys Studiedeputate aan om, met die besluite van vorige Sinodes as
vertrekpunt, ’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, 1). Die eerste beperking (grens) van die opdrag wat Sinode 2000
daarstel, is dat die besluite van vorige Sinodes moet dien as vertrekpunt. Die
tweede beperking (grens) is dat die studie moet handel oor die vrou in die kerk.
Die beswaardes sien hierdie besluit van die Sinode nie as ’n beperkings of grense
waarbinne die studie moet beweeg nie, maar eerder dat die beperkings hierdeur
opgehef is en daar nie grense vir die studie is nie. Met die omskrywing van die
besluit en die gevolgtrekking wil Sinode 2000 juis duidelik wees oor die grense
waarbinne die studie moet beweeg, sodat afgehandelde sake nie weer hanteer
word nie (KO, art 46).
7.2.2.12 Die beswaardes maak verder die afleiding dat Sinode 2000 hom vereenselwig
met die motivering van die Beskrywingspunt (3.2.2.2.1, 3.2.2.2). Sinode 2000
het nie die motivering van die Beskrywingspunt vir sy rekening geneem, toe hy
gevolg gegee het aan die Beskrywingspunt nie. Die Sinode skryf eerder ’n eie
motivering. Dit is duidelik dat die Sinode nie noodwendig die hele motivering van
die Beskrywingspunt vir sy rekening wil neem nie.
Die motivering van die Kommissie verwys onder andere terug na die besluit van
Sinode 1988: “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.” Die Sinode het dus nie net “die talle onbeantwoorde vrae en los lyne
ingedagte nie”, maar ook dit wat vir die Sinode seker en vas was van hierdie
Sinode en daar is ook duidelike besluite geneem deur die Sinode oor die vrou in
die amp.
Verder motiveer die Sinode in 5 van die motivering: “Die Studiedeputate poog om
antwoorde te vind op talle onbeantwoorde vrae en los lyne wat daar uit die vorige
studies voorgespruit het, soos blyk uit die motivering van die Beskrywingspunt”
(Acta 2000:411, Kommissierapport, pt5). Die Sinode gee hiermee reeds toe dat
absolute duidelikheid dalk nie moontlik sal wees nie, soos reeds aangetoon is in
1988 (vgl. “poog”).
7.2.2.13 Die Sinode word daarop gewys dat Streeksinode Randvaal deurgaans verwys na
“die vrou in die kerk/amp”, terwyl geen meerdere vergadering sodanige verwysing
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het nie. Deurgaans in die beswaar beskou die beswaardes die plek van die vrou in
die kerk en amp as sinoniem (soos blyk deur die gebruik van die frase “kerk/amp”
in die Beswaarskrif). Die vrou in die amp is vir die beswaardes die logiese
uitvloeisel van die hele saak van die vrou in die kerk. Sinode 1988 wys op die
noodsaak dat die plek van die vrou in die kerk en nie die plek van die vrou in die
amp (soos beweer deur die beswaardes), opgeklaar moet word (3.2.2.3). Die
Sinode 1988 het die saak van die vrou in die amp in 4.2 in sy geheel afgekeur
(Acta 1988:523) as ’n vas en bindende besluit.
7.2.2.14 Volgens die beswaardes se verstaan van KO, art 46 is “… al die vorige besluite
weer oopgestel vir behandeling” (3.2.2.2.3b). Dit kom daarop neer dat die
Beskrywingspunt van Sinode 2000 die besluit van Sinode 1988 verander het.
Daarteenoor dui KO, art 46 ’n Beswaarskrif met deeglike gronde en redes aan as
die ordelike weg vir die verandering van ’n meerderevergadering se besluit.
7.2.2.15 ’n Beskrywingspunt kom op die tafel van ’n meerdere vergadering deur KO, art 30
en bring ’n nuwe saak van ’n mindere na ’n meerdere vergadering. Kragtens KO,
art 30 het ’n Beskrywingspunt ’n ander bedoeling, naamlik om ’n aanvulling te
maak tot die besluit wat nie in sy geheel weer oopgestel is vir behandeling nie
(3.2.2.3-3.2.2.8, 3.2.2.3). Die Beskrywingspunt van Sinode 2000 kon en het nie die
besluit van Sinode 1988 verander nie.
7.2.3 Gevolgtrekking van die beoordeling oor beswaargrond 1
Die beswaardes beweer dat Sinode 2006 nie die besluit van Sinode 2000 ten volle
verreken het nie. Streeksinode Randvaal beweer dat die besluit in sy geheel en in sy
volle samehang met Sinode 1988 en 2003 nie verreken is nie. Die Kommissie bevind
dat hierdie besluite wel verreken is. Die Beswaarskrif spekuleer deur te beweer dat
Sinode 2006 nie die besluite van Sinode 1988 en 2003 verreken het nie. Die
bewering dat al hierdie besluite nie verreken is nie, rus op ’n bepaalde interpretasie
van die besluit van Sinode 2000.
Die opdrag van Sinode 2000 aan Studiedeputate was om die saak van die vrou in die
kerk, asook enkele los lyne in hierdie verband te ondersoek. Die beswaardes
ondersteun hulle redenasie deur te beweer dat ’n Beskrywingspunt en ’n
Beswaarskrif dieselfde saak is. Sou ’n Beskrywingspunt slaag, kom dit daarop neer
dat dit dieselfde gewig dra as ’n geslaagde Beswaarskrif teen ’n besluit. Dit beteken
(volgens hierdie redenasie) dat ’n saak weer de novo (van nuuts af) ondersoek kan
word. Streeksinode Randvaal huldig die standpunt dat alle sake in verband met die
vrou in die amp ook daarmee weer de novo oopgestel is.
Streeksinode Randvaal beweer dat Sinode 2003 die reg gehad het om weer na die
hele (let op gebruik van die woord “al” in die Beswaarskrif) (kyk 3.2.2.2.3 van
Rapport) saak van die vrou in die amp te kyk, omdat die besluit van Sinode 2000 aan
hulle daardie reg gegee het. Die Kommissie oordeel dat die besluit van Sinode 2000
níé aan Sinode 2003 die reg gegee het om ook die vrou in die amp van nuuts af ter
tafel te neem nie.
Die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Wes-Transvaal, waaraan daar deur
Sinode 2000 gevolg gegee is, het nie die volle saak van die vrou in die amp weer de
novo (van nuuts af) op die tafel geplaas asof dit ’n geslaagde Beswaarskrif was teen
die besluit van Sinode 1988 nie. Sinode 2006 bevestig hierdie standpunt deur sy
duidelike besluit in verband hiermee naamlik, “...dat daar ten opsigte van die toelating
van die vrou in al die besondere ampte duidelike besluite in 1988 geneem is. Hierdie
besluite is op Skrifgronde geneem en is steeds geldig” (Errata Acta 2006, Artikel 277,
N62).
Besluit: Kennis geneem van 7.1 tot 7.2.3.
"

# $
“Die besluit van 2006 is ten onregte geneem omdat al die inligting ter tafel oor die saak
nie verreken is nie.”
8.1 Beredenering van Streeksinode Randvaal oor Beswaargrond 2
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8.1.1

By Sinode 2006 is 12 Beswaarskrifte (Acta 2006:952) ingedien teen die besluit van
Sinode 2003 oor die vrou in die kerk/amp (3.3.1).
(a) Indien al die inligting geweeg en geoordeel is, sou die besluit van Sinode 2000
oor die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Wes-Transvaal aan die orde
gekom en so getoon het dat die besluite van Sinode 2003 nie strydig is met KO,
art 46 nie.
(b) Verder sou die oorweging van al die inligting onduidelikheid uit die weg geruim
het, sodat die regspraak in die besluit op seker gronde en die waarheid berus
het.
8.1.2 Ses van die Beswaarskrifte verwys na die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode
Wes-Transvaal sonder om die besluit in sy geheel en samehang met besluite van
Sinode 1988 en 2003 te verreken.
8.1.3 Vanaf 3.3.3 tot 3.3.9 wys die beswaardes op die verskillende Beswaarskrifte wat sou
dien.
8.1.4 Gevolgtrekking van Streeksinode Randvaal (3.3.10)
Uit die oorweging van al die inligting ter tafel van 2006 is dit duidelik dat Sinode 2003
in die lig van die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van Partikuliere
Sinode Wes-Transvaal, nie KO, art 46 verbreek het nie, maar juis gehandhaaf het.
Daarom het Sinode 2006 in sy handhawing van die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld gefouteer.
8.2 Beoordeling van beswaargrond 2
8.2.1 Die beswaardes wys op die verskillende Beswaarskrifte wat sou dien op Sinode
2006. Die beswaardes beskou die inligting van die Beswaarskrifte as van wesentlike
belang en gebruik die inligting wat nooit gedien het nie, as motivering van
beswaargrond 2.
8.2.2 By die motivering van beswaargrond 2 spekuleer die beswaardes oor wat sou gebeur
al-dan-nie, indien daar meer inligting op die tafel was. Meerdere vergaderings neem
nie besluite op grond van meer (hoeveelheid) inligting nie, maar op grond van die
korrekte/ware inligting wat op sy Agenda hoort en ordelik ter tafel gekom het. Die
kwaliteit van die inligting is belangrik en nie die kwantiteit nie. Besluite word juis
geneem op grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde en nie op grond van die veelheid
van argumente, blote meerderheid of verwagtings van mense nie. ’n Spekulatiewe
opmerking van Streeksinode Randvaal soos “indien al die inligting geweeg en
beoordeel is, sou die besluit van Sinode 2000 oor die Beskrywingspunt van
Partikuliere Sinode Wes-Transvaal aan die orde gekom en so getoon het dat die
besluite van 2003 nie strydig is met KO, art 46 nie” (klemtoon met vetdruk deur
Kommissie), kan onmoontlik die basis wees vir motivering van ’n beswaargrond,
aangesien hierdie sake nooit ter tafel was nie
8.2.3 Daar was nooit regspraak deur die Sinode van 2006 oor hierdie Beswaarskrifte nie,
wat daarop neerkom dat die inligting vervat in die Beswaarskrifte nie getoets is aan
die hand van die Skrif, Belydenis en Kerkorde nie, en dit nie duidelik is hoe en wat vir
die doel van motivering van enige latere Beswaarskrif gebruik sou kon word nie.
8.2.4 Die Beswaarskrifte kan nou onmoontlik dien as motivering van ’n beswaargrond in ’n
ander (nuwe) Beswaarskrif asof dit wel gedien het.
8.3 Gevolgtrekking van die beoordeling oor beswaargrond 2
Streeksinode Randvaal beweer dat die besluit van Sinode 2006 ten onregte geneem
is, omdat “al die inligting ter tafel oor die saak nie verreken is nie”. Hierdie
beredenering berus op ’n foutiewe interpretasie van die besluit van Sinode 2000. Daar
bestaan gevolglik ’n duidelike verband tussen beswaargrond 1 en 2 (vgl. o.a 10.1 hier
onder).
Besluit: Kennis geneem van 8.1 tot 8.3.
%

# $
Die besluit van Sinode 2003 het nie soos die besluit van Sinode 2006 en die
Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Bosveld beweer, KO, art 31 verbreek nie.
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9.1 Beredenering van Streek Sinode Randvaal van beswaargrond 3
9.1.1 Omdat Sinode 2000 die Beskrywingspunt handhaaf van Sinode 1988, verbind Sinode
2000 die besluite van 1988 en 2003 aanmekaar. Indien ’n besluit KO, art 46 oortree,
vind daar nie ook regskrenking plaas in terme van Kerkorde, art 31 nie (3.4.1).
9.1.2 Gevolgtrekking (3.4.2).
In die lig van 3.4.1 het die besluite van Sinode 2003 nie KO, art 31 verbreek nie.
9.2 Beoordeling van beswaargrond 3
9.2.1 Die beswaardes beweer dat die besluit van Sinode 2003 nie KO, art 31 verbreek het
nie. KO, art 31 bepaal dat ’n besluit slegs verander kan word indien dit in stryd is met
Gods Woord of die artikels van die Kerkorde. Sinode 2006 het geoordeel dat Sinode
2003 in stryd met KO, art 46 opgetree het. Sinode 2003 het dus KO, art 31 oortree.
9.2.2 Sinode 2006 het besluit dat Sinode 2003 nie KO, art 46 verreken het nie, en gevolglik
het dit ook KO, art 31 in gedrang gebring.
9.3 Gevolgtrekking van die beoordeling oor beswaargrond 3
Streeksinode Randvaal beweer dat Sinode 2003 nie KO, art 31 verbreek het nie.
Hierdie beswaargrond rus op hulle interpretasie van die besluit van Sinode 2000. KO,
art 31 stel dat wat besluit is, vas en bindend is, tensy bewys word dat die besluit in
stryd is met Gods Woord en die Kerkorde. Dit beteken dat Sinode 2003 voordat ’n
studie oor die vrou in die amp ter tafel geneem kon word, moes bewys dat die besluite
wat Sinode 1988 hieroor geneem het, gewysig moes word. Streeksinode Randvaal
redeneer dat die besluit van Sinode 2000 aan hulle die reg toegeken het om weer na
die saak in verband met die vrou in die amp te kyk (vgl. die foutiewe interpretasie van
die beswaardes oor ’n Beskrywingspunt). Volgens hierdie redenasie was hulle nie
verplig om op grond van KO, art 31 vooraf te bewys dat 1988 se besluit in verband met
die vrou in die amp nie meer geldig is nie. Gevolglik is die beswaardes van mening dat
Sinode 2003 nie KO, art 31 oortree het nie.
Die Kommissie oordeel dat Streeksinode Randvaal Sinode 2000 se besluit verkeerd
geïnterpreteer het. Hulle hele argument rus op die foutiewe hantering en verstaan
van wat ’n Beskrywingspunt doen.
Besluit: Kennis geneem van 9.1 tot 9.3.
& ' (
10.1 Samevattende bevinding van die beswaardes (4.1-4.3)
10.1.1 Sinode 2000 wys in die beredenering van ’n Beswaarskrif dat KO, art 46 “ook
voorsiening maak vir Beskrywingspunte” om die noodsaak te bewys (Acta 2000:405,
3.4.11.2.2).
10.1.2 Indien die verband tussen die besluite van Sinodes 1988, 2000 en 2003 in
aanmerking geneem was, sou Sinode 2006 besef het dat Sinode 2003 duidelik nie
in stryd is met KO, artt 46 of 31 nie.
10.2 Beoordeling van die beswaardes se samevattende bevinding
Die bevinding soos aangehaal in 4.1 van die Beswaarskrif (Acta 2000:405,
3.4.11.2.2) is nie deur die Sinode vir sy rekening geneem nie. Die Sinode het bloot
daarvan kennis geneem.
10.3.1

Die Kommissie oordeel dat die noodsaak vir die verandering van ’n besluit nie met
’n Beskrywingspunt aangetoon kan word nie, maar dat dit steeds met ’n
Beswaarskrif gedoen moet word.
10.3.2 Op grond hiervan het Sinode 2006 nie gefouteer deur die Beswaarskrif van
Partikuliere Sinode Bosveld te laat slaag nie.
Besluit: Kennis geneem van 10.1 tot 10.3.2.
11.1

Beswaargrond 1 slaag nie.
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Besluit: Die aanbeveling van die Kommissie word afgekeur, met die gevolg dat
Beswaargrond 1 slaag. In die lig van die besluit onder 11.1 besluit die Sinode dat oor
die volgende punte van aanbevelings van die Rapport gelykluidend besluit word:
11.2 Beswaargrond 2 slaag nie.
Besluit: Aanbeveling van Kommissie word afgekeur.
11.3 Beswaargrond 3 slaag nie.
Besluit: Aanbeveling van Kommissie word afgekeur.
11.4 Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Aanbeveling van Kommissie word afgekeur.
EEEEE.
ORDEVOORSTEL
Besluit: Die Sinode benoem ’n Kommissie om die Sinode te adviseer oor die
konsekwensies van die geslaagde Beswaarskrif.
FFFFF.
BENOEMING AD HOC-KOMMISSIE
Die volgende ad hoc-kommissie word benoem: Dr DG Breed (s), dr J Smit, di TJ van
Vuuren, FM Dreyer, PA Coetzee en oudl BD Bakker met prof A le R du Plooy as
adviseur.
GGGGG.
RAPPORT VAN AD HOC-KOMMISSIE
Implikasies van die besluit van die Algemene Sinode 2009 oor die Beswaarskrif
van Streeksinode Randvaal teen ’n besluit van Sinode 2006
1. Opdrag
Om Sinode te adviseer oor die gevolge van die besluit dat Streeksinode Randvaal se
Beswaarskrif slaag.
Besluit: Kennis geneem.
2. Beredenering
2.1 Implikasies oor die besluite van Sinodes 2006 en 2003
2.1.1 Die besluit van Sinode 2006 (Acta 2006:411-412, 2.1.2, 2.2.2 en 2.3) word deur die
besluit van Sinode 2009 gerojeer (rojeer: kanselleer, skrap, vernietig, ophef
(HAT)).
2.1.2 Die implikasie van die besluit van Sinode 2009 is dat die besluit van Sinode 2003
staan (Acta 2003:591-593, E1 tot 14.8; vgl. Errata by die Handelinge van 2003). Dit
sluit onder meer die besluit in waarteen Part Sinode Bosveld in 2006 (Acta 2006:409)
beswaar gemaak het, naamlik:
“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 besondere ampte 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).
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Implikasies vir sake op die Agenda van Sinode 2006
2.2.1 Die besluit van Sinode 2009 het implikasies vir sake oor die vrou in die kerk wat
ordelik op die tafel van Sinode 2006 gekom het. Die volgende sake is hier van
belang.
2.2.1.1 Die Rapport van Studiedeputate wat deur Sinode 2003 (Acta 2003:593, 14)
aangewys is. Weens die besluit van Sinode 2006 in sy handhawing van die beswaar
van Part Sinode Bosveld is die Rapport nie afgehandel nie (meerderheids- en
minderheids-).
2.2.1.2 Die Rapport van die Kommissie van Sinode 2006 oor die Studierapport van 2003
bevat belangrike beredenering.
Besluit: Kennis geneem – wysigings is reeds aan gebring – Deputate Handelinge.
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2.2.1.3 Die Beswaarskrifte teen die besluit van Sinode 2003 rakende die vrou in die amp
van diaken (Acta 2006:417-556 – uitgesluit die Beswaarskrif van Part Sinode
Bosveld). Hierdie Beswaarskrifte het ordelik op die tafel gekom, is nie behandel nie
en moet derhalwe afgehandel word.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.2 Die implikasie van Sinode 2009 se besluit is dat die sake in 2.2.1 hierbo weer in
behandeling geneem moet word.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Implikasies vir die afhandeling van die Agenda van Sinode 2009
2.3.1 Die besluit van Sinode 2009 het ook implikasies vir sake oor die vrou in die kerk wat
aanvanklik ordelik op die tafel van Sinode 2009 gekom het. Die sake is die volgende:
2.3.1.1 Die Rapport van die Studiedeputate wat voortspruit uit die besluite van Sinode
2006 is met die rojering van die besluit nie meer op die tafel van hierdie Sinode nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1.2 Die Beswaarskrif van GK Brits-Wes. Die Beswaarskrif rus op die besluit van
Sinode 2006 wat deur die besluit van Sinode 2009 gerojeer is.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbevelings
3.1 Die Sinode neem kennis van die beredenering in 2.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Die Sinode besluit, in die lig van die beredenering, om ’n Kommissie aan te wys om op
die voortsetting van die Sinode te rapporteer:
3.2.1 Die Kommissie moet alle onafgehandelde sake uit Sinodes 2000 tot 2009 oor die
vrou in die kerk ondersoek en die volgende Sinode in die lig van hulle studie adviseer
oor die behandeling en/of afhandeling daarvan.
3.2.2 Die Kommissie moet alle relevante materiaal in die studie verreken. Hierby is die
opdrag van Sinode 2003 (Acta 2003:593, 14), die Studierapport en die
Kommissierapport van Sinode 2006, sowel as die Studierapport en Kommissierapport
van Sinode 2009 ingesluit.
3.2.3 Die Kommissie moet alle nuwe studies en ontwikkelinge in die verband in ag neem,
binne die GKSA sowel as binne kerke waarmee die GKSA ekumenies een is.
3.2.4 Die studie moet die saak van die vrou in kerk, wat die vrou in al die besondere
dienste insluit (Acta 2000:414, 5) in ’n nuwe Rapport ter tafel bring vir besluitneming
deur die Sinode.
Besluit: 3.2.1 tot 3.2.4 word goedgekeur soos gewysig – wysigings is reeds
aangebring – Deputate Handelinge.
3.2.5 Die Sinode keur 2.3.1.1 tot 2.3.1.2 goed.
Besluit: Goedgekeur.
HHHHH.
ORDEVOORSTEL
Die voorstel op tafel terstond tot stemming gebring word.
Besluit: Goedgekeur.
Die Sinode besluit voorts dat hierdie Sinode in reses gaan en ’n Kommissie aanwys om op
die datum soos deur die Sinode bepaal, te rapporteer oor die opdragte soos goedgekeur in
pt 3 van die Rapport van die ad hoc-kommissie.
Die volgende name word aan die Sinode voorgehou: Ds HJP de Beer (Voorsitter) dr SP van
der Walt (skriba), di RS Hobyane, MJ Letebele, LH Moretsi, SD Snyman, L du P van der
Vyver, drr DG Breed, G Breed, GJ Meijer, J Smit en dr SJ van der Merwe. Adviseurs is: proff
A le R du Plooy, CFC Coetzee, RS Letšosa, JJ J van Rensburg, GJC Jordaan en JM
Vorster.
Besluit: Goedgekeur.
T. RAPPORT KOMMISSIE – SAAK VAN DIE VROU
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Kyk pt 12 van die Rapport vir besluite.
Opdrag

Opdrag van Sinode 2009
Die volgende uittreksel uit besluite van die Sinode het betrekking op die opdrag van hierdie
Kommissie:
A. Rapport Ad hoc-kommissie rakende implikasies van die slaag van die Beswaarskrif van
Streeksinode Randvaal
2. Beredenering
2.1 Implikasies met betrekking tot die besluite van Sinodes 2006 en 2003
2.1.1 Die besluit van Sinode 2006 (Acta 2006, 411-412, 2.1.2, 2.2.2 en 2.3) word deur die besluit
van Sinode 2009 gerojeer. (Rojeer: kanselleer, skrap, vernietig, ophef (HAT).)
2.1.2 Die implikasie van die besluit van Sinode 2009 is dat die besluit van Sinode 2003 staan
(Acta 2003:591-593, E1 tot 14.8; vgl. Errata by die Handelinge van 2003). Dit sluit onder
meer die besluit in waarteen Part Sinode Bosveld in 2006 (Acta 2006:409) beswaar gemaak
het, naamlik: “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
Kerk in ekumeniese verband ’n belangrike ondersteunende rol vir vroue in besondere
ampte 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).
2.2 Implikasies vir sake op die Agenda van Sinode 2006
2.2.1 Die besluit van Sinode 2009 het implikasies vir sake oor die vrou in die kerk wat ordelik op
die tafel van Sinode 2006 gekom het. Die volgende sake is hier van belang:
2.2.1.1 Die Rapport van Studiedeputate (minderheid en meerderheid) wat deur Sinode 2003
(Acta 2003:593, 14) aangewys is. Weens die besluit van Sinode 2006 in die handhawing
van die beswaar van Part Sinode Bosveld is die Rapport nie afgehandel nie.
2.2.1.2 Die Rapport van die Kommissie van Sinode 2006 oor die Studierapport van 2003 bevat
belangrike beredenering.
2.2.1.3 Die Beswaarskrifte teen die besluit van Sinode 2003 rakende die vrou in die amp van
diaken (Acta 2006:417 tot 556 – uitgesluit die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld).
Hierdie Beswaarskrifte het ordelik op die tafel gekom, is nie behandel nie en moet
derhalwe afgehandel word.
2.2.2
Die implikasie van Sinode 2009 se besluit is dat die sake in 2.2.1 hierbo weer in
behandeling geneem moet word.
2.3 Implikasies vir die afhandeling van die Agenda van Sinode 2009
2.3.1 Die besluit van Sinode 2009 het ook implikasies vir sake oor die vrou in die kerk wat
aanvanklik ordelik op die tafel van Sinode 2009 gekom het. Die sake is die volgende:
2.3.1.1 Die Rapport van die Studiedeputate wat voortspruit uit die besluite van Sinode 2006 is
met die rojering van die besluit nie meer op die tafel van hierdie Sinode nie.
2.3.1.2 Die Beswaarskrif van GK Brits-Wes. Die Beswaarskrif rus op die besluit van Sinode
2006 wat deur die besluit van Sinode 2009 gerojeer is.
3. Aanbevelings
3.1 Die Sinode neem kennis van die beredenering in 2.
3.2 Die Sinode besluit, in die lig van die beredenering, om ’n Kommissie aan te wys met die
volgende opdrag:
3.2.1 Die Kommissie moet alle onafgehandelde sake uit Sinodes 2000 tot 2009 oor die vrou in
die kerk ondersoek en die volgende Sinode in die lig van hulle studie adviseer oor die
behandeling en/of afhandeling daarvan.
3.2.2 Die Kommissie moet alle relevante materiaal in die studie verreken. Hierby is die opdrag
van Sinode 2003 (Acta 2003:593, 14), die Studierapport en die Kommissierapport van
Sinode 2006, sowel as die Studierapport en Kommissierapport van Sinode 2009 ingesluit.
3.2.3 Die Kommissie moet alle nuwe studies en ontwikkelinge in die verband in ag neem, binne
die GKSA sowel as binne kerke waarmee die GKSA ekumenies een is.
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3.2.4 Die studie moet die saak van die vrou in die kerk, wat die vrou in die amp insluit (Acta
2000:441, 5) in ’n nuwe Rapport ter tafel bring vir besluitneming deur die Sinode.
B. Rapport Moderamen i.s. reëlings:
1. Dat die benoemde Kommissie van die Algemene Sinode die verdere sitting van hierdie Sinode
reël so gou as wat alle betrokke faktore dit toelaat.
2. Dat hierdie Kommissie ook die nodige aandag sal gee aan moontlike, tans onvoorsiene,
probleme wat die besluit om ’n verdere sitting van die Sinode te hou, mag oplewer.
3. Dat die volgende sessie van hierdie Sinode die Rapport van die Kommissie oor die saak van
die vrou in die kerk, asook alle ander onafgehandelde sake, sal hanteer.

Samevatting van opdrag
1.2.1

1.2.2

Die Kommissie moet deur ’n nuwe Rapport die saak van die vrou vir besluitneming op die
Sinode ter tafel bring (vgl. 3.2.4 van die opdrag in 1.1 hierbo) deur:
die posisie van die vrou in die kerk in die algemeen te ondersoek;322
die posisie van die vrou in die besondere dienste te ondersoek.323
Bogenoemde moet geskied deur:
alle onafgehandelde sake van Sinode 2000 tot 2009 te ondersoek en die Sinode
oor die behandeling en/of afhandeling daarvan te adviseer;324
alle relevante materiaal in die studie te verreken;325
alle nuwe studies en ontwikkelinge in die GKSA sowel as kerke met wie die GKSA
ekumenies een is, in ag te neem.

Uitvoering van die opdrag
Die Kommissie wat deur die Sinode aangewys is, het ses keer vergader (soms oor meer as een dag),
uitgesluit subkommissies wat tussendeur hulle spesifieke studie-opdragte uitgevoer het.
Die Kommissie het hom streng gehou aan sy opdrag (vgl. 1.1 hierbo), en het sy werkwyse daardeur
laat bepaal. Aanvanklik het die Kommissie twee subkommissies aangewys, waarvan die een
subkommissie gefokus het op die inhoudelike aspekte van vorige Rapporte, dit saamgevat en georden
het, terwyl die ander subkommissie hom toegespits het op die kerkordelike kwessies wat in hierdie
saak van belang is.
Die inhoudelike ordening en studiewerk het uitgekristalliseer in twee standpunte wat twee nuwe
subkommissies tot gevolg gehad het, naamlik ’n subkommissie wat enersyds die standpunt bestudeer
en beredeneer het dat geslag nie bepalend is vir die besondere dienste nie, en ’n subkommissie wat
andersyds die standpunt bestudeer en beredeneer het dat vroue nie in die leer- en regeerdiens kan dien
nie.326 Albei standpunte berus op eksegese wat gebaseer is op die Skrifbeskoulike en hermeneutiese
vertrekpunte soos gestel in 6 en 7 en verreken die tersaaklike kerkregtelike beginsels (vgl. 4).
’n Derde subkommissie was gemoeid met kerkregtelike kwessies, hoofsaaklik wat betref die status en
inhoud van die Beswaarskrifte wat vanweë die geslaagde Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld nie
tydens Sinode 2006 hanteer is nie.
Voorts het die Kommissie in die uitvoering van die opdrag ondersoek ingestel na die wyses waarop
die saak van die vrou hanteer word in kerke met wie die GKSA ekumeniese bande het.

322

Vgl. 8.
Sinode 2009 het reeds die saak t.o.v. die vrou in die diens van diaken afgehandel deur die besluit van Sinode
2003 te herstel op grond van die geslaagde Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal. Die besluit van Sinode
2003 waarvolgens vroue verkiesbaar is tot die diens van diaken, kan alleen ordelik volgens KO, art 46 by ’n
volgende vergadering in behandeling geneem word.
324
Onafgehandelde sake is dié sake wat Sinodes by die afhandeling van sy agenda as onafgehandel aangedui en
vir verdere hantering verwys het.
325
Alle tersaaklike dokumente wat nie as onafgehandel aangedui is nie, is wel inhoudelik in hierdie Rapport
verreken.
326
Aangesien die vraag oor vroue in die diakendiens nie deel van die opdrag van hierdie Kommissie vorm nie,
het dié lede van die Kommissie wat oortuig is dat vroue ook nie in die diakendiens bevestig behoort te word nie,
hulle vereenselwig met die standpunt in hierdie Rapport dat vroue nie in die leer- en regeerdiens mag dien nie.
323
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Ter finalisering van die Rapport aan die Sinode het ’n ad hoc-kommissie die finale afronding van die
konseprapport behartig, en die aanbevelings geformuleer, asook die konsekwensies van die aanbevole
besluit. Hierdie konseprapport is op ’n finale vergadering van die volle Kommissie gefinaliseer.
Dit is die bede van die Kommissie dat hierdie Rapport deur die genade van God die saak en die kerke
sal dien, tot die eer van die Koning van die Kerk. Dit is ook die bede van die Kommissie dat die
Sinode in sy besluitneming so veel as moontlik konsensus sal bereik en dat na die besluitneming ook
die nodige konformering sal geskied.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling vir effektiewe behandeling en afhandeling van die Rapport

Die rapporteur van die Kommissie stel die hele Rapport.
Die Sinode behandel die Rapport aan die hand van die orde wat in pt 12 gestel is.
Twee lede van die Kommissie naas die rapporteur is aangewys om vrae oor spesifieke
standpunte te beantwoord en samevattende toeligting te gee.
Besluit: Goedgekeur.
Besluite van Sinode 2003 en verrekening/uitvoering/opvolging daarvan
Die besluite van Sinode 2003 (Acta 2003:591-593, 1–14.8, asook alle “Goedgekeur”-besluite wat dié
Sinode geneem het, Acta 2003:564-571)327 word vervolgens volledig aangehaal in die linkerkolom van
die onderstaande tabel. In die regterkolom word aangedui hoe en waar hierdie subkommissierapport
elke onderdeel van die 2003-besluit verreken/uitgevoer/opgevolg het:
Verrekening
en/of Uitvoering

Sinode 2003 (Acta 2003:564, 3.2.2.8): Vroue tydens Jesus se lewe op
aarde
1. Vroue word in hulle geloofslewe op dieselfde vlak as mans geag.
2. Vroue is ongehinderd deel van die wyer kring van die volgelinge van die
Here Jesus.
3. Vroue word deur die Here ook as profete en getuies gebruik.
4. Die vrou as moeder het ’n besondere en unieke rol in God se werk en
wêreld.
5. Vroue het ’n besondere rol gespeel in die fisiese versorging van en
bediening aan die Here Jesus en die apostels.
6. Jesus ag vroue hoog ten spyte van hulle sosiale posisie in die destydse
wêreld.
7. Jesus se optrede teenoor vroue het die verlossende aard van sy bediening
beklemtoon. Hy het die vrou opgehef om saam met die man gelyk en
gelykwaardig voor God te wees.

Sinode 2003 (Acta 2003:568, 3.2.3.10): Vroue in die
apostoliese tyd

Hierdie besluite is
presies so
oorgeneem in 10.3.7
hieronder.

Verrekening
en/of Uitvoering

1. Vroue word in hulle geloofslewe op dieselfde vlak as mans Hierdie besluit word in hierdie
geag
Rapport verreken, onder andere in
die eksegese en hermeneuse van
Gal 3:28 (vgl. 10.6.1-7 hieronder).
2. Vroue is voluit deel van die gemeentes van die Here
Hierdie besluit word in hierdie
Rapport verreken.
3. Vroue het ook op verskillende maniere hulle gawes in die Hierdie besluit word in hierdie
gemeentes en ten bate van die gemeentes beoefen
Rapport verreken, onder andere in
327

Baie van die “Konklusies” by punte 3.6-3.14 in die ACTA (2003:572-590) is verkeerdelik aangemerk
as “Goedgekeur”. Die notule dui aan dat daar by al hierdie punte niks “Goedgekeur” is nie, maar by elke
onderpunt is besluit: “Kennis geneem”.
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4.
5.
6.

7.
8.

die eksegese en hermeneuse van 1
Kor 11:2-16 (vgl. 10.7.1-6
hieronder), en van 1 Kor 14:26-40
(vgl. 10.8.1-6 hieronder).
Vroue was op ’n besondere manier by die versorging van die Hierdie besluit word in hierdie
apostels en by die barmhartigheidswerk in die gemeentes Rapport verreken.
betrokke
Moederskap kry in die apostoliese geskrifte besondere Niks in die Rapport is strydig met
erkenning en aanmoediging
hierdie besluit nie.
’n Getroude vrou is nie minderwaardig t.o.v. haar man nie, Hierdie besluit word volledig in
maar word ter wille van die Godgegewe struktuur van hierdie hierdie Rapport verreken (vgl.
veral die eksegese en hermeneuse
verhouding enkele beperkings opgelê
van 1 Pet 3:1-7 [vgl. 10.5.1-6
hieronder] en Ef 5:21-33 [vgl.
10.4.1-6 hieronder], asook die
onderafdeling oor hoofskap in 1
Kor 11 [vgl. 10.7.4.2 hieronder]).
Dié besluit is ook in die finale
gevolgtrekking (vgl. 10.14.1-5
hieronder) en aanbeveling (vgl.
10.15 hieronder) verreken.
Nie-getroude vroue het nie ’n mindere plek as getroude vroue Niks in die Rapport is strydig met
in die kerk van die Here nie
hierdie besluit nie.
Die ruimte vir die vrou se uitlewing van haar Godgegewe Hierdie besluit word volledig in
gawes, is – op die enkele beperkings hierbo genoem na – net hierdie Rapport verreken (vgl.
so wyd soos die van mans. Daar is ook sekere kwalifikasies veral die eksegese en hermeneuse
vir die man se uitlewing van sy gawes.
van 1 Pet 3:1-7 [vgl. 10.5.1-6
hieronder] en Ef 5:21-33 [vgl.
10.4.1-6 hieronder], asook die
onderafdeling oor hoofskap in 1
Kor 11 [vgl. 10.7.4.2 hieronder]).
Dié besluit is ook in die finale
gevolgtrekking (vgl. 10.14.1-5
hieronder) en aanbeveling (vgl.
10.15 hieronder) verreken.

Sinode 2003 (Acta 2003:569, 3.3.2): Raakvlakke van die
plek en rol van die vrou in samehang met die van die
man

Verrekening
en/of Uitvoering

1. ’n Man en vrou moet as ’n twee-eenheid hulle plek in die kerk Hierdie besluit word volledig in
inneem en hulle taak in die kerk uitvoer
hierdie Rapport verreken (vgl.
veral die eksegese en hermeneuse
2. Hulle moet mekaar hierin komplementeer en binne die
van 1 Pet 3:1-7 [vgl. 10.5.1-6
Godgegewe man-vrou-orde funksioneer
hieronder] en Ef 5:21-33 [vgl.
10.4.1-6 hieronder], asook die
onderafdeling oor hoofskap in 1
Kor 11 [vgl. 10.7.4.2 hieronder]).
Dié besluit is ook in die finale
gevolgtrekking (vgl. 10.14.1-5
hieronder) en aanbeveling (vgl.
10.15 hier onder) verreken.

Sinode 2003 (Acta 2003:571, 3.5.4): Die karakter van die
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Verrekening

amp in die NT, veral in vergelyking met die karakter
van die amp in die OT
1. Genadegawes, as grondslag vir alle bedieninge in die kerk,
word aan man en vrou gegee
2. Hierdie gawes moet sonder verhindering, onderhewig aan die
Woord van God, tot opbou van die gemeente aangewend word
3. Die besondere dienste is nie posisies van status in die kerk
nie, maar wel vaste, georganiseerde en leidinggewende
bedieninge waardeur die Here sy kerk lei en versorg
4. Vir die uitoefening van alle bedieninge in die kerk is
geestesgawes nodig. Die gawe is nodig vir die bediening en
gaan dit vooraf
5. Die gesag van die besondere dienste, waaraan die gemeente
hulle moet onderwerp, is bediening van die gesag van
Christus as enigste Hoof van die kerk
6. Die ampte/besondere dienste van die N.T. kan nie sonder
meer na dié van die O.T. herlei word nie

Sinode 2003 (Acta 2003:591-593, 1-14.8): 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, 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.
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.

en/of Uitvoering
Hierdie besluit word volledig in
hierdie Rapport verreken.
Die Rapport gaan uit van die
kerkregtelike vertrekpunte (soos
in 4 uiteengesit)

Hierdie besluit word volledig in
hierdie Rapport verreken (vgl.
10.2.1-9 hieronder).
Verrekening
en/of Uitvoering

Die beredenering en
gevolgtrekkings in 10.3.1-8
hieronder kom volledig met
hierdie besluit ooreen.

Hierdie besluit word volledig in
hierdie Rapport verreken, en gee
uitvoering aan die gevolgtrekking.

Hierdie besluit word volledig in
hierdie Rapport verreken (vgl.
veral die eksegese en hermeneuse
van 1 Pet 3:1-7 [vgl. 10.5.1-6
hieronder] en Ef 5:21-33 [vgl.
10.4.1-6 hieronder], asook die
onderafdeling oor hoofskap in 1
Kor 11 [vgl. 10.7.4.2 hieronder]).
Dié besluit is ook in die finale
gevolgtrekking (vgl. 10.14.1-5
hier onder) en aanbeveling (vgl.
10.15 hieronder) verreken.
4. Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die Hierdie besluit word volledig in
nodige gawes het, as diakens in die GKSA verkies en bevestig hierdie Rapport verreken.
kan word. Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos
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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.

Hierdie Rapport is dit eens dat
daar geen belemmering is vir
vroue in die diens van diaken nie.

Hierdie Rapport bring groter
duidelik oor die opsigte waarin 1
Tim 2 (vgl. 10.9.1-6 hieronder) en
1 Kor 14 (vgl. 10.8.1-6 hieronder)
lig werp op die vraag na die vrou
se uitlewing van die gawes van
profesie, leer en onderrig.
Besinning en ’n aanbeveling oor
die laaste sin se opdrag, word
vervat in 8.
7. Die Sinode wys Deputate aan om in die lig van die bevindinge Hierdie besluit word in hierdie
van die afgehandelde studies in die GKSA die kerkregtelike Rapport verreken.
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) Hierdie besluit word volledig in
word meermale in vergelyking met, of as metafoor, vir die hierdie Rapport verreken (vgl.
verhouding tussen man en vrou in die “huisgesin van God” veral die eksegese en hermeneuse
(gemeente) gebruik. So word bv. die leiding in die gemeente van 1 Pet 3:1-7 [vgl. 10.5.1-6
aan die mans wat hulle huise goed kan regeer, opgedra (1 Tim hieronder] en Ef 5:21-33 [vgl.
3:4; Titus 1:6,7). Die ouderlinge word “die bestuurders van 10.4.1-6 hieronder], asook die
die huisgesin van God” genoem. Studie oor die verhouding onderafdeling oor hoofskap in 1
tussen die man en vrou in die huisgesin kan rigtinggewend Kor 11 [vgl. 10.7.4.2 hieronder]).
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, ouderling en predikant) is nie Hierdie besluit word volledig in
posisies van status in die kerk nie, maar wel vaste, hierdie Rapport verreken.
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 Hierdie besluit word in hierdie
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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 benoeme 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 t.o.v. 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 (t.o.v. 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 benoeme 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
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Rapport verreken.

Hierdie besluit word verreken in
11.1.1, 11.1.2 en 11.2.1.
Hierdie besluit word in hierdie
Rapport verreken.
Hierdie besluit word verreken in
11.1.3 en 11.2.2.

Hierdie vrae word beantwoord
(vgl. veral die eksegese en
hermeneuse van 1 Pet 3:1-7 [vgl.
10.5.1-6 hieronder] en Ef 5:21-33
[vgl. 10.4.1-6 hieronder], asook
die onderafdeling oor hoofskap in
1 Kor 11 [vgl. 10.7.4.2
hieronder]).

Hierdie Rapport beantwoord
hierdie vrae (vgl. die eksegese en
hermeneuse van 1 Kor 11 (vgl.
10.7.1-6 hieronder) en 1 Kor 14

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?

(vgl. 10.8.1-6 hieronder).
Hierdie vrae word beantwoord in
die eksegese en hermeneuse van 1
Tim 2 (vgl. 10.9.1-6 hieronder).
Die heel laaste vraag (“Watter lig
werp dit op die vraag – veral op
die vrou in die leeramp?”) kom
deurgaans in die Rapport aan die
orde. Die “diepgaande ondersoek”
oor die geslag van Junian (Rom
16:7) is gedoen (vgl. 10.12.5
hieronder).

Tersaaklike kerkregtelike aspekte

Terminologie
Die woorde “diens” en “amp”
Dit is opvallend dat die woord “amp” in die Nederlandse Geloofsbelydenis (Art 31) gebruik word
terwyl die woord “diens” konsekwent in die Kerkorde en Formuliere voorkom.
In die Nuwe Testament word
CD in besonder gebruik vir werk wat in opdrag van iemand anders
uitgevoer word. Op grond van Louw & Nida (1988b:59) blyk dit dat
CD in vyf betekenisvelde
gebruik kan word:
• Diens: Hand 17:25; 13:36; Matt 20:28; Op 2:19. Gee hulp of bystand deur sekere pligte na te
kom, dikwels pligte van nederige aard.
• Bediening: Hand 20:24. ’n Rol of posisie van diens.
• Voorsiening: Hand 6:1. ’n Prosedure van omsien na die behoeftes van ander.
• Tafeldiens: Mark 1:31. Om mense wat besig is om te eet, te bedien.
• Bydrae: Geld wat gegee word aan iemand in nood.
Dit is duidelik dat die betekenis waarvoor die woord “amp” in Afrikaans gebruik word, goed vergelyk
met die betekenis “rol” of “posisie van diens” in die betekenisveld bediening.
Hoewel sommige kerkregtelikes (bv. Bouwman 1934:328 ev) meen dat die woorde “diens” en “amp”
sinonieme is, is die woord “diens” meer bruikbaar, omdat die woord “amp” in Afrikaans ’n betekenis
van status of posisie verkry het. Daarenteen gee die woord “diens” die inherente betekenis van NuweTestamentiese woorde soos :;<=<>0en
E<>0beter weer, omdat dit nie dui op ’n besondere posisie
of status nie.
Die konnotasie wat aan die begrip “dienaars” (soos predikante, ouderlinge of diakens) geheg word, is
wel belangrik omdat die Nuwe Testament die gewone alledaagse woorde wat in die staatkundige en
siviele lewe vir amp (amptenaar) gebruik word (soos bv. FGHI0BAJH0en KE<>LI0vermy wanneer na
funksies of werksaamhede in die kerk verwys word. Omdat woorde soos :;<=<> (
CD: Rom
11:13) en
E<> (Fil 1:1; Tit 1:1) gebruik word, is dit duidelik dat die dienswerk in die kerk moet
geskied in nederigheid en toewyding aan Christus as die enigste Hoof van die kerk.
Omdat alle Christelike werk egter met die term “diens” beskryf kan word, is dit nodig om amp te
omskryf as “besondere diens”, om dié term sodoende te onderskei van die diens wat alle gelowiges
verrig. Dit moet in ag geneem word dat die woord “diens” ook soms vir “besondere diens” gebruik
word, byvoorbeeld wanneer “diens” verwys na die diens van ouderling/diaken/ predikant. In hierdie
dokument word die term “besondere diens” eerder as “amp” gebruik.
Die Latynse woorde vir “diens” soos dit in die Kerkorde voorkom
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In die Skrif word die besondere dienste (soos ouderlinge en diakens) met verskillende woorde en
begrippe aangedui. Die funksie of taak van die dienste word dikwels met hierdie verskillende woorde
en begrippe beskryf. Enkele voorbeelde: die woord
H= vir “herder” dui tegelyk op die wyse
waarvolgens die ouderlinge moet werk, naamlik herderlik; of die ouderlinge se opdrag om te bestuur
(
KML, wat weer daarop dui dat hulle die werk moet doen soos mense wat in staat is om ’n skip
versigtig tussen rotse deur te stuur (vgl. 1 Kor 12:28:
HN@A>L.
In die Afrikaanse teks van die Kerkorde wat algemeen gebruik word, word deurgaans slegs van diens
gepraat (en nie van “amp” nie), en met hierdie formulering gaan sowel iets van die Skrifgegewens oor
die betrokke diens as van die implisiete betekenis van die Latynse woorde verlore.
In die Latynse teks word verskillende woorde met aksentverskille gebruik wat almal wel in die
algemeen te doen het met die begrip “diens”, byvoorbeeld:
ministerium – dit is bediening in die algemeen
munus
– bv. Art 18 KO – diens as opdrag of taak
officium
– bv. Art 16, 23 en 25 KO – die volbringing of werk aan ’n diens/taak
functio
– bv. Art 2 KO – die funksionering of uitoefening van ’n munus of opdrag as
’n dienswerk.
Al die woorde laat blyk dat dit in die kerk om nederige dienswerk gaan en nie om heerskappyvoering
nie.

Die oorsprong van die besondere dienste
Die oorsprong van die besondere dienste lê by God self en nie by die mens nie. God die Vader het sy
Seun na hierdie wêreld gestuur. Met sy doop is Jesus Christus deur die Heilige Gees gesalf tot die
eintlike Ampsdraer in die kerk: Hy beklee ’n drievoudige diens – munus triplex – waarin die eenheid
van sy diens of Middelaarswerk voorop staan, maar wat onderskei kan word in drieledigheid. Hy is
naamlik ons hoogste Profeet en Leraar, ons enigste Hoëpriester en ons ewige Koning (Matt 23:8, 10;
Rom 15:8; 1 Kor 15:25; Heb 3:1; 8:6; 13:20; 1 Pet 2:25; 5:4; vgl. HK 12).
Dat Christus se diens op aarde besondere diens (amp) was, kom byvoorbeeld na vore wanneer Petrus
Hom die Opperherder noem (1 Pet 5:4), Hy in Hebreërs 3:1 as “apostel” beskryf word en Paulus van
Hom praat as Koning (1 Kor 15:25) en as Dienaar (Rom 15:8). Die duidelikste getuienis dat Hy in
opdrag sy werk uitgevoer het, blyk uit Christus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 wanneer Hy sê
dat Hy die werk wat Hy ontvang het, volbring het. In die volmaakte volbringing van hierdie diens wat
Hy van die Vader ontvang het, vind die kerk die grond vir sy ontstaan en voortbestaan. Christus
bewerk verlossing vir sondaarmense deur sy amptelike werk, sy volkome gehoorsaamheid. Deur sy
dienswerk word sondaarmense ’n koninklike priesterdom wat God se dade moet verkondig. Op grond
van die dienswerk wat Hy verrig het, is dit moontlik dat mense in God se diens mag staan. Deur sy
dienswerk staan gelowiges in die amp van gelowige en mag mense ook ’n besondere diens verrig.
Na sy hemelvaart is Christus nog steeds besig met sy ampswerk. Op Pinksterdag, na die uitstorting van
die Heilige Gees, beklemtoon Petrus dit in sy verkondiging dat Christus 9FA<>0is. Ook op ander
plekke in die Skrif word beklemtoon dat Christus 9FA<>0is (vgl. bv. 1 Kor 12:3). Christus het as
Oorwinnaar van die Vader alle mag in die hemel en op aarde ontvang (Matt 28:18) en regeer nou as
9FA<>0(vgl. Op 5). Hy is as 9FA<>0vanuit die hemel besig om sy opdrag uit te voer, maar nou as
Opdraggewer. Hy gee aan die dissipels die opdrag om sy getuies te wees (Matt 28:19; Hand 1:8). Deur
getuies van Hom te wees moet mense daartoe gebring word om Christus in geloof en in hulle lewe as
9FA<>0te erken.
Christus maak egter ook van mense se diens gebruik in die uitoefening van sy dienswerk. Hy gebruik
sekere mense as sy instrumente en as organe in sy liggaam, die kerk.
Hy maak nie meer van die Ou-Testamentiese besondere dienste gebruik nie, want in en deur Hom is
hulle ten volle vervul. Hy gee egter nuwe besondere dienste wat tegelyk kontinue en diskontinue lyne
met die Ou-Testamentiese dienste van profete, priesters en konings het. Hierdie kontinue en
diskontinue lyne word gesien in sowel die drievoudigheid van genadegawes (drie kategorieë:
verkondiging, hulpverlening en leiding/regering [vgl. Du Plooy 2005:560] as in die drieërlei dienste
wat te doen het met lering, regering en barmhartigheid/versorging).
Christus stel eerstens apostels aan; eers op ’n direkte wyse (Mark 3:14; Luk 6:12-16), en daarna word
die plaasvervanger-apostel (Mattias) op ’n indirekte wyse aangestel deur middel van die ander
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apostels, die gemeente en die lot (Hand 1:15-26). Paulus is later deur Hom as apostel geroep (Gal
1:15-16).
In die gemeentes, wat Christus toe deur die dienswerk van die apostels laat ontstaan het, gee die
Heilige Gees ’n verskeidenheid gawes ( CNJDBDL wat die gelowiges in die uitvoering van God se
wil moet gebruik. Hierdie
CNJDBD is verskillende bekwaamhede en vermoëns wat die Heilige Gees
vir mense gee en waardeur Hy hulle in staat stel om met bepaalde dienswerk tot opbou van die kerk te
werk (Rom 12:6-8; 1 Kor 12; 1 Pet 4:10-11).
Met hierdie gawes is en word op verskillende manier gedien:
Gewoonlik dien gelowiges met hulle gawes spontaan (op eie inisiatief) en insidenteel, waar die
geleentheid daarvoor voorkom. Hierdie vorm van diens deur elke lid van die gemeente is deel van die
uitlewing van dit wat “die amp van die gelowige” genoem word (Luk 10:38; Hand 16:15; 19:26; Tit
2:3-5; 1 Pet 4:10a; Bylae-1988, 7.2).
Soms is die gawes ook in langer durende en meer georganiseerde dienswerk benut. Dit lyk asof hierdie
soort diens veral te doen gehad het met hulpverlening aan die apostels (Luk 8:1-3; 10:1-17; Rom
16:3,6,9,12; 1 Kor 16:15-16; Kol 4:7,10-11,14; 1 Tim 5:9).
Party gelowiges word deur die Here deur middel van sy kerk aangewys en aangestel om hulle gawes te
beoefen in een van die blywende besondere dienste wat Hy in die kerk ingestel het.328 Hierdie
besondere dienste in die Nuwe-Testamentiese kerk is dié van herder en leraar, ouderling en diaken.329
Bogenoemde feite word alles bevestig deur Efesiërs 4. Op grond van Efesiërs 4:11-12 word dit
duidelik dat Christus as 9FA<>0sy ampswerk vanuit die hemel voortsit deur die diens van mense wat
Hy in besondere dienste laat dien. Nadat Paulus in Efesiërs 4:8-10 Christus se triomftog op ’n
besondere manier uit Psalm 68 beklemtoon het, sê hy in 4:11-12 dat Hy as die Oorwinnaar en
verhoogde Here ( 9FA<>) mense gegee het om in verskillende besondere dienste te dien. Christus het
mense met besondere gawes daargestel om in die onderskeie besondere dienste wat genoem word te
dien. Dit is duidelik dat Paulus nie bedoel om al die besondere dienste te noem nie. Hierdie gedeelte
(Ef 4:11-12) is slegs die inleidende deel van wat hy verder wil sê en hy stel hier maar net die beginsel
dat Christus gawes gee (Roberts 1983:115). Paulus gebruik die verledetydsvorm, wat aandui dat
Christus in die verlede gegee hét (Roberts 1983:115). Daarmee betrek Paulus die feit dat sommige
mense gegee is om bepaalde dienste te verrig en ander weer gegee is om andersoortige dienste te
verrig by die triomftog van Christus. Op grond daarvan en en op grond van die omskrywing van die
taak van die mense wat Christus gee om te dien, kan afgelei word dat Christus ’n bepaalde instelling
vir die organisering van die kerk daargestel het (vgl. Roberts 1983:115). Christus sal in die bedeling
waartydens Hy vanuit die hemel regeer, mense voorsien/gee om in sekere besondere dienste te dien.
Jesus Christus as verhoogde Here (Ef 4:11 ev) is prominent handelend wanneer al die gawes en
bedieninge blywend in die kerk ingestel word (OP@B<, 1 Kor 12;28; QM;@= [Aor] Ef 4:11).
Kortom: God openbaar Hom as die Groot Gewer: Gewer van sy Seun, Jesus Christus; aan sy kerk, en
Gewer van die Heilige Gees. Deur Hulle is Hy ook Gewer van
CNJDBD,
:BA;D, =@FRHJDBD,
CD (1 Kor 12:1-6; Rom 12).

Die aard van die besondere dienste
Wesenlike komponente van die besondere dienste
’n Besondere diens, in onderskeiding van die dienswerk van alle gelowiges, omvat die volgende
aspekte:
’n Spesiale opdrag/taak (besondere verantwoordelikheid)330 wat die Here gee om in die
kerk leiding331 te gee aan die dienswerk van al die ander gelowiges in die
kerk332 (Matt 16:19; 18:18; 23:2-3; Joh 17:18; 20:23; Ef 4:12-16).

328
329
330
331
332

Vgl. Hand 6:1-6; 14:23; 1 Kor 12:28; Ef 4:11; Fil 1:1; 1 Tess 5:12-13; 1 Tim 3:1-13; 5:17-20; 2 Tim 2:2; Tit
1:5-9; Heb 13:17; Jak 5:14; 1 Pet 5:1-4; Op 4:4.
Vgl. 1 Kor 12:28; Ef 4:11; 1 Tim 3:1-12; 5:17.
Vgl. 4.4 oor die implikasies van Christus se hoofskap vir hierdie spesiale bevoegdheid.
Hierdie leiding behels toerusting, bevordering van eenheid, koördinering en ordereëling, asook lering en tug.
Sommige fasette van leiding gee kan slegs in oorleg met mekaar geskied (Matt 18:17-20; 1 Kor 5:4-5).
Daarom het die gemeente die plig om voorgangers te respekteer en te gehoorsaam (1 Tess 5:12-13; Heb 13:7,
17).
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’n Spesifieke en blywende333 pligstaat wat in opdrag van die Here uitgevoer word (Joh
21:15-17; Hand 6:3; 20:28; 1 Tess 5:14; 1 Tim 3:1,5,10; Heb 13:17; 1 Pet 5:2-3)
(vgl. vir pligstate 4.3.3.2.1 [ouderling], 4.3.3.2.2 [bedienaar van die Woord] en
4.3.3.2.3.2 [diaken] hieronder).
Spesiale vereistes waaraan persone moet voldoen om in hierdie besondere dienste
gestel te mag word (Hand 6:3; 1 Tim 3:2-12; Tit 1:6-9).
Die roeping deur die Here deur middel van die gemeente – ’n handeling wat impliseer
dat die gemeente die persone wat die nodige gawes het en aan die vereistes
beantwoord, erken en aanwys (Mark 3:13-14; Hand 1:20-26; 6:3,5; 14:23).334
Openlike diensaanvaarding, indiensstelling en seënende toesegging van God se krag
tydens ’n gemeentesamekoms (Hand 6:6; 13:3; 14:23; 1 Tim 4:15; 2 Tim 1:6).335
Die gemeente se gehoorsame onderwerping aan die goeie leiding wat gegee word
(Heb 13:17; 1 Tim 5:17).
Onderskeid tussen algemene en besondere diens
Uit die Nuwe Testament is dit duidelik dat alle gelowiges deur God geroep word om te dien. Alle
gelowiges het deel aan die salwing in Christus (HK Sondag 12) en word profeties, priesterlik en
koninklik geroep tot diens (1 Pet 2:9). Alle gelowiges staan in “die amp van die gelowige” (vgl. NGB
29). Vir hierdie amp het die Here ook die nodige gawes aan elkeen gegee volgens sy eie soewereine
wil (Ef 4:8; 1 Pet 2).
Tog is dit ook uit die Nuwe Testament duidelik dat daar wel ’n onderskeid is tussen iemand wat in die
“amp van die gelowige” diens verrig en iemand wat byvoorbeeld in die “besondere diens” van profeet
of ouderling dien. As Paulus in Filippense 1:1 na die ouderlinge en diakens verwys, blyk dit dat hy
spesifieke mense in die oog het en nie alle gelowiges in die algemeen nie (vgl. ook Versteeg 1988:4950).
Hierdie afleiding impliseer dat wanneer iemand tot ’n besondere diens geroep en daarin bevestig word,
sodanige persoon iets addisioneels en besonderlik moet doen, soos wat die betrokke diens vereis.
Wat die besondere dienste onderskei van die ander vorms van dienslewering in en deur die kerk is nie
die besondere gawes wat ampsdraers het nie, want daar is ook ander lidmate wat gawes van lering en
regering en hulpverlening het, maar dit om verskillende redes nie in die amp uitoefen nie.336
Die onderskeid tussen die besondere dienste en ander vorms van dienslewering gaan ook nie oor die
inhoud van die dienswerk wat gedoen word nie: elke gelowige moet immers op allerhande maniere en
in allerlei verskillende situasies aan ander mense leiding gee volgens die Bybel. Ook moet alle
gelowiges help toesien dat ander gelowiges die wil van die Here uitvoer en alle gelowiges moet
barmhartigheid aan diegene in nood bewys (HK 12). Die onderrig en verkondiging, herderlike
vertroosting, vermaning en hulpverlening waarin die besondere dienste die gemeente moet voorgaan,
sluit byvoorbeeld nie uit dat ander gelowiges mekaar onderling kan en moet leer en vertroos, vermaan
en help nie. Die besondere dienste moet hierdie aktiwiteite van die ander gelowiges deur voorligting,
toerusting en voorbeeld juis stimuleer (Matt 18:15-16; Hand 4:32-35; Gal 6:10; Ef 4:12; Kol 3:16; 1
Tess 4:18; 1 Pet 2:9; 5:3).
Die onderskeid is nie daarin geleë dat die besondere diens belangriker is as die diens van gelowiges
nie of dat iemand in ’n besondere diens meer van die Gees ontvang het as ander gelowiges nie
(Versteeg 1988:50). So ’n kwantitatiewe benadering sou in stryd wees met die wese van die besondere
dienste.
Die uniekheid van die besondere dienste is veral daarin geleë dat spesiale sorg gedra moet word dat
“die ware godsdiens onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan
en in toom gehou, en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word” (NGB
30).
333
334
335
336

’n Besondere diens vereis kontinuïteit. Dit is dus nie ’n diens wat slegs insidenteel verrig word nie, maar is
blywend aan iemand se persoon gebind (Versteeg 1988:49-50).
Mense mag hulleself nie tot besondere dienste aanmatig nie; die aanwysing moet deur die Here en deur
middel van sy kerk geskied (Hand 1:24-26; 6:4, 5; 8:18-23; 13:2-4; 20:28; Heb 5:4).
Hierdie indiensstelling is “tydelik”, tot die terugkeer van die Here: of tot die dood of ontslag (op grond van
geldige omstandighede óf as gevolg van ontrouheid) van die ampsdraer (Jer 31:34; 1 Kor 12:8; 15:28).
Natuurlik kan iemand nie tot ’n besondere diens geroep word as dié persoon nie die vereiste genadegawes het
nie.
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Die doel en inhoud van die besondere dienste
Die algemene doel van die besondere dienste
Alle dienswerk in die kerk se hoofdoel is dat Christus se 9FA<>-skap erken en gehoorsaam word.
Dienswerk (hetsy dienswerk in die amp van gelowige of dienswerk in die besondere dienste) wat
daarop gerig is om ’n instansie of ’n persoon se gesag te bevestig of te versterk, is nie ware dienswerk
nie.
Paulus bring duidelik die toerustingsdoel van die besondere dienste in Efesiërs 4 na vore. Hy skryf
naamlik in Efesiërs 4:11-12 dat die Oorwinnaar en verhoogde Here, Christus, mense gegee het om die
verskillende besondere dienste te verrig met die doel om die gelowiges toe te rus.
CSM0wys op “toerus/bekwaam maak vir iets” (vgl. Louw & Nida 1988a:680). Paulus sê ook
waarvoor die gelowiges bekwaam gemaak moet word. Hulle moet toegerus word vir hulle dienswerk.
Hy sê in 4:7 dat aan “elkeen van ons”, dit wil sê aan elkeen wat ’n lid van die liggaam van Christus is,
’n genadegawe337 gegee is. Die doel waarom Christus mense gee om die onderskeie besondere dienste
te verrig, is om hierdie mense só toe te rus dat hulle met hulle gawes kan beantwoord aan die doel
waarvoor dit aan hulle gegee is.
In Efesiërs 4 handel Paulus ook oor die eenheidsdoel van die besondere dienste. In Efesiërs 4 is die
eenheid in die gemeente ’n baie belangrike tema. In 4:1-6 roep Paulus die gemeente op om die eenheid
in die gemeente te handhaaf. In 4:7-16 handel hy steeds oor hierdie eenheid in die gemeente deur
aandag te gee aan die feit dat elkeen in die gemeente ’n genadegawe ontvang het en hoe elkeen se
genadegawe die eenheid van die gemeente kan dien. Op grond van die gedagteopbou van 4:7-16 kan
afgelei word dat die dienswerk van die mense wat Christus gegee het om die genoemde besondere
dienste te verrig, daartoe moet lei dat die gelowiges se gawes die eenheid in die gemeente bevorder.
Efesiërs 4 bring ook die koördineringsdoel van die besondere dienste in die gesigsveld. Die woord
(T >0in Efesiërs 4:16 kan ook vertaal word met “ligament” (Versteeg 1988:55-56; vgl. Louw & Nida
1988b:101-102), en verwys na die besondere dienste wat in 4:11-12 genoem is. Hiervolgens is die taak
van die besondere dienste dat die mense wat byvoorbeeld as “herders en leraars” gegee is, soos
ligamente in ’n liggaam moet sorg dat die liggaam van Christus goed saamgevoeg en saamverbind bly.
Hulle word aan die liggaam gegee sodat gelowiges nie by mekaar verbywerk of selfs teen mekaar
inwerk nie.
Efesiërs verwys selfs na die voorsienings- of versorgingsdoel van die besondere dienste. In Efesiërs
4:16 kan die woord UAG<FVRCD>0ook met “voorsiening” vertaal word (Versteeg 1988:56-57; Louw &
Nida 1988b:461-462). Indien, soos hierbo beredeneer is, Paulus met (T >0na die mense in besondere
dienste as ligamente verwys, praat hy in 4:16 van die ligamente van voorsiening. In die destydse
wêreld is aanvaar dat die ligamente kanale was waarlangs voedsel aan die liggaam voorsien is
(Versteeg 1988:56-57). Hieruit blyk dit dat Paulus duidelik maak dat die mense wat in die besondere
dienste gegee is, die taak het om die liggaam van Christus van voedsel te voorsien, naamlik die
voedsel van die Woord.
Efesiërs 4 maak egter nie die opbou van die gemeente die direkte doel van die besondere dienste nie.
As Efesiërs 4:7-16 oppervlakkig gelees word, kan maklik aanvaar word dat dit die taak van mense in
die besondere dienste is om die gemeente op te bou. Efesiërs 4:12 word dan só verstaan dat die mense
in die besondere dienste, naas hulle doel om die gemeente toe te rus, ook die taak het om die gemeente
op te bou. As 4:16 egter saamgelees word met 4:12, is dit duidelik dat dit die liggaam se eie
verantwoordelikheid is om homself op te bou. As die mense in die besondere dienste hulle
verantwoordelikheid nakom en die gelowiges toerus vir hulle dienswerk, kan die liggaam ook homself
opbou.
Die inhoud van die besondere dienste
Die inhoud van die diens van ouderling
Die ouderlingdiens se pligstaat behels die volgende:

337

Vgl. Roberts (1983:110) en Versteeg (1988:50-52) vir ’n volledige uiteensetting waarom aanvaar kan word
dat Paulus hier na ’n genadegawe verwys en nie na die verlossing in Christus nie.
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om die kudde waaksaam op te pas (
, Hand 20:28;
, Hand 20:31) deur
waaksaam te wees (Hand 20:31); as herders te sorg338 (
/
) vir die kudde
van God (Hand 20:28; 1 Pet 5:2); ’n voorbeeld vir die kudde te wees (
...
,1
Pet 5:3);
om as opsieners (
) die gemeente te dien (Hand 20:28; 1 Pet 5:2), wat onder andere
die tug insluit (Joh 20:23; 1 Tess 5:12);
om vir die gemeente sorg te dra ( UAJ@EHN@BDA, 1 Tim 3:5);
om bestuurder oor die huishouding van God (
) te wees (Tit 1:7);339
om in hulle eie dienswerk die voorbeeld van die apostoliese dienswerk voortdurend in gedagte
te hou (
...
, Hand 20:31);340
om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, naamlik die opbou van die liggaam van Christus
(
...
,
!
, Ef
4:12);
om te onderrig (
, 1 Tim 3:2;
>0Q 0U<AJK=D>0;D 0QAQDN;:E<W>I0Ef 4:11);
om met die gesonde leer opvoeding te gee (
, Tit 1:9);
om teësprekers te weerlê (
, Tit 1:9);
om leiding te neem (
, 1 Tim 5:17);
om te preek en onderrig te gee ( *
#
, 1 Tim 5:17);341
om vir siekes te bid en hulle “met olie te salf” (Jak 5:14);
om op grond van die openbaring besluite te neem wat vir die gemeente bindend is (Hand 15:216:4).
Die ouderlinge moet dus herderlik waak, sorg en toesien dat die gemeente deur die Bybel gevoed en
gelei word.
Die inhoud van die diens van bedienaar van die Woord
Die onderskeid wat dikwels tussen leer- en regeerouderlinge gemaak word, is goed bekend. Die
onderskeid word meestal gefundeer op 1 Timoteus 5:17 (“Die ouderlinge wat goeie leiding gee,
behoort dubbele erkenning te kry, veral dié wat hard werk deur te preek en onderrig te gee”). Op grond
van hierdie omskrywing kan afgelei word dat daar wel ’n onderskeid gemaak is tussen ouderlinge wat
hoofsaaklik leiding gegee en toesig gehou het en ouderlinge wat in besonder in die Woord en leer
gearbei het.342 Benewens dit wat die bedienaar van die Woord saam met die ouderlinge doen, fokus die
diens van die Bedienaar van die Woord veral daarop om in Woord en leer te arbei.
Uit 1 Timoteus 3:2 en Titus 1:6 ev is dit egter duidelik dat die onderskeid tussen die leer- en
regeerouderlinge nie skerp getrek kan word nie. Die leerouderling moes ook regeer en die
regeerouderling moes ook leer.
Die instelling en inhoud van die diens van diaken
Die instelling van die diens van diaken
Oor Handelinge 6 as instelling van die diakendiens is daar verskil van mening. Die gereformeerde
tradisie, soos onder andere verwoord in die bevestigingsformulier vir diakens, aanvaar Handelinge 6
338

339

340

341

342

Die volledige sorg wat ’n herder aan sy skape gee en die verhouding tussen herder en skape kom daarmee in
die skopus. Die gebruik van die herder-kuddebeeld in die Skrif dui op simpatieke leiding en versorging (Ps
23, Jes 40:11); beskerming (Jer 31:10; Eseg 34:5; Miga 5:4) en leiding (Jes 63:11) (vgl. Van der Walt
1976:80-81). Genoemde dienste van versorging en beskerming kom ook na vore in die voorbeeld van die
herder wat die verlore skaap soek en bly is as hy dit vind (Luk 15:4-6), en die herder wat sy lewe opoffer vir
die skape (Joh 10). Die opdrag
:=DB@ roep die ouderling dus op om leiding te gee, te versorg en te
beskerm.
Om bestuurder te wees impliseer dat God die 9FA<>0(huisbaas) is en dat die episkopos ’n mandaat van die
huisbaas het om die huishouding te bestuur. Hiertoe kry die episkopos die bevoegdheid, die volmag.
Ouderlinge word opgebou deur die Woord en dit gee aan hulle die erfdeel ( "
# ... "
#
, Hand 20:32).
Die Griekse teks dui eintlik op die betekenis van “hard werk in woord en leer”. Hierdie opdrag geld vir ’n
bepaalde kategorie ouderlinge. Die onderskeid tussen regeer- en leerouderling is dus in die Nuwe Testament
self nie duidelik of dwingend nie.
Vgl. egter die verhandeling van Pieter Kurpershoek waarin dit beredeneer word dat die “veral” in 1 Timoteus
5:17 ’n epeksegetiese “veral” is (soos in 1 Tim 4:10) en nie op diensdifferensiasie dui nie.
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egter as die instelling van die diakendiens. Die probleme met hierdie siening is veral die volgende
aspekte:
o Daar is net sprake van sewe “manne”; nie van “diakens” nie.
o Filippus en Stefanus tree ook op as evangeliste.
o Die sewe het almal Griekse name wat sommige verklaarders laat dink dat daar ’n
Griekssprekende groep ontstaan het.
o Die getal sewe stem ooreen met die sewetal oudstes van die sinagoges wat sommige
verklaarders laat dink dat in hierdie Skrifdeel selfs sprake van ’n instelling van ’n soort
ouderlingdiens kon wees.
o Daar is geen verdere sprake van diakens in die boek Handelinge nie; slegs van “die sewe”
(Hand 21:8).
Hierteenoor kan die volgende gestel word:
o Al word die woord :;<=<>0 nie in Handelinge 6 gebruik nie, is die begrip “diens” wel
prominent. Hierdie begrip handel oor die daaglikse “bediening” (
CD0– 6:1), om tafels
te bedien (
KM0– 6:2).
o Die feit dat sommige van die diakens later ook as evangeliste optree, kanselleer nie die
basiese uitgangspunte van die besondere diens wat in Handelinge 6 gereël word nie. Dit is
heel moontlik dat sommige van die sewe later vir uitgebreider dienswerk as net diakonale
diens geroep is.
o Dit is opvallend dat die praktyk van diakendiens sonder verdere verduideliking later
prominent in die Pastorale Briewe en in Filippense 1:1 gevind word. Dit versterk die
gedagte dat die diens van diakens beskou moet word as ’n diens wat reeds in die Woord
bekend gestel is.343
’n Diaken is dus iemand wat die gawe van barmhartigheid het (Rom 12:8) en tot die besondere diens
van barmhartigheid geroep is.
Die inhoud van die diens van diaken
In Handelinge 2:42 word vier eienskappe van die eerste gemeente uitgelig: die volharding in die leer,
die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. In Handelinge 6 word
uitdruklik vermeld dat, na die aanwysing van die sewe diakens, die apostels kon voortgaan met twee
van hierdie dienste, naamlik die volharding in gebede en die bediening van die Woord. Die ander twee
sake, naamlik die onderlinge verbondenheid en die gemeenskaplike maaltye sou daarom ’n belangrike
deel vorm van die sewe diakens se taak. ’n Belangrike deel van ouderlinge se taak kan verbind word
met die volharding in gebede en die bediening van die Woord. Dit kan daarom afgelei word dat die
onderlinge verbondenheid en die gemeenskaplike maaltye – wat albei te doen het met
CD in die
gemeente – deel was van die taak van die diakendiens.
Daar is reeds aangetoon (vgl. 4.3.3.1) dat die doel waarom Christus mense gee om in die onderskeie
besondere dienste te dien, ook inhou om hierdie mense toe te rus sodat hulle met hulle gawes kan
beantwoord aan die doel waarvoor die gawes aan hulle gegee is: die meewerk aan die opbou van die
liggaam. Toegepas op die diens van diaken blyk dit dat die toerusting wat die diaken moet voorsien,
daarin geleë is dat die gemeente die onderlinge liefdesgemeenskap sal uitleef met die besondere gawes
wat die Here Jesus Christus aan elkeen gee – dit alles tot opbou van die gemeente.
Hierdie toerusting kan gegee word deurdat, soos dit in die bevestigingsformulier vir diakens gestel
word:
• die diakens almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor
medegelowiges en alle mense te bewys;

343

Die standpunt dat die amp van die sewe diakens wat in Handelinge 6 beskryf word, ’n prototipe was van al
drie die ampte wat later sou volg (vgl. Coetzee 1967:44-50), kan nie aanvaar word nie. In Handelinge 6 word
die diens wat ingestel word, juis duidelik onderskei van die diens van gebed en die bediening van die Woord
en kan dit dus nie ’n voorloper daarvan wees nie. Daar is ’n sterker saak daarvoor uit te maak dat Handelinge
6 die instelling van ’n proto-diakenamp beskryf – ’n besondere diens wat aanvanklik minder omlynd was
(vergelyk die optrede van Stefanus en Filippus) en ’n kleiner werksterrein gehad het (sewe Griekse manne
word gekies vir die nood van ’n sekere groep in die gemeente, die Griekssprekende weduwees). Hieruit het
dan mettertyd die diakenamp waarvan Filippense 1 en 1 Timoteus 3 melding maak, ontwikkel.
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die diakens elkeen besoek en sodoende sorg dra dat niemand deur armoede,
eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap
vervreemd raak nie; en
• die diakens die middele wat gegee word tot diens van dié wat in nood verkeer,
sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die Skrif uitdeel.
Die pligstaat van die diaken behels dus die volgende: om sorg te dra vir die onderlinge hulpverlening
en gemeenskap (
CD) in die gemeente deur dit te inisieer, te koördineer, te bestuur (Hand 2:42;
6:3;344 1 Tim 3:12)345 en mense daartoe toe te rus (Ef 4:12).346
•

Die gesag van die besondere dienste
Naas die feit dat Christus Hoof is oor owerhede en magte (Kol 2:10) en oor hulle regeer met
onderwerpende mag, is Christus ook Hoof van die kerk (1 Kor 11:3; Ef 1:22; 4:15; 5:23; Kol 1:18;
2:19). Uit 1 Korintiërs 11 is dit duidelik dat Paulus met Christus se hoofskap die gesag van Christus in
die kerk beklemtoon (Van der Walt 1976:34-37). Die klem val in dié gedeelte op die eis tot
onderwerping van die kerk aan die Hoof, Christus. Na aanleiding van die optrede van sekere vroue in
die gemeente wat met onbedekte hoof bid, begin Paulus deur te wys op die gesagsposisie van Christus.
Die vroue het deur hulle optrede nie net hulle verkeerde gesindheid teenoor hulle mans geopenbaar
nie, maar ook nie die unieke posisie van Christus erken nie (vgl. 10.9 hieronder). “Deur die
gesagsposisie van Christus word alle handelinge begrens en alle verhoudinge in die kerk bepaal” (Van
der Walt 1976:39).
Die woord X<WNCD (gesag) gee uitdrukking aan die alleenmag en gesag wat God in Homself het, en
wat Hy aan sy Seun gegee het (Matt 28:18-20 – “alle gesag”). Jesus Christus as Hoof van die kerk
beskik oor alle gesag (vgl. ook Joh 10:18).
Christus dra sy gesag aan geen mens of instansie oor nie (Op 3:7). Die kerk het net een Hoof, dit is
Jesus Christus. Daar is ook geen onderhoof nie. Tussen Christus, die Hoof en die kerk, sy liggaam, is
geen tussenganger nie (Van der Walt 1976:63).
Tog is daar in die kerk sekere persone wat die gesag van Christus moet bedien op ’n besondere wyse –
’n bediening wat nie geld vir alle gelowiges in die kerk nie. Aanvanklik was die apostels hierdie
voorgangers wat op ’n besondere wyse die gesag van Christus bedien het (Matt 10:14,40; 16:19; Joh
20:23; 1 Kor 9:1; 2 Kor 10:8; 13:10). Later eis die Here in die Bybel ook erkenning van en
onderwerping aan ander persone wat sekere besondere dienste verrig (vgl. bv. 1 Kor 16:16-18; 1 Tess
5:12; Heb 13:17). Sodanige persone is ook mense wat geroep is tot dienste waarin hulle die gesag van
Christus op besondere wyses bedien.
Omdat Christus egter die enigste Hoof van die kerk is, moet dit só verstaan word dat hierdie persone
nie uit hulleself gesag het nie, maar in hulle besondere diens bedien hulle bloot die gesag van Christus.
Hulle tree dus op met bedienende gesag,347 en is hieroor verantwoording aan die Koning van die kerk
verskuldig (Tit 1:7 [“rentmeester”]; Heb 13:17).
Belangrike Skrifdele in hierdie verband is Matteus 16:18-20 en 18:17 wat oor die sleutelmag handel.
Christus gee hiermee aan die kerk ’n drieërlei bevoegdheid (potestas) (Calvyn Inst 4,8,1; 11,1; 4,10):
o potestas doctrinae (bevoegdheid om te leer);
o potestas iurisdictionis (bevoegdheid om te regeer);
o potestas in legibus ferendis (bevoegdheid om wette te maak).
Die kerk en derhalwe die dienste wat daarin werksaam is, het ’n groot verantwoordelikheid om die
koninkryk te ontsluit of te sluit in die Naam van Christus wat die eintlike sleutelmag het. Die Here het
344

345
346

347

Hierdie gevolgtrekking vanuit Handelinge 6:3 geld ongeag of die gedeelte verstaan word as verwysend na ’n
proto-diakendiens of ’n algemene protodiens (vgl Coetzee 1967:44-50; Venter 1996:50-51).
Die frase U 0B >0GF@A:>0BD9BV>0(“vir hierdie taak”), saamgelees met 1 Timoteus 3:12, dui daarop dat die
diakendiens wel ook ’n leidinggewende taak behels.
’n Vergelyking van die vereistes vir diakens en vir ouderlinge in 1 Timoteus 3 laat blyk dat daar groot
ooreenstemming tussen die twee stelle vereistes is. Wat egter opval, is dat alleen vir die ouderlinge die
vereiste gestel word dat hulle bekwaam moet wees om te onderrig. Hierdie vereiste dui daarop dat die
diakens se taak nie verkondiging of onderrig was nie. Dit val ook op dat die diaken, soos die ouderling,
iemand moet wees wat sy eie huis goed kan regeer.
Hierdie bediening van die gesag word ook uitgeoefen deur die ampsdraers in oorleg met mekaar en onder
wedersydse toesig van mekaar (Hand 20:28; 1 Tim 4:14).
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slegs die bevoegdheid om die sleutelmag te gebruik aan die kerk opgedra. Hier is dus sprake van
bevoegdheid (potestas), maar nie van auctoritas (eie gesag) nie.
Die feit dat Paulus die besondere dienste voorstel as ligamente in ’n liggaam, gee ’n baie goeie
aanduiding van die posisie van die besondere dienste ten opsigte van die gemeente. Die mense in
besondere dienste is nie bo die gemeente in een of ander magsposisie nie. Die mense in besondere
dienste is ook nie langs die gemeente in een of ander raadgewende hoedanigheid van buite af nie. Die
mense in besondere dienste is ook nie onder die gemeente asof hulle hul opdragte van die gemeente
ontvang nie. Die mense in besondere dienste is ook nie teenoor die gemeente in ’n konfrontasieposisie
nie. Die mense in besondere dienste is soos ligamente in die gemeente, deel van die gemeente. Soos
ligamente het hulle ’n spesifieke funksie binne die gemeente. Hierdie funksie voer hulle uit binne die
gemeente as deel van die gemeente met die oog daarop dat die Hoof van die liggaam se 9FA<>-skap
erken word en gestalte kry (Ef 4:7-16; 1 Kor 12:28 ev).
Daar is dan ook geen aanduiding van hiërargie of statusverskille in die kerk as liggaam van Christus
nie, of dat mans (insluitend diegene in die besondere dienste) van ’n hoër orde as ander lede (soos
vroue) is nie (vgl. Gal 3:28; 1 Kor 12:13; Ef 4).
Dit is dan ook net in soverre as wat daar getrou volgens Christus se opdragte gedien word, dat die
bediening van hierdie geroepenes gesag het. In hierdie verband is die uitdrukkings :;<=<>0YFANB<
(1 Tim 4:6) en
E<=0;9FA<W (2 Tim 2:24) in die Pastorale Briewe opvallend (Venter 1988:106).
Mense wat deur Christus gegee is om in die besondere dienste te dien, moet soos dienaars en slawe
wees: hulle mag geensins op grond van vermeende eie gesag optree nie; hulle mag net die gesag van
hulle 9FA<>0bedien.
Hierdie siening word verder versterk deur die feit dat gesag in die Pastorale Briewe telkens met die
Woord verbind word, byvoorbeeld met verkondiging (2 Tim 4:2), met “boodskap” (1 Tim 1:18), met
“hierdie dinge voorhou” (1 Tim 4:6) en met “volhard in die leer” (1 Tim 4:16) (Venter 1988:106). Dit
val op dat Petrus en Jakobus hulle in die belangrike besluit wat volgens Handelinge 15 geneem moes
word, beroep op wat geopenbaar is (Van der Walt 1976:65). Die gesag van Christus word dus bedien
dáár waar sy Woord bedien word. Hulle wat geroep is om sy getuies te wees, kan alleen gesagvol
getuig as hulle hulle aan sy Woord hou. Om hulle aan die Woord van Christus te hou, is dit nodig dat
hulle wat gestuur is, deur die Gees gelei word. Die Gees is immers gestuur om die kerk in die
waarheid te lei (vgl. Joh 16:13).
Hierdie feit begrond ook die gelykheid van die besondere dienste. Alle besondere dienste is gelyk,
want hulle almal bedien Christus se gesag. Daar is wel ’n onderskeid in die gerigtheid van die
onderskeie dienste. By die regeerouderling is die diens gerig op die bediening van Christus se
koningskap, by die diaken op die bediening van sy priesterskap, en by die leerouderling op die
bediening van sy profeetskap.
Alhoewel Paulus leer dat persone in besondere dienste geëer moet word, noem hy homself steeds ’n
dienaar (
E<>) van Christus (vgl. Rom 1:1; Gal 1:10; Fil 1:1 en Tit 1:1) (Kleynhans 1988:173). Die
feit dat Jesus Christus die Opperherder (1 Pet 1:5) en die Hoof van die kerk is, laat geen ruimte vir
enige hiërargie van mense in die kerk nie. 1 Korintiërs 12 maak dit ook duidelik dat die arbeiders in
die koninkryk van God, as dienaars van die Here, mekaar se gelykes is.348

Die besondere dienste en

CNJDBD349

! CNJDBD0(genadegawes) in sy meer tegniese betekenis verwys na bepaalde vermoëns en funksies
wat die Heilige Gees uit genade aan gelowiges gee. Genadegawes word gegee vir die kerk en moet
beoefen word in die kerk, wat ’n volkome nuwe skepping van die Gees (2 Kor 5:17) is en wat as een
hegte gemeenskap van gelowiges funksioneer (1 Kor 12). Hierdie genadegawes moet beoefen word
vanuit ’n liefdesmotief, ’n diensmotief, ’n opboumotief, ’n nuttigheidsmotief en ’n motief van orde en
beheersdheid (1 Kor 12-14).
Die kerk en sy lidmate as liggaam van Christus ontvang genadegawes, nie volgens geslag, status of
ouderdom nie, maar as begenadigdes. Aan elkeen word volgens die soewereine wil van God (Ef 4:8)
348

349

Die dienswerk moet dus altyd in die gesindheid van ’n dienaar gedoen word en die gestalte van dienswerk hê
(Matt 20:25-28; Hand 20:24; Rom 1:1; 1 Kor 3:5; 2 Kor 4:1-2, 5; 10:8; 11:23; Kol 1:25; 1 Tim 4:6; 2 Tim
2:24; 1 Pet 5:2-3).
Grootliks geformuleer op grond van Du Plooy (2005:555-567).
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bepaalde gawes gegee sodat, byvoorbeeld, seuns en dogters, diensknegte en diensmaagde sal profeteer
(vgl. Joël 2:28-32; Hand 2:17-18; 21:9).
Genadegawes is ’n aanduiding van ’n taak en roeping wat God oplê. Hy verleen die genadegawe as
toerusting en vermoë tot een of ander taak of diens met die opbou van die kerk in gedagte. So volg ’n
bepaalde diens of funksie vanself op ’n genadegawe.
Dit is dus verkeerd om ’n teenstelling te sien tussen genadegawe ( CNJD) en diens (
CD).350
Daar is in die Nuwe Testament geen spoor van ’n teenstelling tussen genadegawe en diens nie. Die
kontoere van die besondere dienste is reeds sigbaar by die gawes wat in die Nuwe Testament genoem
word. Die genadegawes roep om die besondere diens en die besondere dienste is eintlik gawes wat
openlik deur die gemeente erken word. “Het charisma tendeert naar het ampt en het amp kan het
charisma niet missen” (Ridderbos 1966:156).
Nie alle gawes lei egter tot ’n besondere diens in die kerk nie. Genadegawe en besondere diens val dus
nie noodwendig saam nie. Baie gelowiges dien (spontaan, ad hoc) met hulle genadegawes soos en
wanneer die geleentheid hom voordoen. Ander genadegawes word egter gegee aan mense wat geroep
word om in ’n besondere diens daarmee te woeker.
Dit is ook nie so dat gawes, wat vir ’n bepaalde besondere diens benodig word, outomaties toegang
gee tot daardie besondere diens nie. Dáárvoor is meer vereistes nodig (1 Tim 3:1-12; Tit 1:6-9; vgl. 4.3
hierbo).

Gevolgtrekking
Bostaande siening word deurentyd in berekening gebring by die verdere bestudering van geslag in die
besondere dienste. Die volgende gevolgtrekkings mag veral tersaaklik wees:
By die besondere dienste gaan dit om nederige dienswerk en nie om heerskappyvoering in
die kerk nie (vgl. 4.1.1, 4.1.2 en 4.4).
Die besondere dienste vind sy oorsprong nie by die mens nie, maar by God. Die aard en
funksionering daarvan word dus deur God bepaal (vgl. 4.2).
In en deur Christus is die Ou-Testamentiese besondere dienste ten volle vervul. Christus gee
nuwe besondere dienste (wat te doen het met lering, regering en
barmhartigheid/versorging) wat tegelyk kontinue en diskontinue lyne met die OuTestamentiese dienste van profete, priesters en konings het (vgl. 4.2).
Die besondere diens, in onderskeid van die dienswerk van alle gelowiges, omvat ’n
spesifieke opdrag, ’n spesifieke en blywende pligstaat, ’n persoon wat aan spesiale
vereistes voldoen, ’n roeping deur die Here, openlike diensaanvaarding, en die
gemeente se gehoorsame onderwerping aan die goeie leiding wat gegee word (vgl.
4.3.1 en 4.3.2).
Alle dienswerk in die kerk se hoofdoel is dat Christus se 9FA<>-skap erken en gehoorsaam
word. Dienswerk wat daarop gerig is om ’n instansie of ’n persoon se gesag te
bevestig of te versterk, is nie ware dienswerk nie. Die besondere dienste het ook die
volgende ten doel: toerusting, bevordering van die eenheid in die gemeente,
koördinering van die gawes van lidmate, voorsiening en versorging (vgl. 4.3.3.1).
Die ouderlinge moet herderlik waak, sorg en toesien dat die gemeente deur die Bybel
gevoed en gelei word (vgl. 4.3.3.2.1).
Die diens van die Bedienaar van die Woord fokus veral daarop om in Woord en leer te arbei
(vgl. 4.3.3.2.2).
Die diakens se diens is om sorg te dra vir die onderlinge hulpverlening en gemeenskap in die
gemeente deur dit te inisieer, te koördineer, te bestuur en mense daarvoor toe te rus
(vgl. 4.3.3.2.3.2).
Christus is die enigste Hoof van die kerk. Mense het daarom in hulleself geen gesag nie.
Mense in besondere dienste bedien bloot die gesag van Christus. Hulle tree dus op
met bedienende gesag en is hieroor verantwoording verskuldig aan die Koning van
die kerk (vgl. 4.4).
350

Floor (1988:75) wys op die standpunt van navorsers dat daar in die begin van die kerkgeskiedenis ’n louter
charismatiese fase was. Hierna was daar volgens hulle ’n fase van agteruitgang toe daar na die meer
institusionele fase beweeg is en die ampte na vore gekom het. Floor toon aan dat dit op grond van NuweTestamentiese gegewens duidelik is dat hierdie standpunt onhoudbaar is.
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Deur die gesagsposisie van Christus word alle handelinge begrens en alle verhoudings in die
kerk bepaal. Dit geld ook vir die handelinge van manlike en vroulike lidmate en
verhoudings in die huwelik (vgl. 4.4).
Die Here het slegs die bevoegdheid om die sleutelmag te gebruik, aan die kerk opgedra. Dit
gaan dus by die besondere dienste oor bevoegdheid (potestas) maar nie oor
auctoritas (eie gesag) nie (vgl. 4.4).
Die lidmate van die kerk as liggaam van Christus ontvang genadegawes, nie volgens geslag,
status of ouderdom nie, maar as begenadigdes (vgl. 4.5).
Nie alle gawes lei egter tot ’n besondere diens in die kerk nie. Genadegawe en besondere
diens val dus nie noodwendig saam nie (vgl. 4.5).
Historiese oorsig

Inleiding
Daar is in hierdie oorsig hoofsaaklik gebruik gemaak van inligting uit Studierapporte van die GKSA
(vgl. Bylae-1988), die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (Eindrapport Deputaten voor
de vragen rond vrouw en ambt) en die Christian Reformed Churches of Australia (Report 9 to Synod
1997, Study Committee Women in the Office of Deacon). Hiermee word ook erkenning gegee aan die
bronne wat in hierdie onderskeie Rapporte gebruik is.

Van die eerste eeue na Christus tot die Middeleeue
Vooraf moet gestel word dat in die eerste eeue van die kerkgeskiedenis nie ’n eenduidige praktyk met
betrekking tot die posisie van die vrou te vind is nie. Hierdie diversiteit moet deels gesien word teen
die agtergrond van die verskillende ketterse strominge waarmee die kerk te doen gehad het. Andersyds
het dit te doen met die ontwikkelings binne die kerk self. So is daar byvoorbeeld sprake van
aansienlike verskille tussen die kerke in die Ooste en dié in die Weste.
Wat wel duidelik is, is dat daar reeds vroeg in die kerkgeskiedenis getuienis is van diakonesse wat in
kerke gedien het. Die eerste verwysing na diakonesse word gevind in die brief van Plinius aan
Trajanus teen die einde van die eerste eeu nC. Hy verwys na twee slavinne (ancillae) wat volgens hom
deur die kerke diakonesse (ministrae) genoem is. Dit kan aanvaar word dat die ministra ’n Latynse
vertaling is van :;<=<>. Hierdie diakonesse se diens was veral toegespits op hulp aan vroue, soos
byvoorbeeld by die (volwasse) doop en pastorale besoeke aan enkelvroue.
Reeds in Ignatius se tyd was daar blykbaar ’n erkende diens van weduwees. Daar is egter geen
getuienis dat hulle in ’n amptelike diens gestel of bevestig is nie, alhoewel hulle diens deur die kerke
erken is. Dié diens was diakonaal van aard en in die algemeen gefokus op hulp aan vroue.
Daar is ook getuienis dat vroue gehelp het met katkisasie en dat hulle selfs die evangelie gebring het
aan vroue op plekke waar dit vir manne ontoeganklik was. In kerklike literatuur word selfs melding
gemaak van vroulike hulpouderlinge (presbitides, presbiterae, presbiterissae). Blykbaar was dit vroue
wat die ouderlinge (en diakens) bygestaan het met sekere aspekte in die uitvoering van hulle
ampswerk, soos met vermaning, siekebesoek en in die bediening van vroue.
Die Aleksandrynse Vaders, Klemens en Origines, het baie oor vroue geskryf, maar min oor die posisie
van vroue in die openbare lewe en die amptelike diens in die kerk. Nietemin was Klemens oortuig dat
Paulus se gebruik van die woord
H0in 1 Korintiërs 9:5 nie verwys na die vroue van die apostels nie,
maar na vroue wat die apostels vergesel het en behulpsaam was met hulle dienswerk. Verder verklaar
Origines in sy kommentaar op Romeine 16:1 dat vroue wel in die dienswerk van die kerk gestel is.
Tertullianus (einde 2de eeu) maak blykbaar geen melding van enige diacona of ministra nie, maar was
wel oortuig dat die weduwees wat in 1 Timoteus genoem word, tot ’n spesiale groep in die gemeente
behoort het en dat hulle ’n aktiewe rol gespeel het.
In ’n Siriese kerkorde uit die eerste helfte van die derde eeu – die Didascalia Apostolorum – is daar ’n
duidelike verwysing na diakonesse wat onder meer die opdrag gehad het om siekes te besoek. Hulle
het blykbaar aanvullende dienswerk saam met die diakens gedoen – werk wat in besonder op vroue
toegespits was.
Schwertley (1988) gee ’n uitvoerige oorsig uit vroeg-Christelike geskrifte oor die posisie van vroue
wat in die vroeë kerk diakonale dienswerk gedoen het. Die periode waartydens hierdie tipe dienswerk
voorgekom het, strek vanaf die Didache (ongeveer 100 nC) tot by die Konsilie van Chalcedon (451
nC). Hy toon aan dat daar in die geskrifte nêrens sprake is van vroue wat in dieselfde amptelike
diakonale diens as mans gedien het nie. Daar is wel duidelik sprake van vroue wat dienswerk op
diakonale terrein verrig het sonder om soos die opsieners, ouderlinge of diakens, amptelik daartoe
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bevestig te wees. Hulle kan as “diakonesse” beskou word. Hulle posisie en werksaamhede was ingerig
volgens die vereistes van 1 Timoteus 5:9 ev en het dus opmerklik verskil van dié van diakens. Anders
as die diakens moes ’n diakones ook ten minste sestig jaar oud wees. Die Konsilie van Chalcedon het
die ouderdomsperk verlaag na veertig jaar. Vroeër het die Konsilie van Nicea (325 nC) verklaar dat
diakonesse nie bevestig word met handoplegging nie, en dus tot die lekestand behoort.
In die vroeë kerk het veral weduwees gedien (vgl. 1 Tim 5), maar ook jong vroue en selfs maagde is
deur die gemeente erken deur bepaalde take in die gemeente aan hulle op te dra. Die feit dat die
diakendiens en ook die dienswerk van diakonesse geleidelik uit die gesigsveld verdwyn het, hang
waarskynlik saam met die marginalisering van die diakendiens onder druk van die monargiese
episkopaat. Onder invloed van die episkopaat, die denkrigting van die askese en ’n gepaardgaande
wêreldontvlugting het vroulike dienswerk uiteindelik uit die gewone lewe verdwyn. Vroue het hulle
uit die samelewing onttrek en dienswerk het sodoende gekulmineer in die ideaal van die rein
maagdelike staat agter die veilige mure van die klooster.

Die tyd van die Reformasie
Die huidige amptelike en kerklike strukture van kerkgemeenskappe binne die reformatoriese tradisie
het veral ontwikkel in die tyd van die Reformasie, terwyl die Reformatore hulle nie spesifiek
aangesluit het by die vroeë Christelike kerk nie, hoofsaaklik omdat die presiese praktyk uit die eerste
eeue nie baie duidelik is nie.
Luther het hom verset teen Rome se beroep op die hiërargies gestruktureerde mag en outoriteit van die
besondere diens. Hierteenoor het Luther sterk nadruk gelê op die priesterskap van alle gelowiges. Wat
die besondere dienste betref, ken Luther naas die predikdiens alleen nog die diens van diaken. In
aansluiting by die Nuwe Testament wou Luther die diakendiens anders orden as by Rome (waar die
diaken niks meer was as ’n liturgiese assistent van die priester nie), met die nadruk op daadwerklike
hulpverlening aan die armes en behoeftiges. Daar het egter in die praktyk nie veel tereg gekom van die
diakonaat in die gemeente nie, omdat die versorging van die armes spoedig weer aan die owerheid
oorgelaat is.
Dit was veral Calvyn wat die leer oor die ampte breedvoerig uitgewerk het op grond van die Skrif. Sy
ampsleer het ’n blywende invloed gehad op kerke in die Calvinisties-reformatoriese tradisie.
Wat vroue betref, was Calvyn oortuig dat hulle nie in ’n leer- of regeeramp mag dien nie (vgl. veral sy
kommentaar op 1 Kor 14:33-36). Ten opsigte van die diakenamp het hy ’n besondere standpunt gehad
en onderskei hy tussen twee soorte diakens (vgl. sy kommentaar op Rom 12:8; ook Inst IV:3,9).
Volgens Calvyn is daar aan die een kant die diakens wat die gawes ontvang en uitdeel. Volgens sy
Ordonnances Ecclesiastique word hulle procureurs genoem. Aan die ander kant is daar die diakens
wat barmhartigheid bewys aan armes en siekes, genoem die hospitaliers.
Sowel in sy kommentaar op Romeine 12:8 as in sy Institusie (IV:3,9) meen Calvyn dat vroue saam
met die tweede tipe diakens mag werk om armes en siekes te versorg en te help. Vir hierdie standpunt
beroep hy hom ook op 1 Timoteus 5:9-10, waarin verwys word na weduwees. Calvyn was oortuig dat
dit die enigste besondere diens is wat vroue (saam met diakens) kan verrig. Hierdie siening vind
aansluiting by Calvyn se beskouing dat diakens nie deel van die kerkraad (konsistorie) is nie, en dat
die swaartepunt van die diakens se diens op die terrein van barmhartigheidsdiens lê.

Die ontwikkeling ná die Reformasie
Anders as by Gèneve (Calvyn) was die diakens in die Franse en Waalse kerke deel van die kerkraad
(of konsistorie). Verder was daar naas die gewone diakens ook diakonesse wat nie deel van die
kerkraad was nie. Hulle was ’n nie-amptelike groep vroue wat armes, siekes en bejaardes versorg het.
Wat die amp van diaken in die Nederlandse kerke betref, is veral die invloed van die Forma ac Ratio
van a Lasco duidelik. Volgens a Lasco was die diakens as afsonderlike diens nie deel van die kerkraad
nie, en was hulle diens toegespits op die versorging van die armes en siekes.
Die NGB Artikel 30 sluit die diakens in by die kerkraad, waarskynlik as gevolg van die invloed van
die Franse en Waalse Kerkorde. Daarteenoor reël die Dordtse Kerkorde, in ooreenstemming met die
opvatting van Calvyn en die Nederlandse kerke, dat die diakens nie deel uitmaak van die kerkraad nie.
Enkele kerke aan die Ryn, in Emden, Middelburg, Utrecht en Amsterdam het mede as gevolg van
Franse invloed in die jare 1550-1560 begin om die praktyk van diakonesse in te voer. In Amsterdam is
12 diakonesse benoem om ’n ouetehuis en ’n weeshuis te behartig. Hulle moes dan aan die diakens en
kerkraad rapporteer aangesien hulle nie, soos by die Franse kerke, deel van die kerkraad was nie.
Hierdie diakonesse was hoofsaaklik ouer vroue van goeie getuienis.
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Wat kerklike vergaderings betref, is die Artikels van Wesel (1568) sterk beïnvloed deur die Franse en
Waalse standpunte, asook deur Calvyn (via Datheen, die voorsitter by Wesel). Hulle het daar
byvoorbeeld Calvyn se onderskeiding van twee soorte diakens eerbiedig en ook voorsiening gemaak
vir vrouediakens: “Op die plekke waar dit geleë sal wees, oordeel ons dat ook vroue met goeie
getuienis, ’n eerbare lewenswandel en van gevorderde leeftyd, volgens die voorbeeld van die apostels,
tot hierdie amp aangeneem kan word.”
Die Sinode van Emden (1571) het daadwerklike aandag aan ’n kerkorde gegee, en ten opsigte van die
kerkraad geoordeel dat dit deur predikante, ouderlinge en diakens saamgestel moet word. Diakens kon
ook na meerdere vergaderings afgevaardig word. Hierdie reëling het verwarring veroorsaak en in 1574
is te Dordrecht begin om weer die diakendiens van die kerkraad te skei sodat daar veral vanaf 1578
feitlik deurgaans van “die kerkraad en die diakens” gepraat is.
Dit is moontlik hierdie verloop van sake wat meegebring het dat die diens van vrouediakens in Wesel
in die slag gebly het. Die kerk in Wesel vra gevolglik tydens die Sinode van Middelburg 1581 of dit
nie goed sal wees as die amp van diakonesse weer ingestel kan word nie. Die antwoord van die Sinode
is veelseggend: “Nee, omdat daar verskillende ongemaklike situasies (inconveniënten) daaruit sou
voortvloei; maar in tye van pestilensies of ander siektes – wanneer bepaalde dienste by siek vroue te
verrig is, dienste wat vir diakens onbetaamlik is – dan mag die diakens diegene versorg deur gebruik te
maak van hulle vroue of ander bekwame vroue.”
Met bogenoemde antwoord word die gebruik van “amptelike” diakonesse dus hiermee afgesny, en in
die verdere kerklike vergaderings tot 1618/19 by Dordt het die Sinodes hulle nie weer oor hierdie saak
uitgespreek nie.

Stand van sake by kerkgemeenskappe met wie die GKSA eenheidsbande onderhou
Die GKSA het bande van kerklike eenheid met die volgende kerkgemeenskappe: Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland; Nederlands Gereformeerde Kerken; Gereformeerde Kerken
Nederland (Vrijgemaakt); Gereformeerde Kerk Botswana; Eglise Reformee Confessante au Congo;
Christian Reformed Church in North America; Orthodox Presbyterian Church; Free Church of
Scotland; Free Church of Scotland (Continuing); Christian Reformed Churches of Australia;
Reformed Churches of New Zealand; The Reformed Church in Japan; The Presbyterian Church in
Korea.
Wat die posisie van die vrou in die besondere dienste betref, is die volgende van belang wat hierdie
kerkgemeenskappe betref:
Die Christian Reformed Church in North America en die Nederlands Gereformeerde Kerken het
besluite geneem wat daarop neerkom dat die vrou in al die besondere dienste toegelaat word. In die
geval van die Nederlands Gereformeerde Kerken word die implementering van die besluit aan die
vryheid van die onderskeie Klassisse oorgelaat.
Die GKSA het in 2003 besluit dat die vrou in die amp van diaken mag dien. Na Beswaarskrifte wat
geslaag het op Sinode 2006, word die saak van die vrou in die diakenamp op die oomblik weer
bestudeer met die oog op ’n Rapport aan Sinode 2009.
Die Christian Reformed Churches of Australia het besluit dat die vrou tot die diakenamp toegelaat
word.
Die Presbyterian Church in Korea gebruik vroue as diakonesse op die wyse waarop Calvyn dit gereël
het.
By die Gereformeerde Kerk Botswana word die verkiesing en bevestiging van vroue in die besondere
diens van diaken oorgelaat aan die vryheid van die plaaslike gemeente.
By die meeste kerkgemeenskappe wat hierbo genoem is, word vroue in geen besondere dienste
toegelaat nie, terwyl by ander van hierdie kerkgemeenskappe hierbo genoem, die saak weer in studie
geneem is.

Bevindings
Uit die kerkhistoriese oorsig kan die volgende bevindings gemaak word:
Uit die eerste eeue van die kerkgeskiedenis kan geen finale gevolgtrekking oor die situasie
van die vrou in die besondere dienste gemaak word nie. Wat wel duidelik is, is dat
vroue soms en in sommige kerke wel in ’n diakonale diens gestaan het.
Vroue wat in die eerste eeue as diakonesse gedien het, is nie bevestig met handoplegging
nie en het dus ook nie deel gevorm van die kerkraad nie. Hulle is wel in die plaaslike
kerk erken vir hulle besondere dienswerk.
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Wat die Reformasie betref, was daar eenstemmigheid dat vroue nie tot die leer- en
regeeramp toegelaat word nie.
Calvyn onderskei twee soorte diakens en laat vroue toe by die tweede soort, die
sogenaamde hospitaliers wie se dienswerk toegespits was op armversorging en sorg
aan siekes en bejaardes. Hierdie diakonesse is nie formeel bevestig nie en die
diakens (ook die eerste soort, die sogenaamde Procureurs) het nie deel gevorm van
die kerkraad nie.
Wat die tyd ná die Reformasie betref, was daar ’n periode waarin vroue in sommige kerke as
diakonesse gedien het. Teen die tyd van die Dordtse Sinode 1618/19 het hierdie
gebruik egter verval, totdat afsonderlike kerkgemeenskappe in die twintigste eeu die
hele saak weer begin bestudeer het.
By kerkgemeenskappe met wie die GKSA eenheidsbande onderhou, is daar, met
uitsondering van twee kerkgemeenskappe, eenstemmigheid dat vroue nie in die leeren regeerdiens (predikant en ouderling) toegelaat word nie. By drie van hierdie
kerkgemeenskappe dien vroue as diakens, en by enkele ander as diakonesse.
Skrifbeskoulike vertrekpunte
Die Bybel is die ewige en altyd-geldende Woord van God wat Hy deur die inspirasie van die Heilige
Gees tydgerig vir en deur mense laat boekstaaf het. Hierdie voorveronderstelling bevat die volgende
hoofmomente:

Die Bybel is die geskrewe Woord van God
Die belydenis dat die Bybel die geskrewe Woord van God is, hou in dat God die Subjek en die Objek
van die Bybel is. God openbaar dus Homself en sy wil aan mense in die Bybel. Die feit dat God die
Outeur van die Bybel is, hou in dat die verskillende Bybelboeke in onderlinge openbaringshistoriese
samehang verklaar moet word. In die proses van “op skrif stel” van die Bybel het God van mense en
menslike aktiwiteit gebruik gemaak. So het God sy openbaring in die proses van teboekstelling gerig
op die taal, tyd en omstandighede van die betrokke mense wat God geroep het om sy openbaring op te
teken. In hierdie sin is die Bybel God se Woord in mensewoorde (vgl. bv. Luk 1:1-4; Op 1:1-3).

Die Bybel is ewig en altyd-geldend
God se gesagvolle openbaring vir alle tye
Die belydenis dat die Bybel ewig en altyd-geldend is, beteken in die eerste plek dat God die Bybel
bedoel het om sy openbaring aan mense van alle tye, plekke en omstandighede te bring; ook dat die
Bybel Goddelike gesag het en die openbaring van God se wil is. Hierdie belydenis hou verder in dat
die Bybel geag word as die maatstaf vir wat die mens moet glo oor God, oor die verlossing wat Hy
skenk en oor hoe Hy wil hê die mens moet optree.
Selfgetuienis
Die werklikheid dat die Bybel ewig en altyd-geldend is, kan nie deur middel van eksterne getuienis
bewys word nie. Die inhoud van die Skrif self oortuig egter die leser van sy gesag wanneer die Heilige
Gees die Woord van God aan mense bring deur hierdie geskrifte. Die Heilige Gees maak die gelowige
dus bewus van die gesag van hierdie geskrifte (Joh 14:26; Joh 16:12-15; 1 Kor 2:10-14; 2 Kor 3:1418).
Skopus en aard van die Bybel
Ten diepste bied God in die Bybel sy openbaring
(iv) oor Homself (wie Hy is en wat Hy doen: God, Here, Skepper van alle dinge, Onderhouer en
Regeerder)
(v) oor die wyse waarop Hy verlossing bewerk (dat Hy in Christus die sonde oorwin en sodoende
die verhouding tussen Hom en sy beelddraer herstel tot dié van Vader en kind),
(vi) oor hoe Hy as Here en God gedien en geëer moet word (o.m. hoe die verloste in alles wat
hy/sy doen, sê en dink moet wys dat hy/sy vanuit ’n herstelde verhouding met God leef).
Skopus van die Bybel en samelewingskonvensies
Die Bybel is nie in die eerste plek bedoel om (samelewing)strukture te herskep of te herstruktureer nie,
maar mense se harte te verander. Deur die veranderde harte verander die Woord die bepaalde
samelewingstrukture en word spesifieke samelewingskonvensies hervorm (bv slawerny). God roep
dus mense met bekeerde harte om die samelewing te reformeer na die eise wat Hy in sy Woord stel.
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Soms vind hierdie reformasie van die samelewing spoedig plaas; soms gebeur dit egter eers met die
verloop van baie eeue.
Hermeneutiese implikasies
In die belydenis van die ewigheid en altyd-geldendheid van die Bybel, is dit nodig om ’n skerp
onderskeid te maak tussen dit wat in die Bybel geskryf staan en die leser se verklaring daarvan en
interpretasies wat hy/sy daaraan heg. Dit wat in die Bybel geopenbaar word, staan vas, maar die leser
se verklaring en afleidings moet altyd weer aan die Bybel gekontroleer word. Hierdie kontrole hou
onder andere die volgende in:
o Skrifgetroue Bybelnavorsers tree nie op asof hulle die eerstes is wat onder leiding van die
Heilige Gees die Bybel bestudeer nie. Hulle raadpleeg begaafde persone en/of hulle werke,
wat self die leiding van die Heilige Gees gesoek het, om hulle eie verklaring daarmee te
weeg.
o Skrifgetroue Bybelnavorsers hou vol met bestudering van die Bybel in ’n poging om te
bepaal of ander dele van die Bybel nie lig werp op ’n onderdeel waarmee hulle worstel nie
terwyl hulle voortdurend bid vir en wag op die leiding van die Heilige Gees.
o Skrifgetroue Bybelnavorser maak voortdurend erns met Skrifbeginsels wat vir suiwer
Skrifverklaring noodsaaklik is.
o Die Skrifgetroue Bybelnavorser steun op die belydenis vir die geldigheid van sy eksegese.

Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer
Die Bybel is God se Woord wat Hy besluit het om aan mense te openbaar deur mense dit in menslike
woorde en geskrifte te laat opteken het (vgl. bv. 2 Tim 3:16-17; 2 Pet 1:19-21). In hierdie proses het
God die menslike skrywers se arbeid geïnspireer op so ’n wyse dat dit as organiese inspirasie getipeer
word waardeur sy openbaring aan mense oorgedra kon word. Hierdie inspirasie het gebeur met
insluiting van die skrywers se eie persoonlikhede, agtergrond en ander omstandighede en het elkeen
ook binne die konteks van hulle eie historiese situasie geskryf. Organiese inspirasie hou in dat dit
ongeldig is om net sekere dele van die Bybel as Goddelik geïnspireer te beskou.

Die Bybel het tydgerig ontstaan, maar is nie tydgebonde nie
In samehang met die organiese inspirasie van die Bybel is die feit dat die boeke van die Bybel tydgerig
ontstaan het. Die menslike skrywers het die taal, idioom, literêre genres en argumentasiestyl van hulle
tyd gebruik om die geïnspireerde Woord op skrif te stel. Die Bybel is dus geformuleer in die taal en
idioom wat die eerste lesers kon verstaan en spreek hulle binne hulle eie historiese situasie en
lewensomstandighede aan. Dit maak nie die Bybel tydgebonde en gevolglik in betekenis en toepassing
beperk tot die historiese situasie en lewensomstandighede van die eerste lesers nie. God se Woord reik
déúr die tyd en omstandighede van die eerste lesers tot die mense van alle tye. Sommige Bybeldele
stel God se openbaring in universele terme (bv Heb 13:8: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde
en tot in ewigheid”); op baie plekke is die tydgerigtheid egter van so ’n aard dat dit in die
verklaarproses “vertaal” moet word sodat dit duidelik kan wees dat dit wat God aan die eerste lesers
bekend gemaak het, ook op die latere lesers elkeen binne hulle eie tyd en omstandighede gerig is.
Hierdie laasgenoemde “vertaal”-proses staan bekend as hermeneuse. Hierdie aktiwiteit van
hermeneuse behels dat God se openbaring onveranderd tot die hedendaagse mense in hulle eie situasie
en omstandighede kom.
Hermeneutiese vertrekpunte

Die evaluering van eksegese
In die bestudering van die vraagstuk van vroue in die besondere dienste word daar, soos by ander
eksegetiese vraagstukke, van sekere voorveronderstellings en vertrekpunte uitgegaan. Alle eksegese en
hermeneuse wat oor die vraagstuk van vroue in die besondere dienste gedoen word, word in die lig
van hierdie voorveronderstellings en vertrekpunte beoordeel en word besluit of dit geoorloof of
ongeoorloof is. Geoorloofde eksegese en hermeneuse word verder aan die hand van die eksegetiese
raamwerk van die grammaties-historiese model beoordeel, naamlik of dit eksegeties houdbaar of
onhoudbaar is.351 Verder word ook geoordeel of dit eksegeties oortuigend is. Eksegese kan meer of
351

Die onderskeid tussen eksegeties houdbaar en eksegeties onhoudbaar berus op die oortuiging dat God
se Woord wel sy openbaring van die vasstaande, onveranderlike waarheid oor Homself, sy wil en ons
verlossingsweg bevat. Met die terme “eksegeties houdbaar/onhoudbaar” word dus gesê dat eksegese geweeg
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minder oortuigend wees. Vanweë ons menslike beperktheid en ons sondigheid, kan dit gebeur dat
eksegete wie se eksegese in die lig van die uitgangspunte geoorloof is en wat eksegeties houdbaar en
oortuigende eksegese doen, tog ’n Skrifdeel verskillend verstaan – selfs binne een kerkverband. In
sulke gevalle word in hierdie Rapport aangetoon waar die moontlike swak en sterk punte van dié
eksegese en hermeneuse is.

Grammaties-historiese eksegese as benadering
Grammaties-historiese eksegese is ’n hermeneutiese model waarin dit wat in die Bybel geskrywe
staan (= grammaties) die deurlopende norm vir die eksegese in sy geheel is. Hierby is ingesluit die
grammatiese aspekte van taal, styl, idioom en literêre genre. Uitgaande van die organiese inspirasie
van die Bybel en die gevolglike tydgerigtheid daarvan, word daarna gestreef om dit wat daar
geskrywe staan te verstaan binne die historiese situasie waarop dit gerig is. Dit hou ook in die
verrekening van die openbaringshistoriese konteks asook die historiese en die sosiale/ kulturele
omstandighede van die outeur en die eerste lesers.

Grammaties binne die grammaties-historiese benadering
Tekskritiese kontrole
Skryffoute wat daar in die handgeskrewe kopieë van die Bybel bestaan, is deur Tekskritiekwetenskaplikes so goed as moontlik geïdentifiseer en so ver as moontlik in hedendaagse gedrukte
uitgawes van die Bybelteks uitgeskakel. Deur gedrukte uitgawes met mekaar te vergelyk kan die
eksegeet tot ’n verantwoordelike keuse kom ten opsigte van die grondteks (Hebreeus, Aramees,
Grieks) waaruit eksegese gedoen moet word.
Grammatiese ontleding
Deur noukeurige ontleding van die grondteks stel die eksegeet vas wat die teks presies sê. Dit sluit
morfologiese, sintaktiese, semantiese en stilistiese ontleding in. Vanuit hierdie ontledings kan die
eksegeet moontlike misverstande waartoe vertalings mag lei, uit die weg ruim en ook belangrike
nuanses, beklemtonings en relasies binne die teks raaksien.
Tekstuele konteks van die perikoop en die boek
Deeglike verrekening van die tekstuele konteks van sowel die perikoop (paragraaf) as die boek waarin
die perikoop is, is baie belangrik, want so neem die verklaarder ’n voorsorgmaatreël dat hy/sy nie ’n
Skrifdeel buite sy verband verklaar nie.
(iii) Perikoopafbakening berus grootliks op die verklaarder se oordeel oor die gedagte-opbou van
die betrokke boek. Tog is afbakening nodig, omdat elke perikoop binne die geheel-argument
van die betrokke boek ’n spesifieke funksie vervul en die verklaring die funksie van dié
perikoop binne die argument van die hele boek moet verreken.
(iv) Die verklaarder moet hom/haar ook vergewis van die plek van die betrokke boek binne die
geheel-versameling van die Bybel. Hierdie verrekening hou nie net met die genre van die
betrokke boek rekening nie, maar verreken ook die plek wat die betrokke boek inneem binne
die geheel van die ontvouing van God se openbaring in die Bybel, in die geskiedenis.

Histories binne die grammaties-historiese benadering
Plasing binne die Bybel
Die openbaringshistoriese lyne
Elke Bybeldeel is deel van die geheel van die geskrewe Woordopenbaring van God en moet daarom
gelees word binne die groter openbaringshistoriese samehang van die Skrif. Dit beteken dat die
openbaringshistoriese lyne wat soos goue drade regdeur die Skrif loop, beskryf moet word en dat
aangetoon moet word hoe die betrokke Skrifdeel wat bestudeer word daarmee saamhang. Die
openbaringslyne van die Skrif soos dit in die Gereformeerde Belydenisskrifte saamgevat word dien as
basiese vertrekpunt en trek breedweg beskou saam in die openbaring van God se heerlikheid, sy wil,
en die mens se verlossing. Binne hierdie breë openbaringshistoriese lyne moet die eksegeet die
verskillende Skrifdele wat met ’n betrokke Skrifdeel/vraagstuk verband hou, tot ’n geheelbeskrywing
saamvoeg. Vir hierdie samevoeging van tersaaklike Skrifdele (Skrif-met-Skrif-vergelyking) het die
Skrifbeskoulike vertrekpunt van die duidelikheid van die Skrif die volgende implikasies:
moet word aan die eksegetiese raamwerk van die grammaties-historiese model. As eksegese wel aan die
vereistes van dié raamwerk beantwoord, word dit beskou as eksegeties houdbaar.
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In die gereformeerde hermeneutiek is die aksiomatiese en nie die problematiese die
vertrekpunt en daarom word in enige openbaringshistoriese/eksegetiese ondersoek altyd begin
by die Skrifdele wat duidelik(-er) oor ’n saak spreek en word vandaar beweeg na dié gedeeltes
wat minder duidelik sou wees. Die Skrif is hierdeur sy eie verklaarder.
Omdat God se openbaring ’n ontvouende karakter het, moet in ag geneem word dat later
Skrifdele op die vroeër dele berus en daarop voortbou, en dat dit dikwels ’n meer volledige
perspektief op die onderhawige saak gee.

Plasing binne die historiese konteks (sosiaal, ekonomies, polities en godsdienstig, ens)
Lees die Skrifdeel binne sy kultuurhistoriese konteks
God het elke boek in die Bybel binne die sosiale en politieke werklikhede van ’n spesifieke era laat
opteken en daarop gerig. Persone in die boeke was werklike persone wat deel van ’n dinamiese
samelewing uitgemaak het en met daardie samelewing in interaksie was. Die betrokke perikoop/boek
moet dus verklaar word met deeglike inagneming van die tersaaklike kultuurhistoriese gegewens wat
die Bybel self voorsien, aangevul deur tersaaklike gegewens uit ander antieke bronne.
Die benadering is ’n gebalanseerde kultuurhistoriese benadering,352 wat die kultuurhistoriese situasie
waarop die Skrifdeel gerig is, konstrueer. Met die oog hierop word data en verskynsels uit die era van
die betrokke boek ook op grond van literatuur kontemporêr met die betrokke Bybelboek bestudeer en
beskryf in terme van die funksies en/of verskynsels binne die destydse samelewing. Alhoewel die
kultuurhistoriese konteks van ’n hele boek van belang is, is dit nie voldoende om die ondersoek
daartoe te beperk nie. Ook dit wat spesifiek vir die betrokke perikoop tersaaklik is, moet ondersoek
word. In praktyk behels dit die volgende:
( ) Boek: Sake ten opsigte van die kultuurhistoriese konteks van die hele boek, sluit
dinge in soos die ligging van die woonplek van die eerste lesers, die
bevolkingsamestelling van daardie stad/gebied, die politieke omstandighede van die
stad/gebied, die gangbare godsdiens(te) en filosofiese stromings, ens.
(i) Perikoop: Vir die konstruksie van die kultuurhistoriese konteks van die betrokke
perikoop, moet die perikoop self gefynkam word om te bepaal watter sosiale,
politieke en/of godsdienstige fasette van die lewe van die eerste lesers tersaaklik kan
wees. Hierdie fasette word dan as’t ware die soekwoorde om inligting te versamel om
die kultuurhistoriese situasie te konstrueer.
(ii) Kanon: Data uit buite-Bybelse bronne wat op hierdie wyse bestudeer en beskryf
word, lewer ’n noodsaaklike bydrae tot die historiese perspektief op dit wat in
betrokke Skrifdeel gesê word. Daarom is dit, soos die apokriewe geskrifte waarvan
Artikel 6 van die NGB getuig, nuttig tot lering “vir sover hulle met die kanonieke
boeke ooreenstem. Hulle het egter geensins sodanige krag of gesag dat iemand deur
hulle getuienis enigiets van die geloof of van die Christelike godsdiens sou kan
bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander, die heilige
boeke, afbreuk doen nie”.

Die verhouding Ou Testament en Nuwe Testament353

Dit staan ook bekend as die sosio-historiese benadering. Die sosio-historiese benadering moet nie met
die sosiaal-wetenskaplike benadering verwar word nie Dié twee benaderings werk met dieselfde buite-tekstuele
gegewens: die sosiale en politieke omstandighede van die tydvak waarop die betrokke boek by sy ontstaan gerig
is. Die verskil lê in die metodes wat gebruik word om die gegewens by die konstruksie van die buite-tekstuele
konteks van die betrokke Bybelboek/perikoop te verreken. Die sosiaal-wetenskaplike benadering vertolk die
gegewens in terme van teorieë en modelle wat in die huidige tyd ontwikkel is op grond van data en verskynsels
in huidige samelewings (d.i. die “etiese benadering”); die sosio-historiese benadering beskryf en vertolk die
gegewens in terme van die funksies binne die destydse samelewing (d.i. die “emiese benadering”). Die
toepassing van die sosio-historiese benadering binne die grammaties-historiese model gaan uit van die
oortuiging dat die Skrif die produk van organiese inspirasie deur die Heilige Gees is en bied daarom geen ruimte
vir enige beskouing dat die Bybel die blote produk van die destydse samelewing was nie.
353
Hierdie afdeling is ’n verwerking van klasaantekeninge gemaak tydens ’n seminaar van prof JL Helberg
in 1978 binne die vak Ou Testament Hermeneutiek. Vgl. Helberg (1978:1-6).
352
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Die Ou Testament en die Nuwe Testament is gelykelik Woord van God, en dié twee Testamente vorm
’n eenheid. Tog is daar ’n onderskeid tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, en kan daar
met reg gevra word na die verhouding tussen die twee Testamente.
Die verbinding van ewewydige spanningslyne in die Persoon van Christus
Dit is Christus wat tussen die Ou en die Nuwe Testament staan en wat die Testamente skei sowel as
verbind. Deur die Persoon van Christus verbind God die ewewydige spanningslyne sáám en laat dit
ontvou tot die volkomenheid van die nuwe bedeling in die voleinding. Die feit dat die lyne in Christus
verbind word, hou onder andere ook in dat daar nie ’n ander waarheid in die Nuwe Testament
geopenbaar word as in die Ou Testament nie. Dit is dieselfde waarheid, wel in ’n ander en nuwe
historiese situasie geopenbaar. Die spanningslyne354 wat daar in die Ou Testament is, integreer
Christus in sy Persoon, veral in en deur sy sterwe en opstanding. Só bring Hy oordeel en genade saam;
só bring Hy dood en lewe saam. Hy bring ’n nuwe bedeling, ’n nuwe verbond, ’n nuwe testament. Dis
nog dieselfde verbond, woord, wet, genade, heerskappy; die situasie het egter nuut geword deurdat
God die spanningslyne daadwerklik histories bymekaar gebring het. God hét voluit gestraf én genade
bewys! God hét laat sterwe én nuwe lewe verwek! God het ’n wonder laat plaasvind deur dié dinge in
Christus te verenig. Vir dié persoon wat in Christus is, is die wet vervul, die oordeel voltrek, die
verlossing uit genade ’n werklikheid, en die lewe in hierdie bedeling ’n groeiende intieme verhouding
met God. Die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament kan slegs vanuit hierdie
vervulling in Christus ráák verstaan word.
Die gebruik355 van die Ou Testament in die Nuwe Testament
Dele uit die Ou Testament word op talle plekke in die Nuwe Testament aangehaal, veral in die eerste
drie Evangelies, die briewe van Paulus, Hebreërs en Openbaring. Party gedeeltes kan met groot
sekerheid as aanhalings geïdentifiseer word. Ander is net verwysings na Ou-Testamentiese gedeeltes
en nog ander is slegs toespelings op gedeeltes uit die Ou Testament. Die rede vir die aanhalings en
toespelings vanuit die Ou Testament is dat die skrywer, onder inspirasie van die Heilige Gees, met
hierdie aanhalings en toespelings daarin kon slaag om die boodskap wat hy in die nuwe bedeling wou
kommunikeer, des te effektiewer tuis te bring.
Die bedoeling van die Nuwe-Testamentiese skrywer met aanhalings en toespelings vanuit die Ou
Testament was nie altyd om die Ou-Testamentiese gedeelte binne die Ou-Testamentiese konteks te
hanteer of te verklaar nie. Dikwels was die skrywer se bedoeling eerder om sy eie argument of stelling
met die aanhaling of toespeling vanuit die Ou Testament te ondersteun. Gevolglik ontvang die
betrokke Ou-Testamentiese gedeelte dikwels ’n funksie in die Nuwe Testament wat dit nie met die
eerste oogopslag in die Ou Testament self gehad het nie. Dit sal gevolglik eensydig wees om OuTestamentiese gedeeltes te verklaar bloot op grond van hoe die betrokke gedeelte in die Nuwe
Testament gebruik en toegepas word.

Tersaaklike vertrekpunte vir hermeneuse
Gereformeerde hermeneuse
Gereformeerde hermeneuse is die proses waarin die resultaat van die hele eksegeseproses
(grammaties-historiese analise en die sintese), waarin vasgestel is wat God in die betrokke Skrifdeel
openbaar, oorgebring word na die leser/hoorder vandag.
Die verrekening van die huidige konteks in die hermeneuse
Die tersaaklike fasette van die huidige konteks (sosiaal, ekonomies, polities en godsdienstig, ens)
moet só in die hermeneuse verreken word dat dit tot ’n geldige toespitsing van die eksegese lei.
Dikwels maak ’n geldige konstruksie van die sosiale en politieke omstandighede waarop die betrokke
Bybelboek gerig is, dit moontlik om skerp en akkuraat te bepaal watter tipe sosiale en politieke
situasies vandag vanuit die eksegese van die betrokke perikoop “belig” kan word. Die betrokke
perikoop skryf dus self voor op watter tipe sake in die huidige situasie die teksboodskap gerig is.
Die onderskeid tussen indikatief en imperatief
Geen meganies-grammatikale onderskeid nie
354

Voorbeelde van hierdie spanningslyne is die feit dat God ondanks die sonde, tog ’n intieme persoonlike
verhouding met gelowiges vestig; dat Hy ondanks die dood as gevolg van die sonde van die eerste mensepaar, die menslike geslag laat ontstaan; dat die “dag van die Here” sowel oordeel as verlossing inhou, ens.
355
Met “gebruik” word nie bedoel dat die Nuwe Testament die Ou Testament bloot as ’n gebruiksartikel
hanteer en dat die eenheid tussen die twee Testamente misken word nie.
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Taalkategorieë en openbaringskategorieë val nie altyd saam nie. ’n Werkwoord waarvan die
grammatikale modus imperatief is, kan nie noodwendig as ’n openbaringsimperatief beskou word nie
(Joh 2:19). Net so kan ’n grammatikale indikatief nie noodwendig as ’n openbaringsindikatief aanvaar
word nie (1 Tess 4:7). Daar is dus nie ’n meganiese manier om tussen die verlossingsindikatief
(heilsfeit) en -imperatief (-opdrag) van ’n Skrifdeel te onderskei nie. Die feit van die moontlike
verwarring met die grammatikale onderskeidings indikatief en imperatief maak dit wenslik om liewer
in hierdie Rapport die terme heilsfeit(e) (i.p.v. indikatief) en opdrag(te) (i.p.v. imperatief) te gebruik.
Sintaktiese en stilistiese merkers
Die verhouding tussen die heilsfeit en opdrag is van só ’n aard dat die opdrag altyd konkluderend op
die heilsfeit volg. Daarom kan dit die eksegeet van hulp wees om op te let vir sintaktiese en stilistiese
merkers wat ’n konkluderende funksie het (vgl. Labuscagne 1981:29-31, en die tabel van De Klerk &
Van Rensburg 2005:36). Daar lê egter geen vaste model hierin nie en daarom sal ook na ander
hulpmiddels vir die eksegese gekyk moet word om tussen heilsfeit en opdrag te onderskei.
Konteks
Dikwels kan die eksegeet, sonder formele sintaktiese of stilistiese aanwysers, vanuit die konteks
geldige afleidings maak oor wat in ’n gegewe Skrifdeel as heilsfeit en wat as opdrag bedoel is.
Historiese stof, poëtiese stof, profetiese stof en briewe is nie bedoel om op dieselfde manier gelees te
word nie. Ook die retoriese konteks (gedagte-struktuur), kultuurhistoriese konteks,
openbaringshistoriese konteks en die konteks van die hele Skrif moet hierby in ag geneem word.
Retoriese konteks
Die retoriese konteks van ’n Skrifdeel kan beskryf word op grond van ’n ontleding van die gedagtestruktuur (GSO, vgl. Coetzee 1988:23 en die ontleding van gedagte-opbou op makrovlak, vgl. De
Klerk & Van Rensburg 2005:37-49). ’n Belangrike deel van gedagtestruktuurontleding is juis om die
samehang tussen die verskillende struktuur-komponente aan te dui. Indien dit uit die gedagtestruktuur
blyk dat twee of meer gedagtes konkluderend of oorsaaklik saamhang, kan die eksegeet die
moontlikheid van ’n heilsfeit-opdrag oorweeg.
Kultuurhistoriese konteks
Om te onderskei tussen opdragte wat as blywende opdragte bedoel is en opdragte wat bloot situasiegerig is, oftewel: om te onderskei tussen opdragte met normatiewe gesag en dié met historiese gesag,
moet die eksegeet die teks binne sy kultuurhistoriese konteks plaas.356
By die vasstelling of ’n bepaalde opdrag slegs deel uitmaak van die kultuurhistoriese inkleding van
die teks of nie, is die hermeneutiese reël dat die Skrif sy eie Verklaarder is, deurslaggewend. Met
ander woorde: die eksegeet kan nie net op grond van buite-tekstuele bronne of bloot subjektiewe
oorwegings besluit dat ’n bepaalde Skrifopdrag as kultuurhistoriese inkleding beskou kan word nie,
maar die Skrif self moet daarvan blyke gee.
Samevattend blyk dit dat die eksegeet veral aandag moet gee aan die begronding van elke opdrag in
die Skrifdeel. Opdragte wat in ’n geopenbaarde heilsfeit begrond is, kan normaalweg as ’n blywende
opdrag beskou word; opdragte wat in kultuurhistoriese argumente begrond is, kan normaalweg as
situatiewe opdrag beskou word.
(Openbarings-)historiese konteks
Veral in historiese stof is daar dikwels nie ’n formele gedagtestruktuur waaruit die samehang tussen
heilsfeit en opdrag aangedui kan word nie. In sulke gevalle kan die samehang soms uit die historiese
situasie afgelei word.357
Konteks van die hele Skrif
Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek
356

Hierby moet egter gewaak word teen die idee dat sekere opdragte (dié met normatiewe gesag) tydgerig is terwyl ander opdragte (dié met slegs historiese gesag)
ook tydgebonde is. Opdragte met historiese gesag bly steeds deel van die tydgerigte inkleding van die Skrif.

357

’n Voorbeeld hiervan Matt 14:14-21: In die perikoop twee opdragte van Jesus wat as grammatikale
imperatiewe weergegee word. Jesus se opdrag (imperatief): “Bring dit (brode en visse) hier vir My” (14:18),
en daarna (14:19) sy bevel vir die skare om op die gras te gaan sit. Beide opdragte is op die historiese situasie
gerig. Dit is nie bedoel as blywende opdragte met normatiewe gesag vir alle tye nie, alhoewel dit beslis
historiese gesag het. In die wonder het Jesus wel onteenseglik ’n heilsfeit geopenbaar wat ongeskrewe
openbaringshistories daarin opgesluit lê, naamlik dat Hy kan doen wat menslik onmoontlik is. Hy ís die
Messias, die Seun van God. En, hierop gegrond, is ook die ongeskrewe opdrag: Glo in Hom!
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In die onderskeid tussen heilsfeit en opdrag is dit nodig om die openbaringshistoriese gerigtheid van
die betrokke Bybelboek in ag te neem.358
Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel
In die eksegese behoort elke opdrag binne die konteks van die openbaringsgeskiedenis geplaas te
word om binne daardie konteks te oordeel of dit bedoel is as ’n blywende opdrag of nie.359

Skrif-met-Skrif-vergelyking
Direk in aansluiting by die breë openbaringshistoriese lyne van die Skrif is die eksegetiese proses van
Skrif-met-Skrif-vergelyking. Om tussen heilsfeit en opdrag in ’n bepaalde Skrifdeel te onderskei, kan
ander uitsprake elders in die Skrif rigtinggewend wees.360
Onderskeid tussen fokuspunt en bysaak
Sintaktiese en stilistiese merkers
In die breë gesien, kan as vertrekpunt geneem word dat die grammatikale hoofsin die fokuspunt van ’n
Skrifdeel sal stel en bysinne en deelwoordfrases die bysake. Aan die ander kant is daar in die Nuwe
Testament ook talle voorbeelde van hoofsinne wat bysake stel en bysinne wat die fokuspunt van die
teks bevat (Ef 3:14-19).361
Konteks
Retoriese konteks
Nog veel meer as by die onderskeid tussen heilsfeit en opdrag is gedagtestruktuurontleding van
belang vir die onderskeid tussen fokuspunt en bysake in ’n perikoop. ’n Voorbeeld hiervan word
gevind in die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar (Luk 18:9-14).362
Kultuurhistoriese konteks
Soms kan ook die kultuurhistoriese konteks lig werp op wat as fokuspunt van ’n perikoop beskou
moet word. ’n Voorbeeld hiervan is uitgewerk deur De Klerk & Van Rensburg (2005:52-63) met 1
Petrus 2:11 – 4:19.363
(Openbarings-)historiese konteks
Soos by die onderskeid tussen heilsfeit en opdrag kan die historiese konteks waarin ’n perikoop staan
’n sterk aanduiding gee van waar die fokuspunt daarvan gesoek moet word. Voorbeeld hiervan die
geskiedenis van Jesus se begrafnis (Matt 27:57-66).364
358

As voorbeeld Matt 14:14-21. Hierbo is daarop gewys dat die ongeskrewe opdrag in hierdie perikoop
neerkom op: Glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Hierdie opdrag sluit ten nouste aan by die
openbaringshistoriese gerigtheid van die Evangelie volgens Matteus, naamlik om mense te laat glo dat Jesus
die Messias van God is.
359
’n Voorbeeld hiervan is die opdrag in Hand 15:28-29: “Want die Heilige Gees en ons het besluit om
verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers en van
bloed en van wat verwurg is en van hoerery.” Indien egter die lyn vanaf die Ou- na die Nuwe-Testamentiese
Skrifopenbaring gevolg word, is dit duidelik dat die ou seremoniële wette in Christus hulle vervulling bereik
het en daarom nie meer bindend is nie.
360
Weer eens Matt 14:14-21 as voorbeeld: Die konklusie dat die ongeskrewe opdrag van die perikoop
neerkom op “Glo!”, word in die lig van ’n ander Skrifuitspraak duidelik: Markus 6:52 getuig dat die wonder
van die brode bedoel was om mense tot geloof te bring.
361
De Klerk (1988:44-46) se ontleding van Ef 3:14-21.
362
’n Gedagtestruktuurontleding van die perikoop laat blyk ’n rings-komposisie (diamantstruktuur). Aan die
begin (18:9) noem Lukas die fokuspunt van die gelykenis: Jesus vertel die gelykenis met die oog op mense
wat dink dat hulle in hulleself regverdig is en op ander neersien. Aan die einde van die perikoop gaan dit oor
wie werklik geregverdig is. Die fokuspunt van die gelykenis is nie in die optrede van die Fariseër en die
tollenaar nie maar in die feit dat God ons voor Hom regverdig stel.
363
Aangesien die eerste lesers van die Petrusbrief se sosiale en politieke omstandighede dié was van
vreemdelinge (= uitlanders) en bywoners wat baie deur die landsburgers veronreg is, was hulle geneig om
hulleself te verdedig deur terug onreg te pleeg. Daarom wil Petrus hulle oortuig om juis te midde van hulle
uitlanderskap hulle steeds te gedra soos God dit wil hê. Hierdie algemene opdrag word in 1 Pet 2:11-12
aangetref en kan geneem word as fokuspunt van die hele volgende onderdeel van die brief (2:11 – 4:19).
364
Die fokuspunt van hierdie perikoop is, histories beskou, 27:60: Jesus is begrawe. Ander historiese feite word
as bysake gestel wat uiters belangrike ondersteuning aan die historiese feit van Jesus se begrafnis bied. Dit is
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Konteks van die hele Skrif
Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek
Ter illustrasie dien die perikoop Lukas 6:1-11. Geplaas binne die konteks van Lukas 4-6, blyk dit dat
die Evangelis ’n reeks insidente beskryf waarin telkens aangetoon word dat Jesus waarlik die Here
is.365 Hieruit blyk dit dat 6:5 die fokuspunt van die perikoop bevat: Jesus is Here óók van die Sabbat.
Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel en Skrif-met-Skrif vergelyking
In ’n sekere sin het elke Skrifdeel ’n besondere plek binne die geheel van die Skrifopenbaring en moet
dit ook binne daardie geheel verstaan word. Dit geld natuurlik ook vir die fokuspunt van so ’n
Skrifdeel. ’n Voorbeeld van ’n perikoop wat kwalik anders as vanuit die breë openbaringshistoriese
lyne van die Skrif verstaan kan word, is die geslagsregister van Jesus in Matt 1:1-17.366
Teologiese sintese as donum interpretationis
Met die inligting wat uit die analitiese deel van die eksegese (bogenoemde) versamel is, moet die
eksegeet nou oorgaan tot die belangrikste deel van die Skrifuitleg, naamlik die sintese. Van die
eksegeet word onderskeidingsvermoë geverg wat slegs die Heilige Gees aan hom kan verleen en dit is
wat bekend staan as die donum interpretationis (die gawe van interpretasie). Die gawe wat die Gees
tot interpretasie gee, is egter nie iets soos ’n “inwendige lig” wat buite die Skrif om gegee word nie.
Die eksegeet ontvang dit juis ín sy besigwees met die Skrif. Ook die sintese is onderworpe aan
wetenskaplike kontrole. Die gewone wetenskaplike weg is dat die sintese sorgvuldig van al die
onderdele van die Skrifdeel rekenskap moet gee – van opdrag én heilsfeit, van fokuspunt én bysaak.
Die sintese mag nie die betekenis van die teks verlê tot iets anders as wat daar staan nie. Eerder wil dit
deurdring tot die kern van die openbaring van God in die teks en wil dit in die hermeneuseproses
hierdie openbaring oordra na die omstandighede van vandag. Dit kom uiteindelik by die vraag: Wat
openbaar God hier aan ons, aan my? (vgl. Grosheide 1929:66).
Hermeneuse as gawe van profesie
Ten einde te kan sê wat God “hier, vandag” sê, gaan die sintetiese eksegese oor na wat as die
hermeneuseproses bekendstaan. Dit is die proses waarin die resultaat van die hele eksegeseproses
(grammaties-historiese analise en die sintese) waarin vasgestel is wat God in die betrokke Skrifdeel
openbaar, na die leser of hoorder vandag oorgebring word. Vir die hermeneuseproses is daar nie
vasgestelde reëls nie. Hierby is die gawe van profesie wat God deur sy Gees gee, onontbeerlik (vgl.
Rom 12:6-7; 1 Kor 14:3). By die proses van hermeneuse is dit belangrik dat die eksegeet ook ’n
analise maak van eie sosiale konteks. Natuurlik beteken dit nie dat die sosiale konteks van die
hoorders bepalend mag wees vir wat God sê nie, of ’n veto kan plaas op die resultaat van die eksegese
nie. Daarom geld dieselfde wetenskaplike kontrole by die hermeneuse as wat by die teologiese sintese
geld: dit moet berus op die resultate van die eksegese en sorgvuldig rekenskap gee van al die
onderdele van die teks – opdrag, heilsfeit, fokuspunt en bysaak.
Geen meganiese reëls nie
Aangesien die hele eksegeseproses, in sy grammatiese fasette en in sy historiese fasette,
maar veral in die proses van sintese en hermeneuse in werklikheid nie sonder die
interpretasiegawe van die Heilige Gees kan geskied nie, is dit nie moontlik om dit as blote
meganiese toepassing van hermeneutiese reëls te beoefen nie. Ook in die bepaling van wat
werklik God se blywende opdrag vir ons vandag is en wat slegs as situatiewe opdragte
beskou kan word, in die bepaling van wat die fokuspunt van ’n Skrifdeel is en wat bysake is,
moet die Skrifverklaarder biddend werk dat die Heilige Gees hom die insig sal gee om te
interpreteer en met die gawe van onderskeiding besig te wees.

365
366

sake soos wie Hom begrawe het (27:57-59), die ooggetuies van sy begrafnis (27:61), die verseëling van die
graf deur die Jode (27:62-66).
Jesus is Here oor die demone (4:31-37), Here oor siekte (4:38-40), Here van alle skepsels (5:1-11), Here oor
siekte (5:12-26). En nou, in 6:1-11, is die fokuspunt weer Jesus se Here-skap: Hy is Here óók van die Sabbat.
In die geslagsregister word die verbondslyn vanaf Abraham (1:1) tot by Christus getrek. Vanuit
openbaringshistoriese oorwegings is dit duidelik dat die geboorte van Jesus juis die vervulling van die
beloftes van die verbond was. Matteus 1:1 vermeld ook duidelik dat Christus “die seun van Dawid” is.
Vanuit Skrif-met-Skrif-vergelyking is ook die openbaringshistoriese betekenis van Dawid duidelik: hy is die
koning uit wie se nageslag die Messias gebore sou word. Beide die verbondslyn (Abraham) en die
koningslyn (Dawid) word in 1:1 saamgetrek, wat dan as fokuspunt van die geslagsregister van Jesus beskou
kan word.

60
6

Bevinding t.o.v. Hermeneutiese Model
Hierdie hermeneutiese model verskil nie in beginsel (vertrekpunte sowel as uitkomste) van
vorige hermeneutiese modelle wat in studies van die GKSA gebruik is in die
bestudering van die Skrif oor die saak van vroue in die besondere dienste nie.
Hierdie hermeneutiese model gee ’n verdieping in sekere aspekte van die hermeneutiese
proses terwyl ander prosesse en die betekenis daarvan meer volledig as in vorige
modelle uitgewerk word.
Hierdie hermeneutiese model hou nie in dat enige bestaande Sinodebesluite verander moet
word nie.
Die funksie van die vrou in die kerk in die algemeen
Sinode 2003 het ’n studie van Deputate oor die plek van die vrou in die kerk goedgekeur (Acta
2003:559). Daarmee is hierdie deel van die Kommissie-opdrag (1.1 A 3.2.4) afgehandel.
Beswaarskrifte teen besluit van Sinode 2003 (Acta 2003:591, E4) ingedien tydens Sinode 2006

Opdrag ten opsigte van Beswaarskrifte
Pt. 2.2.1.3 van die Rapport van die Ad hoc-kommissie rakende die implikasie(s) van die
slaag van die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal het betrekking: “Die
Beswaarskrifte teen die besluit van Sinode 2003 rakende die vrou in die amp van
diaken (Acta 2006:417-556 – uitgesluit die Beswaarskrif van Part Sinode Bosveld).
Hierdie Beswaarskrifte het ordelik op die tafel gekom, is nie behandel nie en moet
derhalwe afgehandel word.”
Opdrag 3.2.1 lui dan: “Die Kommissie moet alle onafgehandelde sake uit Sinodes 2000 tot
2009 oor die vrou in die kerk ondersoek en die volgende Sinode in die lig van hulle
studie adviseer oor die behandeling en/of afhandeling daarvan.”

Kerkregtelike beredenering
Die Beswaarskrifte (Acta 2006:417-556) teen die genoemde besluit (Acta 2003: E4, p 591)
het ordelik op tafel van Sinode 2006 gekom (verwys 9.1.1 hierbo).
Die Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Bosveld teen besluite van die Nasionale Sinode
2003 – Vrou in die amp, slaag op grond van beredenering gegrond op art 31 en 46
KO (Acta 2006:412).
Die konsekwensie van die slaag van genoemde Beswaarskrif van Partikuliere Sinode
Bosveld teen die besluit van Sinode 2003 wat vroue tot die amp van diaken toegelaat
het, is dat alle regsgronde vir beswaar vir verdere ingediende en ordelik op tafel
geneemde beswaarskrifte verwyder is.
Die Sinode het opdrag gegee dat alle onafgehandelde sake gehanteer moet word (vgl. 1.1 A
3.2.1 hierbo) wat die Beswaarskrifte teen die besluit van Sinode 2003 insluit (vgl. 1.1
A 2.2.1.3 asook 10.1.1). Kerkregtelik is die agenda van Sinode 2006 (insluitend die
res van die Beswaarskrifte) egter ordelik afgehandel (hulle regsgronde vir beswaar is
verwyder) en kan die só afgehandelde Beswaarskrifte nie deur ’n volgende
vergadering sonder meer as deel van sy agenda gehanteer word nie.
Die argumente soos vervat in die beswaargronde van die betrokke Beswaarskrifte moet, as
dit geoordeel word nodig te wees, van nuuts af met in agneming van sowel verdere
ontwikkelings in studie as besluite geneem deur kerklike vergaderings, volgens die
bepalings van art 46 KO op tafel van kerklike vergaderings gebring word.

Kerkregtelike bevinding
Die agenda van Sinode 2006 is reeds ordelik afgehandel en dit sluit die betrokke
Beswaarskrifte in (verwys 9.2.3 hierbo, in besonder).
’n Vergadering (Sinode 2009) kan nie as deel van sy agenda beskou dit wat reeds by ’n
vorige vergadering ordelik afgehandel is nie.
Sake wat by ’n vorige vergadering ordelik op tafel gekom en afgehandel is, kan alleen op ’n
volgende vergadering ordelik ter tafel geneem word as aan die bepalings van art 31
en art 46 KO beantwoord is.

Sake vir besluitneming
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Alhoewel die Agenda van Sinode 2006 ordelik afgehandel is, kan daar steeds besware teen Sinode
2003 bestaan (die besluit waarteen die Beswaarskrifte gerig was). Sodanige besware kan met
inagneming van die bepalings van die Kerkorde (Sinodes 1991/1994) en relevante Sinodebesluite
(aangaande die vrou) by ’n volgende toepaslike kerklike vergadering ingedien word.
Die vrou in dienste van ouderling en bedienaar van die Woord

Inleiding
Die vertrekpunt is dieselfde as wat 1988 se Deputate in die inleiding tot hulle Studierapport gestel het:
“Daar is nie ’n teks in die Bybel waarin spesifiek gesê word of vroue in die besondere ampte mag dien
of nie ... Wie dan ’n Bybelgefundeerde standpunt oor hierdie sake en oor die algemene plek van die
vrou in die kerk wil formuleer, is daarop aangewese om uit ander Skrifuitsprake afleidings te maak”
(Bylae, 1988:23). Die bestudering van alle tersaaklike Skrifgegewens (soos hier onder in 10.2 tot
10.13 uiteengesit), en die verrekening van tersaaklike kerkregtelike vertrekpunte (soos in 4
uiteengesit), tersaaklike Skrifbeskoulike vertrekpunte, tersaaklike hermeneutiese vertrekpunte, en die
besluite van Sinode 2003, het tot twee teenoorstaande gevolgtrekkings gelei:
• dat geslag nie bepalend mag wees by die oorweging van wie tot die besondere dienste
verkiesbaar is nie, en
• dat vroue alleen in die besondere diens van diaken mag dien en nie in die besondere diens van
ouderling en predikant nie.
Die argument wat uiteindelik tot hierdie twee uiteenlopende gevolgtrekkings kom, is egter vir
ongeveer 90% gelykluidend. Daarom word dit as één dokument aangebied, met ’n duidelike
aanduiding in kolomme waar daar verskil van mening bestaan.
Die neerslag van die bestudering van die tersaaklike Skrifgegewens word onder die volgende
hoofpunte aan die orde gestel:367
10.2 Vroue in die Ou-Testamentiese tyd
10.3 Die vrou volgens die Evangelies
10.4 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van Efesiërs 5:21-33
10.5 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Petrus 3:1-7
10.6 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van Galasiërs 3:26-29
10.7 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Korintiërs 11:2-16
10.8 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Korintiërs 14:26-40
10.9 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 2:8-15
10.10 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 3:1-16
10.11 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 5:3-16
10.12 Tersaaklike eksegese en hermeneuse van Romeine 16:1-2,7
10.13 Samevatting van eksegetiese en hermeneutiese gevolgtrekkings
Hierna word tot twee teenoorstaande gevolgtrekkings gekom oor die rol wat geslag behoort te speel by
die oorweging van wie tot die besondere dienste verkiesbaar is (10.14), en volg aanbevelings oor wat
die Sinode op grond hiervan vir die praktyk van kerkwees moet besluit (10.15). Die aard van die
verskil tussen die standpunte word laastens aan die orde gestel (10.16).

Vroue in die Ou-Testamentiese tyd368

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).
In hierdie verhouding is die een nie minderwaardig ten opsigte van die ander nie (Gen 2:18:
die vrou is “sy gelyke”; Gen 2:23: “Een soos ek”). Albei is na die beeld van God
geskep (Gen 1:27); albei ontvang die regeeropdrag van God (Gen 1:28); albei is in
367

368

Die eksegese en hermeneuse van die tersaaklike perikope steun grootliks op die GTV-studie deur Breed, Van
Rensburg & Jordaan (2008), ’n publikasie waaraan die volgende persone meegewerk het: Braam Krüger,
Callie Coetzee, Danie Snyman, Dries du Plooy, Gerard Meijer, Henk Stoker, Jacques Howell, Kobus van der
Walt, Piet Venter, Ronald Bain, Sarel van der Merwe, en Wim Vergeer). Die bronne in Breed, Van Rensburg
& Jordaan (2008) vermeld, word nie in dié rapport herhaal nie.
In die Rapporte aan Sinode 1988 en 2003 is omvattende behandeling van vroue in die Ou-Testamentiese tyd.
Dit word nie hier weer herhaal nie.
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die huwelik op mekaar aangewese (Gen 1:24; 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.
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 (Gen 2:24);
sy vrou staan hom by as hulp wat by hom pas (Gen 2:18).369 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”).
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 (Gen 2:18).
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 in die huwelik inneem, is nie die 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).
Die sondige heerssug van die man oor die vrou tree in die Ou-Testamentiese samelewing
duidelik na vore. 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 1975a: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.
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.370
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 NuweTestamentiese kerk wel bepaalde elemente van die Ou-Testamentiese dienste van
profeet, priester en koning bevat.
Gevolgtrekking
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.
Daar is in die Ou Testament voorbeelde van vroue wat 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).
Debora het ook in die regeeramp van rigter gedien (en – alhoewel nie legitiem nie – het Atalia [2 Kon
11] as koning gedien).

369

Dit is opmerklik dat die woord vir hulp in die Ou Testament meestal gebruik word t.o.v. God as hulp; dit dui
dus nie op ’n minderwaardige posisie nie.
370
Atalia het nie op legitieme wyse koning geword nie. Die probleem met haar koningskap is egter nie
geslagtelik van aard nie.
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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 OuTestamentiese dienste van profeet, priester en koning bevat. Soos Sinode 2003 (Acta 2003:571,
3.5.4.6) besluit het: “Die ampte/besondere dienste van die N.T. kan nie sonder meer na dié van die
O.T. herlei word nie.”

Die vrou volgens die Evangelies371

Vroue as gelowiges
Dit is opmerklik dat vroue se geloof en gehoorsaamheid voluit in die Evangelies erken word en dat dit
dien as aangetekende voorbeelde vir die kerk. Hulle geloofsbelewing en -belydenis kry voluit plek
(Matt 9:22 + Mark 5:34 + Luk 8:48; Matt 15:28; Mark 12:42; 14:9; Luk 1:6, 24-25, 38, 60; 2:19, 22,
33, 37, 51; 7:50).
Vroue word tot opregte berou en bekering aangespoor (Luk 23:27-31) en van hulle word geloof en
geestelike insig verwag (Luk 24:5-6).
Die Here lei vroue om hulle geloof te verwoord en voor ander te bely (Joh 4:28-29; 11:27).
Vroue as deel van die wyer dissipelkring
Vroue het Jesus tydens sy aardse bediening gevolg (Matt 27:55 + Mark 15:41 + Luk 23:49, 55) en
saam met Hom gereis (Luk 8:1-3). Hulle was ook deel van die skares wat deur Jesus onderrig en
genees is (Mark 6:34, saamgelees met Matt 14:21; Matt 15:30-31, 38).
Vroue is ook individueel, net soos mans, voluit deur Jesus bedien met sy Woord372 en met genesing.373
Jesus het dit selfs as ’n prioriteit vir vroue gestel om van Hom te leer (Luk 10:41-42).
Die Here se goedheid aan vroue bring by medegelowiges vreugde (Luk 1:58).
Vroue het gemaklike toegang tot Jesus gehad en het Hom met vrymoedigheid genader met versoeke
(Matt 15:25; 20:20; Joh 11:3).
Vroue as profetesse en getuies
Die Heilige Gees laat vroue profetiese uitsprake maak. Soms was dit aanvanklik in ’n klein kring,
maar die feit dat hierdie uitsprake in die Bybel opgeneem is, het dit profesie vir die kerk van alle tye
laat word (Luk 1:41-44, 46-56). Soms was die profetiese optrede in die openbaar (Luk 2:36-38). Die
profesieë van Maria en Anna word in dieselfde konteks as dié van Sagaria en Simeon genoem (Luk 1
en 2).
Jesus het vroue as getuies toegelaat (Joh 4:28-29,39) en hulle ook doelbewus gestuur om sy getuies te
wees (Matt 28:7-8,10 + Mark 16:7,9-10 + Luk 24:9-10 + Joh 20:17-18).
Na Jesus se hemelvaart is die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort. In die verduidelikende preek van
Petrus oor die gebeure het hy onder meer uit Joël 2 die volgende aangehaal: “Ek sal my Gees uitstort
op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree ... Ja, op my dienaars en my dienaresse
sal Ek in daardie dae my Gees uitstort en hulle sal as profete optree” (Hand 2:17-18). Later in die boek
Handelinge (21:9) word verwys na die vier ongetroude dogters van Filippus wat die gawe besit het om
te profeteer.
Vroue as moeders
By die geboorte van die wegbereider (Johannes die Doper) word Elisabet in dieselfde mate as Sagaria
meegereken en ingeskakel (Luk 1:13). So ook word die pa en die ma by die opwekking van hulle
dooie dogtertjie genoem (Luk 8:51).
In Jesus se geslagsregister word die name van verskeie vroue spesiaal vermeld, waarmee hulle plek en
rol in die ontplooiing van God se verlossingsplan belig word (Matt 1:3, 5-6, 16).
Maria as moeder neem deel aan die uitvoering van die godsdienstige verpligtinge ten opsigte van haar
en Josef se seun, Jesus (Luk 2:22 [hulle]), en neem by geleentheid die inisiatief in vermanende
navraag (Luk 2:48). Ook sy as moeder word geëer deur die kind Jesus se onderdanigheid aan haar
(Luk 2:51).
371

In die Rapporte aan Sinode 1988 en 2003 is omvattende behandeling van die vrou volgens die Evangelies. Dit
word nie hier weer herhaal nie.
372
Vgl. Matt 15:26; 20:20-23; Joh 4:7-26; 8:10-11; 11:20-27.
373
Vgl. Matt 8:15 + Mark 1:31 + Luk 4:39; Matt 9:22 + Mark 5:34 + Luk 8:47; Matt 15:28 + Mark 7:29; Luk
8:2, 54; 13:10-17.
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Aan die kruis word die vrou juis as moeder op ’n besondere manier deur Jesus versorg (Joh 19:26-27).
Vroue as bedieners/versorgers
Vroue het Jesus en sy apostels bedien (Matt 8:15 + Mark 1:31 + Luk 4:39; Matt 27:55 + Mark 15:4041; Joh 12:2). Jesus wys egter dat hierdie dienswerk nie mag geskied ten koste van hulle geestelike
gemeenskap met Hom of hulle geloofsgroei nie (Luk 10:41-42). Vroue het die Here ook gedien met
stoflike bydraes en eie middele (Luk 8:1-3; Mark 12:42 + Luk 21:2).
Vroue het Jesus se liggaam eerbaar versorg, met besondere dankbaarheid vir sy vergewende genade
(Luk 7:37 ev) en met besondere aanvoeling ten opsigte van sy begrafnis (Matt 26:12 + Mark 14:8 +
Joh 12:7). Selfs ná sy dood wou hulle sy liggaam eervol versorg (Mark 16:1 + Luk 23:56; 24:1).
Vroue deur Christus waardig geag
Jesus het die Hellenistiese wêreld se belangstelling in die vrou as objek van seksuele begeerte skerp
afgewys (Matt 5:28; Bylae-1988, 5.1).
Ook het Jesus vroue gebruik as getuies van die beslissende gebeurtenis in sy verlossingsoorwinning,
naamlik sy opstanding uit die dood (Matt 28:10; Joh 20:17; Bylae-1988, 5.2).
Verder het Jesus ook nie gehuiwer om in sy optrede teenoor vroue teen bepaalde gebruike en
gewoontes van daardie tyd in te gaan nie (bv. deur in die openbaar met ’n vrou te praat, Joh 4:27).
Samevatting (Goedgekeur deur Sinode 2003, Acta 2003:564)
Vroue word in hulle geloofslewe op dieselfde vlak as mans geag.
Vroue is ongehinderd deel van die wyer kring van die volgelinge van die Here Jesus.
Vroue word deur die Here ook as profete en getuies gebruik.
Die vrou as moeder het ’n besondere en unieke rol in God se werk en wêreld.
Vroue het ’n besondere rol gespeel in die fisiese versorging van en bediening aan die
Here Jesus en die apostels.
Jesus ag vroue hoog ten spyte van hulle sosiale posisie in die destydse wêreld.
Jesus se optrede teenoor vroue het die verlossende aard van sy bediening
beklemtoon. Hy het die vrou opgehef om saam met die man gelyk en
gelykwaardig voor God te wees.
Gevolgtrekking
Dit is duidelik dat Jesus vroue en mans gelykwaardig behandel. Hierdie
gelykwaardigheid kan behels dat mans en vroue dieselfde roeping en taak
van die Here ontvang. Punte 10.3.1 – 10.3.6 gee nie op sigself uitsluitsel oor
die vraag of vroue vandag tot besondere dienste geroep kan word of nie. Daar
kan egter ook nie afgelei word dat daar ’n beletsel daarop is nie.
Die feit dat Jesus geen vrou as een van die twaalf dissipels geroep het nie, kan nie as
grond dien om die verkiesbaarheid van vroue tot die besondere dienste te
verbied nie.
Hierdie gevolgtrekkings klop met die besluit van Sinode 2003: “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” (Acta 2003:591, 1).

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van Efesiërs 5:21-33
Die argument van Efesiërs
Die basiese tema van die brief is die hoofskap van Christus oor die kerk, wat sy liggaam is.374 Hierdie
tema word in die brief ontplooi in vier hoofdele: die briefaanhef (1:1-2), ’n tweede deel wat handel oor
God se verlossende werk, in besonder oor wat Christus se hoofskap oor die kerk in beginsel behels
(1:3 – 3:21), ’n derde deel met opdragte op grond van God se verlossingswerk, in besonder hoe die
hoofskap van Christus in die praktiese lewe van die gelowiges gestalte moet kry (4:1-6:20), en die
briefslot (6:21-24).
In die derde hoofdeel (4:1 – 6:20) roep Paulus die gelowiges op om, aangesien hulle as kerk die
liggaam van Christus is, hulle lewens in ooreenstemming te bring met die roeping wat hulle van God
ontvang het (4:1). Hy gee praktiese riglyne vir die handhawing van eenheid onder gelowiges (4:2-16).
374

By Kolossense gaan dit weer oor die feit dat Christus wat Hoof van die kerk is, ook Hoof is van die kosmos.
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Daarna volg ’n opdrag om te breek met die ou sondige mens en om volkome volgens die wil van God
te lewe en heilig te wees (4:17 – 5:5). Paulus roep hulle ook op om as mense van die lig te lewe (5:620), en om binne die verskillende gesagsverhoudings in die huishoudings van destyds te leef soos God
dit wil hê (5:21 – 6:9). Hy gee verskeie samevattende opdragte om tot die einde toe op die pos te bly
(6:10-20).
Die ontstaan van Efesiërs
Dit kan nie met sekerheid bepaal word wanneer Paulus hierdie brief geskryf het nie en ook nie
waarvandaan nie. Dit is nie eers duidelik of hy die brief spesifiek aan die Efesiërs geskryf het nie.375
Wat wel duidelik is, is dat hy ’n gevangene is (Ef 3:1; 4:1; 6:20). Drie plekke waar Paulus ’n
gevangene was, is bekend: Efese, Sesarea en Rome. Indien aanvaar word dat die brief wel aan die
Efesiërs geskryf is, was die plek waar Paulus die brief geskryf het, waarskynlik nie Efese nie, want
waarom sal hy aan die Efesiërs ’n brief skryf terwyl hy self in Efese is? Sesarea en Rome bly dus oor.
Paulus was ongeveer in die jare 57-60 gevangene in Sesarea, en ongeveer gedurende 61-63 in Rome
(en dalk weer in 66-67). Dit is nie maklik om met absolute sekerheid tussen die twee moontlikhede te
kies nie.
Vir die doeleindes van die verdere argument aanvaar ons dat Paulus in Rome was toe hy die
Efesiërbrief geskryf het (dus 61-63 nC). Baie gelowiges van oral oor het hom as gevangene besoek,
onder andere Tigikus van Efese, saam met wie Paulus dié brief teruggestuur het (6:21).
Die eerste lesers van die Efesiërbrief en hulle wêreld
Efesiërs 5:21-33 handel oor die regte perspektief ten opsigte van die verhouding tussen man en vrou in
die huwelik. Hierdie gedeelte sou kon dien as korrektief op die sondige toestand ten opsigte van die
huwelik wat destyds algemeen voorgekom het. Die gedragsvoorskrif dat die man in die huwelik oor sy
vrou moet heers en dat die vrou aan haar man onderdanig moet wees, was tipies nie net van die
Judaïsme nie. Ten minste sedert die tyd van Plato (ongeveer 380 vC), en juis in die tyd wat Paulus sy
briewe skryf, is daar verskeie dokumente met opdragte aan die vrou om aan haar man onderdanig te
wees.376 Die hele idee dat daar in hierdie verhouding (soos ook in die verhouding met die staat en die
verhouding tussen ’n eienaar en sy slaaf) noodwendig ’n heerser en ’n onderdaan moet wees, is dus in
die destydse samelewing as aksiomaties aanvaar.
Tersaaklike eksegese van Efesiërs 5:21-33
Paulus is besig om, onder leiding van die Heilige Gees, te wys hoe die gelowige sy lewe van elke dag
moet inrig. By 5:21 kom hy by riglyne vir Christene se gedrag binne verskillende gesagsverhoudings.
Eers gee hy ’n algemene beginsel vir alle gesagsverhoudings (5:21)377 en dan gee hy gedragsriglyne vir
drie spesifieke verhoudings:
• Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik (5:22-33)
• Die verhouding tussen ouers en kinders (6:1-4)
• Die verhouding tussen eienaars en slawe (6:5-9)
Die algemene beginsel vir alle gesagsverhoudings (5:21)

375

376

377

Die verwysing na “Efese” in 1:1 is nie in die vroegste manuskripte vervat nie, sodat die geadresseerdes in 1:1 dan net
getipeer word as: Aan almal wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Hierdie aanhef beteken dus dat die brief nie aan
’n spesifieke gemeente gerig is nie, maar aan die gelowiges oral in daardie omstreke. Uit die inhoud van die brief lyk dit of
dit inderdaad die geval is. Die brief is onpersoonlik: daar is nie (soos in Paulus se ander briewe) verwysings na kennisse nie
en geen groeteboodskappe aan spesifieke persone nie. Uit 1:15 blyk dit ook dat hy onlangs gehoor het van die lesers se
bekering, wat nie heeltemal van toepassing kan wees op die Efesiërs nie; hy het immers vir langer as twee jaar daar
gewerk. Dit lyk dus asof die Efesiërbrief ’n omsendbrief is wat Paulus saam met Tigikus gestuur het om die gelowiges in die
hele Klein-Asië te bemoedig en te versterk, sonder om aandag te gee aan probleme wat in ’n spesifieke gemeente
voorkom. Die gemeente in Efese was dalk die eerste besoekpunt vir Tigikus op sy rondreis in Klein-Asië.

Balch (1981:23-62) toon met aanhalings en beredenering aan dat die tersaaklike klassieke topoi wat by Plato
en Aristoteles voorgekom het, bekend was by en bespreek is deur groeperings wat in die eerste eeu aktief
was, naamlik die Middel-Platoniste, die Peripatetici, die Stoïsyne, die Epikuriërs, die Hellenistiese Jode en
die Neo-Pithagoreërs.
Daar is ook twee ander moontlike funksies wat 5:21 kan hê: (1) Dié vers kan verstaan word as die
inleidingsvers slegs van die perikoop oor die huweliksverhouding, sodat die opdrag tot onderdanigheid aan
mekaar net van toepassing is op die huweliksverhouding (5:21-33). (2) Dié vers kan verstaan word as die
afsluiting van die voorafgaande perikoop (5:6-21), sodat die opdrag tot onderdanigheid aan mekaar bloot vir
gelowiges in die algemeen in hulle verhouding met mekaar geld, en nie spesifiek vir die huweliksverhouding
of die verhouding tussen eienaars en slawe of die verhouding tussen ouers en kinders nie.
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Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsverhoudings is: Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar
onderdanig (
"
# #!
)! Die uitdrukking “uit eerbied vir Christus”
( # #!
– in vrees vir Christus) beteken dat Christus se verhouding met ons en ons
verhouding met Hom die bepalende faktor in ons gesagsverhoudings moet wees. Albei partye in die
gesagsverhouding, sowel die gesagsdraer as die gesagsonderdaan, word opgeroep om hulle
verhouding met mekaar op Christus te modelleer en wel op so ’n wyse dat sy hoofskap oor die kerk
daardeur tot uitdrukking gebring word. Nie net wat Christus wil hê nie, maar ook Christus se eie
optrede word dus as model voorgehou. Paulus pas hierdie beginsel toe op al drie die genoemde
gesagsverhoudings; slegs die verhouding tussen man en vrou in die huwelik (5:22-33) is egter
tersaaklik vir die doeleindes van hierdie ondersoek.
Breë gedagte-opbou van die perikoop
Eers gee Paulus die opdrag aan die vroue (5:22-24), daarna die opdrag aan die mans (5:25-30); daarna
noem hy dat die huwelik ’n afskaduwing is van die verhouding tussen Christus en die kerk (5:31-33a)
en hy gee ’n samevattende opdrag aan man en vrou (5:33b).
Opdrag aan die vrou nie in isolasie te verstaan nie
Soos altyd met opdragte aan twee partye in ’n verhouding (bv. ouers-kinders, en eienaars-slawe), kan
die opdrag aan die vrou (5:22-24) nie op sigself reg verstaan word nie, maar net in terme van die
opdrag aan die ander party, naamlik die man. God se opdrag aan die vrou is: “Soos die kerk aan
Christus onderdanig is, moet die vroue in alles aan hulle mans onderdanig wees” (5:24:
"!
", Z
*
). Op sigself geneem, sou
hierdie opdrag (en dit is deur die eeue dikwels daartoe misbruik!) die standpunt ondersteun dat die
vrou in absolute sin onder die heerskappy van die man is. Eers wanneer die opdrag aan die man egter
daarmee saamgelees word, word dit moontlik om die opdrag aan die vrou reg te verstaan. Die opdrag
aan die man is: “Julle moet julle vroue liefhê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe vir haar
afgelê het” (5:25:
,
7
!
[
). Dit is dus nie ’n geval van een (die vrou) wat onderdanig is en die ander (die
man) wat heers nie. Eerder is dit ’n geval van man en vrou wat – uit eerbied vir Christus – aan mekaar
onderdanig is. Hierdie wedersydse onderdanigheid word in die volgende verse gedifferensieer en
verbesonder.
Uitsluitende opdragte aan man en vrou?
Oppervlakkig geoordeel, klink dit asof die vroue net moet onderwerp en die mans net moet liefhê
(5:22-25). Dit is egter nie geval nie. In 5:21 staan dit reeds duidelik dat albei partye aan mekaar
onderdanig moet wees. Elders in die Bybel is nóg ’n ander opdrag wat albei partye omvat, naamlik dat
alle gelowiges mekaar moet liefhê (1 Joh 4:7). Onderdanig wees en liefhê geld dus vir alle gelowiges.
In die huwelik word hierdie twee opdragte nou verbesonder: vir die vrou word die opdrag verbesonder
ten opsigte van die onderdanigheidsopdrag. Alle gelowiges moet aan mekaar onderdanig wees, maar
in die huwelik is dit die besondere taak van die vrou. Vir die man, aan die ander kant, word die opdrag
verbesonder ten opsigte van die liefhê-opdrag, en wel op só ’n wyse dat die man se hoofskap Christus
se hoofskap weerspieël. Alle gelowiges moet mekaar selfkruisigend liefhê, maar in die huwelik is dit
die besondere taak van die man. Man en vrou moet mekaar dus albei liefhê en albei moet aan mekaar
onderdanig wees, maar in die huweliksverhouding moet die vrou uitmunt in onderdanig-wees aan haar
man en die man in selfverloënende liefde vir sy vrou.
Geen opdrag dat mans oor hulle vroue moet heers nie
Die hoofskap van die man oor sy vrou is deur God gegee (vgl. Gen 1-2), wat die man die
leidinggewende vennoot in die huweliksverhouding maak. Dié verhouding is egter vanweë die
sondeval verwring (vgl. Gen 3:16). As gevolg van dié sondige toestand blyk dit dat in baie kulture
mans, ook Christenmans, dink hulle moet oor hulle vroue heers. Hierdie perikoop uit Efesiërs maak dit
egter baie duidelik dat die opdrag van die Here nie is dat die man oor sy onderdanige vrou moet heers
nie, maar dat sy hoofskap behels dat hy haar só lief moet hê soos Christus as Hoof ons, sy kerk, wat sy
liggaam is, liefhet en leiding gee. ’n Man moet dus bereid wees om alles vir sy vrou op te offer, soos
Christus Homself vir die kerk laat kruisig het. Sy vrou se welsyn moet vir die man die hoogste
prioriteit wees. Hy moet vir haar net so goed sorg as vir sy eie liggaam. As hy só optree, sal sy vrou dit
nie moeilik vind om aan hom onderdanig te wees nie, want sy kom twee dinge agter: hoe haar man
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saam met haar net die Here as Baas ( 9
) erken, en hoe hy, in uitlewing van sy hoofskap, homself
in liefde vir sy vrou gee.
Die huweliksverhouding as beeld vir die verhouding tussen ons en die Here
Paulus sê dat daar in die huweliksverhouding tussen man en vrou ’n diep geheimenis opgesluit lê en
hy pas dit toe op die verhouding tussen Christus en die kerk (Ef 5:32). Dit is interessant hoe Paulus die
rolle hier omruil. Eers het hy die verhouding tussen Christus en die kerk voorgehou as voorbeeld vir
die verhouding tussen man en vrou in die huwelik: die vrou moet aan haar man onderdanig wees soos
die kerk aan Christus onderdanig is (Ef 5:24). Net so is die man die hoof van die vrou soos Christus
die hoof van die kerk is (Ef 5:23). Ook moet hy sy vrou liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy
lewe vir haar afgelê het (Ef 5:25). Maar dan stel Paulus weer dat God die verhouding tussen man en
vrou gebruik om die geheimenis van die intieme eenheid tussen Christus en die kerk sigbaar te laat
word (Ef 5:31-32).
Hierdie feit maak ’n groot appèl op elke egpaar. Elke man is geroep om die liefdevolle,
selfopofferende hoofskap van Christus oor sy kerk sigbaar uit te beeld deur self op te tree as
liefdevolle, selfopofferende hoof vir sy vrou. Elke vrou is geroep om deur haar liefdevolle
diensbaarheid en gehoorsaamheid aan haar man toonbeeld te wees van die gehoorsame en diensbare
liefde van die kerk aan háár Hoof, Christus. Hierdie verklaring is in ooreenstemming met die tema van
die Efesiërbrief as geheel: Die kerk as liggaam van Christus, die Hoof.
Die egpaar moet besef dat God hulle huwelik gebruik om die mens (ook die egpaar self) iets te laat
begryp van die wonderlikheid van die verhouding tussen ons, as bruid, en ons Bruidegom, Jesus
Christus.
Gevolgtrekking
Efesiërs 5:21-33 gee riglyne vir huweliksmaats se verhouding met mekaar. Oppervlakkig gelees, lyk
dit asof Paulus met sy opdrag dat die vrou onderdanig moet wees, aansluit by die gangbare
leefstylonderrig in verband met die gedrag van ’n vrou teenoor haar man. Dit blyk egter dat Paulus die
onderdanigwees-opdrag stel as ’n praktiese gevolg van die feit dat die kerk die liggaam is van
Christus, haar Hoof (Ef 1:22; 5:23). Verder sou hierdie opdrag vir die eerste lesers/hoorders ’n
regstelling wees op die samelewingskode waaraan hulle gewoond was (Ef 2:2-3). Paulus bring hierdie
korrektief aan deur telkens te wys op die implikasies van Christus se hoofskap:
• Die basiese opdrag aan huweliksmaats (Wees ... aan mekaar onderdanig! Ef 5:21) maak die
onderdanigheidsopdrag op albei die huweliksmaats van toepassing. En – Christus word as die
enigste Kurios in die verhouding geproklameer deurdat man en vrou aan mekaar onderdanig
moet wees uit eerbied vir Christus (Ef 5:21).
• Die onderdanigheid wat die vrou teenoor haar man moet betoon, word op twee wyses
gekwalifiseer: (1) dit moet as model neem die onderdanigheid van die kerk teenoor Christus,
en (2) dit moet verstaan word in terme van (en as keersy van) die opdrag aan die man om sy
vrou lief te hê soos Christus sy bruid, die kerk, lief het (vgl. 10.4.4.5 hierbo).
• Die man kry nie – anders as in die gangbare leefstylonderrig – die opdrag om toe te sien dat sy
vrou aan hom onderdanig moet wees nie, maar presies die teendeel: sy hoofskap oor die vrou
moet Christus se hoofskap oor die kerk weerspieël deurdat hy homself vir sy vrou laat
“kruisig”, en haar “voed en versorg” (
#
, 5:29). Sy vrou se onderdanigheid
moet dus nie met “verstandig heers” beantwoord word nie, maar met nog groter
onderdanigheid: met liefde soos Christus s’n vir sy kerk.
• Efesiërs se korrektief op die skeeftrekking in die samelewing beteken nie dat die hoofskap van
die man beëindig word nie. Eerder is dit ’n geval dat die wyse van die man se hoofskap geyk
word op Christus se hoofskap. In praktyk beteken dit dat die man verstandige en liefdevolle
leiding in die huwelik behoort te neem. Waar ’n vrou egter op spesifieke terreine meer gawes
as haar man het, behoort sy haar gawes ten volle te kan aanwend, maar wel op só ’n wyse dat
sy haar man se hoofskap daarin erken.
Hiermee het Paulus nie net riglyne vir huweliksmaats gegee oor hoe hulle in die sondige samelewing
van destyds hulle Christenskap in die huwelik moes uitleef nie, maar
• hy het ook daarop gewys dat die huwelik ’n sigbare illustrasie van Christus se hoofskap oor sy
kerk is (Ef 5:32);
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hy het met sy opdragte aan die vrou en die man veroorsaak dat die vrou-minagtende
samelewingskode oor die huwelik mettertyd sou inplof.
Toepassing op geslag in die besondere dienste
Uit Efesiërs 5:21-33 kan nie afgelei word of die vrou in die besondere dienste mag dien al dan nie.
Hierdie Skrifdeel werp wel eerstens waardevolle lig op hoe Christus se hoofskap oor sy kerk die vrou
se optrede jeens haar man bepaal en die man se optrede jeens sy vrou. Tweedens is dit duidelik dat die
vrou en die man se rolle in die huwelik nie omruilbaar is nie, maar dat daar ’n beperking op die vrou
en die man lê: sy is nie hoof vir haar man nie, en hy moet haar liefhê soos Christus die gemeente
liefhet.
Die implikasies hiervan is die volgende:
• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, kan nie net so op
haar kerklike funksionering oorgedra word nie. Tog bied dit binne die geheel van die
openbaringshistoriese raamwerk oor die kerklike funksionering van vroue belangrike
bydraende getuienis. In hierdie verband moet in aanmerking geneem word dat die verhouding
van die vrou tot haar hoof/Hoof in Efesiërs 5:21-33 haar posisie in die huwelik pertinent binne
die raamwerk van God se koninkryk (Christus se hoofskap) stel. Hierdie feit werp wel
belangrike lig op die verstaan van ander verbandhoudende Skrifgegewens.
• Die feit dat die hoofskap van die man en die onderdanigheid van die vrou geyk moet wees op
die verhouding tussen Christus as Hoof en die kerk as sy liggaam, hou die volgende in:
o Die man se leiding aan sy vrou binne die huwelik moet met liefde, sorg en selfverloëning
geskied, net soos Christus sy kerk lei. Die eis van liefdesoptrede in navolging van
Christus beperk dus die man se leidinggewing, ’n beperking wat hy met liefdevolle
onderdanigheid moet aanvaar.
o Die vrou se onderdanigheid impliseer nie slaafse onderhorigheid nie. Sy moet ruimte hê
om haar gawes voluit te beoefen. Tog, soos die kerk in liefdevolle onderwerping aan
Christus van harte gewillig is om haarself nie in Christus se plek te stel nie, so is dit ook
met die vrou in die huwelik. Sy sal haar gawes op so ’n wyse beoefen dat sy daarmee
aantoon dat sy haar man se hoofskap erken en in ag neem. Daar is dus bepaalde
beperkings op die uitoefening van die vrou se gawes wat sy met liefdevolle
onderdanigheid moet aanvaar.
•

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Petrus 3:1-7
Die argument van 1 Petrus
Die eerste Petrusbrief is ’n tipiese eerste-eeuse brief met ’n briefaanhef (1:1-2), ’n briefliggaam (1:35:11) en ’n briefslot (5:12-14). Die briefliggaam (1:3-5:11) bestaan uit ’n inleidende gedeelte (1:3-12)
waarin God geloof en erken word omdat Hy die gelowiges núút verwek het (1:3 –
"
).
Die res van die liggaam van die brief bestaan uit vier groot opdragte, wat juis bou op die heilsfeit dat
die gelowiges núút verwek is deur God:
• Die eerste opdrag (1:13-25) roep die gelowiges op om hulle hoop te vestig op God se
genade en om te sorg dat hulle lewenswandel heilig is.
• Die tweede opdrag (2:1-10) spel uit wat die weergeborene se plig ten opsigte van
persoonlike groei en ten opsigte van saamgroei met medegelowiges is.
• Die derde opdrag (2:11 – 4:19) voorsien gedragsvoorskrifte vir vreemdelinge en bywoners.
Eers word die basiese beginsel gestel: die gelowiges moet hulle altyd goed gedra (2:11-12).
Daarna word die beginsel toegepas op verskillende verhoudings, waaronder die verhouding
met die huweliksmaat (3:1-7).378
• Die vierde opdrag (5:1-11) gee riglyne vir die gedrag van gelowiges binne die kerk.
Die ontstaan van die brief
Die aanname is dat Petrus, die apostel, hierdie brief ongeveer in 65 nC geskryf het, waarskynlik vanuit
Rome, in die brief aangedui as Babilon (5:13). Daar is niks bekend oor Petrus se moontlike vroeëre
verhouding met gelowiges in die omstreke waarheen die brief gestuur is nie (die provinsies Pontus,
Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië). Dit is ook nie bekend onder wie se bediening hierdie gemeentes
378

Die ander verhoudings waarop die basiese beginsel toegepas word, is op die verhouding met die
landsowerheid (2:13-17), met werkgewers (2:18-25), met die naaste in die algemeen (3:8-12), en die houding
teenoor en reaksie op veronregting (3:13 – 4:19).
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tot stand gekom het nie. Uit die brief self is dit duidelik dat hy hierdie gelowiges wat geweldige lyding
moes verduur vanweë ernstige veronregting, bemoedig en vertroos, en riglyne gee om as uitlanders
veronregting te hanteer, onder andere binne die huwelik.
Die eerste lesers van 1 Petrus en hulle wêreld
Baie van die eerste lesers het waarskynlik voor hulle bekering die Joodse geloof aangehang. Ander
was weer deel van een of ander van die inheemse godsdienste. Die skrywer noem die geadresseerdes
vreemdelinge van die verstrooiing (
"
– 1:1). Hierdie vreemdelingskap kan op
twee sake dui. Eerstens kan dit hulle politieke status as uitlanders aandui, naamlik dat hulle as
uitlanders geen burgerregte het in die gebied waar hulle woon nie. Hulle is dus bywoners, uitlanders
wat wel verblyfreg het, maar niks meer as dit nie – met die slegte ekonomiese gevolge daarvan.
Tweedens kan dit hulle geestelike “uitlanderskap” aandui, naamlik dat hulle ná hulle bekering burgers
van die hemel geword het. Hulle is egter nie net uitlanders nie, maar mense wat verspreid woon
(
) oor ’n groot gebied. Die rede vir hulle verspreidwoning word nie in die brief genoem nie.
Dit kan wees dat hulle deel is van die verstrooiing van die Jode, dié kategorie Jode van wie daar in
Handelinge 2:9-10 sprake is (kyk ook Hand 6:9; 8:4). Hulle het egter nou ’n nuwe status: die skrywer
noem hulle die uitverkorenes (
– 1:1).
Gedurende die grootste deel van daardie eerste eeu is die gelowiges nie fisies vervolg nie en dit is
waarskynlik ook nie die geval met die mense aan wie Petrus skryf nie. Die gelowiges het egter gebuk
gegaan onder allerhande vorms van diskriminasie en veronregting in die samelewing. Hierdie optrede
het van drie kante af gekom: die Romeinse owerhede, sommige Jode379 en onbekeerde lede van die
betrokke huishoudings. Die Joodse godsdiens was in feitlik al die Romeinse stede ’n “toegelate
godsdiens”. Toe die Christene nog deur die owerhede as ’n Joodse afskeidingsgroep beskou is, het
hulle baie leefruimte gehad. Die enigste voorwaarde was dat hulle hul nie skuldig moes maak aan
bedrywighede of leerstellings wat as staats- of samelewingsondermynend beskou kan word nie. Dit
was waarskynlik eers ’n hele ruk nadat hierdie brief geskryf is dat Christene amptelik en
georganiseerd vervolg is. Tot op daardie stadium was die aard van die vervolging waarskynlik slegs
sosiale etikettering en diskriminasie.
Die meeste veronregting het dus in die kleiner kring van die huishoudings van destyds plaasgevind. In
elke huishouding het die hoof van die huis feitlik algehele seggenskap oor sy vrou, kinders, bediendes
en slawe gehad. Hierdie posisie van gesag het tot gevolg gehad dat die ondergeskiktes, juis ook vroue
binne die huwelik, soms baie swaar gekry het as die huisbaas nie ook ’n Christen geword het nie.
Tersaaklike eksegese van die perikoop 1 Petrus 3:1-7
Die hoofsaak van 3:1-7 is dat God se opdrag aan huweliksmaats blý geld, ook in ’n samelewing waar
dit mode en aanvaarbaar is om in die huwelik teen die vrou te diskrimineer.
Eers praat Petrus taamlik uitvoerig met die vrou (3:1-6) en daarna op ’n baie versigtige en
diplomatiese wyse ook kortliks met die man (3:7).
Die vrou se reaksie op veronregting in die huwelik
In 1 Petrus 3:1-7 is daar dus nie in die eerste plek algemene riglyne vir die huwelik nie (soos wat daar
wel te vind is in Ef 5:21-32 en Kol 3:18-19). Dit gaan in 1 Petrus 3:1-7 spesifiek oor die gelowige
vrou se plig as haar man onredelik of ongelowig is, en die gelowige man se plig teenoor sy vrou – dit
alles in ’n samelewing waar diskriminasie teen die vrou aanvaarbaar en algemene praktyk is, en waar
die man se godsdiensvoorkeure ook van die vrou verwag is.380
Die samelewingsposisie van die vrou
Buite die kerk is vroue nie as gelykes deur hulle mans beskou of behandel nie. In die kerk het vroue
egter hulle menswaardigheid terug gekry en is hulle as persone in eie reg behandel. Dit het
waarskynlik in baie huwelike spanning veroorsaak, veral as die man ’n ongelowige gebly het. Verder
379
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was die owerhede ook baie gesteld daarop dat nuwe godsdiensbewegings nie die ordelike
funksionering van die huishoudings en dus die staat moes ondermyn deur vroue meer seggenskap te
gee as wat hulle tradisioneel gehad het nie. Christenvroue het dus in ’n moeilike situasie beland, en
daarom hierdie riglyn oor hoe hulle teenoor hulle mans moet optree, juis omdat hulle (onbekeerde)
mans waarskynlik deur die vroue se nuwe vryheid bedreig gevoel het.
Eensydige onderdanigheid?
Hier in 1 Petrus 3:1 kry net die vrou, anders as wat in Efesiërs 5:21 gebeur, die opdrag om aan haar
man onderdanig te wees. Hierdie opdrag word egter in 1 Petrus 3:7 gebalanseer met die opdrag aan die
man om aan sy vrou eer te bewys omdat sy saam met die man mede-erfgenaam is van die lewe as
genadegawe. Die man moet dus, in die taal van Efesiërs 5, nie sy hoofskap misbruik om oor sy vrou te
heers nie. Die man word dus per implikasie ook in 1 Petrus tot onderdanigheid geroep. Hierdie
onderdanigheid is egter anders as dié van die vrou, in dié opsig dat die man uitdruklik die opdrag kry
om eer aan sy vrou te bewys.
Mede-erfgename van die lewe
Petrus herinner die mans dat hulle vroue saam met hulle mede-erfgename is van die lewe as
genadegawe (
$
– 3:7). Hierdie stelling gee die deurslag. ’n Man
wat nou sy vrou domineer, plaas ’n vraagteken oor sy eie deelhê aan die lewe as genadegawe. Die
effek van hierdie deurslaggewende stelling sou waarskynlik eers later in sy volle krag blyk. Voor God
is man en vrou gelykelik erfgename van die lewe, en die implikasie wat mettertyd sy volle uitwerking
sou hê, is dat huweliksmaats teenoor mekaar moet optree soos in Efesiërs 5 uitgespel word: hulle
verhouding met mekaar moet geyk wees op die verhouding tussen Christus as hoof en sy liggaam, die
kerk.
Die plek van uiterlike versiering
Uiterlike versiering word nie met 3:3-4 se skynbare verbod daarop, afgeskryf of verbied nie. Dit word
net in perspektief geplaas. ’n Mens moenie dink dat jy met uiterlikhede ’n onredelike huweliksmaat
suksesvol gaan verander of meer toegeneë teenoor jou gaan maak nie. Blywende verandering kan net
bewerk word as jou maat sien dat jy innerlike adel het. Hierdie “adel” moet opreg uit jou hart kom,
sonder enige rolspel of maskers.
Sara se verhouding met Abraham as voorbeeld
Petrus noem een voorbeeld uit “die ou dae”, naamlik Sara (3:5-6). ’n Mens kan aflei dat Petrus weet sy
lesers het hoë agting vir Sara en dat hulle graag met haar wil identifiseer. Sy argument is dat ’n vrou
haar man se hoofskap moet erken soos Sara met Abraham gemaak het deur hom haar “heer” te noem.
Petrus hou hierdie voorbeeld aan vroue voor om na te volg, selfs wanneer hulle mans onredelik
teenoor hulle optree.
Huweliksprobleem veroorsaak ’n kortsluiting in geloofslewe
As getroudes nie gehoor gee aan die opdrag in 1 Petrus 3:1-7 nie, sal dit ’n kortsluiting in hulle
geloofslewe veroorsaak. Dit is eintlik ’n algemene waarheid: as ’n gelowige iets doen wat hy/sy weet
nie God se goedkeuring wegdra nie, affekteer dit sy/haar verhouding met God en dan kan die persoon
nie bid nie (3:7).
Gevolgtrekking
Die algemene opdragte van Efesiërs en Kolossense word in 1 Petrus 3:1-7 veronderstel en dit dien as
vertrekpunt. Die paragraaf 1 Petrus 3:1-7 gee ’n toepassing daarvan in baie besondere omstandighede:
• ’n Vrou se plig as haar man onredelik (en/of ongelowig) is: Preek vir hom sonder
woorde – met jou leefstyl.
• ’n Man se plig teenoor sy vrou in ’n samelewing waarin diskriminasie teen die
vrou aanvaarbare en algemene praktyk is: Moenie neersien op haar nie, maar
bewys eer aan haar, omdat jy weet dat julle voor God gelykelik erfgename van
die lewe is.
Die beginsels op grond van bogenoemde is duidelik: (1) As God vir jou ’n opdrag gee oor jou
verhouding met jou huweliksmaat, mag die uitvoering van daardie opdrag nooit afhanklik wees van
jou maat se optrede teenoor jou nie. (2) ’n Lisensie wat die samelewing mag gee om veronregtend
teenoor jou maat op te tree, is geen vrypas om dit maar te doen nie; God eis dat jy julle gelyke
erfgenaamskap van die lewe voor Hom demonstreer deur eer aan jou (swakker) maat te bewys.
Dit blyk dat God die Heilige Gees vir Petrus as skrywer lei om nie net opdragte vir huweliksmaats te
gee vir hulle verhouding met mekaar in en ten spyte van die sondige samelewing waarin hulle hulle
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bevind nie, maar om daarmee saam ook die beginsels te stel wat uiteindelik sal veroorsaak dat
huweliksmaats mekaar in geen opsig as minderwaardig beskou nie.
Toepassing op geslag in die besondere dienste
Op grond van 1 Petrus 3:1-7 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere dienste mag dien
al dan nie. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op hoe die vrou se optrede jeens haar man moet wees en die
man se optrede jeens sy vrou.
Die implikasies van bogenoemde oorwegings is die volgende:
• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, kan nie net so
oorgedra word op die kerklike funksionering van die vrou nie.
• Die onderdanigheidsopdrag aan die vrou word gehandhaaf, selfs as haar man nie ’n gelowige
is nie.
• Die opdrag aan die man om verstandig met sy vrou saam te lewe is ’n bevestiging van die
opdrag van Efesiërs 5:25 dat die man binne die huwelik met liefde, sorg en selfverloëning aan
sy vrou leiding moet gee. Trouens, in 1 Petrus 3:7 word die opdrag versterk: in sy
leidinggewing moet hy aan sy vrou ook eer betoon.
• Die feit dat die gelowige man en vrou se gelyke erfgenaamskap van die lewe beklemtoon
word, sluit aan by die getuienis van Galasiërs 3:28 dat sowel man as vrou in Christus een is en
deel het aan die genadeverbond van God.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van Galasiërs 3:26-29
Die doel van Galasiërs
Dit is uit die brief duidelik dat Paulus met hierdie brief vals leraars wat verwarring by die Galasiërs
gesaai het, bestry (1:8). Dit blyk uit gedeeltes soos 2:3-5, 11-14; 3:3-5; 4:8-11, 21-31; 5:1-4 en 6:12-13
dat die vals leraars Christus nie as Verlosser verwerp het nie, maar tog daarop aangedring het dat die
wet van Moses streng nagekom moes word. Dit is duidelik dat die besnydenis as vereiste gestel is (vgl.
6:13).
Dit wil verder voorkom of die leraars ook Paulus se gesag betwyfel het en dat Paulus in die brief sy
gesag as apostel verdedig (vgl. 1:1,12,15-17; 2:2,7-9).
In die bestryding van die vals leraars se leer beklemtoon Paulus veral twee sake:
1. Geregtigheid voor God word nie bekom deur werke van die wet nie, maar deur
geloof in Jesus Christus (2:16; 3:5,11,21).
2. Die ware vryheid wat die gelowige het, setel in Christus. Enersyds beklemtoon hy
dat die gelowige vry is van die slaweband van die wet en die sonde (vgl. veral Gal
3 en 4) en andersyds dat hierdie vryheid onder die leiding van die Gees uitgeleef
moet word – dit wil sê in heiligheid voor God (vgl. veral Gal 5 en 6).
Die doel van die brief kan soos volg opgesom word: “Paulus wil as apostel met dié brief die gelowiges
in Galasië oortuig dat regverdiging alleen verkry kan word deur die geloof in Jesus Christus en sonder
die werke van die wet. Verder wil Paulus die gelowiges oortuig dat hulle die vryheid wat hulle in
Christus het, nie moet misbruik nie, maar dit onder die leiding van die Gees moet uitleef.” Dié doel
van die brief werp die volgende lig op Paulus se woorde in 3:28:
1. Indien Paulus met die woorde “Jood of Griek” in 3:28 eintlik na besnedenes en
onbesnedenes verwys, is dit in ooreenstemming met die doel van die brief.
Paulus bestry immers die vals leraars wat aangedring het dat gelowiges hulle
moes laat besny. Paulus sou dan, in ooreenstemming met sy doel, beklemtoon
dat die besnydenis nie relevant is vir die mens se verlossing nie, aangesien
regverdiging alleen verkry word deur geloof in Jesus Christus.
2. Dit is nie duidelik hoe Paulus se verwysing in 3:28 na “slaaf of vryman” en “man
en vrou” inpas by die doel van die brief nie. Dit kom nie in die brief na vore dat die
vals leraars op enige wyse iets aangaande die verhouding tussen slaaf en vryman
en dié tussen man en vrou verkondig het nie.
Die argument van Galasiërs
Die hooftema van die brief is in 2:15-21: die gelowige word deur die geloof geregverdig en nie deur
wetsonderhouding nie. Paulus begin die brief met sy gebruiklike briefaanhef (1:1-5), stel dan duidelik
dat daar geen ander evangelie is as dié een wat hy verkondig nie (1:6-10) en dat Jesus Christus dit in
’n openbaring aan hom gegee het (1:11-12). Op grond van sy lewensgeskiedenis bewys Paulus dat sy
evangelie nie deur ’n mens uitgedink of aan hom vertel is nie, maar inderdaad die ware evangelie is
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(1:13-21). Teenoor die dwaalleer van regverdigmaking deur wetsonderhouding stel Paulus in Galasiërs
die ware evangelie van regverdigmaking deur die geloof. In 3:1-5 en weer in 4:8-20 vermaan hy die
Galasiërs omdat hulle wil terugval in die leer van wetsonderhouding. Ter verduideliking hiervan gee
Paulus drie voorbeelde:
• Eerstens neem hy Abraham as voorbeeld. Soos Abraham geregverdig is, nie deur
wetsonderhouding nie, maar deur geloof, so ook hulle (die Galasiërs), en dit in
Christus (3:6-19). Soos Abraham ontvang ook hulle geregtigheid as belofte (en dit
deur Christus) en nie as verdienste nie.
• Tweedens verwys Paulus na die nuwe verhouding waarin Christus ons stel. In 3:1925 wys hy op die nuwe verhouding tot die wet. Die wet is nie meer grond vir
regverdiging nie, maar die wegwyser van die geloof. In 3:26 – 4:7 wys hy op die nuwe
verhouding met God. In Christus is ons aangenome kinders van God en dus
erfgename van die belofte.
• Die derde voorbeeld is dié van Sara en Hagar. Paulus vra as ’t ware: Wil julle soos
kinders van ’n slavin (soos Hagar) self vir julle geregtigheid werk? Of: Wil julle as
kinders van die vrye (soos Sara) julle geregtigheid as belofte beërf?
Die UBS-teks (4de hersiene uitgawe) beskou Galasiërs 3:21-29 as ’n perikoop onder die opskrif
“Slaves and Sons”; inderwaarheid kan 3:26 – 4:7 beskou word as een groter perikoop wat handel oor
ons kindskap van God in Christus. Binne 3:26 – 4:7 vorm die gedeelte Galasiërs 3:26-29 ’n
subperikoop.381
Soos hierbo by 10.6.1 aangetoon is, argumenteer Paulus dat Jood-wees (wat die onderhouding van die
wet impliseer) en nie-Jood-wees (wat nie-onderhouding van die wet impliseer) nie volgens die
evangelie die grondslag mag vorm vir twee afsonderlike kategorieë mense met betrekking tot die
verlossing nie. Hy stel in Galasiërs 2:16 dat “’n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet
van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo”. In Galasiërs 3:14 word hierdie
tema spesifiek behandel: “Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan
die seën wat God aan Abraham toegesê het.”
In Galasiërs 3:15-25 word die argument in ’n sekere sin onderbreek om eers, aan die hand van die
testament-beeld, die verhouding tussen die wet en die belofte uiteen te sit. In Galasiërs 3:23-25 word
die voorlopige funksie van die wet uiteengesit, ’n funksie wat opgehou het toe die tyd van die geloof
aangebreek het. Die wet het, vanweë die sondeval, in plaas van die geregtigheid die vervloeking van
die mens bewerk. Deur die geloof word egter ’n verandering bewerkstellig: deur die geloof bring die
wet die mens by Christus uit, sodat deur die geloof nie net die Jode nie, maar almal wat in Christus
glo, deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. Die geloof word dus die kanaal
waarlangs ook nie-Jode deel aan dié seën kry (Gal 3:14).
Die subperikoop Galasiërs 3:26-28 begin met die relasiemerker :F (3:26) wat aandui dat Galasiërs
3:26-28 ’n stelling in die voorafgaande gedeelte motiveer, naamlik dat die geloof ’n verandering ten
opsigte van die uitsluiting van nie-Jode bewerkstellig. Almal (bedoelende Jode én nie-Jode) is kinders
van God.
Die ontstaan van Galasiërs
Paulus en Barnabas het tydens hulle eerste sendingreis ten minste drie stede in die Romeinse provinsie
Galasië besoek, naamlik Ikonium, Listra en Derbe (Hand 13:2 – 14:28). Ná die apostelvergadering
(Hand 15) word ten minste nog twee besoeke in Handelinge vermeld (Hand 16:6; 18:23). Paulus
verwys ook later in die brief na “die eerste keer” wat hy die evangelie aan hulle verkondig het (Gal
4:13).
Dit is onseker wanneer Paulus die brief geskryf het. Een moontlikheid is ongeveer 50-52 nC uit
Korinte aan die einde van sy tweede sendingreis (Hand 18), en ’n ander is ongeveer 55 nC (kort voor
die brief aan die Romeine geskryf is), ook uit Korinte (Hand 20:3). ’n Derde moontlikheid is ongeveer
49 nC, uit Antiogië, direk vóór die Apostelkonvent (Hand 15).
Paulus is reeds vroeg in sy bediening daarvan beskuldig dat hy die evangelie aangepas het om dit vir
die gelowiges uit die heidene meer aanvaarbaar te maak. Tydens die Apostelkonvent (Hand 15) is daar
uitsluitsel gegee dat die evangelie soos Paulus dit verkondig, die ware evangelie is (moontlik Gal 2:6).
Die Judaïseerders het egter voortgegaan om Paulus onder verdenking te plaas en oral verkondig dat
381
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gelowiges nie slegs in Jesus Christus kan glo om gered te word nie, maar ook die verpligtinge van die
wet en die Joodse tradisies moet nakom. In praktyk het dit daarop neergekom dat persone uit die
heidene eers Jode moes word voordat hulle Christene kon word.
Paulus skryf sy brief om die gelowiges in Galasië te oortuig dat die Judaïseerders ’n vals evangelie
verkondig. Hy verduidelik dat God vryspraak deur die geloof gee en nie deur die onderhouding van
die wet nie. Ook spel hy uit wat die praktiese implikasies van die nuwe lewe deur die Gees is.
Die eerste lesers van die Galasiërbrief en hulle wêreld
Die eerste lesers/hoorders van Galasiërs was waarskynlik hoofsaaklik nie-Jode voordat hulle Christene
geword het. Hulle lewe vóór hulle Christene geword het, word deur Paulus getipeer as die tyd toe
hulle nog geestelik onmondig was (4:3), slawe van wettiese godsdienstige reëls was (4:3) en nikswerd
afgode gedien het (4:8).
Die samelewing se rolverwagting van vroue
Die vroue uit die hoër klasse was volgens die Griekse en Romeinse tradisie verplig tot ’n nederige en
onopvallende lewenswyse. Die nuwer godsdienste het vroue egter groter vryhede en meer
statusgelykheid met mans as die tradisionele staatsgodsdienste toegelaat. Hierdie verskynsel is deur
persone uit die tradisionele godsdienste beleef as ’n bedreiging van die orde van die huishouding en
van die welsyn van die samelewing. Vreemde godsdienste is dus dikwels om hierdie rede as ’n sosiale
en politieke bedreiging beskou.
Waarom juis die teenstellings Jood/Griek, slaaf/vryman en man/vrou?
Dit is duidelik dat Paulus in elk van die drie groeperings, naamlik Jood/Griek, slaaf/vryman en
man/vrou telkens verwys na twee groepe wat op ’n manier met mekaar verband hou, maar tog teenoor
mekaar staan. Dit is verder duidelik dat Paulus met sy verwysing na Jood/Griek, slaaf/vryman en
man/vrou bestaande onderskeidings en skeidings (met betrekking tot rol en status) wat die lesers sou
herken, na vore bring.
In 3:28 kontrasteer Paulus bekende onderskeidings met die eenheid wat daar in Christus is. Teenoor
die Jood wat ingesluit is in die verbond wat God met Abraham gesluit het, stel hy die Griek as nieJood wat uitgesluit was van hierdie verbond (godsdienstig/etniese onderskeid). Teenoor die vryman
wat in die samelewing vryheid geniet het, stel hy die slaaf wat eintlik alle vryheid ontbeer het
(ekonomiese/sosiale onderskeid). Teenoor die man wat in die samelewing in ’n bevoorregte was, stel
hy die vrou wat in die samelewing benadeel is (geslagtelike onderskeid).
Tersaaklike eksegese van Galasiërs 3:26-29
Verstaansmoontlikhede vir die drie onderskeidings
Bestry Paulus die meerderwaardigheid van ’n Joodse gebed?
Een moontlikheid is dat Paulus met sy verwysing na Jood/Griek, slaaf/vryman en man/vrou doelbewus
die gedagte wat in die dankbetuiging in die Joodse oggendgebed voorgekom het, bestry (Longenecker
1990:157). In hierdie gebed dank die man God dat hy hom nie ’n heiden, ’n slaaf of ’n vrou gemaak
het nie.
Die feit dat dié drie pare in die leefwêreld van die eerste lesers bekende onderskeidings was, plaas ’n
vraagteken agter die aanname dat Paulus wel in 3:28 spesifiek die Joodse gebed in gedagte gehad het.
Daar kan dus nie met sekerheid gestel word dat Paulus in 3:28 na die Joodse oggendgebed verwys nie.
Word gebruik gemaak van ’n vaste doopformule?
’n Tweede moontlikheid is dat Paulus in 3:28 uit ’n bestaande doopformule aanhaal (vgl. bv. Becker
1976:45-46; MacDonald 1987:5-14). Wat opvallend is, is dat wanneer Paulus sulke drie pare
onderskeidings gebruik, die doop telkens ter sprake is (vgl. Ef 6:8; 1 Kor 12:13). Dit laat die teorie dat
daar in die vroeë kerk tydens die doop ’n vaste formule gebruik is, waarin die eenheid in Christus
beklemtoon is, baie aantreklik lyk. Daar is egter groot verskille tussen hierdie gedeeltes, waarskynlik
omdat die formule aangepas is by die spesifieke omstandighede van die lesers. Dit laat die vraag
ontstaan wat die vaste formule dan werklik was. Daar kan dus nie met sekerheid aanvaar word dat
Paulus in Galasiërs 3:28 ’n vaste doopformule gebruik nie.
Is daar onderskeidings in die verbond met Abraham?
’n Derde moontlikheid is dat Paulus teruggryp op die verbond met Abraham waarin daar nie slegs
onderskeid gemaak is tussen Jode en onbesnedenes (bv. Grieke) nie, maar ook tussen slaaf en vryman,
en tussen man en vrou (Martin 2003:117-125). Aangesien Paulus in die voorafgaande vers (3:27) die
doop ter sprake bring, is dit moontlik dat hy met sy verwysing na “man of vrou” die aandag vestig op
die feit dat die nuwe verbondsteken nie onderskeid maak tussen man en vrou nie (Martin 2003:118).
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Wanneer Martin se teorie egter logies bekyk word, klop dit nie. Ten opsigte van die Jood/Griek- en
man/vrou-onderskeidings is die groeperings wat uitgesluit word die Grieke en die vroue. Hierdie twee
voorbeelde sou logies Paulus se argument ondersteun dat mense wat vroeër uitgesluit was, in Christus
nie meer uitgesluit word nie. Ten opsigte van die slaaf/vryman-groepering sou die lesers moeilik kon
verstaan dat Paulus slawe as “bevoorregtes” voorhou. Die feit dat ’n “vryman” nie verbied was om
hom te laat besny nie en dus eintlik nie werklik meer uitgesluit was as ’n slaaf nie, laat Martin se
teorie nog minder aanvaarbaar lyk.
Die klem op “almal”
Dit val op dat Paulus in 3:26 sê dat die gelowiges “almal” ( :=B@>) kinders van God is. Deur die
woord “almal” heel eerste in die sin te plaas, word uitdruklik beklemtoon dat by die “julle” (dit is die
lesers), waarna in 3:26 verwys word, almal ingesluit is (Arichea & Nida 1975:83; Ridderbos
1976:147). Hierdie insluiting van almal word nog verder beklemtoon as hy in die volgende vers sê dat
“soveel as wat” ()N<A) in Christus gedoop is, met Christus beklee is. Nie een van dié wat in Christus
gedoop is, is dus weggelaat nie – hulle is almal met Christus beklee. Ook in 3:28 sê Paulus dat almal
( :=B@>) in Christus een is.
Die vraag ontstaan waarom Paulus in 3:26, nadat hy in 3:1 – 5:1 oor regverdiging alleen deur die
geloof handel, skielik soveel klem daarop laat val dat almal ingesluit is. Wanneer die vals leer wat
Paulus bestry, in ag geneem word, word dit duidelik waarom die insluiting van almal beklemtoon
word. Die vals leraars het in hulle aandrang dat die geadresseerders besny en Joodse wette moes
onderhou, daarmee eintlik geïmpliseer dat hierdie Galasiërs nie werklik deel is van die nageslag van
Abraham nie. Om werklik met die Joodse Christene een te wees, moes die onbesnede Christene hulle
laat besny. Wanneer die gedeelte 3:1-5:1 in die lig van hierdie feit beskou word, blyk dit dat Paulus
nie bloot dogmaties duidelik wil maak dat iemand net deur die geloof regverdig kan wees nie. Dit gaan
veral vir hom daaroor dat sy lesers nie uitgesluit is van hierdie regverdiging nie.
Hulle is nie uitgesluit nie, want
wie soos Abraham glo, is (almal) sy kinders (vgl. 3:6-9);
geloof laat hulle (almal) op grond van die verlossing van Jesus Christus deel in dit wat aan
Abraham beloof is (vgl. 3:10-14);
die wet kan nie die belofte wat God aan Abraham gemaak het, wysig nie en kan nie (een van)
hulle wat nie besny is, uitsluit nie (vgl. 3:15-18);
die wet het wel ’n funksie, maar volgens die doel van die wet is dit duidelik dat die wet hulle
wat in Christus glo, (nie een) uitsluit nie (vgl. 3:19-25);
almal wat glo, is erfgename kragtens die belofte aan Abraham (vgl. 3:26-29);
wie losgekoop is, is nie (een) meer slaaf nie, maar kind van God (vgl. 4:1-7);
die gelowiges in Galasië is (almal) deel van die hemelse Jerusalem en nie van die aardse
Jerusalem nie;
hulle moet (almal) vasstaan in hulle vryheid (vgl. 4:21-5:1).
Die feit dat Paulus in 3:1 – 5:1 nie bloot oor regverdiging in die geloof handel nie, maar wil
beklemtoon dat die lesers nie uitgesluit is van hierdie regverdiging nie, werp lig op die verstaan van
die woorde “daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer
man en vrou nie”. Dit is duidelik dat dit vir Paulus belangrik is om te beklemtoon dat die lesers nie
uitgesluit is van die beloftes wat God aan Abraham gemaak het nie. Die eerste voorbeeld wat hy
noem, naamlik dat daar nie meer Jood en Griek is nie, is spesifiek van toepassing op die eis van die
vals leraars dat hulle aanhangers besny moes word. Die tweede voorbeeld dat daar nie meer slaaf of
vryman is nie en die derde voorbeeld dat daar nie meer man en vrou is nie, versterk egter die punt dat
almal wat in Jesus Christus glo, deel het aan die belofte aan Abraham. Nie eers hulle wat in die
samelewing van voorregte uitgesluit word, naamlik die slawe en die vroue, word van God se beloftes
uitgesluit nie. Soos ’n vryman en ’n man, is ook slawe en vroue ten volle in hierdie belofte ingesluit.
Dat Paulus deur die noem van hierdie groepe pare daarop wil wys dat almal ingesluit word, word
verder bevestig deur die klimaktiese patroon in hierdie drie groepe pare: die eerste onderskeid
(Jood/nie-Jood) was spesifiek van toepassing op die Joodse godsdiens. Die tweede onderskeid
(slaaf/vryman) was universeel in die hele destydse samelewing. Die derde onderskeid (man/vrou) geld
van alle mense sedert die skepping.
Gevolgtrekking
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Paulus beklemtoon in Galasiërs 3:28 met die drie pare onderskeidings Jood/Griek, slaaf/vryman en
man/vrou dat almal wat in Christus glo, deel het aan die beloftes wat God aan Abraham gemaak het.
Die eerste groepering wat Paulus noem, te wete Jood/Griek, is spesifiek van toepassing op die eis van
die dwaalleraars dat die geadresseerders besny moes word. Die Galasiërs hoef hulle egter nie soos die
Jode te laat besny nie. Die ander twee groeperings, slaaf/vryman en man/vrou, het nie direk iets te
doen met die vals leraars se eis dat die Galasiërs besny moes word nie. Dié twee groeperings versterk
egter die punt dat almal wat in Jesus Christus glo, deel het aan die belofte aan Abraham. Die lesers
van Paulus se brief mag weet dat, wanneer beoordeel moet word of iemand deel is van die nageslag
van Abraham, selfs uitdruklike onderskeidings soos slaaf/vryman en man/vrou onbelangrik is. Dan
geld net die vraag of jy in Christus gedoop is en met Hom beklee is.
Uit die voorafgaande blyk dit dat Galasiërs 3:28 ’n baie spesifieke betekenis het vir die verstaan van
Skrifdele wat handel oor die verhouding tussen man en vrou. Skrifdele waarin gestel word dat (i) die
man die hoof van die vrou is (vgl. bv. Ef 5; 1 Kor 11); (ii) dat die vrou aan die man onderdanig moet
wees (vgl. bv. 1 Kor 14; Ef 5; Kol 3:18) en dat (iii) die vrou moet swyg (vgl. bv. 1 Kor 14 en 1 Tim 2)
sou in stryd wees met Galasiërs 3:28 as aanvaar word dat dié Skrifdele daarop dui dat die vrou nie
soos die man deel in die verlossing van Christus nie. Álmal wat in Christus glo, ook vroue, deel in die
belofte aan Abraham.
Toepassing op geslag in die besondere dienste
Galasiërs 3:26-29 handel dus nie oor die kwessie of die vrou in die besondere dienste mag dien al dan
nie. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op die feit dat alle gelowiges, ook vroue, in Christus deel het aan
die verbondsbeloftes aan Abraham. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op die feit dat alle gelowiges, ook
vroue, in Christus deel het aan die verbondsbeloftes aan Abraham. Dit is egter in die lig van hierdie
oorweldigende waarheid duidelik dat, wanneer onderskeid getref word tussen mans en vroue met
betrekking tot die besondere dienste, daar duidelike Skrifgronde voor moet wees. Net so: Alleen as
God in sy Woord bepaal dat net mans in die besondere dienste mag dien, mag vroue daartoe verbied
word.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Korintiërs 11:2-16
Die argument van 1 Korintiërs
Die gedeelte 1 Korintiërs 1:1-9 vorm die briefaanhef, groete en danksegging van Paulus se brief.
Paulus noem die rede waarom hy skryf in 1:10-17. Daarna volg die liggaam van die brief (1:18 –
16:12) en die brief sluit af met die briefslot (16:13-24). Die briefliggaam val in twee hoofdele uiteen: 1
Korintiërs 1-6 waarin Paulus reageer op berigte wat Chloë en haar huisgenote onder sy ander aandag
gebring het, en 7-15, waarin Paulus antwoord op vrae wat die Korintiërs per brief aan hom gestel het.
Hierdie vrae handel oor askese en seks (7:1-40), die gebruik van vleis wat aan afgode geoffer is (8:1 –
11:1), die goeie orde in die gemeente (11:2 – 14:40) en die opstanding (15:1-58).
Die perikoop 1 Korintiërs 11:2-16, wat handel oor vroue se funksionering in die gemeente, maak deel
uit van die briefdeel wat handel oor die goeie orde in die gemeente (11:2 – 14:40). Hierdie briefdeel
kan verder soos volg ingedeel word:
• 11:2-16:
Die gedrag van die vrou in die gemeente
• 11:17-34:
Wanpraktyke by liefdesmaaltye by nagmaal
• 12:1 – 14:25: Verantwoordelike gebruik van geestesgawes
• 14:26-40:
Samevatting oor die goeie orde in die gemeente
Die ontstaan van 1 Korintiërs
Paulus het die evangelie van Jesus Christus tydens sy tweede sendingreis na Korinte gebring. Nadat
Paulus min sukses in Atene gehad het, het hy na Korinte vertrek. Die ontstaan van die gemeente in
Korinte tydens Paulus se bediening word in Handelinge 18:1-17 beskryf. Uit hierdie gedeelte blyk dit
dat Paulus ingetrek het by Akwila en Priscilla, ’n Joodse man en sy vrou wat uit Rome verban is.
(Soos Paulus was ook hulle tentmakers.) Saterdae het Paulus in die sinagoge vir ’n Joodse en Griekse
gehoor gepreek. Krispus, die hoof van die sinagoge en sy hele huishouding het tot bekering gekom.
Silas en Timoteus het intussen van Masedonië af gekom en die Jode het al hoe meer weerstand gebied
teen Paulus se boodskap dat Jesus die Christus is. Gevolglik verskuif Paulus sy aktiwiteite na die huis
van ’n proseliet, Titius Justus. Sy huis was reg langs die sinagoge. Silas en Timoteus het geld vanaf
die gelowiges in Filippi gebring (2 Kor 11:9; Fil 4:14-15) en Paulus kon nou voltyds preek. Volgens
Handelinge 18:5 het hy nou “al sy tyd bestee” aan prediking.
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In die jaar en ’n half wat Paulus daar gewerk het, het die gemeente gegroei. Die gemeente het bestaan
uit nie-Jode wat hulle tot die Christendom bekeer het (1 Kor 12:2), hoofsaaklik uit die laer sosiale
klasse (1 Kor 1:26). Daar was ook ’n Joodse element (1 Kor 7:18; Hand 18:4) in die gemeente, terwyl
mense uit die hoër sosiale klasse wel verteenwoordig was (1 Kor 11:21). Nadat Paulus saam met
Akwila en Priscilla na Efese vertrek het, het Apollos, ’n teoloog van Joodse afkoms, ook in Korinte
gewerk. Hy het vroeër teologiese onderrig van Akwila en Priscilla gekry (Hand 18:24-26).
Paulus se betrokkenheid by die gemeente van Korinte eindig egter nie hier nie. Volgens 1 Korintiërs
5:9 het hy ’n brief (wat nie behoue gebly het nie) aan hulle geskryf waarin hy hulle waarsku om nie
om te gaan met mense wat in onsedelikheid leef nie. Hierdie opdrag is verkeerd verstaan as
“onsedelikes buite die gemeente”. Verskillende stories oor die gemeente is by Paulus aangedra terwyl
hy in Efese was. Volgens 1 Korintiërs 1:11 het “Chloë se mense” hom vertel van onenigheid. Die
gemeente is in verskillende faksies verdeel en die evangelie, soos Paulus dit verkondig het, kom in
gedrang. Paulus het waarskynlik ook ander negatiewe berigte oor die gemeente ontvang. Die prentjie
wat Paulus van die gemeente kry, is ontstellend: op seksuele gebied verdra die gemeente sondes wat
selfs deur die nie-Christene as skandelik beskou word; ’n faksie in die gemeente reageer hierteen met
asketiese leerstellings, en daar is hofsake tussen gelowiges.
’n Ruk later ontvang Paulus ’n brief wat die gemeente aan hom rig (1 Kor 7:1). Hierin vra hulle
verskillende vrae. Die saak oor die eet van vleis wat aan afgode geoffer is, kom aan die orde; die goeie
orde in die gemeente en die saak van die opstanding. Na aanleiding hiervan, skryf hy 1 Korintiërs.
Presies wie Paulus se teenstanders in die gemeente was, of wat hulle leerstellings was, is onduidelik.
Moontlik was dit ’n groep vermoënde Korintiërs wat Apollos, die redenaar, as hulle leier beskou het.
Paulus gebruik in sy brief baie woorde wat ook gebruik is in die (Proto-) Gnostisisme382 en
misteriekultusse.383
Hy skryf die brief in Efese, waarskynlik in die lente (1 Kor 16:8) van 54/55 nC.
Die eerste lesers van 1 Korintiërs en hulle wêreld
Korinte was die hoofstad van die Romeinse provinsie Agaje. Griekeland word geografies in twee dele
verdeel. Die suidelike skiereiland, die Peloponnesos, word met die noordelike vasteland verbind deur
’n smal landstrook (Isthmus) van omtrent ses kilometer breed. Korinte is op die suidwestelike punt van
hierdie landstrook geleë. Om tussen noord en suid oor land te reis (bv. na en van Atene) moes ’n mens
deur Korinte gaan.
Omdat Korinte aan die oostekant en westekant aan die see grens, het dit aan weerskante van die
Isthmus ’n hawe gehad, naamlik Kenchreë en Lechaeum. Die stad was dus strategies goed geleë, nie
net vir die handel tussen die noorde en die suide nie, maar ook tussen die Ooste en die Weste. Korinte
was gevolglik ’n ryk en voorspoedige kosmopolitiese handelstad. Italianers, Egiptenaars, Siriërs, Jode
en Oosterlinge is daar aangetref.
Die kosmopolitiese aard van die stad word in die godsdienstige lewe weerspieël. ’n Mengelmoes
godsdienste het mekaar daar wedersyds beïnvloed en tot sinkretisme gelei. Die stad het ’n tempel vir
Apollo, die Griekse god bekend vir sy orakelspreuke, gehad. Verder is die god van genesing,
Asklepius, ook daar aanbid. Afrodite, die seksgodin, het bo-op die Akropolis ’n tuiste gekry. Hierdie
gebou het ’n duisend prostituut-priesteresse gehuisves. Demeter en Persefone, onderskeidelik die
godinne van die landbou en vrugbaarheid, is ook in Korinte gedien. Die ongekende rykdom en weelde
in die stad het tot Korinte se berugte morele verval gelei. Die Griekse werkwoord korinthiazesthai (dit
is, om soos ’n Korintiër te leef) het verwys na ’n lewe van dronk orgies. Aelianus, ’n laat-Griekse
skrywer, sê byvoorbeeld dat wanneer ’n Korintiër op die verhoog uitgebeeld is, hy altyd as dronk
voorgestel is.
Dit was na hierdie moeras van morele verval dat Paulus die evangelie van Jesus Christus gebring het
en waarbinne die eerste gemeente in Korinte hulle geloof moes uitleef.
Die gemeente in Korinte het hoofsaaklik bestaan uit mense wat uit die heidendom bekeer is. Alhoewel
daar ook Jode was wat tot geloof gekom het (Hand 18:8) en heidene wat voorheen tot die Joodse
geloof oorgegaan het (Hand 18:7), het die kern van die gemeente bestaan uit mense uit die heidendom
382

383

Die Gnostisisme was ’n godsdienstige rigting wat onder andere geglo het dat verlossing geskied deur die
verwerwing van geheime kennis oor God en mense. Hierdie rigting was tydens die 2de eeu nC in volle
swang.
Volgens die misteriekultusse kon die lede onder andere deur geheime inlywingsrites onsterflikheid verkry.
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wat tot bekering gekom het. Baie lidmate van die gemeente van Korinte was voor hulle bekering aktief
betrokke by heidense godsdienste en is “blindelings na die stom afgode meegevoer” (1 Kor 12:2).
Hulle het deelgeneem aan praktyke soos homoseksualiteit, onsedelikheid, egbreuk, diefstal, bedrog,
dronkenskap en kwaadpratery (1 Kor 6:9-10).
God self het aan Paulus verklaar dat baie mense in Korinte aan Hom behoort (Hand 18:10). Dit blyk
uit Paulus se briewe dat dit veral mense uit die onderste strata van die bevolking was wat tot bekering
gekom het. Paulus sê in 1 Korintiërs 1:26: “Volgens die opvatting van mense was daar nie baie
geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie.” Korinte was dus ’n
gemeente wat bestaan het uit mense wat min skoling en opleiding ondergaan het. Dit kan aanvaar
word dat hierdie lidmate se leefstyl grootliks beïnvloed is deur dit wat hulle gewoond was om te doen
toe hulle nog heidene was. Ook kan aanvaar word dat hulle optrede tydens eredienste beïnvloed sou
word deur dit wat vir hulle gebruiklik was tydens die rituele van die heidense godsdienste waaraan
hulle vroeër deelgeneem het. Gevolglik het daar in die gemeente heelwat twiste ontstaan oor watter
van hierdie praktyke in die gemeente toelaatbaar was en watter nie. Hierdie twiste het daartoe gelei dat
hulle in ’n brief by Paulus advies gevra het (1 Kor 7:1; vgl. 10.7.2 hierbo). Dit is moontlik dat hy in sy
advies (waaronder die swyggebod, 1 Kor 14:34) noodsaaklike korrektiewe wou aanbring op heidense
praktyke wat in die Korintiërs se gemeentesamekomste voorgekom het.
Tersaaklike eksegese van 1 Korintiërs 11:2-16
Prinsipiële begronding en praktiese toepassing
Die skopus van 1 Korintiërs 11:2-16 word gewoonlik beskou as die sluier wat die vrou in
gemeentelike samekomste moes dra. Tog blyk dit dat die kwessie van ’n sluier binne die skopus van
die perikoop eintlik sekondêr is. Daar is immers twee sake wat deur die perikoop vervleg word, die
een prinsipieel en die ander prakties. Die prinsipiële saak word in 11:3, 8-9, 11-12 gestel; die praktiese
saak in 11:4-7, 10, 13-15. In die praktiese deel word die beginsel wat in die prinsipiële deel gestel
word, toegepas op die kwessie waaroor die Korintiërs Paulus waarskynlik om advies gevra het,
naamlik die dra van ’n sluier tydens die gemeentelike samekoms.384 Dit word bevestig deur die
inclusio-patroon van die perikoop: dit begin in 11:2: “Ek prys julle … dat julle in alles … aan die
leringe vashou soos ek dit aan julle oorgedra het.” In 11:16 is die afsluiting van die inclusio: “Maar as
iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so ’n gewoonte nie, en ook nie in die gemeentes van
God nie.”
In die gedeelte oor die praktiese toepassing maak Paulus dit self duidelik dat hy die beginsel oorbring
na ’n kultureel-bepaalde situasie. Dit doen Paulus deur in 11:6 te sê dat dit vir ’n vrou lelik (
? )
is om haar hare af te sny of te skeer. Hiermee sluit hy waarskynlik aan by die destydse beskouing oor
haarstyl.385 Die mode destyds was dat ’n man korter hare het as ’n vrou; dit was die “algemene
386
– 11:14-15). Op grond van dié mode kan afgelei word dat geglo
opvatting” ( #
is vroue moet lang hare hê (met nog iets ekstra soos ’n sluier) en mans kort hare (sonder dat ’n sluier
mag bykom). Hellenistiese borsbeelde wys ook hoedat mans in Paulus se tyd voorgestel is met kort
hare en vroue met lang hare. Daarom kan Paulus die lesers vra: “Oordeel julle nou maar self …” (_
– 11:13).
Die hoofskap in 1 Korintiërs 11

384

385
386

Dat dit in 1 Korintiërs 11 oor die gemeentelike samekoms gaan, word aangedui deur die feit dat in 11:4-5
spesifiek gepraat word oor mans en vroue wat bid of profeteer (
4
#
en
4
#
).
In 1 Korintiërs 14:35 word die woord
? ook gebruik, maar dan binne ’n ander verband.
Die natuur ( #
), die wyse waarop mense natuurlik saamleef, veroorsaak dat haarlengte ’n aanduiding is
van die verskille tussen mans en vroue.
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Die gebruik van % H in die Briewe van Paulus387
Paulus gebruik # H vyftien keer, waarvan vyf keer as ’n letterlike verwysing na ’n mens se kop. In
tien gevalle (agt Skrifdele) word # H metafories gebruik, gewoonlik as deel van die liggaammetafoor:
• 1 Korintiërs 11:3: In hierdie vers is die liggaam-metafoor nie direk ter sprake nie. Tog word
# H hier duidelik metafories gebruik wanneer verwys word na “’n persoon met gesag oor”,
veral in die lig van 11:4-5 waar duidelik genoem word dat die hoof oneer aangedoen kan word.
Op grond van die feit dat in 11:8,12 vermeld word dat die vrou uit die man is en die
daaropvolgende verwysing na die skepping (11:9) beweer sommige verklaarders388 dat # H
hier vir die betekenis “bron” gebruik word. Dat # H in 11:3 in die betekenis van “bron”
gebruik word, kan egter sterk betwyfel word, soos duidelik word in die diskussie tussen
Kroeger (1993) en Grudem (2004).389
• 1 Korintiërs 12:21: In hierdie vers word # H nie gebruik in die konteks van die liggaammetafoor nie, maar as ’n vergelyking waarmee Paulus die belangrikheid van elke lid van die
gemeente aandui. In hierdie geval word # H gebruik vir die betekenis “hoof/kop in ’n
gelyke verbintenis”. Die hoofgedagte soos Paulus die liggaam-metafoor toepas, is dat elke deel
van die liggaam die ander liggaamsdele nodig het. Die een is nie belangriker as die ander nie;
in 12:25 benadruk Paulus die gelyke sorg vir mekaar.
• Efesiërs 1:10: In hierdie vers gaan dit nie direk oor die liggaam-metafoor nie. Die werkwoord
=D;@TDEDA?M (onder een hoof bring), etimologies verwant aan
# H word naamlik
gebruik. Die teks self gee geen aanduiding van wat bedoel word met “onder een hoof bring”
nie. Aan die einde van die perikoop (in Ef 1:21) word egter ’n duidelike aanduiding gegee: “Hy
het alle dinge aan sy voete onderwerp en hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee.”
In 1:10 is Christus se hoofskap dus ’n duidelike aanduiding van sy gesag oor alle dinge.
• Efesiërs 4:15: Hier word # H gebruik binne die raamwerk van die liggaam-metafoor;
enersyds vir die betekenis “gesag” (vgl. 4:14: “nie meer kinders nie, maar opgroei in Hom, die
Hoof, Christus”. Andersyds lyk dit of # H ook “bron” kan aandui (vgl. 4:16: “uit wie die
hele liggaam …”), maar dan steeds ’n bron wat in beheer bly (vgl. ook Kol 2:19).
• Efesiërs 5:23: Weer eens is die liggaam-metafoor in hierdie vers ter sprake. Hier word # H
gebruik vir die betekenis “gesag”. “Gesag” soos dit hier gebruik word, is egter nie ingeklee in
terme van gesagstaal nie, maar wel in die taal van versorging, liefde en diens. Dit gaan dus oor
dienende gesag.

387

388
389

Die oorspronklike weergawe van hierdie afdeling is uitgewerk deur Kobus van der Walt, met verrekening
van Grudem (2004) se navorsing. Grudem het in ’n indringende en omvangryke studie die betekenis van
# H in die antieke Griekse literatuur en by die Kerkvaders probeer vasstel. Hy verwys na die sogenaamde
egalitarians (voorstanders van gelykheid) wat Efesiërs 5:23 in die negentigerjare van die vorige eeu nuut
geïnterpreteer het. Volgens die egalitarians beteken die feit dat die man hoof van die vrou is nie dat die man
oor die vrou gesag het nie. Volgens hulle het “hoof” in Efesiërs 5:23 die betekenis van “bron” en voer hulle
aan dat hierdie betekenismoontlikheid in ooreenstemming is met die betekenis van # H in die antieke
Griekse letterkunde. Grudem (2004:202) se omvattende studie van die metaforiese gebruik van # H in die
antieke Griekse literatuur toon egter dat # H nêrens in die betekenis van “bron” gebruik word word nie.
So oortuigend is die bevindinge van Grudem se studie dat die samestellers van Liddell en Scott se GreekEnglish Lexicon onderneem het om in die volgende uitgawe van die woordeboek die betekenismoontlikheid
“source” by die inskrywing # H te verwyder (Grudem 2004:587-588).
Vgl. Fee (1988), verwysing in Grudem (2004:201, n 36).
Kroeger (1993:52-59) beweer dat die Kerkvader Chrusostomos (onder meer in sy verklaring van 1 Kor 11:3)
# H primêr gebruik het met die betekenis “bron”, en nie in die sin van “gesag oor ander” nie. Grudem
(2004:561) wys egter hoe Kroeger Chrusostomos selektief aanhaal en dat # H by Chrusostomos primêr
vir die betekenis “gesag oor” gebruik word. Grudem (2004:561) erken dat “fourth-century usage of a word
by Chrysostom does not prove that word had the same sense in the first century; so this is not conclusive
evidence for New Testament meanings”. Hy toon egter aan dat die tien plekke in die Nuwe Testament waar
# H metafories gebruik word, geen uitsondering is nie. In elke geval word dit gebruik vir die betekenis
“gesag oor”.
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• Kolossense 1:18: Die liggaam-metafoor is hier ter sprake, en # H word primêr gebruik vir
die betekenis “bron” (1:17: Jesus is voor alle dinge; 1:18: Hy is die begin, die Eersgeborene uit
die dood, sodat Hy in alles die eerste kan wees). Tog bevat die feit dat Christus as Hoof oor die
liggaam die “Eersgeborene uit die dood” en “eerste in alles is”, ’n element van leierskap. Hy
het deur sy kruis en opstanding die liggaam immers “verlos uit die mag van die duisternis en
oorgebring in sy koninkryk” (1:13).
• Kolossense 2:10: Die konteks hier is nie dié van die liggaam-metafoor nie, maar # H word
in hierdie vers metafories gebruik om Christus se gesag oor alle magte aan te dui (2:10: Hy
“wat die Hoof is van alle owerheid en mag”).
• Kolossense 2:19: Andermaal gebruik Paulus # H in die liggaam-metafoor. Soos by die
parallelle teks in Efesiërs 4:15-16, is die betekenis “bron” ook hier op die voorgrond. Christus
is die Hoof, uit wie die hele liggaam groei. Tog dui die volgende vers (Kol 2:20) aan dat
Christus meer is as net die bron waaruit die liggaam groei. Hy is die Een in Wie ons “die eerste
beginsels van die wêreld afgesterf het”. Christus as Hoof is ook die Leidsman van die
gelowiges wat hulle deur sy dood van die sonde verlos. ’n Mens sou dus ook hier van dienende
gesag kon praat.
Samevattende gevolgtrekking
1. Paulus gebruik # H in agt Skrifdele; in vyf van hierdie dele gebruik hy dit binne die
konteks van die liggaam-metafoor. Die betekenis van # H in die agt Skrifdele is die
volgende:
Metafories
Nie-metafories
1 Kor 11:3: Gesag
1 Kor 12:21 Gelyke verbintenis
Ef 1:10:
Gesag
Ef 4:15:
Gesag en bron
Ef 5:23:
Gesag (dienend)
Kol 1:18:
Gesag en bron
Kol 2:10:
Gesag
Kol 2:19:
Bron en gesag (dienend)
2. Waar Paulus # H metafories gebruik, is dit hoofsaaklik om “gesag oor” aan te dui. Meestal
gaan die metafoorgebruik oor Christus se gesag. Sy hoofskap behels gewoonlik regerende
gesag (Hoof oor alle dinge), maar soms dienende gesag (die Hoof wat verlos). In al die gevalle
is die konteks deurslaggewend.
3. Op drie plekke gebruik Paulus # H metafories om nie net te verwys na “gesag oor” nie,
maar ook na “bron”. Christus as Hoof is die Een van wie die kerk sy weldade ontvang (Hy is
die bron). Terselfdertyd is dit slegs moontlik om aan die weldade deel te hê omdat Hy as Hoof
die kerk verlos het (op grond van sy gesag).
4. Die standpunt dat # H in die Nuwe Testament metafories net op gesag dui (Grudem 2004),
kan dus nie nagevolg word nie. Paulus gebruik # H soms wanneer hy verwys na sowel
“gesag oor” as na “bron”. Aan die ander kant kan die standpunt dat # H in die Nuwe
Testament soms net op “bron” dui (Kroeger 1993), ook nie nagevolg word nie. Waar Paulus
# H gebruik om “bron” aan te dui, gaan dit altyd ook gepaard met die betekenis van
“gesag”.
5. Die gevolgtrekking oor Paulus se gebruik van # H word ondersteun deur die gebruik van
“hoof” binne die liggaam-metafoor in die Heidelbergse Kategismus: die liggaam-metafoor
word agt keer gebruik en “hoof” word telkens gebruik vir die betekenis “gesag oor” én
“bron”.390
390

In die Heidelbergse Kategismus word in die volgende vrae en antwoorde verwys na die liggaam-metafoor:
32, 49, 50, 51, 55, 57, 70, en 76. By vier van hierdie vrae (49, 50, 51 en 57) word Christus uitdruklik hoof
genoem: Hy is die hoof wat ons vooruitgegaan het (Hy is die leidsman: 49, 57) na die Vader vanwaar Hy
alles regeer (op grond van sy gesag: 49, 50, 51) en ons in sy gawes laat deel (omdat Hy die bron van die
gawes is, 51). In vrae 32, 55, 70 en 76 word “hoof” nie uitdruklik gebruik nie, maar word dit slegs
geïmpliseer deur die gelowiges “lede” te noem. By hierdie vrae word bely dat ons as lede van Christus deel
het aan sy gawes (Hy is die bron: 32, 55, 70) en aan sy regering (sy gesag: 32, 76).
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Die prinsipiële lyn van die perikoop
Die prinsipiële lyn van die perikoop sluit direk aan by die geheelskopus van die Korintiërbrief: “Die
Christusregering oor elke aspek van die gelowige se lewe” (Coetzee 1975b). Met hierdie vertrekpunt
word ook die perikoop 11:2-16 binne die breër raamwerk van Christus se regering geplaas. Christus se
regering word in 11:4-7 beskryf in terme wat in baie opsigte ooreenstem met dié in Efesiërs 5:21-33,
naamlik dat die hoofskap van die man oor die vrou ’n toonbeeld is (moet wees) van Christus se
hoofskap. Tog is daar ’n paar baie duidelike aksentverskille tussen die hoofskap van Christus en die
hoofskap van die man soos dit hier verkondig word en dié in Efesiërs 5:
1. In Efesiërs 5 gaan dit oor Christus se hoofskap oor die gemeente; 1 Korintiërs 11 handel
oor Christus se hoofskap oor elke man. Anders as Efesiërs 5 het 1 Korintiërs 11 dus nie
primêr die organiese liefdeseenheid (dienende gesag, vgl. 10.4.2.1 hierbo) van hoof en
liggaam in die oog nie, maar eerder die hoof se posisie van gesag van waaruit hy optree,
sy regeertaak.
2. In 1 Korintiërs 11 word ’n derde verhouding binne die gesigsveld gebring, naamlik dat
God die hoof is van Christus.391 Johannes 14 dien as toeligting van God se hoofskap oor
Christus: Die Vader het die Seun gestuur (Joh 14:24), sodat die Seun alles doen en sê
presies volgens die volmag wat Hy van die Vader ontvang het (14:10) en omdat die Vader
groter is as Hy (14:28). In sy sending as Middelaar en Verlosser wat die deurbraak van
God se koninkryk moes kom bewerk (vgl. ook 1 Kor 15:24-28), onderwerp Christus Hom
dus gewilliglik aan die hoofskap van God. Tog kan nie gesê word dat Christus na sy
Godheid ondergeskik is aan die Vader nie (Joh 14:9; Kol 1:15-16; vgl. ook art 8 van die
NGB oor die drie persone van die Drie-eenheid: “Al drie is van gelyke ewigheid in een en
dieselfde Wese. Daar is nie ’n eerste of ’n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag,
goedheid en barmhartigheid”). Volgens 1 Korintiërs 11:3-7 behoort hierdie
gesagsverhouding tussen God en Christus as Middelaar en hoof van die nuwe mensheid
weerspieël te word in die verhouding tussen die man en die vrou.
Die verstaan van elke man en elke vrou in 11:3-5
Oor die vraag of die verbesondering elke man en elke vrou ( >0 =VF en ND0RW=H) in 11:3-5
verwys na die verhouding tussen alle mans en alle vroue, en of “elke” slegs dui op die verhouding
tussen ’n man en ’n vrou in die huwelik, is daar binne die geledere van gereformeerde eksegete sterk
argumente vir albei interpretasies:
Aan die een kant word geredeneer dat die >0 =VF en ND0RW=H in 11:4-5 na élke man en élke vrou
kan verwys, en wel om die volgende redes:
1. In 1 Korintiërs 11 verwys Paulus uitdruklik na elke man en elke vrou ( >0 =VF en ND0
RW=H), en nie soos in Efesiërs 5 na die vroue se eie mans ( >0 QC<A>0 =QF:NA=) en die
mans se eie vroue ( >0 DWB =0RW=D ;D>) nie.
2. In 1 Korintiërs 11:3 word genoem dat Christus die hoof is van elke man, waarby
ongetroude mans tog nie uitgesluit is nie.
3. 1 Korintiërs 11 vind sy Ou-Testamentiese begronding vir die verhouding tussen man en
vrou in die skeppingsvolgorde (11:8-12), terwyl Efesiërs 5 sy Ou-Testamentiese
begronding vind in die eenwording van man en vrou in die huwelik.
4. Paulus argumenteer in 1 Korintiërs 11 dat man en vrou nie sonder mekaar bestaan nie,
omdat net soos die vrou uit die man geneem is, die man op sy beurt deur die vrou in die
wêreld kom. Duidelik verwys Paulus hier na die moeder-kind-verhouding en nie na man
en vrou wat met mekaar getroud is nie. Wat 1 Korintiërs 11 oor die verhouding tussen

391

Christus is die ampsnaam wat dui op die Seun se middelaarswerk waardeur Hy as Hoof van alle dinge optree
(Grosheide 1957:289). Hierdie amp beteken onder andere dat Christus as die tweede Adam ook die hoof van
die nuwe mensheid is en dat die nuwe mensheid in Hom saamgevat word (Jonker 1983:51-52). Daarom gaan
dit in die lewe van Christus nie slegs om die persoonlike verhouding met die Vader nie, maar dat Hy as
ampsdraer in alles sy liggaam verteenwoordig – ook in die onderhouding van Gods wet. Dit is dus van belang
om God se hoofskap oor Christus duidelik te omlyn as sy hoofskap oor Christus as die Middelaar. Binne dié
konteks merk Grosheide (1957:290) tereg op: “De Middelaar, die de schepping zich verwierf, is haar hoofd
onder God.”
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man en vrou sê, geld sekerlik ook vir elke man en die vrou met wie hy getroud is, maar
die huwelik is nie binne die gesigsveld van die perikoop nie.
Aan die ander kant word geredeneer dat dit in 11:4-5 se >0 =VF en ND0RW=H gaan oor getroude
vroue en getroude mans se optrede in die erediens en die implikasie van hulle optrede vir hulle
verhouding met God en met mekaar vanweë hulle huwelik. Hierdie standpunt word soos volg
gemotiveer:
1. In 11:5 staan daar: “Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen
haar hoof (
#
), oneer aan.” Die vrou word dus opgeroep om met haar
optrede in die gemeentelike samekoms só op te tree dat sy háár man nie oneer aandoen
nie.
2. Nêrens leer die Skrif ’n universele ondergeskiktheid van vroulike persone aan manlike
persone nie; met ander woorde dat ’n vrou alle mans se hoofskap oor haar moet erken nie.
Daar is wel eenstemmigheid daaroor dat:
• 1 Korintiërs 11:2-16 nie gerig is op die huwelik nie, en ook nie op die verhouding van man en
vrou binne die huwelik nie;
• hierdie Skrifdeel baie prominensie verleen aan die hoofskap van die man;
• 1 Korintiërs 11:2-16 nie uitsluitsel gee oor die vraag of hierdie hoofskap beperk is tot ’n
getroude man oor sy vrou, en of dit geld vir die verhouding van alle mans met alle vroue nie.
’n Implikasie van hierdie standpunt is dat die getroude vrou, wanneer sy bid of profeteer, die
verantwoordelikheid het om so op te tree dat haar gedrag in die gemeentelike samekoms nie daartoe
aanleiding gee dat haar optrede haar erkenning van háár man se hoofskap bevraagteken nie. As sy aan
hierdie voorwaarde voldoen, bied 1 Korintiërs 11 op sigself geen beletsel dat sy tot die besondere
dienste beroep word nie. Aan die ander kant bied 1 Korintiërs 11 op sigself geen aanduiding dat vroue
tot die besondere dienste beroep behoort te word nie, maar wel dat sy nie absoluut verbied word om te
praat nie – soos vervolgens aangedui sal word. Na albei kante toe behoort hierdie Skrifdeel dus nie
óórvra te word nie.
Toonbeelde van X<WNCD
Dit blyk dus dat God deur die apostel in 1 Korintiërs 11 openbaar dat dit sy wil is dat die
onderskeidelike optrede van mans en vroue in die gemeentelike samekoms van so ’n aard moet wees
dat dit van God se gesag en heerskappy moet getuig. Die man se optrede moet ’n toonbeeld wees van
God se heerlikheid/hoofskap (11:7: 7
%
), die vrou se optrede moet ’n toonbeeld wees
van haar man se heerlikheid/hoofskap (11:7) en die gesag wat God aan hom toeken (11:10). Die
gebruik dat die vrou haar man se gesag erken deur ’n sluier te dra, was egter sekondêr en bloot
kultureel bepaald (vgl. 11:13-15).
1 Korintiërs 11:10 sê dat ’n vrou “’n aanduiding van %
op haar kop moet hê” ( #
%
#
).392 Die betekenis hiervan is moeilik peilbaar. Verskeie verklarings
word aan die hand gedoen:
• Steeds in aansluiting by 11:5 word die hoofbedekking in 11:10 %
genoem. Daarom
moet %
ook hier in 11:10 verstaan word as ’n aanduiding daarvan dat die man gesag oor
die vrou het (Lenski 1963:445; Fisher 1975:177).
• In hierdie konteks kry %
die betekenis van “bevoegdheid”. Die vrou dra ’n
hoofbedekking om aan te toon dat sy, ondanks die man se hoofskap, van God ook die
bevoegdheid ontvang het om te bid of te profeteer (Grosheide 1957:295-297).
•
%
is hier nie ’n aanduiding van die man se hoofskap nie, maar ’n teken van die vrou se
%
. Haar %
bestaan daarin dat sy ’n ereposisie beklee: sy is die man se heerlikheid
( ?XD, vgl. 11:7). Die vrou se ereposisie as die heerlikheid van die man beteken dat sy, net
soos die man, onder God se gesag staan wanneer sy bid of profeteer. Hierdie %
moet sy
nie deur haar optrede in die gemeentelike samekoms prysgee nie; daarom is dit belangrik dat
sy as bewys van haar %
’n hoofbedekking moet hê wanneer sy bid of profeteer (Morris
1989:152-153).
392

Die 1983-Vertaling se weergawe van #
%
#
in 11:10 met “behoort
die vrou ’n teken van die man se gesag ... te hê” is problematies. Letterlik staan hier: “die vrou moet gesag op
haar hoof hê.”
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In die lig van die geheelkonteks van 11:3-16 oortuig die tweede verklaring meer as die ander. Die
verstaan van hierdie vers is egter nie deurslaggewend vir die verstaan van die man-vrou-verhouding in
die perikoop nie.
“Ter wille van die engele”
Hierdie %
CD=0 G@A= is ook “… ter wille van die engele” (11:10). Ook hierdie woorde se bedoeling
is moeilik om te verstaan. Verskeie verklarings daarvoor word aan die hand gedoen:
• Vanuit die Godsdienshistoriese Skool kom die verklaring dat Paulus bedoel dat vroue
hoofbedekkings moet dra sodat die engele hulle nie van bo af kan raaksien en hulle verlei nie
(bv. W Foerster, verwysing in Grosheide [1957:297, n 27]; vgl. ook Fisher 1975:177).
• ’n Tweede verklaring verstaan die engele as die gevalle engele waarna 2 Petrus en Judas
verwys, “wat hulle eie beginsel ( FGH=) nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het”
(Jud 6). Die vroue se erkenning van hulle (of: mans in die algemeen) se hoofskap in die
gemeentelike samekoms is ’n getuienis aan daardie engele wat God se gesag nie erken het nie,
dat God se hoofskap erken moet word (vgl. Fisher 1975:177).
• Die algemeenste verklaring in gereformeerde kringe is dat dit gaan oor engele wat hulle saam
met God verbly, omdat die gemeentelike samekoms in goeie orde plaasvind (bv. Grosheide
1957:297; Barrett 1968:254; Fisher 1975:177).
Laasgenoemde verklaring laat die beste reg geskied aan die konteks. Ook in hierdie geval is die
verstaan van hierdie vers nie deurslaggewend vir die verstaan van die man-vrou-verhouding in 11:3-16
nie.
Profetering deur vroue
Dit blyk dat vroue tydens die gemeentelike samekoms gebid en geprofeteer het (
# 9<WND;
1983-Vertaling: “God se boodskap verkondig”, 11:5). Profesie is deel van die gawes (charismata) wat
die Heilige Gees aan die gemeentelede gee (Rom 12:4-8; 1 Kor 12:27-31). Profesie dien in die
gemeente tot vermaning, bemoediging en lering (Hand 15:32; 1 Kor 14:3, 24, 31). Vroue deel in al die
gawes van die Gees, soos die Gees dit uitdeel. Dit blyk uit 1 Korintiërs 11:5 dat ook vroue die gawe
van profesie ontvang het en dit in die gemeentelike samekoms beoefen het.
Profesie moet egter onderskei word van onderrig. In Romeine 12:6-7, 1 Korintiërs 12:28-29 en
Efesiërs 4:11 word die gawe van profesie en die diens van profeet duidelik geskei van die gawe van
lering en die diens van leraar. Die res van die Nuwe Testament gee blyke van die volgende basiese
verskil tussen profesie en lering:
• Profesie (
# CD) is om ’n openbaring wat iemand persoonlik ontvang het, oor te vertel (1
Kor 14:25,30-31).393
• Lering (
CDI0QAQDGH) daarenteen berus nooit op ’n openbaring wat die leraar ontvang
het nie. Oral in die Nuwe Testament waar lering beskryf word, word aangedui dat die lering of
prediking vanuit die Woord van God gedoen word.394
Opsieners en leraars word in die Nuwe Testament by herhaling beveel om te leer en die Woord te
verkondig,395 maar nêrens om te profeteer nie. Dit blyk dus dat profesie in die Nuwe Testament nooit
deel was van die diens van leraar of opsiener nie. Dit was waarskynlik so omdat profesie blykbaar
spontaan (“charismaties”) beoefen is en nie verbind was aan een van die besondere dienste nie.396
Die feit dat 1 Korintiërs 11:4-5 verwys na mans en vroue wat bid of profeteer, blyk dus nie direkte
implikasies vir die diens van leraar of ouderling te hê nie. Die vroue wat gebid en geprofeteer het, sou
nie in een van die besondere dienste moes staan om dit te doen nie. Hulle profesieë was, soos dié van
393
394

395

396

So het Agabus op grond van openbarings wat hy ontvang het, geprofeteer dat daar ’n groot hongersnood sou
kom (Hand 11:28) en dat Paulus in Jerusalem gevange geneem sou word (Hand 21:10-11).
In Handelinge 15:35 het Paulus en Barnabas saam met nog baie ander onderrig gegee deur “die blye
boodskap van die woord van die Here te verkondig”. In Efese het Paulus vir 18 maande lank “die woord van
God onder hulle geleer”. In 2 Timoteus 3:16 skryf Paulus dat die hele Skrif “nuttig is tot lering, tot
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid”.
In 2 Timoteus 4:2 word Timoteus byvoorbeeld deur Paulus aangesê om die woord te verkondig ( HFWX<=).
In 1 Timoteus 4:11 en 6:2 kry hy die opdrag om te leer ( :N;@A=). &ok die opsieners moet bekwaam wees
om te onderrig (1 Tim 3:2) en in staat wees om met die gesonde leer te vermaan en teësprekers te weerlê
(Titus 1:9).
Vgl. ook die opmerkings oor profete en profesie hier onder in die bespreking van 1 Korintiërs 14:26-40.
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manlike profete, spontane optrede wat in elk geval deur die ouderlinge beoordeel moes word of dit
met die Woord van God ooreenstem.
Die probleem volgens hierdie gedeelte is dus nie dát vroue gebid of geprofeteer het nie, maar dat sy dit
op só ’n wyse gedoen het (sonder sluier) dat sy daardeur haar erkenning van haar/die man se hoofskap
in gedrang gebring het.
Gevolgtrekking
1 Korintiërs 11:2-16 bevestig die volgende aspekte:
Die prinsipiële hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou.
Die vrou se posisie ten opsigte van die man is nie vernederend nie, maar juis ’n
heerlike posisie wat God aan haar skenk.
In ’n gemeente het mans en vroue mekaar nodig en is die een nie bo die ander
verhewe nie (11:11-12).
Vroue in die gemeentelike samekoms het gebid en geprofeteer, waaruit afgelei kan
word dat daar nie ’n algehele verbod op praat deur vroue in die gemeentelike
samekoms was nie.
Toepassing op geslag in die besondere dienste
Die perikoop gee nie aanduiding dat vroue wat gebid en geprofeteer het, in ’n
besondere diens gestel was nie.
Die vrou se optrede in die gemeentelike samekoms moet só wees dat dit erkenning
verleen aan die hoofskap van haar man, en sodoende aan Christus se hoofskap. Die
man se optrede moet ook só wees dat hy nie Christus se hoofskap oneer aandoen nie,
maar juis ’n toonbeeld daarvan is.
Geslag nie bepalend by
enige van die dienste
10.7.6.3a Die vrou kan in die besondere dienste
dien, op voorwaarde dat sy in die
uitvoer van haar diens nie haar
erkenning van haar man se hoofskap
onder verdenking plaas nie.

Vrou nie in leer- en regeerdiens
10.7.6.3b Die gedeelte gee op sigself nie
uitsluitsel of die vrou in die besondere
dienste kan dien of nie.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Korintiërs 14:26-40
Die argument van 1 Korintiërs
Kyk by die behandeling van 1 Korintiërs 11:2-16 (vgl. 10.7.1 hierbo).
Die ontstaan van 1 Korintiërs
Kyk by die behandeling van 1 Korintiërs 11:2-16 (vgl. 10.7.2 hierbo).
Die eerste lesers van 1 Korintiërs en hulle wêreld
Kyk by die behandeling van 1 Korintiërs 11:2-16 (vgl. 10.7.3 hierbo).
Tersaaklike eksegese van 1 Korintiërs 14:33-35
Geslag nie bepalend by enige
Vrou nie in leer- en regeerdiens
van die dienste
10.8.4.1a Samevatting van die verklaring
10.8.4.1b Nie in samekomste die leiding
1 Korintiërs 14:34 en 14:35 verwys na twee
neem in gebed en prediking nie
onordelike optredes van vroue in die gemeentelike
Die sogenaamde "swyggebod" van 1 Korintiërs
14:34 hou duidelik verband met optrede tydens
samekoms (aan mekaar verbind met K in 14:35). In
gemeentelike samekomste (1 Kor 14:26).
beide hierdie optredes gaan dit oor die verbod op
By gemeentelike samekomste word vroue, as gevolg
vroue om vrae in die gemeentelike samekomste aan
van die onderdanigheid wat hulle aan hulle mans
hulle mans te stel en op so ’n wyse hulle mans se
verskuldig is, nie toegelaat om te praat nie, maar
hoofskap nie te erken nie (vgl 10.4.2). Die verbod
van sowel 14:34 as 14:35 word begrond deur die feit moet hulle swyg. Dit beteken dat vroue nie tydens
die gemeentelike samekomste as voorgangers van
dat die vrou haar man se hoofskap moet erken (“aan
die gemeente mag optree, onder meer deur te bid of
hom onderdanig moet wees”, 14:34c) en
te preek nie.397 Hierdie verklaring, wat wyd in
gepaardgaande hiermee ’n bepaalde siening oor ’n
397

Grosheide, K.V.:176
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gedragswyse moet erken (“dit is lelik [
? ] vir
’n vrou om in die kerk te praat”, 14:35c). In 14:35c
dui
? op skandelik volgens die wet (14:34c).

10.8.4.2a Vroue se optrede wanneer hulle iets te
wete wil kom
In 14:26 word die basiese opdrag gegee: “Wanneer
julle saamkom en elkeen iets het om by te dra, moet
dit tot opbou geskied.” Hierna volg drie stelle
voorskrifte: (1) vir die spreek in tale (14:27-28), (2)
vir die profete (14:29-33), en (3) vir die vroue
(14:34-35). Hierdie verstaan van die gedagteopbou
kan soos volg voorgestel
word:
Basiese voorskrif vir wanneer die gemeente saamkom
14:26: Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ’n bydrae om te lewer: ’n
psalm, ’n onderwysing, ’n openbaring, ’n ongewone taal of klank, ’n uitleg
daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop

Gereformeerde kringe onderskryf word, hou in dat
vroulike lidmate nie in kerklike eredienste die leiding
mag neem deur voor te gaan in gebed of prediking
nie.
Hierdie verklaring sluit nie die moontlikheid uit dat
vroue destyds profesieë van openbarings wat hulle
ontvang het, spontaan en nie-amptelik in die
samekomste kon uitspreek nie (vgl. 10.7.4.6 hierbo).
Dit blyk egter dat die “swyggebod” van 1 Kor 14:34
ook die beoordelings van profesieë behels (vgl.
10.8.4.2b hieronder).
10.8.4.2b Nie profesieë beoordeel nie
Uit 1 Korintiërs 14:29 blyk dit dat elke profesie, wat
in amptelike of nie-amptelike hoedanigheid
uitgespreek is, in die gemeente beoordeel of getoets
moes word of dit getrou is aan die gesonde leer van
die apostels of nie. Nie net 14:29 nie, maar ook die
daaropvolgende verse (14:30-38) moet gelees word
in samehang met die beoordeling van profesieë (vgl.
Calvyn, Kommentaar op 1 Korintiërs). Die gedagteopbou van hierdie verse kan dan soos volg
saamgevat word:
Hierdie verse is deel van ’n ruimer perikoop wat

Voorskrif vir die spreek in tale as daar ’n uitlegger is
* 14:27a: net twee of hoogstens drie moet dit praat
* 14:27b: elkeen op sy beurt
* 14:27c: daar moet een wees wat dit uitlê
Voorskrif vir die spreek in tale as daar nie ’n uitlegger is nie
14:28: dan moet dié een wat ongewone tale of klanke gebruik, stilbly ... en net tuis
met homself en met God praat
Voorskrifte vir die profete as daar niemand anders is aan wie iets geopenbaar is nie
* 14:29a: twee of drie kan aan die woord kom
* 14:29b: die ander moet beoordeel wat hulle sê
Voorskrifte vir die profete as daar iemand anders is aan wie iets geopenbaar is
14:30: Maar as ’n ander een wat daar sit, ’n openbaring ontvang, moet die spreker
stilbly
Motivering vir die voorskrifte aan die profete
* 14:31: Julle kan almal profeteer, maar een vir een, sodat almal daaruit
kan leer en almal bemoedig kan word
* 14:32: ’n Profeet het immers beheer oor sy gees
* 14:33a: God is tog nie ’n God van wanorde nie, maar van orde en vrede
Voorskrifte vir vroue wat wil praat
34
14:33b-34a: Soos in al die Christelike gemeentes moet die vrouens ook in julle
byeenkomste stilbly
Motivering vir die opdrag om stil te bly
* 14:34b: want hulle word nie toegelaat om te praat nie; hulle moet
onderdanig wees
* 14:34c: soos die wet ook sê
Voorskrifte vir vroue wat iets te wete wil kom
14:35a: As hulle iets te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra
Motivering waarom hulle tuis hulle eie mans moet vra
* 14:35b: want dit is lelik vir ’n vrou om in die gemeentelike samekoms te
praat

Die wyse waarop Paulus sy opdrag motiveer dat
vroue moet swyg, laat blyk dat hy nie maar ’n
tydelike of situasiespesifieke reëling tref wat net vir
daardie tyd en vir daardie gemeente geld nie. Hy
motiveer sy opdrag immers met die woorde “soos die
wet sê”.
Die feit dat dit reeds uit 11:5 duidelik is dat vroue
wel in die gemeente mag gepraat het (hulle kon
immers in die gemeente profeteer en bid), laat blyk

63
1

strek vanaf 14:26 tot 14:40. Die breë gedagte-opbou
van die perikoop kan soos volg saamgevat word:

dat die verbod in 14:34 nie kan beteken dat alle
vorme van praat in die erediens vir vroue verbode is
nie. '
in 14:34 verwys dus na ’n spesifieke
soort praat.
Dit blyk dat daar ’n noue verbinding is tussen dit wat
Paulus in 14:34 en 14:35 sê. Die volgende
uiteensetting is ’n voorstelling van die
gedagtestruktuur volgens hierdie
verstaansmoontlikheid:

SAMEVATTING VAN DIE GOEIE ORDE IN DIE SAMEKOMSTE
14:26

Inleiding: Of dit nou tale of openbarings is – alles moet tot stigting geskied

14:29-38b

*

D

14:32

Die profete moet die beoordeling van die profesieë behartig

14:33a

Motivering: Hierdie opdrag is gegrond in die orde van God

14:33b-36

D

·

Die praat deur vroue in die gemeentelike byeenkoms
Die vroue moet in die byeenkomste swyg

14:39a

A

*

Vroue moet onderdanig wees en word nie toegelaat om te praat nie.
Want dit word vroue nie toegelaat om te praat nie, maar om
onderdanig te wees

B

,

Motivering waarom vroue nie in die byeenkoms mag praat nie. C
Soos die wet ook sê
7

Die praat deur vroue in die gemeentelike byeenkoms
As iemand iets te wete wil kom

A

35

Vroue moet onderdanig wees en hulle eie mans by die huis vra
Moet hulle by die huis hulle eie mans vra
#

B

!

Motivering waarom nie in die byeenkoms nie, maar by die huis C
Want dit is lelik vir ’n vrou om in die byeenkoms te praat

In bostaande voorstelling kom die volgende kom na
vore:
• Paulus stel in sowel 14:34 as in 14:35 die
volgende sake aan die orde: wat vroue se
praat in die gemeentelike byeenkoms behels
het (A), die onderdanigheid van vroue (B) en
die motivering vir die onderdanigheid van
vroue (C).
• Wanneer Paulus in 14:35 sê dat dit lelik is
vir vroue om in die gemeentelike byeenkoms
te praat, dien dit as motivering vir die
stelling dat vroue tuis hulle eie mans moet
vra (en dus nie in die samekoms nie), maar
sluit dit ook baie duidelik aan by die stelling
in 14:34 dat vroue nie toegelaat word om te
praat nie, maar dat hulle onderdanig moet
wees.
Dit blyk dat Paulus nie in 14:34-35 oor twee
verskillende sake met betrekking tot vroue se optrede
in die erediens handel nie, maar oor een saak: vroue
se optrede wanneer hulle iets te wete wil kom. Die
praat (vgl.
) waarna Paulus in vers 34 verwys,
is die vrae wat vroue tuis moet vra en nie in die
byeenkoms nie. Dit blyk ook dat Paulus spesifiek
getroude vroue in gedagte gehad het, want hy sê
uitdruklik dat as hulle iets te wete wil kom, hulle tuis
hulle eie mans moet vra. Die rede waarom hulle tuis
hulle eie mans moet vra, word in sowel 14:34 as
14:35 gestel. In 14:34 word gemotiveer dat die wet
so sê (
7
). Daar kan aanvaar
word dat Paulus met “die wet”, soos in 1 Timoteus
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B
C

Profesieë moet beurtelings aangehoor en beoordeel word

14:30-31 Ook ander profesieë kan toegelaat word
D

’n Reëling vir die gemeente in Korinte soos vir al die heilige gemeentes
Soos in al die heilige gemeentes
34

A

14:27-28 Tale moet beurtelings aangehoor en uitgelê word

A

Vroue mag nie aan die beoordeling deelneem nie

14:33b

Hierdie orde geld vir alle gemeentes

14:34a

Vroue moet in die gemeentes swyg

14:34b

Motivering: Waarom vroue in die samekomste moet swyg

14:35a

Waar dan wel praat? Vrouens moet tuis oor die profesie vra

14:35b

Motivering: Waarom vroue in die samekomste moet swyg

14:36

Die Korintiërs mag nie eiewillig van die orde afwyk nie

a
b
b
a

14:37-38 Die maatstaf vir beoordeling: die apostels se leer
14:37a

Wie die profesieë wil beoordeel

14:37b

moet erken dat die apostoliese leer die Woord van die Here is

d

14:38a

Wie die apostoliese leer nie as Woord van die Here erken nie

d

14:38b

kan die nie profesieë beoordeel nie

Beywer julle om te profeteer

14:39b

Moenie verhinder dat in tale gepraat word nie

14:40

Laat alles welvoeglik en ordelik geskied

c

c
C
B
A

Volgens hierdie interpretasie is die perikoop
gestruktureer in ’n inclusio (ringkomposisie of
omarmingspatroon). Die inclusio waarin die
argument van die perikoop in sy geheel ingebed is, is
die opdrag dat die gemeentelike samekomste ordelik
en stigtelik moet verloop (vgl. A in die skema hierbo,
in 14:26 en 14:40, met die prinsipiële orde-uitspraak
in vers 33a as sentrale anker). Die orde sluit dan in
orde met betrekking tot glossolalie (vgl. B, in 14:2728 14:39b) en met betrekking tot profesieë (vgl. C, in
14:29-33a en 14:39a). Wat die orde met betrekking
tot die profesieë betref, is die hoofsaak dat profesieë
reg beoordeel word (vgl. D). Die beoordeling van
profesieë word in 14:29-38 in drie hoofdele
uiteengesit: (1) almal kan profeteer, maar net sekeres
mag beoordeel (14:29-33a); (2) die vroue moet by
die beoordeling van die profesieë swyg (14:33b-36);
(3) die leer van die apostels moet as maatstaf van
beoordeling dien omdat dit van die Here af kom
(14:37-38).

2:13-14, na Genesis verwys, en spesifiek na die
skeppingsvolgorde. In 14:35 sê hy dat dit lelik
(
? ) is vir ’n vrou om in die kerk te praat. Die
eenheid tussen 14:34 en 14:35 dui aan dat
?
wys op “skandelik volgens die wet”.
Getroude vroue mag nie in die byeenkomste vrae vra
nie, want wanneer hulle dit doen, is hulle nie
onderdanig nie en erken hulle nie hulle mans se
hoofskap nie. Die vraag sou wees waarom vroue, as
hulle vrae in die byeenkoms sou vra, toon dat hulle
nie onderdanig is nie. Hierdie vraag word nie
uitdruklik in die teks beantwoord nie. Dit is egter ’n
sterk moontlikheid dat die vroue daardeur getoon het
dat hulle nie hulle mans se leiding aanvaar nie en
daarom die vrae nie by die huis aan hulle mans vra
nie, maar in die byeenkomste.
10.8.4.3a Die posisie van vroue
Dit blyk uit bostaande dat hier ’n belangrike
Skrifbeginsel ter sprake is, naamlik dat getroude
vroue ook in die gemeentelike samekomste hulle
onderdanigheid aan hulle mans moet toon. Dit moet
duidelik wees dat vroue in wat hulle sê (of vra), hulle
eie mans se leiding aanvaar.
Die vraag of vroue as predikante mag dien, kan nie
uit hierdie gedeelte beantwoord word nie. Dit gaan
immers nie in die gedeelte oor vroue wat as
bedienaars in die gemeentelike byeenkoms die
Woord bedien het nie, maar oor vroue wat (as deel
van die gemeente) vrae gevra het en met die vrae
getoon het dat hulle hulle mans se leiding verwerp.
Net soos daar nie uit 1 Korintiërs 11:5 waarvolgens
vroue (as deel van die gemeente) in die byeenkoms
geprofeteer het, afgelei kan word dat vroue as
bedienaars van die Woord mag dien nie, kan daar
ook nie uit hierdie gedeelte afgelei word dat vroue
wat verbied is om (as lidmate) vrae te vra, daarom
nie as bedienaars van die Woord mag dien nie.
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10.8.4.3b Die posisie van vroue
Uit bostaande is dit duidelik dat die sogenaamde
“swyggebod” van 1 Korintiërs 14:34-35 nie in
isolasie gelees moet word nie, aangesien dit ten
nouste verband hou met die beoordeling van
profesieë: in die gemeentelike samekomste mag
vroue nie aan die beoordeling van profesieë
deelneem nie. As dit by die beoordeling van
profesieë kom, moet hulle stilbly.
(v) Waarom moet vroue stilbly? Omdat vroue in die
erediens ’n toonbeeld van onderdanigheid moet
wees (34c: “hulle moet onderdanig wees ...), en
omdat die beoordeling van profesieë ’n tipiese
regeertaak is (32: “Die geeste van die profete is
aan die profete onderworpe ...”).
(vi)
Waarom moet hulle onderdanig
wees? Nie as gevolg van ’n samelewingsgebruik
of een of ander tydelike omstandigheid nie, maar
omdat “die wet dit sê” (34d). “Die wet” verwys
hier soos op baie ander plekke in die Nuwe
Testament na die geskrewe Woord van die
Here.398 Paulus maak dit dus duidelik dat hier ’n
Skrifbeginsel ter sprake is, naamlik dat ’n vrou
deur haar optrede niks moet doen wat haar
erkenning van haar man se hoofskap in gedrang
bring nie (vgl. 1 Kor 11:3-10). Die
onderdanigheid van vroue in die kerk dien as
toonbeeld van die kerk wat onderdanig is aan
háár Hoof, Jesus Christus (vgl. 1 Kor 11:3-4; Ef
5:21-33).
(vii)
Hoe moet vroue dan maak as hulle
vrae oor die profesie het of iets meer daaroor te
wete wil kom? In 14:35b sê Paulus: “... laat hulle
tuis hulle eie mans vra.”
(viii)
Waarom kan hulle dit nie in die
samekoms doen nie? Die antwoord is in 14:35c:

Hier het Paulus waarskynlik spesifiek Genesis 1-2 in die oog.
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“Want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te
spreek.”
Vir die opdragte in 14:34a en 14:35b word dieselfde
begronding gebruik, maar dit word verskillend
bewoord. In 14:34 word die opdrag gemotiveer met
die woorde “soos die wet sê”, en in 14:35 met “dit is
lelik ( ( ) ) vir ’n vrou om in die kerk te praat”.
Die betekenisnuanses van ( ) in 14:35 dui,
anders as in 11:6, nie net op lelik en skandelik ten
opsigte van die (geloofs)gemeenskap en aanvaarde
gedragskodes nie, maar dui ook op skandelik in
terme van God se wet. Die swyggebod het dus
implikasies met ’n horisontale gerigtheid (in terme
van die gemeenskap) en implikasies met ’n vertikale
gerigtheid (ten opsigte van God se gebod: “soos die
wet sê”). Dat die vrou in die gemeentelike samekoms
beoordelend praat, is ’n Skrifgegewe
onaanvaarbaarheid.
Hoewel die opset van die destydse gemeentelike
samekomste beslis verskil het van die hedendaagse
eredienste, bring die perikoop ’n baie belangrike
beginsel na vore. God het aan vroulike lidmate in die
kerk ’n besliste opdrag tot onderdanigheid gegee,
naamlik dat sy erkenning moet gee aan die man se
hoofskap – waardeur sy getuig van die kerk wat die
hoofskap van haar bruidegom, Jesus Christus, erken
(vgl. 1 Kor 11:3-7; Ef 5:21-33). Een besondere wyse
waarop vroulike lidmate op ’n unieke wyse die
hoofskap van hulle mans moes erken, was daarin
geleë dat hulle onvoorwaardelik en met oorgawe
hulle mans se leiding en oordeel moes aanvaar by die
toesig oor die prediking (’n taak wat vandag tiperend
is van die regeerdiens van ouderlinge). Die
erkenning van haar man se hoofskap het dus daarop
neergekom dat sy ook in hierdie opsig nie daarna sou
streef om sy posisie as hoof in te neem nie. In
vandag se terme gestel: vroue behoort nie deel van
die kerkraad (= ouderlinge) te wees nie.
10.8.5a Gevolgtrekking
10.8.5b Gevolgtrekking
10.8.5.1a Vroue het in die gemeentelike samekoms
10.8.5.1b Die verbod op
= in 1 Kor 14:34
van Korinte geprofeteer, gebid, gepraat
behels dat vroue nie aan die amptelike
en in tale gespreek het. Die swyggebod
beoordeling van profesieë in die
(14:34-35) dui dus nie op ’n algehele
gemeentelike byeenkomste mag
stilswye nie, en die
= (14:34) verwys
deelneem nie. Omdat die beoordeling van
na ’n gekwalifiseerde “praat”.
profesieë met die ouderlinge se toesig oor
die gesonde leer verband hou en dus eie
10.8.5.2a Die
= (14:34) verwys na die feit dat
aan die regeerdiens is, beteken dit dat
vroue tydens die gemeentelike
vroue in die lig van 1 Korintiërs 14:34
samekomste op lelike wyse vrae gevra het
nie in die besondere diens van regering
en sodoende hulle mans se hoofskap in
(ouderling) mag funksioneer nie.
gedrang gebring het.
10.8.5.2b In die lig van 1 Korintiërs 11:4 lyk dit of
die “swyggebod” in 14:34-35 nie op
algehele stilswye van vroulike lidmate
dui nie, maar wel daarop dui dat hulle nie
63
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10.8.6a Toepassing op geslag in die besondere
dienste
Die perikoop 1 Korintiërs 14:26-40 bied geen
beletsel op vroue om in besondere dienste te
funksioneer nie. Die voorwaarde is egter dat hulle dit
só moet doen dat dit steeds duidelik is dat hulle hulle
mans se hoofskap oor hulle erken en dat hulle nie
hulle mans se leiding bevraagteken nie.

die Woord in gemeentelike byeenkomste
amptelik mag bedien nie. Op sigself gee
1 Korintiërs 14:34-35 nie duidelike blyke
hiervan nie, maar in die lig van ander
duideliker Skrifdele soos 1 Tim 2:8-15
word dit duidelik dit dat dit wel so
verstaan moet word.
10.8.5.3b Die verbod in 1 Korintiërs 14 het spesifiek
betrekking op die regeerdiens en raak
ook die besondere diens van predikant
maar kan nie op die besondere diens van
die diaken van toepassing gemaak word
nie.
10.8.6b Toepassing op geslag in die besondere
dienste
Vroue mag in die lig van 1 Korintiërs 14 nie in
die besondere diens van regering (ouderling)
dien nie. Die verbod in 1 Korintiërs 14 het
spesifiek betrekking op die regeerdiens en raak
ook die besondere diens van predikant maar
kan nie op die besondere diens van die diaken
van toepassing gemaak word nie.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 2:8-15
Die ontstaan van 1 Timoteus
Timoteus is deur Paulus in Efese agtergelaat om toesig te hou oor die leer wat verkondig word (1 Tim
1:3-4; 4:6) en om self as voorganger van die gemeente die goeie leer te verkondig (4:13-16). Omdat
Timoteus egter jonk en onervare was (4:12), skryf die apostel Paulus hierdie brief om daardeur die
jong bedienaar van advies te bedien (5:1-25), te bemoedig (4:14-16) en pastoraal te begelei (4:6).
Die direkte aanleiding tot die skrywe van 1 Timoteus was waarskynlik dat sekere mense die gelowiges
in Efese met hulle dwaalleer399 verwar het. Paulus se doel met die brief is nie om die dwaalleer as
sodanig te weerlê nie, maar om aan Timoteus as voorganger van die gemeente die nodige advies te gee
sodat hy saam met die gemeente die dwaalleer die hoof kan bied. Hierdie advies is dat die gemeente
deeglik en ordelik ingerig moet word sodat hulle as “huisgesin van God” ’n “pilaar en grondslag van
die waarheid” kan wees (1 Tim 3:15). Dan sal hulle self die gesonde leer kan handhaaf, ook wanneer
hulle met die dwaalleer gekonfronteer word (Moo 1991:177; Schreiner 2005:87-88).
Die argument van 1 Timoteus
Die gedagte-eenhede in die brief wissel mekaar op so ’n wyse af dat sowel die aanleiding (dwaalleer)
as die doel (ordelike kerklike inrigting) duidelik sigbaar is.
1:1-2
1:3-20

399

Aanhef
Die opdrag/oordrag van die bediening
1:3-7
Dwaalleer te midde waarvan die evangelie bedien moet word
1:8-19a
Opdrag om die evangelie as betroubare woord te bedien
:8-17 Paulus het as apostel hierdie bediening ontvang

Dieselfde dwaalleer was waarskynlik ter sprake by die skryf van al drie die Pastorale Briewe. Die
dwaalleraars was lidmate van die gemeente en het baie stryery en verdeeldheid veroorsaak (Hand 20:30; 1
Tim 1:19-20; Tit 3:10). Die dwaalleer het ’n sterk Joodse inslag gehad en die ondersteuners daarvan was
“bekeerlinge uit die Jodendom” (Tit 1:10). Verder word van hulle gesê dat hulle “leermeesters in die wet
[wil] wees” (1 Tim 1:7; Tit 3:9) en voortdurend besig is met verdigsels en ondersoeke na geslagsregisters (1
Tim 1:4; 4:7; Tit 3:9). Terselfdertyd is daar aanduidings dat die dwaalleraars, soos sekere filosowe van
daardie tyd (met name die Sinici), ’n bepaalde vorm van wêreldontvlugting geleer het. Hulle verbied ook
byvoorbeeld die huwelik en die eet van sekere kosse (1 Tim 4:3; Tit 1:14-15). Die dwaalleraars het hulle soos
hierdie filosowe ook beroem op hoëre kennis (1 Tim 6:20) en wou as leermeesters geld verdien deur hierdie
kennis te verkoop (1 Tim 6:3-5).
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2:1-3:16

4:1-6:19

6:20-21

:18-19a Paulus vertrou hierdie bediening aan Timoteus toe
1:19b-20
Himeneus en Aleksander het afgedwaal van die gesonde leer
Voorskrifte vir ordelike kerklike inrigting
2:1-15
Optrede van die gemeente as geheel
3:1-13
Vereistes vir ouderlinge en diakens
3:14-16
Samevatting (hoofdoel van die brief):400 Die gemeente
moet funksioneer as huisgesin van God
Voorskrifte oor hoe om as goeie herder en leraar te dien
4:1-5
Dwaalleer wat met die gesonde leer bestry moet word
4:6-16
Voorskrifte oor die verkondiging van die gesonde leer
5:1-6:2
Voorskrifte oor die pastorale hantering van verskillende groepe
in die kerk
6:3-5
Die dwaasheid van dwaalleer
6:6-19
Vermy en bestry hebsug
Briefslot

Die argument van die brief kan dus soos volg saamgevat word: As antwoord op die dwaalleer moet die
gesonde leer van die evangelie as betroubare woord bedien word. Hierdie bediening het Timoteus as
opdrag ontvang (1:3-20) en moet hy ook uitvoer (4:1–6:19). Kortom: Timoteus moet bloot sy taak as
herder en leraar na behore nakom. Die eintlike belangrike saak is egter dat die hele gemeente teen
dwaalleer moet kan vasstaan (as pilaar en grondslag van die waarheid). Hoe kan dit bereik word?
Deurdat die gemeente ordelik ingerig word en funksioneer as die huisgesin van God (2:1 – 3:16).
Die eerste leser van 1 Timoteus en sy wêreld
Timoteus was een van Paulus se getrouste metgeselle. Nadat Paulus en Timoteus ’n tyd lank saam in
Efese gewerk het, het Paulus hom as voltydse bedienaar van die Woord daar laat bly en na Masedonië
vertrek. Paulus het met sy vertrek reeds vermoed dat dwaalleer in die gemeente sou ontstaan (Hand
20:29-30) en uit 1 Timoteus blyk dat sy vrese bewaarheid is. Hy moedig Timoteus aan om die
dwaalleer te stuit (1:3b) en te sorg dat almal hulle só gedra dat die gemeente aan sy doel beantwoord
(3:15).
Min inligting is beskikbaar oor die ontstaanstyd en plek vanwaar Paulus die eerste brief aan Timoteus
skryf. As aanvaar word dat Paulus die skrywer van 1 Timoteus is, is dit waarskynlik dat Paulus die
brief geskryf het nadat hy ná sy eerste gevangenskap in Rome vrygelaat is. Dan is 62-64 nC die
waarskynlike ontstaanstyd. Paulus spreek wel die hoop uit om binnekort weer in Efese te wees (3:14),
maar sê nie waar hy hom bevind nie.
Timoteus werk as voltydse bedienaar van die Woord in Efese.401
Die verskillende groepe wat in 1 Timoteus genoem word, is ’n bewys dat die gemeente die normale
samestelling van die Efesiërgemeenskap gehad het.402 Die gelowiges van Efese was waarskynlik ’n
baie geslote groep, hoofsaaklik Joodse Christene, wat in dié Hellenistiese stad gewoon het.
Timoteus werk onder moeilike omstandighede onder die Efesiërs. Hy is jonk (4:12) en kry ook met
dwaalleer te doen (1:3). Deur die gesonde leer te verkondig en uit te leef moet Timoteus die dwaalleer
beveg en sorg dat die gemeente aan sy Godgegewe doel beantwoord.
Tersaaklike eksegese van 1 Timoteus 2:8-15
Geslag nie bepalend by
Vrou slegs in diakendiens
400
401

402

Moo (1991:177) is van oordeel dat die woorde “... hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die
gemeente is van die lewende God” (3:15) die hoofdoel van die brief stel.
Efese was ’n belangrike hawestad op die hoofroete tussen die Ooste en Rome. Dit was een van die vyf
belangrikste stede in die Romeinse ryk. Opgrawings het ’n groot stad met ’n teater, openbare geboue, ’n
markplein en ’n verskeidenheid tempels, waaronder ’n tempel vir Artemis, die beskermgod van Efese,
blootgelê. Paulus het Efese vir die eerste keer tydens sy tweede sendingreis besoek (Hand 18:19-21). Tydens
sy derde sendingreis het hy vir byna drie jaar daar gewerk (Hand 19-20). ’n Sterk gemeente het sodoende in
die stad ontstaan.
Bauch (2005) toon vanuit ’n deeglike studie van kontemporêre bronne aan dat Efese oorwegend Grieks van
aard was met ’n redelike mate van Romeinse invloed. Hy weerlê bewerings dat die gemeenskap in Efese
blootgestel was aan ’n sterk “feministiese beweging” en dat Paulus daarom in reaksie daarteen vroue in die
gemeente verbied om oor hulle mans te P@=B@ = (vgl. Gritz 1991:308). “There is no reason to suspect that
the Christian women in Ephesus would regard Paul’s exhortation to modesty and humility as unusual or
necessarily unpalatable” (Bauch 2005:36).
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enige van die dienste
10.9.4.1a Onderdanigheid, hoofskap en
begronding
Dit is duidelik dat daar van die vrou verwag
word om onderdanig te wees en sodoende
die man se hoofskap te erken (soos reeds
gedefinieer by Ef 5). Hierdie opdrag word,
soos by 1 Korintiërs 11 en 14, gemotiveer
in die lig van die skeppingsorde (1 Tim
2:13) en die sondeval (1 Tim 2:14). Daar is
egter verskil van mening of dit in 1
Timoteus 2:8-15 gaan oor voorskrifte vir
die optrede van die man en die vrou by
gesamentlike byeenkomste, en of dit gaan
oor voorskrifte vir hulle optrede in die
huwelik (Breed 2006a:247-263; Breed
2006b:453-464; Breed 2006c:597-616).
Die crux vir die verstaansverskil kan
gereduseer word tot die volgende vrae:
• Hoe moet “elke plek” (
#,
2:8) verstaan word?
• Gaan dit oor die mans se gebede in die
gesamentlike byeenkomste, of oor
hulle persoonlike gebede?
• Gaan dit oor vroue se gedrag in die
erediens, in die huwelik, of in die
samelewing?
• Is die begronding in 2:13-14 gerig op
gedrag
binne
gesamentlike
byeenkomste of gedrag spesifiek binne
die huwelik?
• Verwys “huishouding van God” ( ;?>0
P@< ) in die doel van die skrywe
(3:15) na die lewe van die gemeente,
onder andere die gesamentlike
byeenkomste van die gemeente, of
onder andere ook spesifiek die
huwelik?
10.9.4.2a Opsomming van die verklaring
In 1 Timoteus 2:8-15 gee Paulus voorskrifte
oor hoe gelowige mans en vroue hulle as
deel van God se huishouding (3:15) in die
huwelik moet gedra, sodat ongelowiges tot
kennis van die waarheid sal kom (2:4; vgl.
ook 3:15c). In die konteks van die
verwoesting wat die dwaalleer ten opsigte
van die huwelik veroorsaak het (4:3), gee
Paulus eers die mans opdrag oor hoe hulle
hulle in die huwelik moet gedra (“heilige

10.9.4.1b Inleiding
In 1 Timoteus gee Paulus pastorale advies aan Timoteus
as voorganger van die gemeente in Efese oor hoe die
kerk as “huisgesin van God” (3:15) moet funksioneer.
In 1 Tim 2 wys Paulus daarop dat die gemeente die
gestalte moet aanneem van ’n biddende kerk. In 2:1-7
toon hy aan dat die gemeente se gebede tot welwese van
die hele samelewing moet dien, veral dat hulle gebede
uiteindelik daartoe moet lei dat almal die evangelie sal
hoor en sodoende “tot kennis van die waarheid” (2:4)
mag kom. In 2:8-15 handel hy dan oor die gelowiges –
manlik en vroulik – se optrede tydens gemeentelike
samekomste.

10.9.4.2b Optrede in gemeentelike samekomste
In 1 Timoteus 2:8-15 gee Paulus ’n aanduiding van hoe
die gemeente se optrede “op elke plek” ordelik ingerig
moet word. Hierdie “op elke plek” word in vers 8 self
gekwalifiseer as elke plek waar gebid word. Dit sou dus
dui op alle geleenthede waar die gemeente saamkom
om te bid en te aanbid (Douma). In hedendaagse terme:
by elke erediens. Eers verwys die teks na die manne se
optrede by hierdie samekomste (2:8), en daarna die
vroue se optrede (2:9-15). Van sowel mans as vroue
word gepaste optrede by sulke geleenthede vereis403.

403

Die gepaste optrede is natuurlik nie tot die samekomste van die gemeente beperk nie, aangesien sulke
optrede, blykens 2:10, goeie werke insluit. Gelowiges se goeie werke word tog sigbaar in die daaglikse handel en
wandel. Ook 2:15 bevestig dat, hoewel hierdie perikoop sy begin by die gemeentelike samekomste het, die
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hande” is ’n voorwaarde vir gebed) (2:8).
Daarna gee hy aan die vroue opdrag oor
hoe hulle hulle in die huwelik moet gedra
(2:9-11). Hierdie voorskrifte begrond hy in
die skepping- en sondevalgeskiedenis
(2:13-15).
10.9.4.3a Die tema en doel van die brief
Paulus wil dat die gelowiges, as mense wat
deel is van God se huishouding (3:15), die
suiwer leer sal beskerm en dit deur hulle
leefwyse verkondig. Paulus stel hom dit ten
doel dat die gelowiges in Efese se leefwyse
met die suiwer leer sal ooreenstem. Paulus
wil voorkom dat Timoteus of die ander
gelowiges in Efese deur slegte
rentmeesterskap die suiwer leer by die
ongelowiges in onguns sal bring.
1 Timoteus 2 maak deel uit van 2:1-6:2a
(vgl. 10.9.2); die opbou van 2:1 – 6:2a is
die volgende:
2:1-15 Gedrag van gelowiges
3:1-13 Vereistes vir ouderlinge en
diakens
3:14-16 Die doel van die brief: die
Gedrag van God se
huisgesin
4:1-14 Die leer en gedrag van die
vals leraars
5:1-6:2a Gedrag van verskillende
groepe binne die kerk
Dit is nodig om die gedagtestruktuur van 1
Timoteus 2 behoorlik te ondersoek alvorens
enige afleidings gemaak word oor die
betekenis daarvan vir die verstaan van 1
Timoteus 2:8-15.
Die vals leraars het hulle in die
verkondiging van hulle leer op die Ou
Testament beroep (1:7), en het waarskynlik
die uitdra van die evangelie aan alle mense
teëgestaan. In 2:1-7 maak Paulus duidelik
dat die gelowiges in Efese in
ooreenstemming met God se wil optree
wanneer hulle aan elke mens die
“waarheid” verkondig. Hy noem God ’n
Verlosser (2:3). Hy sê God wil dat alle
mense gered word en tot die kennis van die
waarheid kom (2:4). Ook in 2:5 beklemtoon
hy die redding van ongelowiges wanneer hy
sê dat daar een God is.404 Die enigheid van

10.9.4.3b Vroue se onderdanigheid toonbeeld van die
man se hoofskap
Wat die vrou betref, word stel 1 Timoteus 2:11-12
duidelik dat die vrou in alle onderdanigheid haar in
stilte moet laat leer, nie onderrig mag gee nie en nie oor
die man moet heers nie.
Dit is belangrik om te bepaal hoe die verbod om
onderrig te gee (
) in vers 12 en die verbod om
gesag uit te oefen (
* ) met mekaar saamhang.
Dit is duidelik dat Paulus in verse 11-12 oor onderrig
handel. Vroue moet op ’n sekere manier (in stilte en
onderdanigheid) onderrig ontvang (
) en hulle
word verbied om te leer (
). Dit sou vreemd
wees as Paulus, terwyl hy oor onderrig (
en
) handel, buite hierdie konteks in hierdie verse
oor “gesag uitoefen” sou handel.
Die semi-chiastiese (oorkruis-) patroon in die verse,
soos hier onder uiteengesit, dui ook duidelik aan dat die
gesaguiteoefen (
* ) en die onderrig gee
(
) met mekaar saamhang.
(in stilte)

,

a

(onderrig ontvang)

b

(onderdanigheid)

c

(nie onderrig gee nie)
(nie gesagsposisie inneem nie)
00000000

’

(in stilte)

b
c
a

In die eerste b-c patroon word die onderrig (
)
wat ontvang word nader omskryf deur “in alle
onderdanigheid” (+
,.). In die tweede b-c
patroon word die onderrig (
) wat gegee word
ook nader omskryf deur “nie gesagsposisisie inneem
nie” ( /
* , c). Dit blyk dus dat Paulus met
die woorde
/
* 0
beskryf wat vroue
sal doen as hulle in die samekoms van die gemeente sou
onderrig gee, naamlik dat hulle oor mans sou gesag
uitoefen. Dit is daarom duidelik dat Paulus in 1
Timoteus 2 nie ’n algehele verbod plaas op
gesagsuitoefening deur vroue in die besondere ampte
nie. Vroue word in hierdie gedeelte spesifiek verbied
om gesag uit te oefen deur die verkondiging van die
Woord.

ordelike optrede wat daarin geleer word beslis ook vir die lewe van gelowiges in die algemeen geld. Die
algemene optrede van gelowiges behoort dus ooreen te stem met hulle optrede wat by die erediens pas.
404
Ridderbos (1979:338) toon aan dat die woorde >0 R F0P@?>0in vers 5 ooreenkomste toon met die Joodse
Shema
(vgl.
die
woorde
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God bevestig vir Paulus die feit dat die
evangelie nie net vir sekere mense bedoel is
nie, maar vir almal (vgl. Ridderbos
1979:339). Hierby voeg Paulus ook nog die
feit dat daar maar een Middelaar tussen
God en die mense is: die mens Jesus
Christus. Verder beklemtoon hy daarmee
die noodsaak dat die waarheid aan alle
mense verkondig moet word. Paulus
vermeld ook spesifiek in 2:6 dat hierdie
Middelaar Homself as losprys vir almal
gegee het. Ook in 2:7 gee die skrywer ’n
motivering waarom die evangelie aan
ongelowiges verkondig moet word. Hy
beklemtoon spesifiek dat hy ’n leraar van
die heidene is en dat hy daartoe aangestel
is. As die gelowiges dus die evangelie aan
heidene verkondig, tree hulle op in
ooreenstemming met die opdrag wat Paulus
van God ontvang het.
Hierbo is beredeneer dat die lewe van
gelowiges ’n belangrike plek in die doel
van die brief inneem. Paulus wil dat
gelowiges die ongelowiges tot geloof moet
roep deur ’n lewe wat ooreenstem met die
suiwer geloof. Dit blyk dat Paulus hierdie
lewenswyse in 1 Timoteus 2 uitdruklik aan
die orde stel. In 2:1-3 gee hy ’n opdrag dat
voorbidding gedoen word vir alle mense,
vir konings en almal wat hooggeplaas is.
Die doel van hierdie voorbidding is dat die
gelowiges ’n rustige en stil lewe sal lei.
Hierdie “rustige en stil lewe” dui nie op die
gelowiges se innerlike gesteldheid nie
(Mounce 2000:82). Dit gaan vir Paulus,
soos in 1 Tessalonisense 4:11, oor ’n lewe
waarin die gelowiges nie in konflik met
ander mense staan nie. Paulus beskryf
hierdie rustige en stil lewe verder met die
woorde N@]@C 0`a0N@J=?BVBA. Met
N@]@C verwys hy na ’n lewe van
toewyding aan God waarin die mens aan
God se wil gehoorsaam is (Louw & Nida,
1988a:531). b@J=?BVBA wys op gepaste
gedrag wat waardig is en wat respek by
ander mense afdwing (Louw & Nida
1988a:747-748). Wanneer die gelowiges
dus die geleentheid ontvang om ’n lewe

In verse 13-15 word hierdie opdrag gemotiveer vanuit
die skeppingsorde406 en die sondeval407. Hierin vertoon
1 Tim 2:11-12 ’n opvallende ooreenkoms met 1 Kor
14:34-35.
• In beide gedeeltes stel die Here deur die apostel
Paulus die orde wat Hy wil hê daar moet wees
wanneer sy gemeente rondom Woord en gebed
saamkom.
• In beide gedeeltes ontvang vroue die besondere
opdrag om hulle in stilte te laat leer en om nie self
die woord te neem nie. In beide gedeeltes word die
opdrag gemotiveer, nie uit samelewingsgebruike of
uit persoonlike voorkeure van die apostel nie, maar
uit die Ou Testament.
• In 1 Tim 2 word die openbaringshistoriese lyn
gevolg terug tot by die skepping: “Want Adam is
eerste gemaak, daarna Eva”. Die optrede van vroue
word gevolglik bepaal deur die spesifieke
skeppings(volg-)orde wat God aan die begin gegee
het, dieselfde skeppings(volg-)orde wat volgens 1
Kor 11 die grond vir die man se hoofskap oor die
vrou is. In die gemeentelike samekomste en
gemeentelike lewe oor die algemeen moet vroue
hulle dus in lyn met die skeppings(volg)-orde in
stilswye laat leer as toonbeeld van die kerk wat uit
eerbied aan haar Hoof Christus, stilswyend na sy
woorde luister.
• 1 Tim 2:14 trek die openbaringhistoriese lyn deur na
die sondeval: “Dit is ook nie Adam wat verlei is nie,
dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod
oortree het.” Binne die konteks gaan dit duidelik nie
in hierdie vers oor wie by die sondeval die eintlike
skuldige was (Adam of Eva) nie, maar oor wie by
die sondeval die leiding geneem het. Adam, wat as
hoof die leiding moes neem, het die leiding aan Eva
oorgelaat en haar in die sondeval gevolg. Albei het
ewe veel gesondig en was ewe skuldig408. Die punt
is: man en vrou moet die besondere plek wat God
aan elkeen toegeken het, eerbiedig. Hierdie punt pas
Paulus toe op die swyggebod vir vroue.
Hieruit volg dat vroue, vanweë die besondere posisie
wat aan hulle in onderskeid van mans gegee is, nie
enige posisie behoort in te neem waarin hulle in die
gemeentesamekoms preek of leiding gee deur die
formele verkondiging van die Woord nie. Kortom
beteken dit dat hulle nie in die gemeente as ouderlinge
of lerende ouderlinge (Woordbedienaars) mag dien nie.
Dit is duidelik dat die opdragte in 1 Timoteus 2

in Deut 6:4). Die Joodse Shema wys enersyds op die eenheid van God, maar ook op sy enigheid (Vriezen
1977:350-356).
406
Soos in 1 Korintiërs 11.
407
Hiermee is 1 Tim 2 dié plek in die Nuwe Testament wat die duidelikste voortbou op die skeppingsmatige
verbondsrelasie tussen man en vrou (soos dit in 3.3 hierbo uiteengesit is).
408
Vgl. 3.3.3 hierbo.
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sonder konflik (rustig en stil) te lei, moet
dit nie vir eie gemak gebruik word nie.
Gelowiges moet die geleentheid gebruik om
so te leef dat hulle lewe toon dat hulle aan
God toegewy is en hulle sodoende respek
by ander afdwing.
Wanneer Paulus dan sy opdrag tot ’n lewe
van toewyding in 2:3-4 motiveer met die
woorde “want dit is goed en aangenaam
voor God, ons Verlosser wat wil hê dat alle
mense gered word en tot die kennis van die
waarheid kom”, word dit duidelik waaroor
hierdie lewe van godsvrug en waardigheid
gaan. Deur ’n lewe van godsvrug en
waardigheid te lei, tree gelowiges op in
ooreenstemming met God se wil dat alle
mense gered word. Deur hulle
lewenswandel verkondig gelowiges die
waarheid en kan mense “tot die kennis van
die waarheid kom” (De Kruijf 1966:36).
Paulus stel ’n lewe van godsvrug en
waardigheid in 2:8 aan die orde. Hy wil
volgens 2:8 dat mans “heilige hande” moet
ophef en dat hulle vry moet wees van
“toorn of twis”. Die heilige hande verwys
na hande wat gereinig is van sondige dade
(vgl. Eks 30:17-21, Jak 4:8, en 1 Pet 3:7).
Met die woorde “toorn en twis” wys Paulus
waarskynlik op die sondige dade waarvan
mans se hande gereinig moet wees. Die
mans se hande moet “heilig” wees deurdat
hulle nie toornig bly en in twis lewe nie.
Paulus handel ook in 2:9-12 oor ’n
godvrugtige en waardige lewe. Hy
beklemtoon in 2:10 dat vroue hulle so moet
versier dat dit getuig van hulle geloof en
verhouding met God.405 In 2:10 beklemtoon
Paulus ook vroue se verantwoordelikheid
tot goeie werke ( FRM=0 RDP =). Daar kan
afgelei word dat Paulus ook, wanneer hy
van vroue eis dat hulle hulle sal laat leer en
nie aan mans onderrig sal gee of oor die
man heers nie (2:11-15), die mikpunt van ’n
godvrugtige en waardige lewe aan die orde
stel.
Uit die voorafgaande kan die volgende
afleidings gemaak word:
Die leefstyl van gelowiges staan in 1
Timoteus 2 op die voorgrond. Deur hulle
leefstyl moet gelowiges, in ooreenstemming
met God se wil, ongelowiges tot die kennis
van die waarheid lei (2:1-7). In 2:8-15 laat
Paulus blyk hoe die leefstyl van gelowige
405

aangaande die vrou in die erediens betrekking het op
die bediening van gesag deur Woordverkondiging en
nie op die bediening van gesag in die algemeen nie en
dus ook nie op die bediening van Christus se gesag op
die terrein van barmhartigheid nie.

Vgl. Louw & Nida (1988a:539) vir die betekenis waarvoor die woord
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in 2:9 gebruik word.

mans en vroue wat aan heidene die
waarheid verkondig, daar uitsien
Die volgende uiteensetting van die
gedagtestruktuur van 1 Timoteus 2 is ’n
samevatting van bostaande verklaring:
2:1-2 ’n Opdrag tot voorbidding sodat
gelowiges ’n rustige en stil lewe
van godsvrug en waardigheid sal
lei.
2:3-7 ’n Motivering waarom gelowiges
’n lewe van godsvrug en
waardigheid moet lei, naamlik
dat dit moet lei tot die redding
van mense. God is ’n Verlosser
(2:3).
• God wil dat alle mense gered
word en tot kennis van die
waarheid kom (2:4)
• Daar is maar een God en
Middelaar deur wie mense
gered kan word (2:5)
• Christus het Homself gegee
as losprys vir almal (2:6)
• Wie sy lewe rig op die
redding van sondaars, tree op
in ooreenstemming met
Paulus se roeping (2:7).
2:8
Die godvrugtige en waardige
optrede van mans wat, in
ooreenstemming met God se
wil, mense sal lei tot redding en
kennis van die waarheid.
2:9-15 Die godvrugtige en waardige
optrede van vroue wat, in
ooreenstemming met God se
wil, mense sal lei tot redding en
kennis van die waarheid.
Omdat Paulus in Hoofstuk 2 oor die
waardige optrede van mans en vroue handel
– optrede wat tot redding van mense en tot
kennis van die waarheid moet lei – is dit
meer waarskynlik dat hy in 1 Timoteus 2:815 oor die gedrag van mans en vroue in die
huwelik handel as oor hulle optrede in die
erediens. Mans en vroue se optrede in die
erediens was immers net by uitsondering
vir die ongelowiges sigbaar, met ander
woorde slegs wanneer ongelowiges die
erediens sou besoek.
10.9.4.4a Die huwelik in 1 Timoteus
Paulus skenk in 1 Timoteus 2 uitdruklik
aandag aan die huwelik. Hy is besorg oor
die huwelike van voorgangers, te wete die
huwelike van die opsieners (3:2) en die
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diakens (3:12) en die situasie van
weduwees (5:9). Hy beklemtoon dat jong
weduwees moet trou, kinders hê en hulle
huise bestuur (5:14). Sy erns met die
huwelik, veral sy erns met die huwelike van
voorgangers, laat blyk dat die verkondiging
van die vals leraars dat mense nie moet trou
nie, (vgl. 4:3) een of ander probleem met
betrekking tot die huwelik in die gemeente
veroorsaak het.
) *
Paulus sê dat sowel ’n opsiener as ’n diaken
’n man van een vrou (
!
)
moet wees. ’n Weduwee wat “op ’n lys
geplaas” word, moes die vrou van een man
(
") gewees het.
Die feit dat Paulus in 5:14 aanbeveel dat
jong weduwees weer trou, dui daarop dat
hy hertrou nie beoordeel as in stryd met
God se wil nie. Daar kan daarom aanvaar
word dat hy nie sou vereis dat iemand net
een keer getroud moes wees om ’n
voorganger te wees nie.
Saam met verskeie eksegete409 word
aanvaar dat Paulus met die woorde
!
verwys na die huwelikstrou
van die betrokke voorgangers. Paulus
verwys dus in 3:2 en 3:12 met
!
na die huwelikstrou van die
voorgangers. Hiermee stel hy ’n morele
vereiste vir die voorgangers en kom dit
ooreen met die ander vereistes vir opsieners
en diakens in 1 Timoteus 3, wat ook almal
morele vereistes is. In die lig van die lae
aansien wat die huwelik by die vals leraars
gehad het, is die vereiste van huwelikstrou
’n duidelike korrektief op hierdie
beskouing. Paulus het dus met die woorde
!
en
"
die huwelikstrou van voorgangers in
gedagte. Hy wil dat voorgangers in die kerk
mense moet wees wat deur hulle
huwelikstrou aan almal toon dat hulle –
anders as die vals leraars – die huwelik
hoog ag.
) *
+
In die lig van die doel van 1 Timoteus soos
hierbo uiteengesit is, val dit op dat Paulus,
wanneer hy oor die huwelike van jong
weduwees handel, die huwelik as getuienis
aan ongelowiges voorhou. Nadat Paulus in
5:14 duidelik gemaak het dat hy wil hê dat
409

Waaronder Holmes (2000:148-149); Okorie (1988:159-166); Ridderbos (1967:90).
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jong weduwees moet trou, kinders in die
wêreld bring en hulle huise bestuur,
motiveer hy waarom dit van hulle verwag
word. Hy sê hulle moenie die
Teëstaander410 aanleiding gee om kwaad te
praat nie. Hy skets in 5:11-13 die gedrag
van die weduwees wat die Teëstaander wel
aanleiding sal gee om kwaad te praat. As
weduwees aan hulle liggaamlike begeertes
(
) toegee, met
ongelowiges trou en hulle geloof in
Christus verloën,411 sou hulle die
Teëstaander aanleiding gee om kwaad te
praat. Ongelowiges sou onder die leiding
van Satan rede hê om sleg te praat van die
kerk. Wanneer ’n gelowige weduwee egter
(met ’n gelowige man) trou, kinders in die
wêreld bring en haar huis bestuur, sou daar
nie geleentheid vir ongelowiges wees om
onder leiding van Satan kwaad te praat van
die kerk nie. Die huwelik van hierdie
weduwees dien dan eerder as getuienis aan
ongelowiges.
,
*
Baie afleidings kan op grond van 1
Timoteus gemaak word oor watter vals leer
Paulus in sy brief aan Timoteus bestry.
Daar word egter slegs in 4:3 uitdruklik gesê
wat die inhoud van die vals leer is. Die
leraars het volgens hierdie vers op
spesifieke gedragsreëls aangaande die eet
van kos en die huwelik aangedring. Hulle
het mense naamlik verbied om te trou en
hulle beveel om hulle van sekere kossoorte
te weerhou.
Hoewel Paulus in die gedeeltes waarin hy
na die huwelik verwys, wel aandag gee aan
die huwelik van voorgangers en die hertrou
van jong weduwees, val dit op dat hy in dié
gedeeltes nie uitdruklike voorskrifte vir die
huwelik aan Timoteus gee nie. Paulus stel
dus nie in dié gedeeltes die ware leer
aangaande die huwelik teenoor die vals leer
wat verkondig is nie. Indien 2:8-15 ook nie
oor die huwelik sou handel nie, sou daar in
die brief geen gesistematiseerde teenvoeter
teen die leer van die vals leraars aangaande
die huwelik wees nie.
' (
Die vals leraars se verkondiging aangaande
410
411

Mounce (2000:296) toon oortuigend aan dat Paulus met "
# na Satan verwys (vgl. ook
1 Timoteus 3 waar Paulus duidelik maak dat Satan aktief in die kerk werksaam is).
Vgl. Mounce (2000:289-292) vir ’n volledige motivering van hierdie interpretasie van 1 Timoteus 5:11-15.

64
3

die huwelik het in die kerk van Efese
probleme veroorsaak wat verband gehou
het met die aansien wat die huwelik by die
gelowiges geniet het. Die vals leraars het
mense naamlik verbied om te trou – ’n
verbod wat daartoe kon lei dat gelowiges
die huwelik nie na waarde ag nie. As Paulus
huwelikstrou in 1 Timoteus as vereiste vir
voorgangers stel, moet dit gesien word teen
die agtergrond van die vals leer aangaande
die huwelik wat in Efese verkondig is.
Paulus maak ook in sy opdragte aan die
jong weduwees duidelik dat die huwelik ’n
belangrike getuienis na buite is. As jong
weduwees trou, kinders in die wêreld bring
en hulle huise bestuur, gee hulle daarmee
nie geleentheid aan Satan om die kerk in ’n
slegte lig te stel nie. Die perikoop 1
Timoteus 2:8-15 is dan volgens hierdie
verstaansmoontlikheid Paulus se
gesistematiseerde teenvoeter teen die vals
huweliksleer van die dwaalleraars.
10.9.4.5a
(2:8)
Die frase
# kan in Afrikaans
vertaal word as “op elke plek”. Die 1983Vertaling laat blyk dat
# verstaan word
as “plek van samekoms”. Die 1983Vertaling maak in 2:11 ’n invoeging uit
dieselfde semantiese veld. In 2:11a staan:
1
(“’n vrou moet
haar in stilte laat leer”). Om hierdie frase
weer te gee met “’n vrou moet in die
erediens haar laat leer”, laat blyk dat die
hele perikoop 2:8-15 (soos in die 1983Vertaling) verstaan word as voorskrifte vir
die erediens. Ten spyte van die feit dat
hierdie interpretasie wyd aanvaar word, is
daar nie grond uit die perikoop self om die
voorskrifte te beskou as spesifiek en
uitsluitlik gerig op erediensgedrag nie. Dat
dit die geval is blyk duidelik uit ‘n
brongerigte vertaling (soos die 1933/53Vertaling) van 1 Timoteus 2:8-15. In die
1933/53-Vertaling staan daar bv: “Ek wil
dan hê dat die manne op elke plek moet bid
en heilige hande ophef sonder toorn en
twis” (1 Tim 2:8).
2 ?>0in die frase
# kan ook
verstaan word as “in elke opsig”. Louw &
Nida (1988a:513) toon aan dat die woord
ook in die semantiese veld doen gebruik
kan word en wel vir die betekenis “’n rol
wat aktiwiteit en verantwoordelikheid
inhou”, met verwysing na Handelinge 1:25
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(vgl. ook Köster 1975:205-206). Gevolglik
gaan dit in die perikoop vanaf 2:8 níé
noodwendig oor die erediens nie. Die
voorskrifte wat in 1 Timoteus volg, kan
derhalwe verstaan word as voorskrifte wat
nie gerig is op gedrag in die erediens nie,
maar op gedrag binne die huwelik.
10.9.4.6a Die opdrag aan die mans in 2:8
)
*
*
Paulus gee in 2:8 opdrag dat mans hulle
moet verantwoord dat hulle hande heilig is
voordat hulle bid. Hulle hande wat hulle (in
gebed) ophef, moenie as ’t ware met toorn
en twis “besmet” wees nie. Hierdie “toorn
en twis” word op grond van die konteks
geïnterpreteer as ’n gevolg van onenigheid
in die huwelik. Teen dwaalleer wat die
huwelik geminag het (4:3), stel Paulus die
korrekte optrede van mans binne die
huwelik. Mans, as deel van die “huis van
God” (3:15), moet deur hulle gedrag
teenoor hulle vroue ’n “lewe in godsvrug en
waardigheid lei” (2:2), sodat God die
Verlosser (2:3) hulle lewe kan gebruik om
mense tot “die kennis van die waarheid”
(2:4) te bring. Op hierdie manier sal die
mans daartoe bydra dat die gemeente “’n
pilaar en grondslag van die waarheid”
(3:15) is, teenoor die vals leer wat die
huwelik ondermyn (4:3).
(
Hoewel die leer van die vals leraars tot die
verbrokkeling van die huwelik sou lei en
daar in die huwelik toorn en twis sou wees,
het die vals leraars hulle steeds op
goddelike gesag beroep. Hulle het immers
hulle leer op die Ou Testament gegrond
(vgl. bv. 1 Tim 1:7). Paulus beroep hom in
’n sekere sin in 2:8 op goddelike gesag. Hy
wil dat mans hulle voor God verantwoord.
Voordat hulle tot God bid, moet hulle eers
seker maak dat hulle van alle toorn en twis
gereinig is.
.
*
/
Indien mans die vals leer in Efese sou
aanvaar en hulle huwelike minag, sou dit
daartoe lei dat hulle hulle verskillende
verantwoordelikhede in die huwelik nalaat.
Hierdie veronderstelling sou kon verklaar
waarom Paulus in 2:8 spesifiek verwys na
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# . Hy wil dat mans al hulle
verantwoordelikhede412 in die huwelik
nakom. Voordat hulle bid, moet hulle sorg
dat daar nie toorn en twis ten opsigte van
enige van hulle verantwoordelikhede in die
huwelik voorkom nie.
10.9.4.7a Die opdrag aan die vroue in
2:9-12
Paulus gee in 2:9-12 eerstens opdragte ten
opsigte van versiering (2:9-10); tweedens
gee hy opdragte aangaande leer, onderrig en
gesaguitoefening (2:11-12). Albei hierdie
stelle opdragte is gerig op die vroue se
gedrag binne die huwelik.
• Versiering: Verskeie navorsers413 wys
daarop dat sowel
as
#
(2:9) met die seksuele
verband kan hou. 3
kan op
terughoudendheid ten opsigte van
seksuele sake wys en
#
op
selfbeheersing op seksuele gebied. Dit
blyk dat Paulus, soos Petrus (1 Pet 3:34), spesifiek vir getroude vroue
voorskrifte gee om hulle nie seksueel
uitlokkend te “versier” nie.
•
: Vroue moet “hulle in stilte
laat leer in alle onderdanigheid”
(2:11). Met
verwag Paulus
van vroue om hulle deur hulle mans te
laat leer.414 Die gesindheid waarin
hulle moet leer, is in innerlike kalmte
(
, 2:11-12) (vgl. Louw &
Nida 1988a:327).415 Die opdrag in
412
413
414

415

Die woord
?> kan in die semantiese veld doen gebruik word en wel vir die betekenis “’n rol wat aktiwiteit
en verantwoordelikheid inhou”, soos hierbo in 10.4.5 beredeneer is.
Vgl. bv. Groenewald (1977:36), Kelly (1972:66), en Mounce (2000:109).
Louw & Nida (1988a:327) verduidelik dat daar uit die konteks waarbinne die woord
gebruik word,
afgelei moet word of inligting in ’n formele of informele situasie verkry word. Dit blyk dat Paulus in 1
Timoteus wel die woord
gebruik vir die verkryging van inligting in ’n informele situasie. Hy skryf
van weduwees wat leer (
) om ledig rond te gaan (5:13) en van kinders wat moet leer
(
KB
) om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon (5:4). Daar kan dus nie aanvaar word dat Paulus
die woord
in 2:11 noodwendig gebruik vir die verkryging van inligting tydens die erediens nie. In
elk geval, om uit 1 Timoteus af te lei dat die vrou nie onderrig mag gee nie, kom in botsing met die lyn van
die openbaringsgeskiedenis wat laat blyk dat alhoewel profesie en onderrig nie identies is nie, daar wesenlike
ooreenkomste tussen hierdie twee verkondigingsaksies is. Om een voorbeeld te noem: Toe die kindjie Jesus
se ouers hom na die tempel gebring het in Jerusalem was Simeon en Anna die profetes daar teenwoordig.
Van Anna lees ons in Luk 2:37-38: “Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien
deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die Kindjie gepraat
met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het.” Vgl. ook Greijdanus (1941:77) en Brown
(1986:87-88) oor die noue verband tussen die optrede van die profeet en die leraar.
Die woord
word nie net aangewend in die semantiese veld kommunikasie vir die betekenis “om in ’n
staat van stilte te wees” (d.w.s. om nie te praat) nie (vgl. Louw & Nida 1988b:116). Paulus sou ook in 2:11
kon gebruik in die semantiese veld probleme, verligting, gunstige omstandighede vir die betekenis
“’n staat van onversteurbare stilte en kalmte” (vgl. Louw & Nida 1988a:247). Hiervolgens sou Paulus nie in
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2:12, waar verwys word na vroue se
verhouding met mans, laat blyk dat
van vroue verwag word om gewilliglik
en volledig aan mans onderdanig te
wees ( =0 UcN 0 U<BDR ). Omdat
Paulus, soos hierbo beredeneer is, hier
handel oor die huwelik, gaan dit oor
onderdanigheid van vroue aan hulle eie
mans, soos in Efesiërs 5.
• Onderrig en gesagsuitoefening: Dit
is belangrik om die woord
in
die opdrag “ek laat die vrou nie toe om
te
nie” (2:12) reg te
verstaan. Uit die konteks blyk dit dat
dié
woord
hier
verwys
na
“voorskryf”.416 Vroue mag dus volgens
2:12 nie aan hulle eie mans voorskryf
nie. Naas die verbod op voorskryf vir
hulle mans, verbied Paulus ook dat die
vrou gesag oor haar man uitoefen
(
).
Die
wyse
van
gesagsuitoefening wat hier ter sprake
is, blyk uit 2:12: sy word verbied om
oor hom gesag uit te oefen deur vir
hom voor te skryf.
• Die tweeledige begronding van die
opdragte aan die vrou:
Die opdragte aan die vrou word in die Ou
Testament begrond.
1. Eerstens verwys Paulus na die orde
waarvolgens die mens geskep is
(2:13). Paulus beklemtoon dat Adam
eerste gemaak is en Eva tweede.
Hierdie volgorde in 2:13 hou in dat
vroue in onderdanigheid en met
innerlike kalmte van hulle mans moet
leer (2:11) en nie aan hulle mans
voorskryf en sodoende gesag oor
hulle mans probeer uitoefen nie
(2:12). Dit blyk dat Paulus uit die
skeppingsvolgorde aflei dat God aan
mans ’n sekere posisie gegee het, wat
deur hulle vroue erken moet word.417
Hierdie afleiding kom ooreen met die

416

417

2:11 met sy verwysing na
van vroue vereis dat hulle nie praat nie, maar dat hulle met ’n innerlike
kalmte sal leer.
Rengstorf (1973:138) wys daarop dat
in die Nuwe Testament ook gebruik kan word vir onderrig
buite enige godsdienstige verband. Volgens Matteus 28:15 het die wagte, nadat aan hulle voorgesê is om die
gerug te versprei dat die dissipels Jesus se liggaam gesteel het, gedoen soos hulle geleer is ( QAQ:GPVND=). In
Matteus 28:15 word die woord dus gebruik vir die betekenis voorskryf.
Die openbaringshistoriese lyn van die Skrif maak dit onmoontlik om hierdie beperkende opdrag aan die vrou
te interpreteer asof dit ’n ordereëling tref vir die gedrag van ’n vrou teenoor alle mans, soos byvoorbeeld in
die erediens. Die einste Ou Testament waaruit die opdragte aan die vrou gemotiveer word, laat blyk dat God
ook na die sondeval vroue gebruik om leiding te neem, God se gesag te bedien, en onderrig te gee (vgl. 9.2.7
en 9.2.8 hierbo).
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hoofskapgedagte in 1 Korintiërs 11;
vgl. ook 1 Korintiërs 14 en Efesiërs
5.
2. Tweedens verwys Paulus na die feit
dat níé Adam verlei is nie, maar Eva
(2:14). Paulus argumenteer hiermee
dat Eva die leiding geneem het, en
daarmee haar man se hoofskap
ontken het. Sy het dus in haar optrede
nie die onderdanigheid wat in 2:11
ter sprake is, geopenbaar nie.
Inteendeel – sy het gedoen wat
Paulus gelowige vroue in 2:12
verbied om te doen. In 2:14 stel
Paulus dat Eva, nadat sy verlei is, in
’n staat van oortreding gekom het (
, perfektum), en
dat alle vroue daardeur in hierdie
staat verkeer (vgl. die 3de persoon
mv van
in 2:15). Paulus stel
in 2:15 dat vroue gered kan word
deur kinders in die wêreld te bring en
deur in geloof, liefde en heiligmaking
met ingetoënheid te lewe. Indien in
gedagte gehou word dat Paulus hier
die vals leer aangaande die huwelik
in gedagte het, word sy bedoeling
met hierdie argument duidelik.
Paulus wil nie hier argumenteer dat
vroue hulle redding kan bewerk deur
geboorte te skenk nie. Eerder is die
argument:
indien
’n
vrou
geboorteskenk as ’n voorreg beskou
wat sy van God ontvang het, toon sy
daarmee dat sy die suiwer leer
aanvaar en daarom iemand ís wat
gered is. Vroue sal dus, as hulle
anders as wat die vals leraars
verkondig het, die huwelik hoog ag
en daarmee saam “kinders in die
wêreld bring”, toon dat hulle vashou
aan die waarheid, en dat hulle dit met
geloof en met hulle lewe bevestig.
Sodoende blyk dat hulle gered is.
10.9.5a Gevolgtrekking
10.9.5b Gevolgtrekking
10.9.5.1a Paulus handel in 1 Timoteus
10.9.5.1b
Vroue
behoort,
vanweë
die
2:8-15 oor die gedrag van mans
besondere posisie wat aan hulle in
en vroue in die algemeen en
onderskeid van mans gegee is, nie
spesifiek in die huwelik, en nie
enige posisie in te neem waarin hulle
in die eerste plek oor hulle
in die gemeentebyeenkomste preek
gedrag in die erediens nie.
of leiding gee met betrekking tot die
Paulus gee in 1 Timoteus 2:8-15
Woord nie.
positiewe voorskrifte as
10.9.5.2b Die verbod aan vroue om nie gesag in
bestryding van die vals leer wat
die erediens uit te oefen nie, het
in Efese aangaande die huwelik
spesifieke betrekking op die gesag
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uitoefen met betrekking tot die
Woord. Kortom beteken dit dat hulle
nie in die gemeente as ouderlinge of
lerende
ouderlinge
(Woordbedienaars) mag dien nie.
10.9.5.3.b Die opdragte in 1 Timoteus 2
aangaande die vrou in die erediens
het spesifiek betrekking het op die
bediening
van
gesag
deur
Woordverkondiging en nie op die
bediening van gesag in die
algemeen nie. Hierdie opdragte kan
nie van toepassing gemaak word op
die bediening van Christus se gesag
in die diens van barmhartigheid nie.
10.9.6a Toepassing op geslag in die
10.9.6b Toepassing op geslag in die besondere
besondere dienste
dienste
1 Timoteus 2:8-15 handel nie oor die
Vroue behoort, vanweë die besondere posisie wat
besondere dienste nie. Hierdie perikoop hou die Here aan hulle in onderskeid van mans gegee
egter in dat die vrou op geen wyse – ook
het, nie in die gemeente as ouderlinge of lerende
met betrekking tot die besondere dienste –
ouderlinge (Woordbedienaars) te dien nie. Die
haar erkenning van haar man se hoofskap in opdragte in 1 Timoteus 2 aangaande die vrou in
gedrang mag bring nie.418 Die faktore wat
die erediens het spesifiek betrekking op die
hierdie erkenning in gedrang kan bring,
bediening van gesag deur Woordverkondiging en
verskil van kultuur tot kultuur en van
nie op die bediening van gesag in die algemeen
tydvak tot tydvak.
nie. Hierdie opdragte kan nie van toepassing
gemaak word op die bediening van Christus se
gesag in die diens van barmhartigheid nie.
verkondig is.
10.9.5.2a Die perikoop 1 Timoteus 2:8-15
beklemtoon, soos elders in die
Skrif, die hoofskap van die man
en die eis dat die vrou haar man
se hoofskap moet erken.
Alhoewel hierdie gedeelte nie
handel oor die besondere dienste
nie, hou dit in dat die vrou op
geen wyse – ook met betrekking
tot die besondere dienste – haar
erkenning van haar man se
hoofskap in gedrang mag bring
nie.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 3:1-16
In die besluit van Sinode 2003 (Acta, 2003:593, E, 14.8) het die vraag na vore gekom: “Is daar
Skriftuurlik ’n onderskeid tussen die wyse waarop manlike en vroulike diakens hulle dienswerk verrig
volgens 1 Tim 3?”
In ooreenstemming met die Rapport wat vir Sinode 2003 voorberei was, kan die volgende
gerapporteer word:
1 Timoteus 3:8-11 handel oor die vereistes wat vir diakens gestel word en nie oor die inhoud
van hulle dienswerk nie.
Wat die aard en inhoud van die diakens se dienswerk betref, moet na ander Skrifdele gekyk
word, soos Handelinge 6; Romeine 12, 15; 1 Korintiërs 12; 2 Korintiërs 8; Galasiërs
6; 1 Tessalonisense 3, 5 en Hebreërs 13.
As samevattende konklusie kan dit gestel word dat daar nie uit 1 Timoteus 3 en ander
Skrifdele afgelei kan word dat daar ’n onderskeid gemaak kan word tussen die wyse
waarop manlike en vroulike diakens hulle dienswerk verrig nie.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 5:3-16
418

Herman Ridderbos (1967:86) stel dit onomwonde: “Dat hierin (Paulus se beperkende voorskrifte t.o.v. vroue
– Kommissie) voor de vrouw geen belemmering behoeft te liggen voor het bekleden van enig ambt in de
gemeente, ligt in de aard der zaak. Want het is niet in te zien, waarom de vrouw niet mede tot opbouw van de
gemeente zou mogen worden geroepen en aangesteld. Het tegendeel is veeleer het geval. Maar hier ligt wel
een criterium voor de aard van deze dienst en de wijze waarop deze moet worden vervuld. Zowel voor
mannen als voor vrouwen geldt in dit opzicht wat Paulus in Rom 12:4v en in 1 Kor 12 over de eigen plaats
van ieder lid in het geheel van het lichaam zegt en van de eerbiediging daarvan.”
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Dit sou belangrik wees om 1 Timoteus 5 te bestudeer indien die Sinode ’n besluit moes neem oor die
vroue in die besondere diens van diaken. Die Sinode het egter reeds op grond van die Skrif besluit dat
vroue wel as diakens mag dien (vgl. Acta, 2003: pt. E, 4). In die opdrag van die huidige Kommissie
gaan dit oor die vraag of vroue ook mag dien in die “Woordbediening en toesighouding wat aan die
predikante en ouderlinge opgedra is” (vgl. Acta, 2003:591, pt. E, 5). Op hierdie vraagstuk werp 1
Timoteus 5:3-16 nie werklik lig nie en word dus nie verder ondersoek nie.

Tersaaklike eksegese en hermeneuse van Romeine 16:1-2, 7
Die argument van Romeine
Die brief begin met die gebruiklike (maar uitsonderlike lang) aanhef (1:1-7). Daarna volg die
danksegging waarin Paulus God dank vir die gelowiges in Rome (1:8-12). In 1:3-17 gee hy ’n aanloop
tot die hoofbetoog en noem ook die tema van die brief (1:16-17). Daarna beredeneer Paulus die feit dat
alle mense, Jode en nie-Jode, skuldig staan voor God (1:18-3:20), maar dat God diegene wat glo, uit
genade vryspreek (3:21 – 4:25). In Hoofstukke 5-8 sit hy uiteen dat gelowiges as vrygespreektes nuwe
mense is. In Hoofstukke 9-11 verduidelik hy wat die posisie van die Joodse volk is. Vervolgens handel
hy oor verskillende fasette van Christenskap in praktyk (12:1 – 15:13). Daarna maak hy verskillende
mededelings, onder andere oor sy plan om Rome te besoek (15:14-33), hy stuur verskeie
groeteboodskappe en rig laaste opdragte (16:1-23), en eindig die brief met ’n lofprysing (16:25-27).
Die deel waarop die fokus tans val, 16:1-2, is dus die begin van die groeteboodskappe en laaste
opdragte aan die einde van die brief.
Die ontstaan van Romeine
Paulus skryf hierdie brief aan die gelowiges in Rome. Paulus self was nog nie in Rome nie, en ook nie
een van die ander apostels nie. Sommige van die gelowiges wat hulle in Rome bevind het, het
waarskynlik van elders, waar hulle tot bekering gekom het, na Rome gereis en hulle daar gevestig. Dit
kan ook wees dat sommige van die gelowiges in Rome onder diegene was wat op Pinksterdag in
Jerusalem tot bekering gekom het (Hand 2:10). Rondreisende predikers soos Akwila en Priscilla
(Hand 18:2; Rom 16:3-5) het waarskynlik ook die gelowiges in Rome besoek en onder hulle gewerk.
Paulus skryf die brief terwyl hy nog in Korinte is. Dit was dus teen die einde van sy derde sendingreis,
kort voordat hy na Jerusalem teruggekeer het (Hand 20:3; Rom 15:25; 16:1). Hy het verskeie
oogmerke met die brief gehad: hy wou die gelowiges in Rome bemoedig en veral homself en sy
prediking aan hulle bekendstel. Die brief bevat daarom ’n baie duidelike en omvattende uiteensetting
van hoe Paulus die evangelie verkondig het. Sy selfbekendstelling was nie om dowe neute nie: hy was
van plan om in Rome en nog verder wes tot in Spanje te gaan werk.
Die eerste lesers van die Romeinebrief en hulle wêreld
Rome van 56 nC was ’n bedrywige wêreldstad met ’n beraamde inwonertal van tussen 1 en 1,5
miljoen. Die bevolkingsamestelling was taamlik kosmopolities van aard, met ongeveer 60 000 Jode as
deel van die bevolking. Keiser Nero (54-68) was in die tyd wat Paulus die Romeinebrief skrywe (5556 nC) aan bewind. Hierdie vroeë jare van Nero se regering verteenwoordig ’n periode van hoogbloei
in die geskiedenis van die Romeinse Ryk. Later (64 nC) sou Nero die Christene van ’n brand
beskuldig wat groot dele van Rome verwoes het. Hiermee het die Christenvervolging met keiserlike
goedkeuring begin.
Dit is onbekend wie die evangelie vir die eerste keer in Rome verkondig het en wanneer. Dit lyk
onwaarskynlik dat die gemeente deur Paulus, Petrus of een van die ander apostels gestig is. Die
ontstaantyd van die gemeente was egter vóór 49 nC, want die Romeinse skrywer Suetonius berig in sy
boek oor die lewe van keiser Klaudius dat die keiser in 49 nC al die Jode uit Rome verban het, omdat
hulle voortdurend oproer veroorsaak het vanweë die onrusstoker Chrestus. Hierdie besluit van die
keiser vind ook weerklank in die Bybel, as Paulus vir Priscilla en Akwilla (wat vanweë die keiserlike
bevel uit Rome gevlug het) in Korinte ontmoet (Hand 18:2).
Handelinge 2:10 verwys na mense uit Rome wat met die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem
teenwoordig was. Onder die eerste 3 000 bekeerlinge was dus moontlik ook die stigterslede van die
gemeente in Rome. Die uitgebreide groetelys in Romeine 16 (terwyl Paulus nog nooit in Rome was
nie) kan moontlik dui op ’n dinamiese migrasieproses in die Romeinse Ryk, waardeur gelowiges van
ander gemeentes by die gemeente in Rome aangesluit het. Nege van die name wat in die groetelys
genoem word, kom ook in ander briewe van Paulus voor.
Die gemeente in Rome het hoofsaaklik uit bekeerlinge uit die geledere van nie-Jode bestaan, maar die
gemeente het ook waarskynlik heelwat Joodse Christene gehad. Dit is waarskynlik dat baie van die
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lidmate oorspronklik mense van nie-Joodse afkoms was wat die Joodse geloof aangeneem het. Later
het hulle Christene geword. Indien die gemeente in Rome saamgestel was uit Joodse Christene en
bekeerlinge van nie-Joodse afkoms sou dit Paulus se uitvoerige bespreking van die Jode in die
Romeinebrief verklaar (9:1-11:32), asook die verdeeldheid in die gemeente oor bepaalde voorskrifte
met betrekking tot kos en feesdae (14:1 – 15:13).
Eksegese van Romeine 16:1-2, 7
Romeine 16:1-2 (Lidia)
Dit sou belangrik wees om Romeine 16:1-2 te bestudeer indien die Sinode ’n besluit moes neem oor
die vroue in die besondere diens van diaken. Die Sinode het egter reeds op grond van die Skrif besluit
dat vroue wel as diakens mag dien (vgl. Acta, 2003: pt. E, 4). In die opdrag van die huidige
Kommissie gaan dit oor die vraag of vroue ook mag dien in die “Woordbediening en toesighouding
wat aan die predikante en ouderlinge opgedra is” (vgl. Acta, 2003:591, pt. E, 5). Op hierdie vraagstuk
werp Romeine 16:1-2 nie werklik lig nie en word dus nie verder ondersoek nie.
Tersaaklike eksegese van Romeine 16:7419
Sinode 2003 (Acta 2003:593, 1-14.8) het die opdrag gegee: “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?”
Paulus meld vanaf Romeine 16:1 in ’n lang groetelys die mense aan wie hy persoonlik bekend was. In
hierdie lys kom na vore onder meer die diensbaarheid van Christene aan mekaar, die liefdevolle band
tussen gelowiges en die belangrike plek wat gelowiges uit elke kultuur en geslag in die kerk gespeel
het.
In 16:7 vermeld Paulus ’n persoonsnaam d<W=A = (Iouniân) of d<W=CD= ( ounían). Indien Paulus die
naam d<W=A = (Iouniân) gebruik, verwys hy na ’n man, en indien hy d<W=CD= ( ounían) gebruik,
verwys hy na ’n vrou. Van hierdie persoon sê Paulus dat hy/sy UCNVJ<A0 =0B< >0 U<NB<E<A>0ef. Dit is
nie duidelik hoe die voorsetsel = in hierdie frase verstaan moet word nie. Paulus sou daarmee kon sê
dat die persoon by die apostels hoog in aansien was – dat die apostels die persoon hoog geag het. Die
voorsetsel = kan egter ook so verstaan word dat die persoon deel was van die apostels, self dus ’n
apostel was, en as apostel hoog in aansien was.420 Indien Paulus in 16:7 na ’n vrou sou verwys en
indien hy haar ’n apostel noem, sou dit moontlik belangrike lig werp op die vraag of vroue
byvoorbeeld as predikant mag dien.
Oor die vraag of Paulus met die naam d<W=A = (Iouniân) of d<W=CD= ( ounían) na ’n man of vrou
verwys, is dit dus onmoontlik om uit gegewens wat beskikbaar is met sekerheid ’n keuse te maak (vgl.
sowel die Meerderheidsrapport, Acta, 2006:440-44 as die Minderheidsrapport Acta, 2006:456-457).
Toepassing op geslag in die besondere dienste
In oorstemming met die bevinding van die Minderheids- en Meerderheidsrapport wat vir 2006
voorberei was, kan bevind word dat daar nie genoegsame getuienis is om uit Romeine 16:7 enige
deurslaggewende gevolgtrekkings te maak ten opsigte van vroue in die besondere dienste nie.

Samevatting van eksegetiese en hermeneutiese gevolgtrekkings
Ou-Testamentiese gegewens (vgl 10.2)
By die skepping het God die mens na sy beeld manlik en vroulik geskep, as gelykes
(vgl. Gen 1). 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.
Daar is in die Ou Testament voorbeelde van vroue wat die profetiese gawe ontvang
419
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‘n Verwerking van die Deputate-rapport (meerderheid en minderheid) wat op die 2006-Sinode sou dien (Acta
2006:440-444,456-457).
Daar is verskeie ander betroubare gereformeerde eksegete soos Hendriksen (1982:504-505), Ridderbos
(1977:344-245) en Bruce (1977:271-272) wat aanvaar dat d<W=A = (Iouniân) of d<W=CD= ( ounían) ’n
apostel was, dit is ’n apostel in die wyer sin van die woord (vgl. Floor 1978:59).
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het en dit in die openbaar beoefen het, byvoorbeeld: Miriam (Eks 15:20,
Debora (Rig 4:4) en Hulda (2 Kon 22:14-15). Debora het ook in die regeeramp
van rigter gedien. God het gelowige vroue dus reeds in die Ou-Testamentiese
tyd gebruik om leiding te gee en sy boodskap te verkondig.
Die Ou-Testamentiese dienste van koning en profeet kan nie direk met die NuweTestamentiese 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.
Die vrou in die Evangelies (vgl. 10.3)
In navolging van Jesus se optrede teenoor vroue mag vroue nie as minderwaardig ten opsigte van
mans beskou of hanteer word nie. Hierdie gelykwaardigheid kan behels dat mans en vroue dieselfde
roeping en taak van die Here ontvang.
Efesiërs 5:21-33 (vgl. 10.4.5 en 10.4.6)
Paulus stel die onderdanigwees-opdrag as ’n praktiese gevolg van die feit dat die kerk
die liggaam is van Christus, haar Hoof (Ef 1:22; 5:23). Paulus wys telkens op
die implikasies van Christus se hoofskap:
• Christus word as die enigste Kurios in die huweliksverhouding geproklameer deurdat
man en vrou aan mekaar onderdanig moet wees uit eerbied vir Christus (Ef 5:21).
• Die onderdanigheid wat die vrou teenoor haar man moet betoon, word op twee wyses
gekwalifiseer: (1) dit moet as model neem die onderdanigheid van die kerk teenoor
Christus; en (2) dit moet verstaan word in terme van (en as keersy van) die opdrag aan
die man om sy vrou lief te hê soos Christus sy bruid, die kerk, liefhet.
• Die man se hoofskap oor die vrou moet Christus se hoofskap oor die kerk weerspieël
deurdat hy homself vir sy vrou laat “kruisig”, en haar “voed en versorg”. In praktyk
beteken dit dat die man verstandige en liefdevolle leiding in die huwelik behoort te gee.
Waar ’n vrou op spesifieke terreine meer gawes as haar man het, behoort sy haar gawes
ten volle te kan aanwend, en wel op só ’n wyse dat sy nie daardeur haar erkenning van
haar man se hoofskap in gedrang bring nie.
Hiermee het Paulus gewys dat die huwelik ’n sigbare illustrasie van Christus se
hoofskap oor sy kerk is. Met sy opdragte het hy ook veroorsaak dat daar
mettertyd ’n einde sou kom aan die samelewingskode oor die huwelik waarin
die vrou geminag is.
Uit Efesiërs 5:21-33 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere dienste
mag dien al dan nie. Dit werp wel eerstens waardevolle lig op hoe Christus
se hoofskap oor sy kerk die vrou se optrede jeens haar man bepaal, en die
man se optrede jeens sy vrou. Tweedens is dit duidelik dat die vrou en die
man se rolle in die huwelik nie omruilbaar is nie, maar dat daar ’n beperking
op die vrou se handelswyse lê: sy kan nie hoof van haar man word nie. En
ook ’n beperking op die man: hy moet ’n hoof vir sy vrou wees soos Christus
dit vir die kerk is.
Die implikasies van hierdie standpunt is die volgende:
• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, kan nie net
so oorgedra word op die vrou se kerklike funksionering nie.
• Die feit dat die hoofskap van die man en die onderdanigheid van die vrou geyk moet
wees op die verhouding tussen Christus as Hoof en die kerk as sy liggaam, hou die
volgende in:
Die man se leiding aan sy vrou binne die huwelik moet met liefde en sorg en
selfverloëning geskied, net soos Christus sy kerk lei. Die eis van
liefdesoptrede in navolging van Christus beperk dus die man se
leidinggewing, ’n beperking wat hy met liefdevolle onderdanigheid moet
aanvaar.
Die vrou se onderdanigheid impliseer nie slaafse onderhorigheid nie. Sy moet
ruimte hê om haar gawes voluit te beoefen. Tog, soos die kerk in liefdevolle
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onderwerping aan Christus van harte gewillig is om haarself nie in Christus se
plek te stel nie, so is dit ook met die vrou in die huwelik. Sy sal haar gawes op
so ’n wyse aanwend en gebruik dat sy daarmee aantoon dat sy haar man se
hoofskap erken en in ag neem, ook wanneer sy in die besondere dienste dien.
1 Petrus 3:1-7 (vgl. 10.5.5 en 10.5.6)
Die perikoop 1 Petrus 3:1-7 gee ’n toepassing van die algemene opdragte vir die
huwelik (vgl. Ef 5 en Kol 3) in baie besondere omstandighede: (1) ’n Vrou se
plig as haar man onredelik (en/of ongelowig) is: Preek vir hom sonder
woorde, met jou leefstyl, en (2) ’n man se plig teenoor sy vrou in ’n
samelewing waar diskriminasie teen die vrou aanvaarbare en algemene
praktyk is: Moenie neersien op haar nie, maar bewys eer aan haar, omdat jy
weet dat julle voor God gelykelik erfgename van die lewe is.
Die beginsels op grond van hierdie riglyn is duidelik: (1) As God vir jou ’n opdrag gee
oor jou verhouding met jou huweliksmaat, mag die uitvoering van daardie
opdrag nooit afhanklik wees van jou maat se optrede teenoor jou nie. (2) ’n
Lisensie wat die samelewing mag gee om veronregtend teenoor jou maat op
te tree, is geen vrypas om dit maar te doen nie; God eis dat jy julle gelyke
erfgenaamskap van die lewe voor Hom demonstreer deur eer aan jou
(swakker) maat te bewys.
Dit blyk dat God die Heilige Gees vir Petrus as skrywer lei om nie net opdragte vir
huweliksmaats te gee vir hulle verhouding met mekaar in en ten spyte van
die sondige samelewing waarin hulle hulle bevind nie, maar om daarmee
saam ook die beginsels te stel wat uiteindelik daartoe sal lei dat
huweliksmaats mekaar in geen opsig as minderwaardig beskou nie.
Die implikasies van bogenoemde oorwegings is die volgende:
• Uit 1 Petrus 3:1-7 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere dienste mag
dien al dan nie. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op hoe die vrou se optrede jeens haar
man moet wees, en die man se optrede jeens sy vrou.
• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, kan nie net
so oorgedra word op die kerklike funksionering van die vrou nie.
• Die opdrag aan die man om verstandig met sy vrou saam te lewe is ’n bevestiging van
die opdrag van Efesiërs 5:25 dat hy binne die huwelik met liefde, sorg en selfverloëning
aan sy vrou leiding moet gee. Trouens, in 1 Petrus 3:7 word die opdrag versterk: in sy
leidinggewing moet hy aan sy vrou ook eer betoon.
• Die beklemtoning van die gelowige man en vrou se gelyke erfgenaamskap van die lewe
sluit weer aan by die getuienis van Galasiërs 3:28 dat sowel man as vrou in Christus een
is en deel het aan die genadeverbond van God. Oor die gebruik van die vrou se gawes
maak 1 Petrus 3:7 niks bekend nie.
Galasiërs 3:26-29 (vgl. 10.6.6 en 10.6.7)
Galasiërs 3:28 het ’n baie spesifieke betekenis vir die verstaan van Skrifdele wat
handel oor die verhouding tussen man en vrou. In Skrifdele waar gestel word
dat (i) die man die hoof van die vrou is (vgl. bv. Ef 5; 1 Kor 11); (ii) dat die
vrou aan die man onderdanig moet wees (vgl. bv. 1 Kor 14; Ef 5; Kol 3:18), en
dat (iii) die vrou moet swyg (vgl. bv. 1 Kor 14 en 1 Tim 2) sou dit in stryd
wees met Galasiërs 3:28 as aanvaar word dat dié Skrifdele daarop dui dat die
vrou nie soos die man deel in die verlossing van Christus nie. Álmal wat in
Christus glo, ook vroue, deel in die belofte aan Abraham.
Galasiërs 3:26-29 handel dus nie oor die kwessie of die vrou in die besondere dienste
mag dien al dan nie. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op die feit dat alle
gelowiges, ook vroue, in Christus deel het aan die verbondsbeloftes aan
Abraham. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op die feit dat alle gelowiges, ook
vroue, in Christus deel het aan die verbondsbeloftes aan Abraham. Dit is
egter in die lig van hierdie oorweldigende waarheid duidelik dat, wanneer
onderskeid getref word tussen mans en vroue met betrekking tot die
besondere dienste, daar duidelike Skrifgronde voor moet wees. Net so:
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Alleen as God in sy Woord bepaal dat net mans in die besondere dienste
mag dien, mag vroue daartoe verbied word.
1 Korintiërs 11:2-16 (vgl. 10.7.5 en 10.7.6)
1 Korintiërs 11:2-16 bevestig die volgende aspekte:
Die prinsipiële hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou.
Die vrou se posisie ten opsigte van die man is nie vernederend nie, maar juis ’n
heerlike posisie wat God aan haar skenk.
In ’n gemeente het mans en vroue mekaar nodig en is die een nie bo die ander
verhewe nie (11:11-12).
Vroue in die gemeentelike samekoms het gebid en geprofeteer, waaruit afgelei kan
word dat daar nie ’n algehele verbod op praat deur vroue in die gemeentelike
samekoms was nie.
Die perikoop gee nie aanduiding dat vroue wat gebid en geprofeteer het, in ’n
besondere diens gestel was nie.
Die vrou se optrede in die gemeentelike samekoms moet só wees dat dit erkenning
verleen aan die hoofskap van haar man, en sodoende aan Christus se
hoofskap. Die man se optrede moet ook so wees dat hy nie Christus se
hoofskap oneer aandoen nie, maar juis ’n toonbeeld daarvan is.
Geslag nie bepalend by
enige van die dienste
10.13.6.7a Die vrou kan in die besondere
dienste dien, op voorwaarde dat sy in
die uitvoer van haar diens nie haar
erkenning van haar man se hoofskap
onder verdenking plaas nie.
1 Korintiërs 14:26-40 (vgl 10.8.5 en 10.8.6)
Geslag nie bepalend by
enige van die dienste
10.13.7.1a Vroue het in die gemeentelike
samekoms van Korinte geprofeteer,
gebid, gepraat en in tale gespreek
het. Die swyggebod (14:34-35) dui
dus nie op ’n algehele stilswye nie,
en die
= (14:34) verwys na ’n
gekwalifiseerde “praat”.
10.13.7.2a Die
= (14:34) verwys na die feit
dat vroue tydens die gemeentelike
samekomste op lelike wyse vrae
gevra het en sodoende hulle mans se
hoofskap in gedrang gebring het.
10.13.7.3a Die perikoop 1 Korintiërs 14:26-40
bied geen beletsel op vroue om in
besondere dienste te funksioneer nie.
Die voorwaarde is egter dat hulle dit
só moet doen dat dit steeds duidelik
is dat hulle hulle mans se hoofskap
oor hulle erken en dat hulle nie hulle
mans se leiding bevraagteken nie.

Vrou nie in leer- en regeerdiens
10.13.6.7b Die gedeelte gee opsigself nie
uitsluitsel of die vrou in die
besondere dienste kan dien of nie.

Vrou nie in leer- en regeerdiens
Die verbod op
=0in 1 Kor
14:34 behels dat vroue nie aan die
amptelike beoordeling van profesieë
in die gemeentelike byeenkomste
mag deelneem nie. Omdat die
beoordeling van profesieë met die
ouderlinge se toesig oor die gesonde
leer verband hou en dus eie aan die
regeerdiens is, beteken dit dat vroue
in die lig van 1 Korintiërs 14:34 nie
in die besondere diens van regering
(ouderling) mag funksioneer nie.
10.13.7.2b In die lig van 1 Korintiërs 11:4 lyk dit
of die “swyggebod” in 14:34-35 nie
op algehele stilswye van vroulike
lidmate dui nie, maar wel daarop dui
dat hulle nie die Woord in
gemeentelike byeenkomste amptelik
mag bedien nie. Op sigself gee 1
Korintiërs 14:34-35 nie duidelike
blyke hiervan nie, maar in die lig
van ander duideliker Skrifdele soos
1 Tim 2:8-15 word dit duidelik dit
dat dit wel so verstaan moet word.
10.13.7.3b Die verbod in 1 Korintiërs 14 het

10.13.7.1b
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spesifiek betrekking op die
regeerdiens en raak ook die
besondere diens van predikant maar
kan nie op die besondere diens van
die diaken van toepassing gemaak
word nie.
1 Timoteus 2:8-15 (vgl 10.9.5 en 10.9.6)
Geslag nie bepalend by
Vrou nie in leer- en regeerdiens
enige van die dienste
10.13.8.1a Paulus handel in 1 Timoteus 2:8-15
10.13.8.1b Vroue behoort, vanweë die besondere
oor die gedrag van mans en vroue in
posisie wat aan hulle in onderskeid
die algemeen en spesifiek in die
van mans gegee is, nie enige posisie
huwelik, en nie in die eerste plek oor
in te neem waarin hulle in die
hulle gedrag in die erediens nie.
gemeentebyeenkomste preek of
Paulus gee in 1 Timoteus 2:8-15
leiding gee met betrekking tot die
positiewe voorskrifte as bestryding
Woord nie.
van die vals leer wat in Efese
10.13.8.2b Die verbod aan vroue om nie gesag in
aangaande die huwelik verkondig is.
die erediens uit te oefen nie, het
10.13.8.2a Die perikoop 1 Timoteus 2:8-15
spesifieke betrekking op die gesag
beklemtoon, soos elders in die Skrif,
uitoefen met betrekking tot die
die hoofskap van die man en die eis
Woord. Kortom beteken dit dat hulle
dat die vrou haar man se hoofskap
nie in die gemeente as ouderlinge of
moet erken. Alhoewel hierdie
lerende ouderlinge
gedeelte nie handel oor die
(Woordbedienaars) mag dien nie.
besondere dienste nie, hou dit in dat 10.13.8.3b Die opdragte in 1 Timoteus 2
die vrou op geen wyse – ook met
aangaande die vrou in die erediens
betrekking tot die besondere dienste
het spesifiek betrekking het op die
– haar erkenning van haar man se
bediening van gesag deur
hoofskap in gedrang mag bring nie.
Woordverkondiging en nie op die
10.13.8.3a 1 Timoteus 2:8-15 handel nie oor die
bediening van gesag in die algemeen
besondere dienste nie. Hierdie
nie. Hierdie opdragte kan nie van
perikoop hou egter in dat die vrou
toepassing gemaak word op die
op geen wyse – ook met betrekking
bediening van Christus se gesag in
tot die besondere dienste – haar
die diens van barmhartigheid nie.
erkenning van haar man se hoofskap
in gedrang mag bring nie. Die
faktore wat hierdie erkenning in
gedrang kan bring, verskil van
kultuur tot kultuur en van tydvak tot
tydvak.
1 Timoteus 3:1-16 (vgl. 10.10)
1 Timoteus 3:8-11 handel oor die vereistes wat vir diakens gestel word en nie oor die
inhoud van hulle dienswerk nie.
Wat die aard en inhoud van die diakes se dienswerk betref, moet na ander Skrifdele
gekyk word, soos Handelinge 6; Romeine 12, 15; 1 Korintiërs 12; 2 Korintiërs
8; Galasiërs 6; 1 Tessalonisense 3, 5 en Hebreërs 13.
As samevattende konklusie kan dit gestel word dat daar nie uit 1 Timoteus 3 en ander
Skrifdele afgelei kan word dat daar ’n onderskeid gemaak kan word tussen
die wyse waarop manlike en vroulike diakens hulle dienswerk verrig nie.
1 Timoteus 5:3-16 (vgl. 10.11)
Dit sou belangrik wees om 1 Timoteus 5 te bestudeer indien die Sinode ’n besluit moes neem oor die
vroue in die besondere diens van diaken. Die Sinode het egter reeds op grond van die Skrif besluit dat
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vroue wel as diakens mag dien (vgl. Acta, 2003: pt E, 4). In die opdrag van die huidige Kommissie
gaan dit oor die vraag of vroue ook mag dien in die “Woordbediening en toesighouding wat aan die
predikante en ouderlinge opgedra is” (vgl. Acta, 2003:591, pt. E, 5). Op hierdie vraagstuk werp 1
Timoteus 5:3-16 nie werklik lig nie en is daarom nie verder ondersoek nie.
Romeine 16:1-2, 7 (vgl. 10.12.4.2 en 10.12.5)
Dit sou belangrik wees om Romeine 16:1-2 te bestudeer indien die Sinode ’n besluit moes neem oor
die vroue in die besondere diens van diaken. Die Sinode het egter reeds op grond van die Skrif besluit
dat vroue wel as diakens mag dien (vgl. Acta, 2003: pt. E, 4). In die opdrag aan die huidige
Kommissie gaan dit oor die vraag of vroue ook mag dien in die “Woordbediening en toesighouding
wat aan die predikante en ouderlinge opgedra is” (vgl. Acta, 2003:591, pt. E, 5). Op hierdie vraagstuk
werp Romeine 16:1-2 nie werklik lig nie en word dus nie verder ondersoek nie.
In oorstemming met die bevinding van die minderheids- en meerderheidsrapport wat vir 2006
voorberei was, kan bevind word dat daar nie genoegsame getuienis is om uit Romeine 16:7 enige
deurslaggewende gevolgtrekkings te maak ten opsigte van vroue in die besondere dienste nie.

Gevolgtrekking oor geslag in die besondere dienste
Geslag nie bepalend by
enige van die dienste
10.14.1a Openbaringshistoriese samevatting
1. By die skepping maak God bekend dat man
en vrou gelykes is, met dié differensiasie dat
die man die leiding moet neem, en die vrou
moet optree as sy hulp wat by hom pas.
Hierdie skeppingsordening geld slegs vir die
huweliksverhouding.
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.
3. By die sondeval het die man sy hoofskap
versaak, toe die vrou wederregtelik die
leiding geneem het. Die gevolg van die
sondeval is dat die man se hoofskap neig tot
heerssug, en die vrou, in plaas van
onderdanigheid, neig om oor die man te wil
heers.
4. God openbaar dat Hy, benewens die diens
van alle gelowiges, ook besondere dienste in
sy kerk gee, en mense daartoe roep.
5. Niemand het van nature in hom-/haarself
enige hoedanigheid wat hom/haar geskik
maak vir ’n besondere diens nie (ook nie op
grond van sy/haar geslag nie).
6. Daar is wel in die Bybel voorbeelde van
vroue wat besondere diens vervul het en nie
daarvan weerhou is omdat hulle vroue was

Vrou nie in leer- en regeerdiens
10.14.1b Openbaringshistoriese samevatting

1. Aan die begin het God die mens manlik
en vroulik geskep en die twee in ‘n
baie nou verwantskap tot mekaar
gestel.
2. In hierdie verhouding is die een nie
minderwaardig ten opsigte van die
ander nie. Tog is die vrou nie ‘n blote
duplisering van die man nie. God het
die twee juis met ‘n onderskeid
geskep. Aan dié onderskeid word
uitdrukking gegee in differensiasie ten
opsigte van die rol van die man en
vrou. Die hoofskap wat God aan die
man gee, 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 wat leiding gee en die vrou wat
hulp gee, impliseer ook dat hulle aan
mekaar onderdanig moet wees.
3 God het die leidinggewing van die man
nie as heerskappy bedoel nie, maar as
liefdesdiens. Op soortgelyke wyse het
Hy die hulpwees van die vrou nie as
slawediens bedoel nie, maar as
gelykwaardige bystand.
4. Die gelykwaardige verhouding tussen
man as leier en vrou as hulp is wel
deur die sonde versteur, maar in
Christus weer herstel. Dat die man ’n
leidinggewende rol ten opsigte van die
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nie (vgl. in die Ou Testament: Hulda en
Debora, en in die Nuwe Testament: Priscilla
en Febe).
7. Dit is in sy vrymag en soewereiniteit dat God
mense in sy kerk roep en gebruik. 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 in die Nuwe-Testamentiese kerk
gedoen het, só kan Hy in sy vrymag vandag
ook nog vroue in sy diens roep en gebruik.
8. Die Heilige Gees gee op die regte tyd die
regte gawes aan die kerk.
9. Die Heilige Gees gee die gawes aan wie Hy
wil.
10. Die Heilige Gees gee vandag die nodige
gawes om in die besondere dienste te dien.
Nie alle persone wat hierdie gawes ontvang,
word deur God geroep om in die besondere
dienste te dien nie.
11. Die Skrifbeginsels vir die verhouding tussen
man en vrou in hulle huwelik, mag nie
oorgedra word op die funksionering in die
besondere dienste nie. God openbaar dat
geslag nie ’n rol speel in die roeping om in
die besondere dienste te dien nie.
10.14.2a Christus se hoofskap as
openbaringshistoriese tema
Christus roep as enigste Hoof van die kerk mense
tot die besondere dienste, en deur hulle bedien hy
sy regering aan die kerk (vgl. NGB, art 31).
Hierdie prinsipiële vertrekpunt behoort ook
neerslag te vind in die wyse waarop die
besondere dienste in die kerke ingerig word en
funksioneer. Van begin tot einde behoort die
besondere dienste so ingerig te wees en te
funksioneer dat dit geen twyfel laat nie dat
Christus die enigste Hoof van sy kerk is. Hierdie
uitgangspunt geld ook vir die siening van geslag
in die besondere dienste.
In die Skrif maak die Here dit bekend dat die
man-vrouverhouding in die huwelik die hoofskap
van Christus op ’n besondere wyse afbeeld.
10.14.3a Hoofskap van die man
10.14.3.1a Hoofskap in die huwelik
Die duidelikste openbaring van Christus se
hoofskap is in Efesiërs 5:21-33. In Efesiërs 5
word geleer dat die verhouding tussen man en
vrou in die huwelik ’n sigbare illustrasie is van
die verhouding tussen Christus en sy kerk. “Die
man is die hoof van die vrou, soos Christus ook
Hoof is van die kerk” (Ef 5:23), en “soos die kerk
aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in
alles aan hulle mans onderdanig wees”.
Uit Efesiërs 5:31 blyk dit dat die hoofskap van

vrou inneem, is nie gevolg van die
sonde nie maar is volgens God se
skeppingsordonnansie; Indien die man
die leidinggewende rol sou misbruik
en die vrou tiranniseer, is dit sonde en
nie in ooreenstemming met die
hoofskap wat God gegee het nie.
5.

God openbaar dat Hy, benewens die diens
van alle gelowiges, ook besondere dienste in
sy kerk gee, en mense daartoe roep.
6. Niemand het van nature in hom-/haarself enige
hoedanigheid wat hom/haar geskik maak vir
’n besondere diens nie (ook nie op grond van
sy/haar geslag nie).
7. Die Heilige Gees gee op die regte tyd die regte
gawes aan die kerk. Die Heilige Gees gee die
gawes aan wie Hy wil.
9. Van hierdie gawes wat die Heilige Gees gee,
word onder andere ook in die besondere
dienste gebruik.
10. Dit is uit die Skrif duidelik dat Christus
iemand wat oor gawes beskik wat in die
besondere dienste gebruik kan word, nie
altyd in die besondere diens stel nie.
10.14.2b Christus se hoofskap as
openbaringshistoriese tema
Christus roep as enigste Hoof van die kerk mense
tot die besondere dienste, en deur hulle bedien hy
sy regering aan die kerk (vgl. NGB, art 31).
Hierdie prinsipiële vertrekpunt behoort ook
neerslag te vind in die wyse waarop die besondere
dienste in die kerke ingerig word en funksioneer.
Van begin tot einde behoort die besondere dienste
so ingerig te wees en te funksioneer dat dit geen
twyfel laat nie dat Christus die enigste Hoof van
sy kerk is. Hierdie uitgangspunt geld ook vir die
siening van geslag in die besondere dienste.
In die Skrif maak die Here dit bekend dat die
man-vrouverhouding (geslag) die hoofskap van
Christus op ’n besondere wyse afbeeld.
10.14.3b Vroue in die besondere dienste en die
hoofskap van die man
Dit is duidelik dat die hoofskap van die man
sentraal staan in die vraag of vroue in die
besondere dienste mag dien. Dit is veral 1
Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2 wat op hierdie saak
lig werp. Paulus handel immers in die gedeeltes
uitdruklik oor vroue se optredes in die besondere
dienste asook oor die hoofskap van die man (vgl.
10.8 en 10.9). Uit die twee gedeeltes is dit
duidelik dat die hoofskap van die man spesifiek
ter sprake kom wanneer vroue in die dienste van
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die man oor sy vrou iets is wat God reeds by die
skepping gegee het. Die feit dat “die man sy
vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef”
(Gen 2:24), wys daarop dat die man die leiding
neem in die vorming van ’n nuwe gesin wat
onder sy eie hoofskap sal staan. Die hoofskap van
die man in die huwelik is dus ’n Godgegewe
werklikheid. Ook die vrou se hulpskap (Gen
2:18) is ’n Godgegewe werklikheid. Sy is die een
wat haar man liggaamlik, geestelik en emosioneel
moet aanvul en haar aan sy leiding moet
onderwerp (Ef 5:22).
Die feit dat die man hoof is en sy vrou die hulp is
wat by hom pas, maak egter nie een van die twee
meerderwaardig of minderwaardig nie. Sowel
man as vrou is in Christus gelykelik kinders van
God en as sodanig mede-erfgename van sy
verbondsbeloftes (Gal 3:38; 1 Pet 3:7). Tog bly
die man hoof en die vrou hulp, en die twee rolle
is nie uitruilbaar nie. Die man se hoofskap
beteken egter nie oorheersing nie, en die vrou se
hulpskap beteken ook nie slaafse onderhorigheid
nie. Dit blyk alreeds by die skepping dat die man
se hoofskap liefdevolle leidinggewing behels. In
Efesiërs 5:25 word die liefdesdiens van die
hoofskap verder beklemtoon deurdat die mans
vermaan word om hulle vroue lief te hê soos
Christus die kerk liefgehad het en sy lewe vir
haar gegee het.
By die sondeval het die vrou egter wederregtelik
die leiding geneem en het die man sy hoofskap
versaak deur die vrou se leiding te volg. Hierdie
feit wat implisiet in Genesis 3:6-13 aanwesig is,
word eksplisiet in 1 Timoteus 2:14 vermeld. Die
gevolge van die sondeval het daarom ook die
man-vrouverhouding direk geraak. As gevolg van
die sonde neig die man se hoofskap om heerssug
te word en hunker die vrou daarna om haar man
se leidinggewende posisie in te neem.421
10.14.3.2a Hoofskap in die gemeentelike
samekomste
In 1 Korintiërs 11:3-15 word ’n nuwe dimensie
van hoofskap na vore gebring: God is die hoof
van Christus; Christus is die hoof van elke man;
die man is die hoof van die vrou (1 Kor 11:3). In
1 Korintiërs 11 word dan duidelik gemaak dat die
gesagsverhouding tussen God en Christus as
Middelaar en hoof van die nuwe mensheid in die
gemeentelike samekomste weerspieël moet word
421

ouderling en predikant sou dien, dit wil sê
wanneer vroue in ’n besondere diens sou staan
waarin hulle herderlik sou waak, sou sorg en
toesien dat die gemeente deur die Bybel gevoed
en gelei word (vgl. 10.8.4.3b en 10.9.4.3b).
Wanneer vroue op hierdie terrein die gesag van
Christus sou bedien, sou hulle daarmee nie hulle
mans hoofskap erken nie.
Wat die besondere diens van diaken betref is dit
uit 4.4 duidelik dat ’n diaken ook die gesag van
Christus bedien. Die vraag sou daarom wees of ’n
vrou nie ook, as sy as diaken dien, haar man se
hoofskap misken nie. Dit is uit 4.3.3.2.3.2
duidelik dat die diaken nie soos die ouderling en
predikant geroep word om herderlik te waak, te
sorg en toe te sien dat die gemeente deur die
Bybel gevoed en gelei word nie. Die diaken is nie
deel van die Kerkraad wat die orde en tug van die
Kerk moet handhaaf nie (vgl. Calvyn, Institusie
IV.11,vi en KO art 25). Die diaken word geroep
tot die diens van barmhartigheid. In die Skrif is
daar geen aanduiding dat ’n vrou wat op hierdie
terrein in die besondere diens sou dien, haar man
se hoofskap sou ontken nie.

Met hierdie gevolge van die sonde moet by die kwessie van geslag in die besondere dienste deeglik rekening gehou word en moet alle
betrokkenes hulleself voortdurend ondersoek. Weerspieël die manier waarop leiding in die besondere dienste tot uiting kom werklik die
voorbeeld van Christus se hoofskap of vertoon dit trekke van heerssug? Tot watter mate kan die ywer van vroue wat tot die besondere
dienste toegang wil hê, toegeskryf word aan die hunkering om die leidinggewende posisie van die man in te neem? En: tot watter mate
kan die ywer van mans wat die toelating van vroue tot die besondere dienste teenstaan, toegeskryf word aan die neiging tot heerssug by
die man?
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in die verhouding tussen man en vrou. ’n Vrou
wat deur haar optrede in die gemeentelike
samekoms die hoofskap van haar man in gedrang
bring, bring dus die gesag van God in gedrang.
Dieselfde gebeur as die man deur sy optrede sy
selfopofferende liefde vir sy vrou in gedrang
bring: dan doen hy sy Hoof, Christus, oneer aan.
Wanneer die vrou se optrede egter daarvan getuig
dat sy haar man se hoofskap erken, is daar goeie
orde in die gemeentelike samekoms, sodat selfs
die engele hulle daaroor verbly. Net so as die man
deur die uitoefening van sy hoofskap sy
selfopofferende liefde vir sy vrou bewys – dan is
daar goeie orde in die gemeentelike samekoms.
Op watter manier moet ’n vrou in die
gemeentelike samekoms daarvan getuig dat sy
haar man se hoofskap erken? Die feit dat daar
onderskeidende opdragte aan man en vrou in die
huwelik is (bv. Ef 5, Kol 3, 1 Pet 3), kan nie net
so op die vrou se kerklike funksionering oorgedra
word nie. Die volle aanwending van haar gawes
is nie in stryd met Efesiërs 5 nie – op voorwaarde
dat haar funksionering nie haar man se hoofskap
misken nie.
Die feit dat die hoofskap van die man en die
onderdanigheid van die vrou in die huwelik geyk
moet wees op die verhouding tussen Christus as
Hoof en die kerk as sy liggaam, beteken dat daar
ruimte moet wees vir die vrou om op elke terrein
– ook in die besondere dienste – haar gawes aan
te wend, met erkenning van haar man se
hoofskap. Dit geld ook vir 1 Korintiërs 11 (die
vrou se optrede in die gemeentelike samekoms)
en 1 Petrus 3:7 (die vrou se gelyke
erfgenaamskap van die lewe). Die getuienis van
hierdie Skrifdele kom daarop neer dat daar ruimte
moet wees vir die vrou om op elke terrein – ook
in die besondere dienste – haar gawes, met
erkenning van haar man se hoofskap, te gebruik.
Ook 1 Timoteus 2:8-15, wat handel oor die
gedrag van mans en vroue in die algemeen en
spesifiek in die huwelik dui daarop dat die vrou
op geen wyse – ook wanneer sy in die besondere
dienste sou funksioneer – haar erkenning van
haar man se hoofskap in gedrang mag bring nie.
10.14.4a Praktiese implikasies
10.14.4.1a Die implikasie in ’n neutedop
Geslag op sigself mag nie ’n deurslaggewende rol
speel by die bepaling van wie tot die besondere
dienste verkiesbaar is nie. Skrifgegewens gee
geen verbod of verhindering waarom vroulike
gelowiges nie tot die besondere dienste verkies
kan word nie – op voorwaarde dat die getroude
vrou in haar diensuitvoering nie haar erkenning
van haar man se hoofskap regtens onder
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verdenking bring nie, net soos die man ook nie
deur sy optrede op alle terreine sy
selfopofferende liefde vir sy vrou onder
verdenking mag bring nie.
10.14.4.2a Met betrekking tot die diens van
ouderling en Woordbedienaar
Die feit van die hoofskap van die man oor sy vrou
verhinder die vrou nie om in ’n besondere diens
te dien nie, aangesien die uitoefening van die
diens deur die vrou nie beteken dat sy enige
heerskappy voer nie. Sy bedien, net soos die man,
slegs die hoofskap van Christus in en aan die
kerk. Ten opsigte van haar man respekteer sy
steeds die leiding van die man in hulle
huwelikslewe – anders kwalifiseer sy nie. Dit
geld ook van die man: as hy sy huis nie goed
regeer nie (sy vrou nie selfopofferend lief het en
sy huis liefdevol lei volgens die voorbeeld van
Christus nie), kwalifiseer hy nie.
Op die vraag: Hoe moet die vrou die hoofskap
van haar man erken? is die antwoord dus: Deur in
hulle huwelikslewe en in die openbaar (soos bv in
die erediens) só op te tree dat niemand met reg
die afleiding kan maak dat sy nié haar man se
hoofskap aanvaar nie. Die soewereiniteit van elke
samelewingsverband bly geld. Al is sy bedienaar
van die Woord of ouderling, moet sy steeds haar
man se liefde, leiding, onderrig, vertroosting en
beskerming hoog ag en moet sy hom steeds eer
en gehoorsaam wees net soos die gemeente aan
Christus onderdanig is. Dit beteken: solank sy
slegs die gesag van Christus in liefde en
nederigheid bedien, sal sy nie haar man se
hoofskap in gedrang bring nie. Netso: Solank die
man slegs die gesag van Christus in liefde en
nederigheid bedien, sal hy nie sy selfopofferende
liefde vir sy vrou in gedrang bring nie.
In 1 Korintiërs 14:34 verwys die verbod op
= (14:34) na die manier waarop vroue
tydens die gemeentelike samekomste vrae gevra
het en sodoende hulle mans se hoofskap in
gedrang gebring het. Op sigself bied die perikoop
geen uitsluitsel oor die vraag of vroue in die
besondere dienste mag funksioneer nie. Indien ’n
vrou egter op grond van ander Skrifdele wel in
die besondere dienste kan dien, impliseer 1
Korintiërs 14 dat sy dit só moet doen dat niemand
met reg die afleiding kan maak dat sy nié haar
man se hoofskap aanvaar nie.
10.14.4.3a Met betrekking tot die diens van
diaken
Geslag op sigself speel nie ’n deurslaggewende
rol om te bepaal wie tot die besondere dienste,
ook dié van diaken, verkiesbaar is nie. Die
voorwaarde bly egter geld: die getroude vrou mag
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in haar diensuitvoering nie haar erkenning van
haar man se hoofskap regtens onder verdenking
plaas nie.
10.14.5a Slotsom
10.14.5.1a Lidmate wat andersins kwalifiseer,
kan – ongeag geslag – tot die
besondere dienste verkies/ beroep en
daarin bevestig word.
10.14.5.2a Vroue wat die innerlike roeping tot die
diens van bedienaar van die Woord
het en wat andersins kwalifiseer, kan
en mag hulle daartoe met verdere
studie bekwaam.422

422

10.14.5b Slotsom
10.14.5.1b Dit is uit sowel die Ou- as die Nuwe
Testament duidelik dat God die vrou
nie as minderwaardig ag teenoor die
man nie. In die Nuwe-Testamentiese
tyd was vroue voluit deel van die
Kerk en het, soos die mans, gawes
van die Heilige Gees ontvang wat
hulle in die Kerk en samelewing kon
aanwend.
10.14.5.2b Hoewel die vrou in geen opsig
minderwaardig is teenoor die man
nie, is dit tog uit die Skrif duidelik
dat die hoofskap van die man
besondere klem ontvang.
10.14.5.3b Hierdie hoofskap van die man is nie ’n
soort baasskap nie. In gedeeltes soos
Efesiërs 5 word beklemtoon dat die
man se leiding aan sy vrou met
liefde, sorg en selfverloëning moet
geskied, net soos Christus sy kerk
lei. Die eis van liefdesoptrede in
navolging van Christus beperk dus
die man se leidinggewing, ’n
beperking wat hy met liefdevolle
onderdanigheid moet aanvaar.
10.14.5.4b Die man se hoofskap hou ook nie in
dat van die vrou ’n slaafse
onderhorigheid vereis word nie. Sy
moet ruimte hê om haar gawes
voluit te beoefen. Tog, soos die kerk
in liefdevolle onderwerping aan
Christus van harte gewillig is om
haarself nie in Christus se plek te
stel nie, só moet die vrou haar gawes
op so ’n wyse aanwend en gebruik
dat sy daarmee aantoon dat sy haar
man se hoofskap erken en in ag
neem.
10.14.5.5b Dit is verder duidelik dat die hoofskap
van die man spesifieke betekenis het
vir dié wat as predikante en
ouderlinge mag dien. Indien vroue

Die innerlike roeping moet deur die uiterlike roeping bevestig word. Die uiterlike roeping vind plaas na
opregte gebed, na goeie ondersoek, volgens die beskikbaarheid van gawes, die nood van die bediening,
eiesoortige omstandighede en die verkiesing deur die gemeente. 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 NuweTestamentiese kerk gedoen het ... só kan Hy in sy vrymag vandag ook nog vroue in sy diens roep en
gebruik.”
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Christus se gesag as predikante en
ouderlinge sou bedien, sou hulle
daarmee die man se hoofskap in
gedrang bring.

Samevattende gevolgtrekking
10.15a Geslag nie bepalend by enige van die
10.15b Vrou nie in leer- en regeerdiens
dienste
10.15.1a Dat, in gehoorsaamheid aan die Skrif,
10.15.1b Dat, in gehoorsaamheid aan die Skrif,
lidmate wat andersins kwalifiseer,
vroue nie in die besondere dienste van
ongeag geslag, tot die besondere
predikante en ouderling mag dien nie.
dienste verkies/beroep en daarin
bevestig kan word.
10.15.2a Dat vroue wat die innerlike roeping tot
die diens van bedienaar van die Woord
het en wat andersins kwalifiseer, hulle
ook daartoe met verdere studie mag
bekwaam.

Aard van die verskil tussen die twee standpunte
Die twee standpunte soos uiteengesit in hierdie rapport rus op die Skrifbeskoulike en
hermeneutiese vertrekpunte ooreenkomstig die leer van die kerk soos uiteengesit in
punte 6 en 7. Die verskil tussen die twee standpunte lê op die vlak van eksegetiese
sintese.
Die saak van vroue in die besondere dienste al dan nie, is nie opsigself ‘n belydenissaak nie.
Om hierdie redes (vgl. 10.16.1 en 10.16.2) behoort besluitneming hieroor nie die eenheid
van die kerke in gedrang te bring nie.
Kerkregtelike implikasies van die Sinode se besluit oor hierdie saak

Implikasie van besluit van Sinode 2003 oor die diens van diaken
Indien die Sinode 12.10.2.2 goedkeur (vroue nie in die leer- en regeerdiens nie), is daar geen nuwe
implikasies vir hierdie Sinode nie.
Implikasies van die besluit van Sinode 2003 word deur die volgende aanbevelings gereël:
11.1.1 Die Sinode benoem Deputate om die nodige wysigings in die Kerkorde en
Bevestigingsformulier vir diaken aan te bring en laasgenoemde geslagtelik omvattend te maak
(vgl. 3.5.11).
11.1.2 Die Sinode moet oordeel tot welke mate die toepassings van KO, art 38 geraak word deur
die feit dat vroue as diakens kan dien.
11.1.3 Die Sinode moet na die afhandeling van hierdie Rapport oordeel oor die noodsaaklikheid om
Deputate te benoem met die opdrag om op ’n bevatlike wyse die besluite oor die besondere
diens aan die kerke uiteen te sit (vgl. 3.5.13).

Die implikasie indien die Sinode sou besluit dat geslag nie bepalend is vir die besondere
dienste nie
Indien die Sinode 12.10.2.1 goedkeur (geslag nie bepalend vir die besondere dienste nie), word die
implikasies deur die volgende aanbevelings ondervang:

11.2.1 Die Sinode benoem Deputate om die nodige wysigings in die Kerkorde en
Bevestigingsformuliere vir diaken, ouderling en bedienaar van Woord aan te
bring en dit geslagtelik omvattend te maak (vgl. 3.5.11).
11.2.2 Die Sinode moet na die afhandeling van hierdie Rapport oordeel oor die noodsaaklikheid om
Deputate te benoem met die opdrag om op ’n bevatlike wyse die besluite oor die besondere
diens aan die kerke uiteen te sit (vgl. 3.5.13).
Aanbevelings aan die Sinode
Die Kommissie beveel aan dat die Sinode soos volg oor die Rapport besluit:
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Punt 1 (Opdrag)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 2 (Aanbeveling vir effektiewe behandeling en afhandeling van die Rapport)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 3 (Besluite van Sinode 2003 en verrekening/uitvoering/opvolging daarvan)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 4 (Tersaaklike kerkregtelike aspekte)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 5 (Historiese oorsig)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 6 (Skrifbeskoulike vertrekpunte)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur. Wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge

Punt 7 (Hermeneutiese vertrekpunte)
Die Sinode besluit:
Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 8 (Die funksie van die vrou in die kerk in die algemeen)
Die Sinode besluit:
Goedgekeur.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 9 (Beswaarskrifte teen besluit van Sinode 2003 (Acta 2003:591, E4) ingedien tydens
Sinode 2006)
Punt 9.1 (Opdrag ten opsigte van Beswaarskrifte) – Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.
Punt 9.2.1 tot 9.3.3 – Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.
Punt 9.4 – Goedgekeur.
Besluit: Pt 9.4 word verwys na ’n ad hoc-kommissie vir herformulering, bestaande uit di HJP de
Beer (s), HLJ Momberg, NN Ligege, drr JH Howell, J Smit en prof A le R du Plooy as adviseur:
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.

Punt 10 (Die vrou in dienste van ouderling en bedienaar van die Woord)
Die Sinode besluit:
Punt 10.1 tot 10.14 – Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.
In voorbereiding tot besluitneming sing die vergadering Ps 33:11 en word geleentheid gegee tot
stilgebed deur elke afgevaardigde waarna die voorsitter voorgaan in gebed. Daarna word gesing
van Ps 25:2.
Punt 10.15 (Samevattende gevolgtrekking):
Punt 10.15.1a en 10.15.2a (Geslag nie bepalend by enige van die dienste)
10.15.1a
Dat, in gehoorsaamheid aan die
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Skrif, lidmate wat andersins kwalifiseer, ongeag geslag, tot die besondere dienste verkies/beroep
en daarin bevestig kan word.
10.15.2a
Dat vroue wat die innerlike roeping
tot die diens van bedienaar van
die Woord het en wat andersins
kwalifiseer, hulle ook daartoe met
verdere studie mag bekwaam.

– Goedgekeur

– Goedgekeur

óf
Punt 10.15.1b (Vrou nie in leer- en regeerdiens)
10.15.1b
Dat, in gehoorsaamheid aan die
Skrif, vroue nie in die besondere
dienste van predikante en ouderling mag dien nie.
– Goedgekeur
Besluit: Kyk besluit onder by U – Rapport Advieskommissie.
12.10.3 Punt 10.16 (Aard van die verskil tussen die twee standpunte) – Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.

Punt 11 (Kerkregtelike implikasies van die Sinode se besluit oor hierdie saak)
Die Sinode besluit om die ooreenstemmende stel implikasies tot die besluit by 12.10 hierbo, soos
uiteengesit in 11, goed te keur deur soos volg te handel:
Punt 11.1 (Implikasie van besluit van Sinode 2003 oor die diens van diaken)
– Goedgekeur

óf
Punt 11.2 (Die implikasie indien die Sinode sou besluit dat geslag nie bepalend is vir die
besondere dienste nie) – Goedgekeur
Besluit: Kyk besluit onder by W – Rapport Advieskommissie.
U. RAPPORT ADVIESKOMMISSIE OOR LEIDING AAN SINODE MET BETREKKING
TOT DIE SAAK VAN DIE VROU IN DIE DIENS VAN OUDERLING EN PREDIKANT
a. Opdrag
Om in die lig van die bespreking en die voorstelle op die tafel die Sinode te adviseer oor die
verdere hantering van die saak van die vrou in die diens van ouderling en predikant.
Besluit: Kennis geneem.
b. Werkswyse
Die Kommissie het onder andere die volgende moontlikhede oorweeg
Die voorstel van di PW Kurpershoek en HS Coetzee.
Die samevattende gevolgtrekking van die Rapport (pt 10.15) en die aanbeveling (pt
12.10.2).
Die moontlikheid van verdere studie en advies veral vanaf buitelandse kerke met wie ons
ekumenies een is.
Die moontlikheid om die status quo oor die vrou in die diens van ouderling en predikant
te handhaaf omdat daar nie volledige duidelikheid is waarom die saak verander moet
word nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.

3.

Bevinding
Die Kommissie het tot die bevinding gekom dat dit noodsaaklik is dat hierdie Sinode tot ’n
beslissing moet kom en ’n besluit moet neem oor die vraag of die vrou in die diens van ouderling
en predikant mag dien al dan nie en wel om die volgende redes:
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Oor die voorstel van Kurpershoek en Coetzee dat plaaslike kerke toegelaat word om self
oor die saak te besluit (pt 2.1) oordeel die Kommissie dat dit om die volgende redes na
ons mening nie die oplossing is nie:
In die lig van KO, art 30 is die saak van ouderling en predikant nie net ’n saak
van die plaaslike kerk nie.
Die voorstel impliseer in homself dat daar gekies moet word vir die oopstelling
van die dienste.
Inligting van wat gebeur het in buitelandse kerke dui daarop dat die
werkswyse problematies is.
Oor die moontlikheid tot verdere studie en advies vanuit kerke met wie ons ekumenies
een is (pt 2.3) is ons van oortuiging dat dit nie tans sinvol is nie en wel om die
volgende redes:
Ons is van oortuiging dat die Sinode oor die nodige relevante inligting beskik
soos blyk uit die lywige Rapport wat gedien en die langdurige studies wat dit
voorafgegaan het.
Ons beskik reeds oor die inligting van die standpunte van die meeste kerke
met wie ons ekumenies een is, en dit is reeds verdiskonteer in die Kommissie se
Rapport.
Die moontlikheid om bloot die status quo te handhaaf (pt 2.4) onderspeel die feit dat daar
in die GKSA verskil van mening oor die saak bestaan en dit kan die indruk skep dat
daar bloot aan tradisies vasgehou word.
Die voortgesette Sinode is gereël met die verwagting dat daar tot ’n beslissing gekom en
’n besluit geneem sal word.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.4.
4. Aanbevelings
Die Sinode spreek sy opregte dank uit teenoor die Kommissie vir die deeglike werk wat gedoen is
om ’n duidelike Rapport vir die Sinode voor te berei.
Die Sinode stem aan die hand van die volgende veranderde bewoording van pt 10.15 en 12.10.2
van die Rapport:
Die Sinode het in die lig van die behandeling van die Rapport tot die oortuiging gekom
•

dat vroue in die besondere
dienste van predikante en
ouderling mag dien

OF

•

dat vroue nie in die besondere
dienste van predikante en
ouderling mag dien nie.

D
ie Sinode wys, ongeag die besluit wat geneem word, ’n ad hoc-kommissie aan om die Sinode te
adviseer oor pt 11 van Kommissierapport en ander sake wat uit die besluit sou voortvloei. Na
ons oordeel moet die vinnige kommunikasie met die gemeentes deur ’n skrywe oor die besluit
met die oog op bekendmaking daarvan eerskomende Sondag 5 Julie beskikbaar wees.
Besluit: Pte 4.1 tot 4.3 word goedgekeur.
Besluit: Die vergadering besluit volgens die goedgekeurde aanbeveling, pt 4.2, dat vroue nie in die
besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie.

V. AD HOC KOMMISSIE RAKENDE ADVIES OOR PUNT 11 VAN DIE RAPPORT
KOMMISSIE : SAAK VAN DIE VROU
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Die ondervoorsitter, ds SD Snyman, stel die volgende Kommissie voor: Dr J Smit (s), di PK
Lourens, PW Kurpershoek, oudle SJM Swanepoel, JA Hoogenboezem, asook ds PM Modise met
die opdrag om die Sinode te adviseer oor punt 11 van die Kommissierapport wat insluit advies oor
spoedige kommunikasie van besluite oor vroue in die besondere dienste.
Besluit: Goedgekeur.
W. RAPPORT AD HOC KOMMISSIE: SAKE WAT VOORTVLOEI UIT BESLUIT INSAKE
DIENS VAN SUSTERS IN BESONDERE DIENSTE VAN PREDIKANT EN
OUDERLING
1. Opdrag
Punt 11 van die Kommissierapport: Saak van die vrou.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Samestelling van Kommissie
Die Kommissie het uit die volgende lede bestaan: Dr J Smit (s), di P Modise, PK Lourens en PW
Kurpershoek, oudle SJM Swanepoel, JA Hoogenboezem.
Besluit: Kennis geneem.
c. Bevindings
3.1 Oor die diens van ouderling en predikant is daar na die besluit van die Sinode geen sake wat
onafgehandel is nie.
3.2 Oor die diens van diaken is daar verskillende sake – soos aangetoon in die Kommissierapport,
pt 11 – waaroor hieronder aanbevelings gemaak word.
3.3 Oor die terugvoer na die gemeente word ’n kort en saaklike brief hieronder voorgelê.
Besluit: Kennis geneem.
d. Aanbevelings
4.1 Oor 11.1.1
Die Sinode benoem Deputate met die volgende opdrag:
4.1.1 Bring die nodige wysigings in die Kerkorde en Bevestigingsformulier vir diakens aan en maak
laasgenoemde geslagtelik omvattend.
4.1.2 Ondersoek moontlike wysigings aan NGB, artt 30 en 31 om dit geslagtelik omvattend te
maak.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Oor 11.1.2
Die Sinode benoem Deputate met die volgende opdrag:
4.2.1 Ondersoek tot welke mate die toepassing van KO, art 38 geraak word deur die feit dat vroue
as diakens kan dien en maak relevante aanbevelings.
Besluit: Goedgekeur – verwys na te benoemde Deputate vir Kerkregsake.
4.3 Oor brief aan gemeentes
Die volgende brief word voorgelê vir verspreiding na alle kerke:
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
1 Julie 2009
Aan alle Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Broers en susters
In opdrag van die Sinode word hierdie brief aan u gerig om u in te lig oor die besluite wat tydens
Sinode 2009 geneem is insake die diens van ons susters in die besondere dienste:
1. Besluit insake die diens van diaken
Susters kan in die diakensamp dien. Sinode 2009 het ’n Beswaarskrif gehandhaaf wat daartoe
gelei het dat die besluit van Sinode 2003 herstel is. Hierdie besluit lui soos volg:
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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. Besluit insake die diens van ouderling en predikant
Tydens die voortsetting van die Sinode is ’n diepgaande Rapport hanteer oor die vraag of susters as
ouderlinge en predikante kan dien. In hierdie Rapport is aandag gegee aan onder andere besluite wat
reeds tydens Sinode 2003 geneem is, tersaaklike kerkregtelike, historiese, Skrifbeskoulike en
hermeneutiese vertrekpunte. Uitgaande van hierdie vertrekpunte is verskillende relevante
Skrifgedeeltes hanteer.
Die Sinode het vir bykans twee dae broederlik met mekaar gepraat en biddend geluister na die Woord
van ons Here. Daar het verskillende standpunte na vore gekom wat biddend oorweeg is. Uiteindelik is
die volgende besluit geneem:
Die Sinode het in die lig van die behandeling van die Rapport tot die oortuiging gekom dat vroue
nie in die besondere dienste van predikant en ouderling mag dien nie.
Die Sinode bid elkeen van ons kerke die seën van die Here toe. Mag Hy gee dat al ons kerke
eendragtig in eenheid en in biddende opsien na Hom sal volhard.
_________
Dr CJ Smit

________________
Ds LH van Schaik

________________________________
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21.14

BESWAARSKRIF GEREF KERK BRITS-WES TEEN ’N BESLUIT
VAN SINODE 2006 OOR VROUE IN DIE AMP (Artt 19, 41, 258)

DDDDDDDDDDD.
Besluit: Die Rapport van die Studiedeputate wat voortspruit uit die besluite
van Sinode 2006, is met die rojering van die besluit (kyk Rapport by 21.13 in Handelinge 2009)
nie meer op die tafel van hierdie Sinode nie.
IIIII. BESWAARSKRIF
1. Verloop van gebeure
Sinode 1988 neem ’n besluit dat vroue nie in die besondere kerklike ampte mag dien nie. (Acta
1988, art 98, in besondere punte 3.6.5 (p519), 3.7.2 en 3.7.3 (p522)).
Daar volg verskeie Beswaarskrifte op hierdie besluit (bv. Acta 1994:467). Steeds word die besluit
van 1988 gehandhaaf.
Daar was egter ook ’n Beskrywingspunt waaroor Sinode 2000 moes besluit. Sinode 2000 wys
Studiedeputate aan om die plek van die vrou in die kerk te ondersoek met vorige besluite as
vertrekpunt (Acta 2000:440-441, 21.8 E).
Sinode 2003 besluit op advies van die Studiedeputate dat die vrou wel in die amp van diaken kan
dien (Acta 2003:591, art 21.11).
Op Sinode 2006 dien daar ’n Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Bosveld (gegrond op KO, artt
31 en 46) teen hierdie besluit. Die Beswaarskrif slaag en Sinode 2006 neem sekere besluite
(Acta 2006:415-416, art 54, asook Acta 2006, art 277, N.62)
2. Die besluit waarteen beswaar gemaak word
Acta 2006:415-416, art 54, pt3 (Bylae A)
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.
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 daar uitsluitsel oor die Skrifgefundeerdheid
daarvan DV eers by die volgende Sinode gegee sal word.
3. Beswaargrond met motivering
Beswaargrond
Die Sinode het met bogenoemde besluit in stryd met KO, art 46 opgetree.
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Motivering
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).
Op die Sinode 2000 is die betrokke besluit van 1988 getoets aan die hand van ’n Beswaarskrif
wat nie ontvanklik verklaar was nie (Acta 2000:440). (Een van die redes is juis dat daar nie
nuwe materie aangebied word wat nog nie deur ’n vorige Sinode gehanteer is 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).
Sinode 2003 neem, sonder motivering of bepaalde getuienis van nuwe stof, die deel van die
Rapport wat handel oor die vrou in die amp, ter tafel.
Partikuliere Sinode Bosveld het hierteen (Punt III supra) beswaar gemaak. Die Beswaarskrif
het geslaag. Sinode 2006 wys egter Studiedeputate aan “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”.
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.” Sinode 1988 het alreeds die Rapport van Studiedeputate ter tafel
geneem en ’n besluit geneem oor hierdie saak (Acta 1988, art 98, in besondere punte 3.6.5
(p519), 3.7.2 en 3.7.3 (p522)).
Van hierdie besluit het Sinode 2006 besluit “dat daar ten opsigte van die toelating van die
vrou in al die besondere ampte duidelike besluite in 1988 geneem is (vergelyk onder andere
Acta 1988, art 98, in besondere punte 3.6.5 (p519), 3.7.2 en 3.7.3 (p522)). Hierdie besluite is
op Skrifgronde geneem en is steeds geldig.” (Acta 2006, art 277, N.62 – Bylae B).
’n Geslaagde Beswaarskrif teen die besluit van Sinode 1988 sou die enigste ordelike rede sou
wees om ’n mandaat aan ’n Kommissie te gee om “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”.
Sinode 2006 het geen Beswaarskrif ontvang wat (na die eis van KO, art 46) die Sinodebesluit
van 1988 ondersoek het en op grond van sodanige ondersoek aangeraai het dat “noodsaaklike”
verandering nodig is nie. Op geen stadium word daar deur Sinode 2006 die noodsaaklikheid
aangetoon waarom die besluit van 1988 verander moet word of onvoldoende is nie.
4. Versoek
Ons versoek die Sinode om, indien hierdie Beswaarskrif slaag, nie die Rapport van die 2006Kommissie (Acta 2006:415-6) ter tafel te neem nie, maar slegs weer vir Sinode 2000 se
Kommissie (Acta 2000:440-441) geleentheid te gee om die staande onuitgevoerde opdrag, uit te
voer.
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21.15 BESWAARSKRIF: PE VAN DER DUSSEN: TEEN NGB, ART 36 (Artt
19, 42, 208)
JJJJJ. Die Beswaarskrif word as gestel beskou.
KKKKK.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 7.
LLLLL. Ds CJJ Putter rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 7.
MMMMM.
BESWAARSKRIF
Beswaar, met ’n beroep op NGB, artt 27-29 teen Besluit (nr 2) punt 1 (Acta-1982 bls
383vv) van die een-en-veertigste sinodale vergadering van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika te Potchefstroom op 6 Januarie 1982 en volgende dae
1. Besluit waarteen die beswaar gerig is
“Besluit (nr 2) punt 1: Die vertaling van die NGB en die Heidelbergse Kategismus soos dit
saam met die NG Kerk en NH Kerk afgehandel is, word deur die Sinode aanvaar ...” –
Acta 1982:383vv.
Hierdie beswaar gaan slegs oor NGB, art 36. Die besluit het NGB, art 36 ingrypend
verander.423 Dit word in Bylae A in besonderhede aangetoon.424
Bylae B verskaf ’n beknopte agtergrondbesinning.
2. Waarom die Beswaarskrif voorgehou word
Reeds vóór Dordt 1618-1619 was daar eensgesindheid onder Gereformeerdes dat die
Belydenis (destyds die NGB en die HK) ten volle met die Woord van God
ooreenstem. Sedert Dordt word dit (saam met die Dordtse Leerreëls) deur
Gereformeerde kerke wêreldwyd so aanvaar. Wysiging van die NGB (en ander
Belydenisskrifte) mag dus slegs aan die hand van die Skrif oorweeg word. Die
besluit deur Sinode-1982 om die Belydenis te wysig, vernietig hierdie vastigheid. Dit
veroorsaak verwarring en onsekerheid in die Kerke en onder die kerkvolk en bevorder
die eeue-oue geneigdheid tot relativisme wat vandag in die postmodernisme tot uiting
kom.
Wysiging van die Dordts-Afrikaanse weergawe op die bogenoemde gronde behels dat
ondubbelsinnig aangetoon moet word dat dit nie met die Woord van God
ooreenstem nie; dan bestaan noodsaak vir die verwerping van die omstrede
weergawe. Indien dit nie gedoen word nie, staan die bestaande weergawe.
Vervanging van ’n verwerpte gedeelte is nie noodsaaklik nie en kan slegs geskied as
ondubbelsinnig aangetoon word dat (a) vervanging op sigself Skriftuurlik noodsaaklik
is, en (b) die vervanging met die Woord van God ooreenstem. Word hieraan
voldoen, móét die vervanging plaasvind, aangesien noodsaak én suiwerheid
aangetoon word.
As daar nie uitdruklik en onvoorwaardelik aan die bostaande vereistes voldoen
word nie, ontneem ’n verandering die Belydenis in geheel van sy vastigheid dat
om te bely, dieselfde as die Woord van God sê.
Die wesenlike van die 1982-wysiging open die hek na verdere wysiging, selfs op
nie-Skriftuurlike oorwegings. Dat hierdie gevaar nie denkbeeldig is nie en in die
denke binne GKSA-verband leef, kom in die volgende voorstel van die Deputate
Owerheid Sinode-2003 aan Sinode-2006 tot uiting:425 Die Sinode dra dit aan die te
benoeme Deputate Owerheid op om op grond van die Gereformeerde Belydenis ’n
grondige beoordeling van die grondwetlik-demokratiese staatsbestel waarbinne die
RSA tans staan [te maak] ... Die doel wat hierdie beoordeling moet dien, is om in die lig
van ons Belydenis te oordeel hoe die kerk sy taak as dienaar van God binne ’n
423
Handelinge 1982:383vv.
424 PE van der Dussen: Kerk van Christus – Waarheen? Reformasie teenoor Transformasie (Rotsvas Uitgewers, Pretoria,
2006) gee ’n volledige uiteensetting en beredenering van die beswaargronde en die Bylae.
425
Handelinge 2006:175-176, 3.3 en 3.4.
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grondwetlike demokrasie kan volvoer. Terselfdertyd moet vasgestel word hoe en of
NGB, art 36, volgens sy huidige formulering, uitvoerbaar is binne die staatkundige
realiteit waarin ons onsself bevind. In 1994 is ’n grondwetlike demokrasie (regstaat) in
Suid-Afrika gevestig wat ’n verskuiwing in die verhouding tussen die owerheid en kerke
gebring het.426 Sedert 1994 het dit duidelik geword dat die tradisionele werkswyse wat
deur die 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
teokrasie427 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?428
Die voorstel is deurspek van subjektiewe bewerings en stellings wat nie die toets van
die werklikheid kan deurstaan nie, soos die onsinnige bewering dat teokrasie die
staatsvorm in die 16de eeu was. Daarby is die hele benadering ’n voortsetting van die
nuwe hermeneutiek wat op die sosio-historiese Skrifuitleg gegrond is. Sinode 2006 het
die voorstel nie goedgekeur nie, maar ook nie uitdruklik afgewys nie, en nie aan die
Deputate of die vergadering van Gereformeerde Kerke uitgewys dat die voorstel met
NGB, art 29 in stryd is nie.
Daar is op gewys dat wysiging van die Belydenis slegs mag geskied as uit die Woord
van God aangetoon word dat dit nie met die Woord van God ooreenstem nie. Die
Deputate vra egter wysiging van NGB, art 36 op grond van geskiedkundige,
polities-staatkundige en ideologiese oorwegings. Hierteen waarsku d’Assonville429:
Die beleid van die staat mag nooit die belydenis van die kerk, dat die Bybel die
gesagvolle Woord van God is, vervang nie. Dit is die profetiese taak van die ware
Kerk om te alle tye en onder alle omstandighede op Skriftuurlike wyse uit die
Woord van God te getuig.
Die Kerk mag nie sy seile na die wind van nuwe staatkundige opsette span nie.
Hy moet op die vaste grond van die Woord sy amp nakom, dan sal die krag van die
profetiese getuienis onskendbaar bly. Of die owerhede na die getuienis van die Kerk
luister, is nie vir die nakoming van dié ampstaak tersake nie.
Wysiging van een artikel bring spanning met ander artikels mee. NGB, art 36 staan nie
los van die res van Nederlandse Geloofsbelydenis (en trouens al die Belydenisskrifte)
en bepaaldelik NGB, art 29 nie. Kyk Bylae A par 4.2(1).
Die 1982-wysiging van NGB, art 36 bring spanning binne die artikel mee. Dit geld
byvoorbeeld vir die vervanging van verorden met aanstel wat spanning met die
sinsnede hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie
bring.
3.

426
427
428
429

Beswaargrond 1: Die Studiedeputate en die Advieskommissie het volgens die
uiteensetting in die Handelinge die opdrag van Sinode 1979 oorskry.
Opdrag 1.1 van 1979 word so aangehaal: ’n Grondige, kritiese beoordeling van die
voorlopige proefvertaling (Acta 1982:383).
Die klem is duidelik taalkundig; die besluit self lui dat die vergadering die vertaling
goedkeur, en verskeie punte in par 2 op p384 bevestig die taalkundige inslag. NGB, art
36 is egter wesenlik in inhoud en betekenis gewysig sonder dat Skriftuurlik
aangetoon word –
(a) waarom die Dordts-Afrikaanse teks wat regstreeks uit die Dordts-Nederlands
vertaal is, ten opsigte van die wysigings Skriftuurlik verkeerd was, en
(b) dat die wysigings Skriftuurlik noodsaaklik én Skriftuurlik suiwer is.
Die voorafgaande sin is hoogs subjektief, gedrae en omstrede. Kyk NGB, art 29.
Daar was in die 16de en 17de eeu geen sprake van teokrasie nie.
Voetnoot 4 op die vorige bladsy is ook hier van toepassing.
VE d'Assonville sr: Die Koms van Christus en die Antichris, Marnix, 2006:73.
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Noodsaak vir wysiging is dus nie aangetoon nie.430
Om die waaragtige geloof te bely, beteken om dieselfde as die Woord van God te
sê.431 Gereformeerde Kerke wêreldwyd aanvaar die Belydenis omdat dit ten volle
met die Skrif ooreenstem. Aangesien die Woord van God onveranderlik is, móét
die Belydenis noodwendig as onveranderlik aanvaar word tensy daar uit die Skrif
bewys word dat dit ’n fout bevat. Totius432 sê hieromtrent dat die Gereformeerde oor
sy bepaald kerklike belydenis ten volle oortuig is dat die fakkel wat die vaders aan ons
oorgelewer het, aan die volle vlam van die Woord van God aangesteek is, en daarom
moet ons, volgens die wens van die buitelandse Godgeleerdes op die Dordtse Sinode,
1618-1619, dié fakkel ongerep dra tot op die toekoms van Christus. Aan dié fakkel
moet ons siel en sinne verpand wees. Totius bevestig dat die Belydenisskrifte net
so onveranderlik as die Woord van God is, omdat hulle dieselfde as die Woord
van God sê.
Die 1982-Sinode het die Gereformeerde Kerke met die gewraakte besluit op die glybaan
van relativisme en postmodernisme geplaas. Die wysiging van een artikel raak
immers die grondslag van die hele Belydenis.
4.

430
431
432

Beswaargrond 2 [Bylae A par 4.2(1)]: Verorden in die oorspronklike DordtsAfrikaanse weergawe is met aangestel vervang. Die twee woorde is nie sinoniem
nie. Dit behels ’n verreikende betekenisverskuiwing.
Dordts-Afrikaanse weergawe: Ons glo dat onse goeie God vanweë die verdorwenheid
van die menslike geslag, konings, vorste en owerhede verorden het, omdat dit Sy wil
is dat die wêreld geregeer moet word deur wette en regeringe, sodat die losbandigheid
van die mense bedwing kan word en alles met goeie orde onder die mense kan
geskied.
1982-weergawe: Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die
menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers Sy wil dat
die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die
losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense
ordelik kan verloop.
Verorden beteken volgens die HAT voorskryf, bepaal, beveel, gelas, en word sinoniem
met verordineer gestel. Die HAT gee selfs dié voorbeeld by verordineer: Iets wat deur
God verordineer is. Die Nederlandse teks wat deur Dordt goedgekeur is, gebruik
eweneens verorden. Met ander woorde, God het bepaal, beveel, gelas, ’n
verordening uitgevaardig dat daar konings, vorste en owerhede moet wees wat oor
die verdorwe mense moet regeer, óór hulle moet staan, dus oor-heid of bo-heid oor
hulle het, hulle meerdere in mag en gesag is.
Aanstel word deur die HAT omskryf as Iemand kies vir ’n pos en hom daarin aanstel.
In die Ou Testament het God tot met die koms van die koningstydperk. Selfs in ’n
teokratiese opset rigters (Moses, Josua en ander) en konings aangestel. Die
teokratiese beginsel is dáárin voortgesit dat God Self deur salwing Dawid nie net as
koning aangestel het nie, maar sy geslag tot ewige koningskap oor die Godsvolk
verordineer het. Met die koms van die Here Jesus Christus en die vestiging van Sy
ewige Koninkryk is hierdie opset in die Nuwe-Testamentiese aardse bedeling bevestig.
Die ewige koningskap van die geslag van Dawid oor die Godsvolk is in Christus
volbring.
• Aanstel gee te kenne dat God Self ’n regering-van-die-dag aanstel en dat so ’n
regering se woord vir die Godvresende mens ten alle koste wet is. Watter
mens wat God vrees, gaan teen Sy aangestelde optree? Dink aan die straf
wat Korag, Datan en Abiram ondergaan het toe hulle teen Moses opgestaan
het, aan Dawid se weiering om teen Saul as gesalfde van die HERE op te tree
selfs nadat Saul verwerp is. Die gelowige erken dat God deur Sy Hand konings,
Altans nie in die Handelinge nie. Sekerlik is dit ten opsigte van so ’n kardinale saak noodsaaklik.
JG Feenstra: Onze Geloofsbelijdenis, Derde Druk, J H Kok NV, Kampen, 1950:8-9.
Versamelde Werke van JD du Toit (Totius), (hierna Totius), Deel VII, Dagbreek-boekhandel, 1961:11-13.
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vorste en regerings wil hê en roep soos Hy elke mens roep. As daar egter bely
word dat God owerhede aanstel, is dit opstand teen God Sélf om kritiek op ’n
regering-van-die-dag uit te spreek, laat staan nog teen hom in te gaan deur vir
’n opposisieparty te stem. Demokrasie is hiervolgens dan sondig.
Die vervanging van verorden met aanstel bring spanning met die voorwaarde vir
gehoorsaamheid aan owerhede: Verder is elkeen, van watter hoedanigheid, toestand
of staat hy ook al mag wees, verplig om hom aan die owerhede te onderwerp,
belastings te betaal, aan hulle eerbied te betoon en hulle gehoorsaam te wees in
alles wat nie stry met die Woord van God nie. Aangestel ontneem die burgery sy
ampsplig om owerheidsoptrede deurlopend vanuit Skrif en Belydenis te beoordeel. Dit
geld veral die gelowige en veral die Gereformeerde.
Hierdie wysiging bring die nuwe NGB, art 36 met artt 27-29 in botsing. Die ware Kerk laat
hom nie deur menslike denke voorskryf nie, nie vanuit sy eie geledere nie en nie vanuit
ander geledere nie. Hierdie Skriftuurlik-voorgeskrewe eis kom duidelik in die gedrang
as owerhede deur God aangestel sou word.
Die vervanging van verorden met aanstel hang saam met die ont-persoonliking van
owerhede en regerings en die verabsolutering van die staat wat tot die wanopvatting lei
dat staat, owerhede en regering-van-die-dag een en dieselfde is en nie onderskeibare
ampte binne ’n regime – enige regime – nie.
5.

Beswaargrond 3 [Bylae A par 4.2(2). [Kyk ook par 6, 7 en 8]: Vromes in die
oorspronklike Dordts-Afrikaanse weergawe word met deugsames vervang. Hierdie
woorde is nie sinonieme nie en die vervanging behels ’n ingrypende
betekenisverskuiwing.
Dordts-Afrikaanse weergawe: Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand
gegee om die kwaaddoeners te straf en die vromes te beskerm.
1982-weergawe: Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om
die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm.
Die vervanging van vromes met deugsames doen afbreuk aan (a) die begrip ware Kerk,
(b) die leerstuk wat in Soli Dei Gratia vervat is, en (c) bevorder die leer van
werkheiligheid. Dit gaan nie meer om die vromes, die versamelde Kerk van alle
eeue nie, maar om die deugsames, dus volgens die HAT die goeies. Elke vrome
besit die deugde van die geloof, nie uit homself nie, maar omdat dit hom gegee word.
Die deugde van geloof laat ware gelowiges egter juis bely dat hulle uit hulleself
géén deugde besit nie en dat daar niemand is wat goed is nie, selfs nie een
nie.433 Dit plaas die 1982-weergawe in spanning met NGB, artt 15-17 wat oor die totale
gevallenheid en onverdienstelikheid van die mens en die uitverkiesing gaan. Nogtans
bring die deugde van geloof die gelowige tot goeie dade sodat hy deugsaamheid toon.
In dié sin is alle vromes dus ook deugsames. Daarteenoor is daar ongelowiges wat
menslik deugsaam is en “goeie dinge” doen. Alle deugsames is dus nie vromes nie.
Die vervanging van vromes met deugsames bring eie verdienste na vore. Die vraag is
geregverdig of die 1982-weergawe van NGB, art 36 met die Dordtse Leerreëls
versoenbaar is.434

6.

Beswaargrond 4 [Bylae A par 4.2(2). Kyk ook par 5, 7 en 8]: Die vervanging van
amp met taak is ’n voortsetting van die vervanging van verorden met aangestel.
Dit plaas die owerheid finaal in die suiwer sekulêre dampkring en ontneem hom
van sy verantwoordelikheid as geroepene van God.
6.1 Dordts-Afrikaanse weergawe: En hulle amp is om nie alleen ag te gee op en te waak
oor die burgerlike regering nie ...

433
Rom 3:10-12.
434
Die huidige gesprekvoering oor die vraag of ’n Hindoe wat goed leef in die hemel kom, toon dat hierdie saak aktueel
is. Die gesprek is nie net in Suid-Afrika onder die leiding van Desmond Tutu en sekere Afrikaanse akademici aan die gang nie,
maar vind ook in Nederland en die VSA plaas.
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6.2

7.

1982-weergawe: En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te
gee en daaroor te waak nie ...
Skriftuurlik beteken amp ’n roeping waaruit opdragte en take voortkom.435 Taak is in
hierdie raamwerk ’n enger begrip as amp en ondergeskik daaraan, en kan dit nie
vervang nie. Die vervang van amp met taak is ingrypend436 en maak NGB, art 36 los
van die Kerklike woordgebruik.
Beswaargrond 5 [Bylae A par 4.2(3). Kyk ook par 5, 6 en 8]: Burgerlike regering
word met staatsbestuur vervang. Dit is ’n kardinale wysiging wat die wortel van
NGB, art 36 raak. Nie meer die burgery of volk staan voorop nie, maar die staat.
Rom 13 omskryf die owerheid as dienskneg van God jou (= burger) ten goede. In
die 1982-weergawe val die klem nie meer op die amp van die owerhede om so te
regeer dat die vromes ’n stil en rustige lewe kan lei terwyl (omdat) die
boosdoeners aan bande gelê word nie. Inteendeel verskuif die klem na die bestuur
van die staat.
Dordts-Afrikaanse weergawe: En hulle amp is om nie alleen ag te gee op en te waak
oor die burgerlike regering nie ...
1982-weergawe: En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te
gee en daaroor te waak nie ...
Die owerhede het volgens Dordt die amp om op die burgerlike regering ag te gee, wat
deur die HAT as noukeurig waarneem omskryf word. Die 1982-wysiging maak dit die
taak van die owerhede om aandag aan die staatsbestuur te gee. Aandag word in die
HAT as handeling van oplettend, opmerksaam te wees omskryf. Regeer behels
volgens die HAT bestuur, (opper)gesag uitoefen. Die Dordts-Afrikaanse weergawe rig
ooreenkomstig Romeine 13 in NGB, art 36 die regeeramp op die burgery of volk. Om
op die burgerlike regering ag te gee, hou in dat die owerhede die uitwerking van hulle
optrede op die burgery of volk noukeurig waarneem, sodat hulle deurlopend kan
verseker dat hulle as owerhede die amp uitvoer waartoe God owerhede verorden het,
naamlik dat alles onder die mense ordelik sal verloop en die vromes beskerm en die
kwaaddoeners gestraf word. Dit word in die ampsopdrag om te waak oor die burgerlike
regering verwoord. Hulle moet oor die burgerlike regering waak.
In Eks 18:17-22 gee Jetro aan Moses die raad om die eerste twee dele van oor-heid437 te
onderskei. Moses moet self die koningsamp beklee en vorste of hoofamptenare
aanstel en aan hulle leiding gee om oor die volk toesig te hou en reg te spreek. In Rom
13 word die ampstaak van die oor-heid, die magte wat oor die mense gestel is as ’n
dienaar van God jou ten goede omskryf as die beskermer van die vromes en die
wreker wat die kwaaddoeners straf. In elke voorbeeld is die amp van die oor-heid
op die volk gerig, dus op die burgery, en nie op die instandhouding van ’n staat
nie.
Die 1982-weergawe stel dit as die taak van die owerhede om aan die staatsbestuur
aandag te gee en daaroor te waak. Daarmee verskuif die klem van die burgery of volk
na die bestuur van die staat. Staat beteken volgens die HAT landsregering of land.
Bestuur beteken as selfstandige naamwoord leiding, bewind, beheer. Staatsbestuur
beteken dus die bestuur van die land en landsregering. Volgens die 1982-weergawe is
dit die taak van die owerhede om aan die land en landsregering leiding te gee, oor
hulle bewind te voer, hulle te beheer. Dit gaan nie meer oor die beskerming van die
vromes en bestraffing van die kwaaddoeners nie, maar oor die bestuur van die staat.
’n Ont-persoonlikte abstrakte instelling neem die plek van die burgery (mense) in
as voorwerp van owerheidsoptrede. Dit is strydig met Rom 13 en vreemdsoortig aan
art 36 en trouens aan die hele NGB en die heilsopenbaring.

435
Kyk die Bevestigingsformulier vir Ouderlinge en Diakens.
436
NGB, art 36 stel beginsels waaruit riglyne voortkom. Die praktiese toepassing daarvan kom in die bespreking van KO,
art 28 in PE van der Dussen, hfst 5 en 6 na vore.
437
Oor-heid dui ’n gesag oor of bo iets of iemand aan. Ower kom van over wat in Afrikaans oor word. Owerheid kan dus
in oorheid oorgesit word. Owerheid het die betekenis van ’n regerende of heersende entiteit gekry en is nie hier bruikbaar nie.
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7.

Beswaargrond 6 [Bylae A par 4.2(3). Kyk ook par 5, 6 en 7]: Dit is nie taak van die
owerhede om die heilige Woordbediening te beskerm en sodoende afgodery en
valse godsdiens teen te gaan nie Sy amp is om die hand te hou aan die heilige
Kerkdiens sodat die ware Kerk met die uitvoering van sy amp afgodery en valse
godsdiens kan weer en uitroei. Dit gaan in die heilsopenbaring om die uitverkore
vromes, die volk wat Christus vir Hom versamel (NGB, art 27). Uit die uitverkiesing
kom die amp van gelowige voort wat ook op die owerhede van hierdie bedeling
rus.
Dordts-Afrikaanse weergawe: En hulle amp is nie alleen om ag te gee op en te waak
oor die burgerlike regering nie, maar ook om die hand te hou aan die heilige
Kerkdiens, om te weer en uit te roei alle afgodery en valse godsdiens ...
1982-weergawe: En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te
gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm
om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei ...
Die Kerk is die versameling van die vromes, en die plaaslike Kerk is die sigbare
vergadering van die vromes wat daar saamkom. Volgens die Dordts-Afrikaanse
weergawe moet die owerhede hulle (let op die meervoudsvorm) hand aan die heilige
Kerkdiens hou.438 Hierby mag NGB, art 29 nie uit die oog verloor word nie. in die
samehang van die Belydenis kan dit nie anders wees as dat Kerk in die heilige
Kerkdiens die diens van die ware Kerk is nie. Die owerhede se ampstaak is nie om
die hand aan enige kerkdiens te hou nie. Daarvan getuig die toevoeging om te weer en
uit te roei alle afgodery en valse godsdiens. Dit is die owerhede se amp om die hand
aan die ware Kerk van Christus te hou en toe te sien dat geen beletsel op die
voortgang van die ware Woord kom nie.
Die owerhede se amp erken die geroepenheid van die ware Kerk as die verkondiger van
die Evangelie. Die owerhede self is nie tot Woordverkondiging geroep nie, maar moet
hulle hand aan die ware Kerk hou wat die Woord moet verkondig.
Die 1982-weergawe van NGB, art 36 gee die owerhede die taak (opdrag) om die
heilige Woordbediening te beskerm. Dit staan teenoor hulle amp om die hand te hou
aan die heilige Kerkdiens sodat die Kerk sy profetiese roeping reg en regsinnig kan
uitvoer. Die nuwe weergawe roep wesenlik die owerhede op, en gee hulle die reg, om
die grens van hulle bevoegdheid te oorskry en hulle aan te matig om sélf die
Woordbediening te bedryf en daaroor “toesig” te hou. Daarmee kom die 1982weergawe reëlreg in stryd met NGB, artt 27-29. Dit is ’n ingrypende verandering wat
die verhouding Kerkowerheid in die wortel raak. Nie net lê dit op die weg van (na) ’n
staatskerk nie. Die kerk gee in die wysiging aan die owerheid gesag om oor hom
te heers en open die weg tot ’n staatsbeheerde kerk. Dit tas die Skrifbeginsel aan
dat die ware Kerk net één Koning ken – die vleesgeworde Woord Jesus Christus
die Here.

8.

Beswaargrond 7 [Bylae A par 4.2(4) en (5)]: Die Dordts-Afrikaanse weergawe
gebruik die woord weer van afgodery en valse godsdiens. Weer beteken keer,
teëhou, afwend, dus optrede met ’n sigbare doel. Die ware Kerk hou die kwaad
weg van die kudde wat aan hom toevertrou is. Geloofsbelydenis is immers deel
van die vertroosting van die volk wat Christus vir Hom as Kerk vergader en staan
teenoor die wêreld se aanslag op die ware Kerk. Hierteenoor gebruik die 1982weergawe teen te gaan wat baie swakker en sonder doel is. Die verandering bevry
die owerhede van die amp om die hand aan die heilige Kerkdiens te hou.
Dordts-Afrikaanse weergawe: En hulle amp is nie alleen om ag te gee op en te waak
oor die burgerlike regering nie, maar ook om die hand te hou aan die heilige Kerkdiens,
om te weer en uit te roei alle afgodery en valse godsdiens, om die ryk van die

438
Die Nederlands gebruik kerkendienst, wat beteken dat dit die amp van die owerhede is om hulle hand aan elke
plaaslike kerkdiens te hou.
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Antichris te gronde te rig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord
van die Evangelie orals te laat preek, sodat God deur elkeen geëer en gedien word,
soos Hy in sy Woord beveel.
1982-weergawe: En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te
gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm om
sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van
die Antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die
Woord van die Evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en
gedien word soos Hy in sy Woord beveel.
Sodoende in die 1982-weergawe verwys na die voorafgaande sinsnede om die heilige
Woordbediening te beskerm. Dit is onaanvaarbaar in die samehang dat dit die
owerhede se taak is om die heilige Woordbediening te beskerm. Geen owerheid is
bevoeg en in staat hiertoe nie. Gevolglik is geen owerheid in staat om langs hierdie
weg afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei nie. Die owerhede se
ampstaak is om toe te sien dat niks die ware Kerk hinder in die uitvoering van die
ampstaak wat aan hóm toevertrou is nie, naamlik die verkondiging van die
Evangelie.
Die Dordts-Afrikaanse weergawe gebruik die ryk van die Antichris te gronde te rig. Dit
geskied deur die instandhouding van die ware Kerk wat die ampstaak het om die ware
Evangelie orals en altyd te verkondig, wat insluit dat die Duiwel as die opdraggewer
van die Antichris reeds verslaan is. Dink aan die rots wat sonder toedoen van
mensehande losgeraak en die beeld wat Nebukadneser in ’n droom gesien het,
fyngestamp het, ook die goud en silwer en ander metale daarin, sodat dit soos stof
geword en deur die wind weggewaai is (Dan 2). Nie deur mensehande nie, maar deur
God Self is die ryk van Antichris deur die Here Jesus Christus met Sy dood en
opstanding vernietig, ook al lê die sigbaarheid daarvan nog in die aardse toekoms (Op
17-20). Die 1982-weergawe se die ryk van die Antichris te vernietig misken dit.
Geen aardse mag is in staat om die ryk van die Antichris te vernietig nie. Die mens is
van nature tot die sonde geneig en veral om God en sy naaste te haat. Daarin en
daarmee bevorder die mens eerder die ryk van die Antichris. Dit geld ook vir aardse
owerhede wat uit mense bestaan. Hierdie wysiging is nie net aanmatigend nie, maar in
stryd met die Belydenis self dat die mens net deur die genade van God staande
kan bly.
9.

Beswaargrond 8 [Bylae A par 4.2(7) tot (9)]: Eerbied beteken hoogagting en eer
beteken agting, aansien. Die invoeging van onderdanigheid in die 1982-weergawe
hang met die klemverskuiwing van burgerlike regering na staatsbestuur saam. Dit
is ’n verswakking van die daaropvolgende voorwaardelike vereiste dat die
owerhede gehoorsaam moet word in alles wat nie met die Woord van God in stryd
is nie.
Dordts-Afrikaanse weergawe: Verder is elkeen, van watter hoedanigheid, toestand of
staat hy ook al mag wees, verplig om hom aan die owerhede te onderwerp belastings
te betaal, aan hulle eerbied te betoon en hulle gehoorsaam te wees in alles wat nie
stry met die Woord van God nie; vir die owerhede voorbidding te doen, sodat die Here
hulle mag bestuur in al hulle weë en ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle
Godsvrug en waardigheid. Wat dit betref, verwerp ons die Wederdopers en ander
oproerige mense; en in die algemeen almal wat die owerhede en regeerders verwerp
en die regterlike mag omver wil stoot, wat die gemeenskap van goedere invoer en die
eerbaarheid wat God onder die mense vasgestel het, in verwarring bring.
1982-weergawe: Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand hy
ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan
hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die
Woord van God in stryd is nie en vir hulle voorbidding te doen dat die Here hulle in al
hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle Godsvrug en eerbaarheid ’n rustige
en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige mense en
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in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die
regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en
die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur.
Die Dordts-Afrikaanse weergawe stel as die plig van die onderdane om vir die owerhede
voorbidding te doen sodat die Here hulle mag bestuur in al hulle weë en ons ’n rustige
en stil lewe kan lei. Die gebruik en plasing van sodat toon dat die bestuur deur die
Here plaasvind omdat die onderdane daarom bid en so hulle afhanklikheid van die
Here erken. Uit die bestuur van die owerhede vloei voort, soos die gebruik van en
aantoon, dat ons ’n rustige en stil lewe kan lei. Daarteenoor stel die 1982-weergawe
dat die onderdane vir die owerhede voorbidding moet doen dat die Here hulle mag
bestuur sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei. Die Dordts-Afrikaanse weergawe stel
bestuur en uitvloeisel op dieselfde vlak en deel van dieselfde optrede. Die nuwe
weergawe wil egter dat die rustige en stil lewe uit die bestuur deur die Here sal
voortkom.439
Voeg hierby dat volgens die Dordts-Afrikaanse weergawe uit die voorbidding voortspruit
dat die Here die owerhede in al hulle weë mag bestuur. Die 1982-weergawe vervang
weë met handelinge. Idiomaties is weë ’n wye begrip, iets soos gedrag, optrede,
voorkoms, houding, gesindheid, gerigtheid, ’n omgewing of milieu, ’n lewenswyse.
Daaruit kan dan seën kom. Daarteenoor is handelinge sinoniem met dade en ’n
verenging van inslag en gee die hersiene weergawe te kenne dat uit die dade ’n rustige
en stil lewe bewerkstellig word.
Waardigheid word in die 1982-weergawe met eerbaarheid vervang. Waardigheid beteken
volgens die HAT in hierdie samehang eerbiedwekkend, beheers, ernstig. Daarteenoor
word eerbaarheid met agtenswaardig gelykgestel. Waardigheid hou dus die
persoonlike gedrag van elke mens in, terwyl eerbaarheid sy beeld na buite beklemtoon,
dit wil sê hoe ander mense hom sien. In die Gereformeerde geloofslewe moet
waardigheid voorkeur geniet.
Die Wederdopers word in die 1982-weergawe nie verwerp nie, maar verfoei. Verwerp
veronderstel optrede, terwyl verfoei bloot ’n gevoel weergee. Verder word owerhede
wat uit mense bestaan met die abstrakte, ontpersoonlikte owerheidsgesag vervang.440
Net so word die persoonsgebonde regterlike mag – die mag van regters, mense – met
die abstrakte regsorde vervang. Gemeenskap van goedere word met gemeenskaplike
besit van goedere vervang. Hierdie beweging weg van mense na begrippe bring die
vraag na vore: Wie dra die verantwoordelikheid? Met koppeling aan persone rus die
verantwoordelikheid op hulle, maar in die geval van liggame en begrippe word die
verantwoordelikheid gemaklik ontduik deur “die stelsel” te blameer wanneer iets fout
loop. Dit sluit aan by die vroeër gemelde verandering van burgerlike regering na
staatsbestuur.
10. Bevindings en Gevolgtrekkings
Wesenlike betekenisveranderinge het met die 1982-wysiging van NGB, art 36
plaasgevind. Die GKSA hou dus tans ’n ander Belydenis oor die verhouding tussen
owerhede en burgery as voor 1982 daarop na. Die betekenisveranderinge draai sterk,
maar nie uitsluitlik nie, om die heersende oorbeklemtoning van (die taak van) die Staat
as selfstandige entiteit eerder as owerhede as dienaars van God om oor mense te
regeer.
Die Gereformeerde Kerke aanvaar slegs ’n Belydenis wat in alle opsigte met die
Woord van God ooreenstem. En die Woord van God bestaan tot in ewigheid en is
onveranderlik441, waaruit voortspruit dat die Belydenis vas en bindend is en slegs
439
DCS van der Merwe het ’n Beswaarskrif oor probleme met die bywoord om in NGB, art 36 aan Sinode 1973 (Acta
1973:191vv) voorgelê. Dit bied insig in die behandeling van die bywoorde sodat en so en dat en die voegwoord en in hierdie
uiteensetting.
440
Kyk hieroor LS Kruger, HLM du Plessis, B Spoelstra en TT Spoelstra: Handleiding by die Kerkorde van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, Pro Rege Pers Beperk, Potchefstroom, 1966:169-170.
441
Jes 40:8.
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verander mag word as aangetoon word dat dit in stryd met die Woord van God is.442 Dit
is ten opsigte van die 1982-wysiging van NGB, art 36 nie voldoende en onteenseglik
aangetoon nie. Inteendeel toon die voorgaande uiteensetting dat daar meerdere
ernstige bedenkinge oor die 1982-weergawe bestaan en wel op Skriftuurlike en
Belydenisgronde. Diepgaande besinning oor die wysiging van of in die NGB (en ander
Belydenisse) is noodsaaklik en deurslaggewend ter wille van die Skriftuurlike
suiwerheid daarvan.
11. Versoek
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, in hulle afgevaardigdes DV in vergadering
byeen in Januarie 2009, word in die lig van die beredenering hierbo versoek –
om Besluit (nr 2) punt 1 (Acta 1982:388) te wysig deur die woorde “NGB en” te herroep;
en
om Studiedeputate aan te wys om die gehele weergawe van die NGB en die
Heidelbergse Kategismus wat deur Sinode 1982 goedgekeur is, indringend te
bestudeer ten einde vas te stel of daar benewens die wesenlike wysiging van NGB, art
36 ander wysigings aangebring is wat die Dordts-Afrikaanse NGB en Heidelbergse
Kategismus in wese en inhoud aantas, of alternatiewelik so deur lidmate verstaan kan
word.
NNNNN.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif PE van der Dussen teen NGB, Art 36.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake ter kennisname
2.1 Die Kommissie het telefonies met die beswaarde kontak gemaak om hom die
geleentheid te gee om die Kommissie te woord te staan. Hy het nie van die
geleentheid gebruik gemaak om die Kommissie persoonlik te woord te staan nie.
2.2 Die Kommissie het van die Bylae kennis geneem waarin die beswaarde die “DordtsNederlandse teks” gee wat hy gebruik het.
Daar moet egter op gelet word dat die aanvaarde teks by die Sinode van Dordt
1618/1619 die Franse teks was (kyk Schaff, 1983 se “The Creeds of Christendom”
p383)
Dit is dan ook die rede waarom die Deputate van Sinode 1982 die vertaling uit die
Frans gedoen het.
2.3 Die Kommissie het prof CFC Coetzee te woord gestaan wat gemoeid was met die
vertaling van die Belydenisskrifte wat in 1982 goedgekeur is.
Besluit: Kennis geneem.

c. Besluit waarteen beswaar gemaak word en beswaar – 1
Die vertaling van NGB en die Heidelbergse Kategismus soos goedgekeur in 1982, veral
t.o.v. NGB, art 36. Die beswaar is dat hierdie besluit die inhoud van NGB, art 36
ingrypend verander het.
Besluit: Kennis geneem.
d. Die beswaarde se rede waarom die beswaar voorgehou word – 2
Hiervan is deur die Kommissie kennis geneem, aangesien dit nie deel van die
beswaargronde is wat die beswaar moet bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.

442

Handelinge 1970:411, 7.b.
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e. Beoordeling van beswaargronde
5.1 Beswaargrond 1
5.1.1 Bewering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat die Studiedeputate en Advieskommissie die opdrag van
Sinode 1979 oorskry het.
5.1.2 Beredenering van beswaarde
Die beswaarde beredeneer dat 1979 se besluit taalkundig is; dit gaan oor ’n vertaling
wat gedoen moes word. Volgens die beswaarde is NGB, art 36 se inhoud en
betekenis egter wesenlik verander sonder dat die noodsaak vir die wysigings vanuit
die Skrif aangetoon is. Hy stel dat as dit nodig sou gewees het om die inhoud te
verander, dit slegs op grond van die Skrif gedoen kon word. Hy beweer ook dat
hierdie besluit van 1982 die Gereformeerde Kerke op die glybaan van relativisme en
post-modernisme plaas.
5.1.3 Beoordeling
Die beswaarde maak stellings, maar bewys nie dat die Deputate die inhoud van
NGB, art 36 vanuit die oorspronklike goedgekeurde Franse teks met hulle vertaling
verander het nie. Hy bewys ook nie dat dit die Gereformeerde Kerke op die pad van
relativisme en post-modernisme plaas nie.
5.1.4 Bevinding
Die beswaarde bewys nie dat die Studiedeputate en Advieskommissie die opdrag
van Sinode 1979 oorskry het nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.1.1 tot 5.1.4.
5.1.5 Aanbeveling
Beswaargrond 1 slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
5.2 Beswaargrond 2
5.2.1 Bewering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat die vervanging van die woord “verorden” met “aangestel”
in 1982 ’n betekenisverskuiwing behels, aangesien die terme nie sinonieme is nie.
5.2.2 Beredenering van beswaarde
Volgens die beswaarde beteken “verorden” volgens die HAT “voorskryf, bepaal,
beveel, gelas”. Die beswaarde beweer dus daardeur dat NGB, art 36 voor 1982
beteken het dat God slegs beveel/bepaal dat daar ’n owerheid moet wees wat oor die
verdorwe mens regeer.
“Aanstel” beteken volgens HAT “iemand vir ’n pos kies en hom daarin aanstel”. Die
beswaarde beweer God het in die Ou Testament rigters/konings aangestel vir Israel,
maar dit is in Christus vervul. Hiermee beweer die beswaarde dus dat dit na Christus
nie meer die geval is dat God owerhede aanstel nie, maar dat Hy net regerings wil hê
en roep soos Hy elke mens roep.
Die beswaarde beweer dat deur “verorden” met “aanstelling” te vervang, is spanning
gebring met die voorwaarde om net aan die owerhede gehoorsaam te wees in alles
wat nie stry met God se Woord nie, asook met NGB, artt 27-29. Hy beweer dat kritiek
teen die owerheid of om teen die owerheid te stem gevolglik opstand teen God sou
wees. Die beswaarde beweer demokrasie sou dan sonde wees.
5.2.3 Beoordeling
Die beswaarde laat buite rekening dat God in die Ou Testament nie net Israel se
konings nie, maar ook die heidene se konings aangestel het. In Dan 2:21 sê Daniël
aan die heidense koning Nebukadnesar van God: “Hy sit konings af en stel konings
aan” en in 2:37: “U, o koning, koning van die konings aan wie die God van die hemel
die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het”, en in 4:32: ”en hulle
sal jou uit die mensdom verstoot ... totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor
die koningskap van die mens, en dit gee aan wie Hy wil.”
In Joh 19:11 sê Christus aan die heiden regeerder Pilatus: “… U sou geen mag teen
My hê as dit u nie van bo gegee was nie.”
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In Rom 13:1 waar Paulus die owerheid ’n “instelling van God” noem, gebruik hy ’n
Griekse woord van die stamwoord
- wat beteken appoint (aanstel) sowel as
command (beveel) (Woordeboek in die UBS Griekse Bybel).
Greijdanus, in sy “Kommentaar op het Oude Testament” by Rom 13:4 waar Paulus
die owerheid ’n dienaar (
) van God noem, sê dat aangesien nie die meer
algemene woord
gebruik is nie, dit beteken dat God die owerheid aangestel
het.
’n Owerheid is dus duidelik ’n instelling en aanstelling van God.
Die woord “verorden/verordineer” beteken ook nie altyd soos die beswaarde beweer
net “beveel” of “wil hê” nie. In Hand 13:48 word dit t.o.v. die uitverkiesing gebruik: “...
almal wat verordineer was tot die ewige lewe.”
Die owerheid – as – aanstelling beteken nie onvoorwaardelike gehoorsaamheid
daaraan nie, al is sy bevele in stryd met die Woord van God. In Hand 4:5, 19 en 5:2729 stel Petrus en Johannes aan die ouderlinge, owerstes en hoëpriester dat hulle aan
God meer gehoorsaam as aan mense moet wees.
5.2.4 Bevinding
Vervanging van “verorden” met “aanstel” in 1982 behels nie ’n verreikende
betekenisverskuiwing van NGB, art 36 nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.2.1 tot 5.2.4.
5.2.5 Aanbeveling
Beswaargrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.3 Beswaargrond 3
5.3.1 Bewering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat die vervanging van “vromes” met “deugsames” in 1982 ’n
ingrypende betekenis verskuiwing behels.
5.3.2 Beredenering van beswaarde
Vromes dui volgens die beswaarde op die versamelde kerk van alle eeue en
deugsames op goeies. Hy beweer alle deugsames is nie vromes nie. Deugsaam
bring volgens die beswaarde die mens se eie verdienste na vore en stry met NGB,
artt 15-17.
5.3.3 Beoordeling
Dat deugsaamheid op eie verdienstelikheid staan en net “goeies” beteken, is nie
kerklike taal nie. Die kerkvaders en Reformatore het dikwels die term “deug” vir
gelowiges gebruik. Augustinus onderskei bv. sewe belangrike deugde, waarvan die
eerste drie gawes van die Gees is: geloof, hoop en liefde (Patrologia Latina, Vol 42,
p1082). Luther noem geloof bv. ook “die religieuse hoofdeug” (kyk Loofs, 1902.
Handboek voor de beoefening van de Dogmengeschiedenis, p353).
Buitendien, in die Franse teks word die volgende gebruik: et maintenun les gens de
biens wat letterlik beteken: “om hulle wat goed doen, te beskerm”.
5.3.4

Bevinding
Die beswaarde bewys nie dat vervanging van “vromes” met “deugsames” in 1982 ’n
ingrypende betekenisverskuiwing van art 36 teweegbring nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.3.1 tot 5.3.4.
5.3.5 Aanbeveling
Beswaargrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.4 Beswaargrond 4
5.4.1 Bewering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat die vervanging van “amp” met “taak” in 1982 die owerheid
in ’n sekulêre dampkring plaas en hom van die verantwoordelikheid as geroepene
ontneem.
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5.4.2

Beredenering van beswaarde
Die beswaarde beweer “amp” beteken skriftuurlik “roeping” waaruit take verleen is.
“Taak” is enger as “amp” en ondergeskik daaraan en maak art 36 los van kerklike
woordgebruik.
5.4.3 Beoordeling
Skriftuurlik beteken “amp” “diens”, en sluit nie “taak” uit nie. Polman gebruik in sy
verklaring van art 36 deurlopend “taak/amp/werksaamheid” as sinonieme (Woord en
Belydenis – art 36). “Taak/amp” word dus wel in kerklike taal as sinonieme gebruik.
5.4.4 Bevinding
Die beswaarde bewys nie dat vervanging van die woord “amp” met “taak” die
betekenis van art 36 ingrypend verander het nie
Besluit: Kennis geneem van 5.4.1 tot 5.4.4.
5.4.5 Aanbeveling
Beswaargrond 4 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.5 Beswaargrond 5
5.5.1 Bewering van beswaarde
Die kern van die beswaarde se bewering is dat die vervanging van “burgerlike
regering” met “staatsbestuur” ’n kardinale wysiging van art 36 is, omdat nie meer die
burgery of volk voorop staan nie, maar die staatsbestuur.
5.5.2 Beredenering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat met bg. vervanging die klem van die burgery/volk na “die
ont-persoonlike”, abstrakte staat verskuif as voorwerp van owerheidsoptrede.
5.5.3 Beoordeling
Polman (Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, p270) toon duidelik die onderskeid
in hierdie artikel tussen die geestelike en politieke, waarvan die eerste tot die siel en
die tweede op die teenwoordige dinge betrekking het. Die eerste is inwendig en die
tweede reël die uitwendige sedes.
Die Kommissie oordeel dat die uiterlike regering in art 36 nie met die term “burgerlike
owerheid” gereël word nie, maar met die belydenis dat deur wette regeer moet word,
losbandigheid van die mense in bedwang gehou moet word, die swaardmag en oor
die kerk, die beskerming van die Woordbediening.
5.5.4 Bevinding
Die vervanging van “burgerlike regering” met “staatsbestuur” bring nie die inhoud van
art 36 in gedrang nie en verander niks aan die taak van die owerheid soos die artikel
dit stel nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.5.1 tot 5.5.4.
5.5.5 Aanbeveling
Beswaargrond 5 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.6 Beswaargrond 6
5.6.1 Bewering van beswaarde
Die kern van die beswaarde se bewering is dat die owerheid se taak nie die
beskerming van die “heilige Woordbediening” is (soos in die 1982-vertaling) om
sodoende afgodery en valse godsdiens teen te gaan nie, maar hulle amp is “om die
hand aan die heilige kerkdiens te hou” sodat die ware kerk met sy ampsuitoefening
afgodery en valse godsdiens kan weer en uitroei.
5.6.2 Beredenering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat die verandering van die woorde “hand aan heilige
kerkdiens te hou” na “om die heilige Woordbediening te beskerm”, die owerheid
gesag gee om te heers oor die ware kerk en die weg tot ’n staatsbeheerde kerk open.
Dit gee volgens die beswaarde die owerheid die reg om die grens van sy
bevoegdheid te oorskry en hulle aan te matig om self die Woordbediening te bedryf
en daaroor toesig te hou. Dit bring volgens hom art 36 met artt 27-29 in stryd.
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5.6.3

Beoordeling
Die beswaarde bewys nie sy bewerings van hoe in die vertaling van 1982 die
owerheid die Woordbediening kan bedryf en daaroor toesig kan hou nie, en ook nie
hoe dit art 36 met artt 27-29 in stryd bring nie.
Polman (Woord en Belydenis:309) omskryf die taak van die owerheid om
belemmering van die pad van die evangelie weg te neem dat die Woord sy loop kan
neem. Feenstra (Onse Geloofsbelydenis – 1966) leer by art 36 dat die owerheid die
taak het om te sorg dat die kerk haar godsdiensoefening ongestoord kan verrig.
Kruger e.a (Kerkorde-verklaring, 1966:170) beskryf heilige kerkdiens as primêr
eredienste e.a. openbare verrigting.
Volgens al bogenoemde is die hoofinhoud van die heilige kerkdiens juis die
Woordverkondiging.
5.6.4 Bevinding
Die beswaarde bewys nie dat die vertaling van “heilige woordbediening” art 36 se
inhoud verander nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.6.1 tot 5.6.4.
5.6.5 Aanbeveling
Beswaargrond 6 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.7 Beswaargrond 7
5.7.1 Bewering van beswaarde
Die beswaarde beweer dat die verandering van die woord “weer” van afgodery na
“teengaan”, die owerhede van die amp om die “hand aan die heilige kerkdiens te
hou”, bevry.
5.7.2 Beredenering van beswaarde
Die beswaarde se beredenering handel oor die verandering van die “ten gronde rig
van die Antichris” na “die ryk van die Antichris te vernietig”, en beweer dit is
aanmatigend omdat geen aardse mag, ook die owerheid, die ryk van die Antichris
kan vernietig nie en dat die mens net deur die genade van God staande bly.
5.7.3 Beoordeling
Die “weer/teengaan” van afgodery staan i.v.m. die Woordbediening. Sinode 1973 het
dit juis verander op grond van ’n beswaar van prof DCS van der Merwe, wat
aangetoon het dat die owerheid nie ’n vierledige taak het, nl. om aan staatsbestuur
aandag te gee, Woordbediening te beskerm, afgodery en valse godsdiens teen te
gaan en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, nie. Die owerheid moet aan
staatsbestuur en beskerming van die Woordbediening aandag gee, sodat die
Woordbediening afgodery en vals godsdiens kan teen gaan en die Koninkryk van
Jesus Christus kan bevorder.
Die beswaarde bly in gebreke om aan te toon hoe die verandering van “ten gronde te
rig” na “vernietig” iets te make het met die verandering van “weer” na “teengaan”.
By hierdie gedeelte is die beswaarde se beredenering van 9.3 onsamehangend.
5.7.4 Bevinding
Die beswaarde bewys nie dat die verandering van “ten gronde rig” na “vernietig” die
owerheid van sy amp bevry om “die hand aan die heilige kerkdiens te hou” nie.
Besluit: Kennis geneem van 5.7.1 tot 5.7.4.
5.7.5 Aanbeveling
Beswaargrond 7 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.8 Beswaargrond 8
5.8.1 Bewering van beswaarde
Die beswaarde beweer “eerbied” beteken: “ hoogagting”, en “eer” beteken: “agting en
aansien.” Die beswaarde beweer verder dat die verandering van “eerbied” na “eer” en
die invoeging van “onderdanigheid” in 1982 ’n verswakking van die daaropvolgende
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voorwaardelike vereiste is dat owerhede gehoorsaam moet word in alles wat nie met
die Woord van God in stryd is nie.
5.8.2 Beredenering van beswaarde
Die beredenering van beswaargrond 8 bring in elke punt nuwe sake na vore wat nie
in verband staan met die beswaargrond nie.
10.1 haal verskillende vertalings aan, 10.2 gaan oor “dat” en “sodat”, 10.3 oor “weë”
en “handelinge”, 10.4 oor “waardigheid” en “eerbaarheid”, 10.5 oor die wederdopers
wat nie “verwerp” nie, maar “verfoei” word.
5.8.3 Beoordeling
Die Kommissie vind geen verband tussen die beredenering en die beswaargrond nie.
Die invoeging van “onderdanigheid” en verandering van “eerbied” na “eer” verander
nie art 36 se inhoud nie. “Eer” word in die Bybel t.o.v. die owerheid gebruik in Rom
13:7 en 1 Pet 2:17. Heidelbergse Kategismus Sondag 39 impliseer ook
onderdanigheid aan die owerheid.
5.8.4 Bevinding
Die beswaarde bewys die beswaargrond nie
Besluit: Kennis geneem van 5.8.1 tot 5.8.4.
5.8.5 Aanbeveling
Beswaargrond 8 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
f.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbeveling oor Beswaarskrif: Die Beswaarskrif slaag in geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.

g. In die lig daarvan dat daar Deputate vir die hervertaling van die Belydenisskrifte is, word
die beswaarde daarop gewys dat hy insette by hierdie Deputate vir die vertalings kan
lewer.
Besluit: Goedgekeur.

68
6

21.16 BESWAARSKRIF STREEKSINODE RANDVAAL TEEN DIE
BESLUIT VAN SINODE 2003 (Art 21.8, 7.1 [Acta 2003:555]) (Artt
19, 66, 122, 258, 333)
OOOOO.
PPPPP.
QQQQQ.

Dr WC Vergeer stel die Beswaarskrif.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 4.
Ds JG Noëth rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 4.

RRRRR.
BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar aangeteken word
Artikel 21.9, 7 (Acta 2003:555):
“7. Finale aanbevelings (vgl. 5 van Beswaarskrif)
7.1 Dat die beswaar teen Artikel 98, 3.6.5 (Acta 1988:519) nie slaag nie.
7.2 Dat die beswaar teen die motivering van Artikel 98, 3.6.3 (Acta 1988:519) slaag.”
(Opmerking: Alhoewel die Handelinge van die Sinode dit nie vermeld nie, is dié
aanbevelings (7) deur die Sinode goedgekeur.)
2. Agtergrond
Tydens Sinode 2003 dien ’n Beswaarskrif van WC Vergeer en JJ Janse van Rensburg
teen die besluit van Sinode 1988 (art 98, 3.6.3), (Acta 1988:519).
Die besluit waarteen beswaar gemaak word, lui soos volg: “In Christus breek daar vir die
verloste vrou ’n nuwe bedeling aan en verwerklik die Here sy oorspronklike bedoeling
met die man en 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 goeddink. Besluit: 1. Die
eerste sin: Goedgekeur. 2. Die tweede sin: Afgekeur (Acta 1988:519).”
Daar was twee gronde vir die beswaar voor Sinode 2003, naamlik: “1. In die motivering
van sy besluit hanteer die Sinode die Bybel op ’n kasuïstiese wyse. 2. In die motivering
van sy besluit hanteer die Sinode die Bybel op ’n a-historiese wyse “ (Acta 2003:546).
Sinode 2003 laat die beswaar op die eerste grond slaag (Acta 2003:554), maar nie op die
tweede grond nie (Acta 2003:555).
In sy geheel handhaaf Sinode 2003 die beswaar teen die motivering van die besluit van
Sinode 1988 (art 98, 3.6.3), (Acta 2003:555).
Nogtans herroep Sinode 2003 nie die besluit van Sinode 1988 (art 98, 3.6.3) (Acta
1988:519) nie, soos in die Beswaarskrif versoek word (Acta 2003:519).
3. Gronde vir die beswaar
Die Sinode se optrede is in stryd met KO, art 31.
Sinode 2003 erken dat voldoende aangetoon is dat Sinode 1988 in die motivering
van sy besluit om die aanbeveling van Deputate te verwerp, die Bybel op kasuïstiese
wyse gebruik het (Acta 2003:554). Die Sinode laat die beswaar op hierdie punt én in
sy geheel slaag (Acta 2003:555).
Ten spyte daarvan dat die beswaar slaag, herroep Sinode 2003 nie die besluit van
Sinode 1988 (art 98, 3.6.3) (Acta 1988:519) nie, soos in die Beswaarskrif versoek
word.
4. Versoek
Hiermee word versoek dat die Sinode die besluit van Sinode 1988 (art 98, 3.6.3) (Acta
1988:519) herroep. Die implikasie hiervan is dat die aanbeveling van die Deputate aan
Sinode 1988 (art 98, 3.6.3), (Acta 1988:519) slaag: 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 goeddink.
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SSSSS.

RAPPORT VAN DIE BESWAARKOMMISSIE

Beswaarskrif van die Streeksinode Randvaal teen Sinode 2003.
Besluit: Kennis geneem.
2.1

Die Kommissie het deur die Beswaarskrif gewerk. Die aangehaalde Sinodebesluite is
gekontroleer en korrek bevind.
2.2 Die Kommissie het die toeligter van die Beswaarskrif te woord gestaan.
2.3 Die Kommissie het ander insette wat gelewer is, volledig hanteer en deurgewerk.
2.4 Die Kommissie moet die Sinode adviseer ten opsigte van regspraak, en het nie die
materie van die saak rondom die vrou in die amp gehanteer nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.
14. Besluit waarteen beswaar aangeteken word
Artikel 21.9, 7 (Acta 2003:555):
“7. Finale aanbevelings (vgl. 5 van Beswaarskrif)
7.1 Dat die beswaar teen Artikel 98, 3.6.5 (Acta 1988:519) nie slaag nie.
7.2 Dat die beswaar teen die motivering van Artikel 98, 3.6.3 (Acta 1988:519) slaag.”
Die Beswaarskrif beweer: “Alhoewel die Handelinge van die Sinode dit nie vermeld nie, is
bogenoemde aanbevelings (7) deur die Sinode goedgekeur.” Die Kommissie het hierdie
bewering gekontroleer en korrek bevind. Die besluit waarteen beswaar gemaak word, is
dus duidelik aangetoon.
Besluit: Kennis geneem.
Die Beswaarskrif skets die agtergrond vir die beswaar (Beswaarskrif punt 2), wat die
Kommissie soos volg opsom:
4.1 Tydens Sinode 2003 dien ’n Beswaarskrif van WC Vergeer en JJ Janse van Rensburg
teen die besluit van Sinode 1988 (art 98, 3.6.3 Acta 1988:519).
4.2 Die beswaar van dié beswaardes was gegrond op twee sake, nl. dat Sinode 2003 in die
motivering van sy besluit 3.6.3 (Acta 1988:519) werk op:
4.2.1 ’n kasuïstiese wyse en
4.2.2 ’n a-historiese wyse (Acta 2003:546).
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Die Beswaarskrif van Streeksinode Randvaal maak daarteen beswaar dat Sinode 2003
goedgekeur het dat die motivering van die besluit van Sinode 1988 op ’n kasuïstiese
wyse geneem is (art 98, 3.6.3 Acta 1988:519) en tog nie aan die beswaardes se
versoek (Acta 2003:550) gehoor gegee is nie.
Die versoek van die beswaardes (Sinode 2003:550) was soos volg:

68
8

4.2.7.1 “Dat gemeentes waar dit met vrede en tot opbou gedoen kan word, bekwame
lidmate van enige geslag tot die besondere ampte kan beroep en bevestig. Hierby moet
die Bybelse beginsel dat die eenheid van die gemeente ’n hoër prioriteit geniet as die
uitlewing van persoonlike gawes, in berekening gebring word” (Acta, 2003:550,
6.1)(Versoek 1)
Die huidige versoek, soos vervat in die Beswaarskrif, is soos volg:
4.2.7.2 Hiermee word versoek dat die Sinode die besluit van Sinode 1988 (art 98,
3.6.3) (Acta 1988:519) herroep. Die implikasie hiervan is dat die aanbeveling van die
Deputate aan Sinode 1988 (art 98, 3.6.3) (Acta 1988:519) slaag: 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 goeddink.” (Versoek 2)
Besluit: Kennis geneem.
Die Beswaarskrif formuleer nie uitdruklik ’n beswaar nie, maar stel slegs een
beswaargrond. Die beswaar is gerig teen ’n vermeende versuim van Sinode 2003 om ’n
besluit van 1988 te herroep. Die beswaar is nie gerig teen ’n positiewe besluit van
Sinode 2003 nie.
Besluit: Kennis geneem.
!
Slegs een beswaargrond word gestel:
“Die Sinode se optrede is in stryd met KO, art 31.”
Besluit: Kennis geneem.
"
7.1
7.2

7.3

7.4

Die kern van die beswaargrond is dat Sinode 2003 ’n beswaar teen ’n motivering van
’n besluit van 1988 laat slaag, maar in gebreke bly om die besluit wat daarmee
saamhang (art 98, 3.6.3, Acta 1988:519), te herroep.
Ter wille van duidelikheid moet daarop gelet word dat die Beswaarskrif van WC
Vergeer en JJ Janse van Rensburg op Sinode 2003 nie in sy geheel geslaag het nie.
Laasgenoemde is met die toeligter van die huidige Beswaarskrif, WC Vergeer,
bevestig. Alhoewel daar in Streeksinode Randvaal se Beswaarskrif verwysings is dat
die beswaar in sy geheel geslaag het, bedoel hulle daarmee dat net die spesifieke
punt van Sinode 2003, nl. artikel 98, 3.6.3 (Acta 1988:519), geslaag het. Die toeligter
het aangedui dat die bedoeling van die beswaardes nie is dat die Beswaarskrif van
Sinode 2003 in sy geheel geslaag het nie. Die beswaargrond wat dien op Sinode 2003,
slaag slegs op ’n beswaargrond wat die motivering van ’n bepaalde besluit van Sinode
1988 raak. Die Kommissie wys verder daarop dat slegs ’n deel van dié motivering in
gedrang is, nl. kasuïstiese Skrifgebruik in die betrokke motivering.
Sinode 2003 (p554-555) handhaaf die beswaar (naamlik kasuïstiese gebruik van die
Skrif in ’n motivering van ’n besluit, artikel 98, 3.6.3. [Acta 1988:519]), maar voldoen nie
aan die versoek van die beswaardes om die besluit van Sinode 1988 te herroep of te
verander nie (Versoek 1 soos hierbo by punt 4.2.7.1 aangehaal). Tensy uitdruklik
vermeld, neem ’n Sinode nie die motivering van besluite vir sy rekening nie, maar wel
die besluite self. Motiverings word ter verduideliking van ’n besluit aangedui. In die
geval van die Rapport van Sinode 1988, moet die breër raamwerk van hierdie lang
Rapport in gedagte gehou word. In die Rapport van Sinode 1988 word verskeie
besluite geneem en met motiverings gesteun. Die beswaar slaag ten opsigte van (’n
gedeelte van) ’n motivering van één (1) van agt (8) punte, nl. 3.6.3. Deur die
handhawing van die beswaar teen die motivering (3.6.3, Acta 1988:519) van die besluit
gee Sinode 2003 toe dat die motivering op hierdie punt kasuïsties is, tog ag die Sinode
dit nie nodig om ook die besluit te wysig nie.
’n Vergadering het die reg om ’n bestaande besluit te handhaaf, selfs al sou ’n beswaar
teen ’n motivering van ’n besluit of ’n deel daarvan slaag, aangesien die breër
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raamwerk waarbinne ’n besluit geneem is, reeds binne die besluit verreken is. Al word
die motivering by ’n besluit dus verkeerd bevind, impliseer dit nie noodwendig dat die
vergadering die betrokke besluit moet herroep nie. ’n Motivering dien as toeligting,
maar is nie die besluit self nie. Die beslissing in die Beswaarskrif van Sinode 2003
wysig dus nie die besluit van Sinode 1988 (p519) nie, maar raak slegs ’n aspek van die
motivering van die besluit.
7.5 Tydens Sinode 2003 slaag die beswaar teen die motivering op beswaargrond 1, maar
nie op beswaargrond 2 nie. Die Beswaarskrif slaag ook nie in sy geheel nie (Acta
2003:555. Kyk ook errata Handelinge 2003). Die bedoeling van Sinode 2003 is duidelik
dat net ’n bepaalde saak (kasuïstiese Skrifgebruik in ’n bepaalde motivering) afgewys
is, en nie om die beslissing uit te brei na die volle besluit wat Sinode 1988 geneem het
nie. Versoek 2 van die beswaardes (vergelyk 4.2.7.2 hierbo) of selfs die wyer Versoek
1 van die beswaarde (vergelyk 4.2.7.1 hierbo), het sodanige uitbreiding in die oog.
7.6 Die Beswaarskrif se uitgangspunt is dat die optrede van Sinode 2003 in stryd is met
KO, art 31. Die toeligter, WC Vergeer, het aangedui dat die Beswaarskrif gegrond is op
die eerste deel van KO, art 31 nl. dat die besluite van ’n vergadering vas en bindend is
tensy anders bewys word. Die Beswaarskrif toon nie aan dat Sinode 2003 inderdaad
bewys het dat dit noodsaaklik is om Sinode 1988 se besluit te wysig nie.
7.7 Die Beswaarskrif redeneer dat deur die motivering van ’n besluit (art 98, 3.6.3, Acta
1988:519) te skrap (Acta 2003:554), die besluit ook herroep moes word. Die
Beswaarskrif redeneer voorts dat ten spyte van die feit dat die motivering van ’n
besluit as kasuïsties bewys word, Sinode 2003 nie die besluit herroep nie.
Sinode 2003 hoef egter nie die besluit te herroep nie, aangesien die Beswaarskrif
slegs op ’n onderafdeling van die motivering van ’n besluit geslaag het. Sinode
2003 is nie verplig om ook die besluit te herroep nie. Sinode 2003 (Acta 2003:554)
neem kennis dat “die Sinode in die motivering van sy besluit om die aanbeveling van
die deputate te verwerp, die Bybel op ’n kasuïstiese wyse gebruik het”.
7.8 Dit was nie die bedoeling van Sinode 2003 om die besluit van Sinode 1988 of ’n
gedeelte daarvan (Acta 1988:519, 3.6.3) te herroep nie, al het ’n Beswaarskrif oor die
motivering daarvan geslaag. Dit blyk uit die feit dat hulle nie gevolg gegee het aan die
uitdruklike versoek van die Beswaarskrif nie, nl. om ’n alternatiewe besluit oor die
besluit van Sinode 1988 te neem nie (kyk Versoek 1 by 4.2.7.1).
7.9 Die huidige Beswaarskrif versoek nou (vgl. Versoek 2 by 4.2.7.2) dat woorde wat in
1988 uit die besluit uitgelaat is, teruggevoeg moet word. Met die behandeling van die
Beswaarskrif wat op Sinode 2003 gedien het, het die Kommissie wel hierdie
moontlikheid beredeneer, maar die Sinode het slegs kennis geneem van hierdie
argumentasie sonder om daaraan gevolg te gee.
Besluit: Kennis geneem van 7.1 tot 7.9.
19. Bevinding
8.1 Die Beswaarskrif toon nie aan dat Sinode 2003 se optrede in stryd is met KO, art 31
nie.
8.2 Die besluit van Sinode 2003 hou nie in dat die besluit van Sinode 1988 (p519, 3.6.3)
herroep moet word nie.
Besluit: Kennis geneem van 8.1 en 8.2.
&
9.1 Die Sinode neem spesifiek kennis van die volgende twee sake
9.1.1 Versoek 1 (4.2.7.1) (Acta 2003:550) en Versoek 2 (4.2.7.2) stem nie ooreen nie.
9.1.2 Die huidige versoek (4.2.7.2) bring nie die saak van die vrou in die besondere ampte
ter tafel nie.
9.2 Die beswaargrond slaag nie.
9.3 Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Pte 9.1 tot 9.3 word goedgekeur.
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22. Liturgies
22.1

RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LITURGIESE SAKE (Artt 59, 60, 199,
220)

TTTTT.
Dr EJ Smit lewer die Rapport met die versoek dat die verwerking van Sondag 20
geskrap moet word en nie deur die Sinode beoordeel word nie.
UUUUU.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 1.
VVVVV.
Ds JP van der Walt lewer die Meerderheidsrapport van die Kommissie Liturgiese
Sake 1.
WWWWW.
Ds SJMS Smit lewer die Minderheidsrapport van die Kommissie Liturgiese Sake 1.
XXXXX.
RAPPORT
1. Oorsig van opdragte (verwysings is na punte en bladsye in Handelinge 2006)
Tydens Sinode 2006 is die volgende opdragte aan die Deputate Liturgiese Sake gegee:
1.1 Meer verbruikersvriendelike numerering van die Psalms
p609:4.1.3
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 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.
1.2 Keuring van nuwe Belydenisliedere
p613:4.6
“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.”
1.3 Nuwe Messiaanse weergawe van Psalm 110
p739:1.6.2
Vanuit die hele gesprek in die Kommissie met die beoordeling van die Beswaarskrif (van die
Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen die aanbeveling van die 2001-omdigting van Psalm
110 deur Sinode 2003) 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 daarstelling 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.
1.4 Voetnote by Messiaanse Psalms
p745:2
Dat op die volgende wyse aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word:
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2.1 Die te benoeme Deputate vir Liturgiese Sake hersien die formulerings van die bestaande
voetnote in lyn met die besluit van Handelinge 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.
1.5 Riglyne vir ordereëlings wanneer ’n ouderling of ander voorganger die erediens lei
p748:2
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 t.o.v. die liturgie, met inagname van vorige besluite t.o.v. 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 en aflegging van Geloofsbelydenis, gebruik
van oudiovisuele hulpmiddels, ens.
Besluit: Goedgekeur.
1.6 Keuring van nuwe Skrifberymings
Benewens bogenoemde opdragte van Sinode 2006, is daar ook ’n staande opdrag aan die
Deputate om nuwe Skrifberymings wat ontvang word, te beoordeel en ’n aanbeveling daaroor
aan die Sinode te maak (kyk Handelinge 1994:538-539).
1.7 Samevattende oorsig oor opdragte aan die Deputate Liturgiese Sake
Die opdragte van Sinode 2006 aan die Deputate behels dus vyf sake, naamlik:
(1) Meer verbruikersvriendelike numerering van die Psalms
(2) Keuring van nuwe Belydenisliedere en Skrifberymings
(3) Nuwe Messiaanse weergawe van Psalm 110
(4) Voetnote by Messiaanse Psalms
(5) Riglyne vir ordereëlings wanneer ’n ouderling of ander voorganger die erediens lei.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.7.
2. Uitvoering van die opdrag
2.1 Meer verbruikersvriendelike numerering van die Psalms
2.1.1 Numerering van die Psalms
2.1.1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1.1.1.1 Die huidige numereringstelsel waarvolgens die Psalms van die 2003-Psalmboek
gerangskik is, is nie verbruikersvriendelik nie en maak dit moeilik om te gebruik.
2.1.1.1.2 Die huidige numereringstelsel (asook die afspraak dat nie verwys sal word na die “Totius” of “Cloete”-weergawe van ’n Psalm nie – kyk Handelinge 2003:640, 3.2.1), het tot
gevolg dat die betrokke bladsynommer waarop dit voorkom, as verwysing gebruik word
wanneer ’n bepaalde Psalm gesing word. Die bladsynommers is egter relatief klein
gedruk, omdat die spasie op elke bladsy beperk is. Die gevolg hiervan is dat dit veral vir
ouer lidmate redelik moeilik is om die betrokke weergawe van ’n bepaalde Psalm op te
soek. Daar ontstaan veral verwarring in gevalle waar daar meer as twee weergawes van ’n
bepaalde Psalm in die Psalmboek opgeneem is (bv. die vier weergawes van Ps 23).
2.1.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1.1.2.1 Die Deputate beveel aan dat die Psalms genommer word as volg:
Ps 23-1
Ps 23-2
Ps 23-3
Ps 23-4
Motivering:
(a) met hierdie wyse van numerering is dit nie nodig om klein gedrukte bladsynommers
op te soek nie
(b) verwarring oor die betrokke Psalm wat gesing word, kan grootliks uitgeskakel word
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(c)

aanduidings kan sonder veel implikasies vir die setwerk by die bestaande opskrifte
van die Psalms bygevoeg word
2.1.2 Numering van die Skrifberymings
2.1.2.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1.2.1.1 By Sinode 2006 was daar ’n staking van stemme m.b.t. die kwessie van die numerering
van die Skrifberymings. Die implikasie van hierdie staking van stemme is dat Sinode
2003 se besluit oor die numerering van die Skrifberymings geldig bly.
2.1.2.1.2 Sinode 2003 se besluit hou in dat die numerering van die Skrifberymings by ’n herdruk
van die Psalmboek gewysig sal moet word na ’n numereringstelsel waarin al die nuwe
berymings wat sedert 2003 deur die Sinode goedgekeur is, bloot ná Skrifberyming 54
bygevoeg word as Skrifberymings 55, 56, 57 ens.
2.1.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1.2.2.1 Ten spyte van bogenoemde beveel die Deputate nogtans aan dat die huidige stelsel van
numerering en rubrisering van die Skrifberymings (soos dit in die 2003-Psalmboek
gebruik word) behoue bly.
Motivering:
(a) Die koste-implikasies van ’n alternatiewe numereringstelsel is geweldig hoog
(b) Die huidige numereringstelsel maak dit moontlik om huidige en toekomstige nuwe
goedgekeurde Skrifberymings sinvol volgens rubrieke in te deel en bymekaar te
groepeer
(c) Hierdie wyse van rubrisering is in pas met wat Totius self gedoen het met die 1939Skrifberymings, en met wat tans wêreldwyd die praktyk is.
Besluit: Die volgende Ordevoorstel is goedgekeur:
a. Die saak oor numerering/rubrisering word nie verder bespreek nie.
b. Die saak word verwys na die te benoeme Deputate.
c. Insette van die kerke moet verkry word.
d. Die te benoeme Deputate ontvang die mandaat om die saak af te handel.
2.2 Keuring van nuwe Belydenisliedere en Skrifberymings
2.2.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.2.1.1 ’n Aantal nuwe Belydenisliedere en Skrifberymings is ontvang en beoordeel
2.2.1.2 Die kriteria wat Sinode 1994 (kyk Handelinge 1994:538-539) en Sinode 1955 (kyk
Handelinge 1955:65) daargestel het, is gebruik om die liedere te beoordeel.
2.2.1.3 Terugkoppeling oor die beoordeling van die Deputate is aan elke betrokke berymer/omdigter
gegee, of aan die naasbestaandes van berymers/omdigters wat reeds oorlede is.
2.2.1.4 Moontlike ander Belydenisliedere en Skrifberymings word tans afgerond en finaal beoordeel.
Indien dit aanbeveel kan word vir gebruik in eredienste van die GKSA, sal dit in die
Aanvullende Rapport van die Deputate Liturgiese Sake ter tafel gelê word.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1.1 tot 2.2.1.4.
2.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.2.2.1 Die volgende Belydenisliedere word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in eredienste
van die GKSA:
Troos vir lewe en sterwe
Dr AGS Venter
Omdigting van Heidelbergse Kategismus, Sondag 1 (vr/antw 1)
Melodie: Ps 145
1.
Troos my tog, Heer, in lewe en in dood,
want uit myself kom ek nie uit die nood.
U het my siel en liggaam losgekoop,
daarom rig ek op Christus al my hoop.
2.
Met bloed so kosbaar het Hy vol betaal,
Hy het my uit die duisternis kom haal.
Die Here sorg, Hy weet van elke haar,
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in elke krisis weet ek: Hy is daar!
3.
In alles is die Here goed vir my!
Ook word ek altyd deur sy Gees gelei:
hier waar ek lewe, wil ek Jesus eer,
wanneer ek sterf, dan leef ek by die Heer.
Besluit: Goedgekeur.
Jesus, ons Verlosser
Dr AGS Venter
Omdigting van Heidelbergse Kategismus, Sondag 11 (vr/antw 29)
Melodie: Gesang 183 (“Heilige Jesus, Heer van die Here ...”)
Jesus, Verlosser,
Seun van ons Vader,
van al my sondes maak U my vry.
U Naam is enig,
U leef vir ewig,
U het gesterf, o Heer, vir my.
Besluit: Goedgekeur.
Krag in brood en wyn
Dr AGS Venter
Omdigting van Heidelbergse Kategismus, Sondag 28 (vr/antw 75)
Melodie: Ps 119 (1936-beryming, tweede melodie)
1.
Uit u woorde weet ons, Here,
dat die brood en wyn ons voed.
Ons moet dink by hierdie maaltyd
aan u liggaam en u bloed.
U belofte is die offer
wat U gee om my te red.
Ek sien tekens voor my oë
en ontvang dit in gebed.
2.
Heer, u liggaam is gekruisig
en u bloed het U gestort.
U versterk my gees vir ewig,
U bepaal wat van my word.
Ek ontvang die brood en beker
as die tekens van u trou.
Ek sal sing want ek weet seker
dat u liefde my omvou.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.2.2 Die volgende Skrifberymings word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in eredienste
van die GKSA:
Wat eers vir my ’n bate was
Beryming van Filippense 3:7-12 [A-3]
Melodie: Lied 396
1.
Wat eers vir my ’n bate was
beskou ek nou as net ’n las.
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Dr AP van der Colf

Dis niks teen wat ek alles wen
om Christus as my Heer te ken.
2.
Omdat ek glo, is ek vergeef
en vrygespreek om te kan leef.
Niks kon ek doen – maar deur die Gees
laat God my een met Christus wees.
3.
Mag ek al meer, as God se kind,
die krag van Christus ondervind –
die krag wat my uit lyding, nood
met Hom laat opstaan uit die dood.
4.
Ek span my in om te verkry
wat Christus vir my voorberei.
Ek gee myself, my hele saak,
aan Hom wat my sy eie maak.
Besluit: Goedgekeur.
Ek is die ware wingerdstok
Dr AP van der Colf
Beryming van Johannes 15:1-8
Melodie: Lied 275 “O God van Jakob, deur u hand ...”
Alternatiewe melodie: Ps 20 (Cloete omdigting)
1.
Ek is die ware wingerdstok;
my Vader gee die groei.
Die lote wat nie vrugte dra
word deur Hom weggesnoei.
2.
Maar elke loot met vrugte aan
dié sny Hy skoon en reg.
So dra die loot al beter vrug,
en bly die eenheid heg.
3.
Ek is die ware wingerdstok;
elkeen van jul ’n loot.
Wie in My bly, en Ek in hom,
sy oes is vol en groot.
4.
Bly jul in My, my woord in jul,
kan jul My alles vra –
my Vader word verheerlik waar
jul volop vrugte dra.
5.
Ek het die Vader waarlik lief
en doen wat Hy wil hê;
ook jul sal in my liefde bly

69
5

as jul doen wat Ek sê.
6.
Dan loop jul vreugdebeker oor,
my blydskap maak jul sterk.
Kan daar ’n groter liefde wees
as wanneer vriendskap wérk?
7.
Ek noem jul vriende as jul doen
dit wat Ek jul beveel.
Dit wat Ek van die Vader hoor
het Ek jul meegedeel.
8.
Wat jul die Vader deur My vra,
sal Hy gee in sy trou.
Ek stel jul aan om vrug te dra –
die vrug van liefde hóú.
Besluit: Goedgekeur.
Verheerlik God
Dr AP van der Colf
Beryming van 1 Petrus 1:3-9
Melodie: Ps 128 (1936-weergawe)
Alternatiewe melodie: Lied 354 “O Christus ons verlange ...”
1.
Verheerlik God, die Vader
van Christus onse Heer!
Hy laat ons saam met Jesus,
nuut leef en triomfeer.
Dit gee die hoop wat lewe,
wat vas en seker bly:
’n erfnis in die hemel
klaar vir ons voorberei.
2.
Jul gló – en jul word veilig
deur God se krag bewaar;
jul heil word teen die einde
ten volle openbaar.
In allerlei beproewing,
laat dit jul inspireer:
geloof wat eg getoets is,
is ál wat nie verweer.
3.
Geloof is veel meer kosbaar
as goud – wat sal vergaan.
Geloof word ook gesuiwer
om heerlik te kan staan.
Jul liefde vir die Here
- al bly Hy ongesien –
jul blydskap, onuitspreeklik,
het Hy vir jul verdien.

69
6

Besluit: Word nie goedgekeur nie.
2.3 Nuwe Messiaanse weergawe van Psalm 110
2.3.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.3.1.1 In opdrag van Sinode 2006 is alle gemeentes deur middel van ’n korrespondensiestuk vanaf
die Administratiewe Buro, berigte in Die Kerkblad, asook kennisgewings op die poslys van
die GKSA versoek om lidmate met die nodige gawes aan te spoor om ’n nuwe omdigting
van Psalm 110 te skep, sodat die Deputate dit kan ontvang en kan beoordeel.
2.3.1.2 In bogenoemde stukke is spesifieke melding gemaak van die vereiste dat die Messias
uitdruklik in sodanige beryming moet voorkom en dat die riglyne van Sinode 2003 gebruik
sal word vir die beoordeling van sodanige berymings.
2.3.1.3 Sewe Skrifberymings van Psalm 110 is in reaksie hierop ontvang.
2.3.1.4 Nie een van die Skrifberymings van Psalm 110 wat ontvang is, kan vir aanbeveling aan die
Sinode voorgelê word nie, omdat nie een daarvan voldoen aan die riglyne soos neergelê deur
Sinode 2003 nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.1.1 tot 2.3.1.4. Opdrag word aan die te benoeme Deputate gegee
om nuwe omdigtings van Ps 110 (Messiaanse weergawe) in te kry vir beoordeling volgens die
riglyne van die Sinode.
2.4 Voetnote by Messiaanse Psalms
2.4.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.4.1.1 Moontlike hersiening van bestaande voetnote in die 2003-Psalmboek is ondersoek, met
inagneming van die riglyne vervat in Handelinge 2003:642.
2.4.1.2 Moontlike byvoeging van voetnote is ook ondersoek, ten einde te verseker dat al die tekste
uit die Psalms wat in die Nuwe Testament aangehaal is, met ’n direkte verbinding aan
Christus, deur middel van voetnote in die 2003-Psalmboek aangedui word.
Besluit: Kennis geneem van 2.4.1.1 en 2.4.1.2.
2.4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.4.2.1 Die volgende hersienings van bestaande voetnote word deur die Deputate aanbeveel:
Psalm 22: 8-9, asook 22:17
Huidige bewoording van voetnoot:
“Jesus gebruik die begin van Psalm 22 (strofe 1 in beide weergawes) in Matteus 27:46
en Markus 15:34 as een van sy kruiswoorde. Psalm 22:19 (strofe 7 in die 1936beryming en strofe 5 in die 2001-omdigting) word in Johannes 19:24 met verwysing na
Jesus Christus gebruik (kyk ook Markus 15:24 en Lukas 23:34). Psalm 22:23 (strofe 9
in die 1936-beryming en strofe 6 in die 2001-omdigting) word in Hebreërs 2:12 met
verwysing na Jesus Christus gebruik.”
Aanbeveling: wysig die bewoording om te lees:
“Verskillende verse van Psalm 22 word in die evangelies aangehaal in die beskrywing
van die kruisgebeure, w.o. Matteus 27: 35, 39, 43, 46; Lukas 23: 33, 34, 35; Markus 15:
24, 29-30, 34 en Johannes 19: 23, 24. In Hebreërs 2:12 word ook ’n aanhaling uit
Psalm 22:23 (strofe 9 in die 1936-beryming en strofe 6 in die 2001-omdigting) met
verwysing na Jesus Christus gebruik.”
Motivering: In die bestaande voetnoot is die lys Nuwe-Testamentiese teksgedeeltes
waarin sekere verse van Psalm 22 aangehaal word, nie volledig nie. Die bladuitleg laat
egter beperkte ruimte vir voetnote en daarom kan ’n verwysing soos hierbo gebruik
word.
Psalm 41:10
Huidige bewoording van voetnoot:
“Jesus gebruik Psalm 41:10 (strofe 5) in Johannes 13:18 met verwysing na Homself.”
Aanbeveling: wysig die bewoording om as volg te lees:
“Jesus gebruik hierdie woorde van Psalm 41:10 in Johannes 13:18.”
Motivering: Die woorde “met verwysing na Homself” wat tans by die betrokke voetnoot
voorkom, kan verwarring skep.
Psalm 78:24
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Huidige bewoording van voetnoot:
“Psalm 78:24 (strofe 9 in die 1936-beryming en strofe 7 in die 2001-omdigting) word in
Johannes 6:31-32 met verwysing na Jesus Christus gebruik.”
Aanbeveling: wysig die bewoording om as volg te lees:
“Jesus gebruik Psalm 78:24 (strofe 9 in die 1936-beryming en strofe 7 in die 2001omdigting) in Johannes 6:32 met verwysing na Homself.”
Motivering: In Johannes 6:32 is dit Jesus self wat aan die woord is en Hy pas Psalm
78:24 op Homself toe.
2.4.2.2 Na deeglike oorweging van voorstelle word op hierdie stadium geen byvoeging van voetnote
deur die Deputate aanbeveel nie.
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
2.5 Riglyne vir ordereëlings wanneer ’n ouderling of ander voorganger die erediens lei
2.5.1 Riglyne vir sogenaamde “leesdienste”
2.5.1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.5.1.1.1 Interpretasie van die opdrag
Die Deputate het in die loop van die studie besef dat die opdrag deur die Nasionale Sinode
Potchefstroom gegee is, maar dat ons na die eenwording met Sinode Middellande aan die
Algemene Sinode gaan rapporteer.
Die riglyne wat ons voor die Algemene Sinode lê, gaan dus noodwendig ook van
toepassing wees op kerke uit die eertydse Sinode Middellande. Benewens die besluite en
gebruike van Sinode Potchefstroom oor die liturgie en spesifiek oor die leesdiens, het die
Deputate dit noodsaaklik geag om ook aan dié wat in die destydse Sinode Middellande
gegeld het, aandag te gee. Hierin het die Deputate gesteun op die bydraes van proff RS
Letšosa (wie se proefskrif juis oor ’n relevante liturgie vir die kerke in die destydse Sinode
Middellande handel) en SJ van der Merwe (wat jare lank self kerke in die ressort van die
destydse Sinode Middellande bedien).
Soms het die Deputate dit nodig geag om te onderskei tussen kerke uit die destydse
Sinode Potchefstroom en dié van die eertydse Sinode Middellande. In die res van die
Rapport word die term Afrikataalsprekende kerke gebruik om die eiesoortige situasie en
behoeftes in dié kerke onder die loep te neem wat deel van die eertydse Sinodes
Middellande en Soutpansberg gevorm het. In onderskeiding van die Afrikataalsprekende
kerke word verder verwys na die Afrikaanssprekende kerke.
2.5.1.1.2 Sinodebesluite
Sinode Middellande het nie gereeld vergader nie. Tog het daar bepaalde liturgiese
gebruike in die kerke van daardie Sinode ontstaan. Die gebruike wat ontstaan het, word op
toepaslike plekke in die res van die Rapport te berde gebring.
2.5.1.1.2.1
Sinode Potchefstroom
Handelinge 1894 (Handelinge, 1894:64, 170)
’n Beskrywingspunt dien:
Of een ouderling die in de gemeente voorgaat het recht heeft om den zegen uit te
spreken.
Besluit: 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.
Handelinge 1942 (Handelinge, 1942:190, 115)
Beskrywingspunt:
Aangesien dit blyk dat daar ’n behoefte bestaan vir meer uniformiteit i.v.m. ons
leesdienste, word die Generale Sinode gevra om ’n leidraad te gee oor die orde en
afhandeling van leesdienste.
Besluit: In verband met die uniformiteit van ons leesdienste adviseer die Alg. Sinode
aan die Part. Sinode K.P. 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.
Handelinge 1961 (Handelinge, 1961:449-452, 150)
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’n Beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Vereeniging dien teen die besluit van
Sinode 1942. Uittreksels uit hierdie Beswaarskrif word hieronder in Bylae 1 weergegee.
’n Kommissierapport word ingedien, waarna die Sinode besluit:
Besluit:
2.2.3.1 “(a) Die Beswaarskrif raak die woorde ‘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’ in art 115 van Sinode 1942, wat kerkrade adviseer oor uniformiteit by
leesdienste.”
2.2.3.2 “(b) Die besware van die beswaarde broeder word gehandhaaf en die besluit van
1942 (art 115) word: ‘In verband met 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.”
Handelinge 1985 (Handelinge 1985:398-425, artt 91, 96, 209, 251)
In ’n breedvoerige Rapport oor Liturgiese Sake is daar geen verwysing na die leesdiens
nie. Daar is wel ’n aanduiding dat ’n proponent as liturg aan die orde gekom het ten
opsigte van die groetseën. Vir die doel van hierdie Rapport lê die belang daarvan daarin
dat die proponent wél die Woord selfstandig bedien. Hy doen dit egter nie as lerende
ouderling nie. Daar is genotuleer:
“3.2.5.3 Aangesien u Kommissie nie hier tot ’n afgeronde aanbeveling ten opsigte van
proponente kon kom nie, word aanbeveel dat dit na ’n te benoeme Studiekommissie
verwys word.
Besluit: Hierdie punt verval.”
Dat die leiding van ’n erediens deur ’n proponent ter sprake gekom het, is interessant in
die lig daarvan dat hy, soos die ouderling of ander voorganger wat ’n leesdiens hou,
slegs ’n stigtelike woord spreek (Van der Walt, 1962:8).
Opmerking:
Die Sinode het sonder motivering afgestap van die aanbeveling dat hierdie
aangeleentheid na Studiedeputate verwys moet word. Die proponent is reeds akademies
en kerklik geskik bevind om bedienaar van die Woord te wees en dus ook in die
erediens voor te gaan. Deur voor te gaan in ’n erediens, proponeer hy met die oog op ’n
beroep. Die vraag is of sy prediking steeds slegs die spreek van ’n stigtelike woord
behels. Hierdie aangeleentheid val egter nie onder die opdrag van hierdie Deputate nie.
Dit verdien tog na die oordeel van die Deputate verdere ondersoek.
Handelinge 1997 (Handelinge 1997:731-768, artt 85, 150, 160, 239)
2.2.5.1 Ten opsigte van die groetseën word kennis geneem van die volgende saak:
“6.3.1.2 God stuur gevolmagtigde verteenwoordigers wat sy groetseën aan die
gemeente bring en afkondig. Die groetseën is gegrond in die groetseën van die NuweTestamentiese briewe, waar die gevolmagtigdes dit in die Naam en op gesag van die
Sender proklameer. Die groet- en wegstuurseën word in opdrag van God en namens
God self op die gemeente gelê soos die woorde en die liggaamstaal met die hande
getuig.
“Besluit: Kennis geneem van punt 6.3.1.”
2.2.5.2 Die volgende punt is ten opsigte van die wegstuurseën ter sake:
“10.2.2 Dit moet liturgies in woord en gebaar duidelik wees dat die dienaar gemagtig is
om die seën van die Verbondsgod, namens Hom, op die Verbondsgemeente te lê.
“Besluit ten opsigte van 10.2.1–10.2.3: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds
aangebring – Deputate Handelinge).”
2.5.1.1.2.2 Sinode Middellande
In die opsomming van sy proefskrif stel prof RS Letšosa (2005:v) dit só met betrekking
tot die destydse Sinode Middellande:
“Die liturgie is een van die belangrikste maar ook mees ondermynde aspekte van die
Gereformeerde Kerke in die Middellandse Sinode. Daar is min navorsing gedoen oor
die liturgie en net ’n betreklike klein aantal Kerkrade bekommer hulle oor die liturgie.
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Die gevolg is dat die meeste van die kerke in die Gereformeerde Kerke in die
Middellande sinkretisme, sekularisme en modernistiese tendense in die gesig staar.”
Daar bestaan nie ’n liturgie vir die destydse Sinode Middellande nie. Die liturgiese
besluite van Sinode Potchefstroom is meermale gebruik, sonder ’n formele besluit.
Prof RS Letšosa (2005:v, vi) sluit sy opsomming só af:
“’n Toepaslike liturgie vir die Gereformeerde Kerke in die Middellandse Sinode sal ’n
dinamiese liturgie wees wat ’n interaktiewe kommunikatiewe karakter vertoon. Daar
moet ’n dialoog plaasvind tussen God en Sy kinders. Die liturgis moet nie ’n individu
wees wat tussen God en mens staan en die dialogiese aard van die liturgie ondermyn
nie. Alle lidmate moet deelnemend wees en moet die liturgie volg. Hierdie studie
beveel dus ’n vrye liturgie aan want Afrika-mense is spontaan. Hierdie liturgie moet
egter gekenmerk word deur die nodige orde.”
2.5.1.1.3 Is die leesdiens ’n erediens?
2.5.1.1.3.1
Skrifgegewens
Die eintlike van die Nuwe-Testamentiese erediens is dat God en sy volk mekaar
ontmoet in die samekoms van die verhoogde Christus en sy kerk, op die dag van
Christus se opstanding: die eerste dag van die week. Waar twee of drie – die
kleinste moontlike meervoud – in sy Naam met mekaar saamkom, daar is Hy in
hulle midde. In die erediens is die twee partye van die verbond saam. God is die
eerste. Van Hom gaan al die inisiatiewe uit. Hy roep deur sy Gees tot ’n samekoms
en die twee partye ontmoet mekaar in die wederkerigheid van die liefde. Dit is op
grond van die versoeningswerk van Christus moontlik. Die gemeente is daarom ook
aktief: hulle mag sing, aanbid, luister en gawes gee. Dit is egter ’n antwoordbeweging. God bewerk die antwoord as Hy eerste sy volk tegemoet tree. Sy
ontmoeting met die gemeente maak die ontmoeting van die gemeente met Hom en
met mekaar moontlik. In kort kan die samekoms van die gemeente beskryf word as
’n drieërlei ontmoeting: ’n ontmoeting van God met sy volk en daarom ’n ontmoeting
van sy volk met God en gelowiges met mekaar. Anders gestel: Dit is ’n samekoms
van God in die Middelaar Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, met
gelowiges, die liggaam van Christus.
Liturgie (van die Grieks leitourgia) dui persoonlik, huislik en gemeentelik (kerklik)
op wat mense doen wanneer hulle God ontmoet, na Hom luister en Hom aanbid,
godsdiens beoefen en Hom verheerlik. Dit is die opdrag van die Skrif aan die
gemeente wat vandag in gemeenskap met die Here lewe. Selfs wanneer die geroepe
voorganger ontbreek, bly die onus op die gemeente om liturgie te beoefen. Liturgiese
orde dui die orde aan en nie die volgorde in die samekoms van die gemeente nie. Die
volgorde kan ’n faset van orde wees, maar liturgiese orde is nie gelyk aan volgorde en
ook nie aan formele liturgie nie. Orde sluit veral die harmonie in die handelinge van
’n spesifieke samekoms in, asook die liturgiese inhoud van die handelinge. Erediens
word dikwels staties geneem, asof die “erediens” ’n program is wat begin en afgesluit
word. Die dinamiese aspek van die samekoms in Gees en waarheid om te ontmoet, te
gehoorsaam en met oorgawe te luister en te aanbid, kom nie altyd tot sy reg nie. Die
handeling wat die gemeente as gemeente in die samekoms verrig, word in Engels met
“worship” en in Duits met "Gottesdienst" uitgedruk. Die luister en aanbidding gaan in
huise, in die werk- en ontspanningsplek en in die binnekamer van die gelowige voort,
as uitvloeisel van die samekoms van die gemeente as volk van God.
Die Heidelbergse Kategismus stel die vereistes vir die erediens so vas: Die
gemeente van God moet ywerig saamkom (met God en mekaar) om die Woord van
God te hoor, die sakramente te gebruik die Here openlik aan te roep en om
liefdegawes te gee.
2.5.1.1.3.2
Kerkgeskiedenis
In die eerste twee eeue is daar min gegewens. Uit dié wat wel beskikbaar is, is twee
duidelike lyne sigbaar. Die lyn van die sinagogale erediens en die lyn van die
instelling van die Nagmaal. Daarom was die Woorddiens en die Nagmaal die twee
brandpunte wat ’n erediens gevorm het. Die gebede het ’n baie belangrike deel van
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die erediens uitgemaak en daar is ook gesing. Gedurende die eerste vier eeue was
daar wel ’n groet en ’n antwoord van die gemeente en ’n wegsturing van die
gemeente. Tog was dit nie noodwendig onontbeerlike aspekte van die diens nie. In
die vierde eeu word die sakramente, veral die mis, oorheersend en verdwyn die
belangrike aspek van gemeenskap van God met sy gemeente en Christus as Middelaar
in die erediens. Die ontmoeting word nou ’n ontmoeting van God met die priester en
deur die priester in ’n mindere mate met die gemeente. Die gemeente word
toeskouers van handelinge wat die priester verrig met sy rug na die gemeente gedraai.
In die Reformasie word die erediens in sy wese herstel. Die Woorddiens, Sakramente,
gebede en kerklied vorm die ruggraat van die ontmoeting. Dit word ’n ontmoeting
van God in Christus deur die werk van die Heilige Gees. Die kerkordelike beginsels
vir die liturgie het gefokus op die Woorddiens en sakramente, die bevestiging van
ampsdraers en huweliksbevestigings en hierdie handelinge op grond van die Dordtse
Kerkorde toegeken aan die geroepe en bevestigde bedienaar van die Woord. Die
geskrifte van daardie tyd noem wel die gebruik van leesdienste waar die bedienaar
van die Woord nie persoonlik aanwesig is nie, maar koppel die voorlesing aan die
lees van ’n bevestigde bedienaar van die Woord se geskrewe preek.
2.5.1.1.3.3
Definisie van ’n erediens
’n Erediens is ’n drieërlei samekoms: ’n samekoms van God en die gemeente
(waarin Hy die inisiatief neem en hulle deur sy Gees saamroep), en voortspruitend
daaruit (moontlik gemaak deur God se inisiatief ’n ontmoeting van die gemeente
met God en met mekaar. Hierdie ontmoeting kan ook as gemeenskapsbeoefening
beskryf word. Die elemente wat in ’n erediens onontbeerlik is, is Skriflesing,
prediking, Sakramente, gebede, liedere, afdra van die liefdegawe. Ander handelinge
soos die Belydenis van geloof, die aanhoor van die Wet, die uitspreek (in plaas van
afbid) van die seën is belangrik, maar nie in elke erediens noodsaaklik nie.
2.5.1.1.3.4
Bevinding insake Opdrag 1.2.1: riglyne vir sogenaamde “leesdienste”
Uit bogenoemde (2.5.1.1.1-2.5.1.1.3) word afgelei dat ’n sogenaamde leesdiens,
waar die preek van ’n bevestigde bedienaar van die Woord gelees word, wel ’n
erediens is.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1.1.1 tot 2.5.1.1.3.4.
2.5.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Uit bogenoemde gegewens beveel die Deputate die volgende aan m.b.t. riglyne vir
sogenaamde “leesdienste”:
2.5.1.2.1 dat die riglyne van 1985 en 1997 t.o.v. die liturgie ook vir die leesdiens geld. (Oor die
groetseën en die wegstuurseën word hieronder gerapporteer.)
2.5.1.2.2 dat die Deputate Liturgiese Sake wat deur Sinode 2009 benoem word, al die fasette van
die proponent as voorganger in die erediens in die lig van KO, artt 3 en 16 en die besluite
van 1985 en 1997 oor die liturgie bestudeer en aan Sinode 2012 daaroor rapporteer.
Besluit: Goedgekeur.
2.5.2 Die situasie in die kerklike praktyk
2.5.2.1
Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Dit is noodsaaklik om die kerklike praktyk tov eredienste in Afrikaanssprekende kerke op
die plattelandse voorpos en ook in die Afrikataal-sprekende gemeenskappe onder die loep
te neem, aangesien die sogenaamde leesdienste veral in hierdie kerke in gebruik is.
In Bylae 2 word ’n beeld gegee van die praktiese omstandighede waarin eredienste gehou
word. Hieronder volg ’n skets van die kerklike praktyk t.o.v. leesdienste met samevattende
opmerkings uit Bylae 2.
2.5.2.1.1 Weerstand teen leesdienste
Daar bestaan ’n weerstand teen die sogenaamde leesdiens in beide Afrikaans- en in
Afrikataalsprekende kerke. Vele gelowiges beskou dit selfs nie as ’n erediens nie. ’n Veel
kleiner persentasie as gewoonlik neem aan leesdienste deel.
2.5.2.1.2 In Afrikaanssprekende kerke op die plattelandse voorpos
’n Bedienaar van die Woord gaan in selfs drie tot vier eredienste op ’n Sondag voor.
Tussen eredienste word honderde kilometers tussen verskillende eredienspunte afgelê.
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Leesdienste is op verskeie eredienspunte aan die orde van die dag, aangesien die
bedienaars van die Woord dit fisies onmoontlik vind om elke Sondag by elke eredienspunt
te wees.
2.5.2.1.3 In die Afrikataalsprekende kerke
2.5.2.1.3.1
Daar is gemiddeld een predikant vir elke drie plaaslike kerke. Elke plaaslike kerk het
daarbenewens verskeie eredienspunte. Benewens die bediening van die kerk waaraan
die bedienaar van die Woord verbonde is, het hy ook groot verpligtinge as konsulent.
Dit plaas ook druk op die voorbereiding van preke.
2.5.2.1.3.2
Die tipiese Afrikataalsprekende kerk het meer vroue- as manslidmate, terwyl die
jongmense ook in die meerderheid is. Die kerkraad is dikwels klein, weens die klein
groepie mans.
2.5.2.1.3.3
Die persepsie bestaan in hierdie kerke dat ouderlinge kan en mag preek. Dit mag hulle,
volgens hierdie persepsie, nie ontneem word nie. Preek is vir hulle belangrik, hoewel
voorbereiding nie as noodsaaklik geag word nie. Baie maal word ’n ouderling wat moet
preek eers die Sondagoggend in die konsistorie aangewys.
2.5.2.1.3.4
Dit gebeur soms dat daar geen ouderling by ’n erediens teenwoordig is nie. ’n Diaken
wat teenwoordig is, gaan dan in die erediens voor. Dit, tesame met die betrokkenheid
van die diaken by die Kerkraad (KO, art 38), het tot gevolg dat daar nie op plaaslike
vlak ’n duidelike onderskeid tussen die besondere dienste van ouderling en diaken is
nie.
2.5.2.1.3.5
Veral tydens vakansietye daag daar soms geen ouderling of diaken by ’n eredienspunt
op nie. Die vraag is of die teenwoordiges kan voortgaan en wél ’n erediens hou? In
sommige gevalle is slegs vroue teenwoordig. Die vraag is of hulle dan mag voortgaan
en ’n erediens hou.
2.5.2.1.3.6
Daar is ’n behoefte om, benewens aan leesdienste as sodanig, ook aan die toerusting
van voorgangers in leesdienste aandag te skenk.
2.5.2.1.3.7
Die tekort aan beskikbare predikante teenoor die talle eredienspunte lei in die praktyk
daartoe dat gelowiges gereeld in eredienste saamkom sonder ontvangs van die
groetseën en wegstuurseën. Tans is die gebruik wél dat die wegstuurseën van die Here
deur die voorganger in die leesdiens afgebid word.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.2.1 tot 2.5.2.1.3.7.
2.5.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.5.2.2.1 Uit bogenoemde gegewens en in oorleg met prof A le R du Plooy, beveel die Deputate die
volgende aan m.b.t. die situasie in die kerklike praktyk, waar leesdienste te sprake kom:
2.5.2.2.1.1
Indien daar geen ouderlinge by ’n erediens is nie, kan die ontmoeting deurgaan as ’n
byeenkoms van lidmate sonder amptelike toesig.
2.5.2.2.1.2
’n Vroulike gelowige kan in ’n ontmoeting soos in 2.5.2.2.1.1 hierbo aangedui,
voorgaan.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
2.5.2.2.2 Die volgende riglyne, wat die nood in die kerke kan help lenig, word ook deur die
Deputate aanbeveel:
2.5.2.2.2.1
In die lig van die nuwe indeling in Streeksinodes en Klassisse moet naburige predikante
aangemoedig word om in eredienste op nabygeleë eredienspunte voor te gaan.
2.5.2.2.2.2
Lidmate wat daarvoor kwalifiseer, moet aangemoedig word om teologiese opleiding te
ondergaan ten einde as bedienaars van die Woord te kwalifiseer.
2.5.2.2.2.3
Klassisse kan versoek word om na die eis van plaaslike omstandighede te reël dat
voorgangers in sogenaamde “leesdienste” met die oog daarop toerusting ontvang.
2.5.2.2.2.4
Preke kan vir leesdienste beskikbaar gestel word deur meer preekbundels te publiseer
en die Internet meer toeganklik te maak. Dit kan op plaaslike of in Klassisverband
aandag kry.
2.5.2.2.2.5
Preeksketse kan beskikbaar gestel word wat voorgangers in eredienste kan gebruik om
vir die voorgaan in ’n erediens voor te berei.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.2.2.2 tot 2.5.2.2.2.5.
2.5.3 Advies insake die seën
2.5.3.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
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Die bestaande besluite gaan daarvan uit dat slegs die bedienaar van die Woord wat bevestig
is die bevoegdheid het om die seën uit te spreek. Die voorganger in ’n leesdiens mag wél die
seën van die Here by die uiteengaan van die gemeente afbid, maar moet by die ontmoeting
met die votum volstaan.
Hieronder kom drie sake in fokus: (1) die besondere diens en die bevoegdheid daaraan
verbonde; (2) die seën in die Ou en Nuwe Testament en (3) die seën in die leesdiens as
erediens.
2.5.3.1.1 Die besondere dienste en die bevoegdheid daaraan verbonde
In Breed e.a. (2008:15, 16) word die verskillende woorde wat in die Latynse teks van die
Dordtse Kerkorde gebruik word, bespreek, waarop die stelling volg: “Al die woorde laat
blyk dat dit in die kerk om nederige dienswerk gaan en nie om heerskappyvoering nie.”
Die Deputate Leerstellige Sake: Studiegroep ouderlingamp stel in hulle Rapport die
implikasies van die openbaring in die Nuwe Testament oor die ouderlingdiens (die hele
gedeelte is as Bylae 3 opgeneem): “Hierdie bibliologiese studie wys dat die diens van
ouderling ’n wye mandaat van take omvat. Of ’n ouderling binne ’n gemeente spesifieke
gespesialiseerde take kan ontvang, lyk op bibliologiese gronde moontlik. Die duidelike
onderskeid tussen regeer- en leerouderlinge is uit die Nuwe Testament self nog nie
duidelik nie, en is waarskynlik ’n latere ontwikkeling.” Van Ginkel (1975:31 ev) wys
daarop dat selfs die Reformasie aanvanklik nie die ouderling en bedienaar van die Woord
duidelik van mekaar afbaken nie. Dit word volgens hom eers sedert Wezel gedoen.
Navorsing oor die moontlike nadraai van die Rooms-Katolieke onderskeiding: kerklikes
en leke (vgl. Bylae 4) laat blyk dat die Reformasie minstens in beginsel die RoomsKatolieke onderskeiding clerus – leke deurbreek het. In die Skrif word die onderskeie
dienste sterk omskryf deur wat gedoen word, vgl. Rom 12:6-8 en nie soseer deur die
posisie wat die “ampsdraer” beklee nie.
2.5.3.1.2 Die seën in die Ou en Nuwe Testament (vgl. Bylae 5 vir ’n vollediger uiteensetting)
Die seën was in algemene gebruik in die Bybel. Isak (Gen 27:23, 27, 30, 33-36, 38, 41,
vgl. ook Heb 11:20) en Jakob seën hulle seuns (Gen 48:15; 48:9, 16, 20; 49:28). Jakob
seën ook Josef se twee seuns (Gen 45:9, 16, 20). Dawid seën Abigail (1 Sam 25:33).
Simeon seën die gesin na die geboorte van Jesus (Luk 2:34). Alle gelowiges kry in die
Nuwe Testament opdrag om selfs diegene wat hulle vervolg (Rom 12:14) en diegene
wat hulle vervloek (Luk 11:28), te seën.
Die seën kom ook in die formele samekoms van die volk van God tereg. Die priesters
kry die opdrag om die seën uit te spreek (Num 6:22-27; vgl. ook 2 Kron 30:27). Tog
seën konings ook die volk van God (Dawid in 2 Sam 6:18 en Salomo in 1 Kon 8:14; 2
Kron 6:3). In Ps 118:26 tref ons die wedersydse seën tussen die volk en die priesters
aan.
2.5.3.1.3 Die seën in die leesdiens as erediens
Nasionale Sinode 1985 (p400, 1.3; vgl. ook Nasionale Sinode 1997:733, 3.1.3) wys op
beide die kontinuïteit (vgl. Hand 17:1, 10, 17; 18:4; 19:8), sowel as die radikale breuk
(soos veral uit die Christelike liturgiese handelinge van die doop en nagmaal blyk) tussen
die sinagogale en die Christelike eredienste. “Die sinagogale erediens het veral ’n groot
invloed uitgeoefen in die ontwikkeling van die dialoogkarakter van die Christelike
erediens. Verder het die elemente van wetvoorlesing, Skriflesing en –verklaring, gebede
en seënbedes ’n blywende plek in die Christelike erediens ontvang. Vgl Bylae 6 vir ’n
vollediger uiteensetting.
Barnard (1981:100) beskryf die deelnemers aan die sinagogediens só: “Anders as die
tempeldiens waar dit uitsluitlik aan die Levitiese priesterskap toevertrou was, is die
sinagoge gedra deur die gemeente.” Hy vervolg (p102): “Die siening van die sinagoge as
gemeentehuis en die geleentheid vir die lidmate om self deel te neem aan die diens, het die
Christelike erediens oorgeneem.”
Die Evangelie in die sinagoges en in die huise verkondig:
Die volgende Skrifgedeeltes getuig van die verkondiging van die evangelie in die
sinagoges:
Hand 9:20; 13:5, 14, 15, 42, 43; 14:1; 17:1, 10, 17; 18:4
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Die volgende Skrifgedeeltes laat blyk dat die evangelie ook in die huise verkondig is:
Hand 5:42; 18:7, 8, 26; 20:20
Die gemeente wat in ’n erediens saamkom, doen dit op God se bevel. Die belofte van
Christus geld sekerlik ook die samekoms van die gemeente in ’n erediens: ... waar twee of
drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle (Matt 18:20). Die kerk wat tot eer van die
Here saamkom, kan op sy seënende teenwoordigheid reken.
2.5.3.1.3.1
Die groetseën in die erediens
(a) Met die toesegging van die groetseën bewerk die Bron daarvan genade en
vrede en in die uitspreek daarvan deur die gevolmagtigde stort God genade en
vrede in die gemeente
(b) Genade dui op onverdiende, selfs verbeurde, guns van God en vrede skep ’n
gemeenskap wat in harmonie, liefde en blydskap saamleef
(c) Die benoemings waarmee God, die Heilige Gees en Jesus Christus beskryf
word, dui aan wie die Drie-enige God is en hoe Hy met betrekking tot die
wêreld staan en optree.
2.5.3.1.3.2

2.5.3.1.3.3

Die wegstuurseën in die erediens
(a) Die struktuur van die seën in Numeri 6 en 2 Korintiërs 13:13 dien daartoe dat
die seën so kragtig moontlik in die harte van die geseëndes indring sodat die
seën daar kan ontplooi en in hulle praktiese lewe effek kan hê.
(b) Die seën word deur gevolmagtigdes (priesters in die Ou Testament en apostels
in die Nuwe Testament) op die volk gelê omdat dit God Self is wat sy seën in
hulle instort.
(c) In die liturgiese tradisie van Israel het die seën gedien om die aanbidders
seënend in die wêreld terug te stuur en om as ’n instrument te dien sodat God
se seëninge deur middel van sy volk op die nasies van die wêreld kan kom.
(d) Met “beskerming”, “genade”, “vrede”, “liefde” en “gemeenskap” word die
volle rykdom van God se gawes aan die volk toegesê.
Die geskiedenis van die seën
In die vroeë kerk is die kategumene en andere deur die biskop geseën wanneer hulle
aan die einde van die eerste deel die diens moes verlaat. Die gemeente is ook later
in die diens geseën. In die Middeleeue verval die seën en word dit deur die mis
vervang wat met sy sluitingswoorde die samekoms beëindig sonder dat ’n seën op
die gemeente gelê word. Dit is merkwaardig dat eers sedert die Reformasie die
priesterlike seën weer deel word van die erediens. Die Reformatore voer die seën
weer in en kombineer dit met die wegstuurformule. Luther bring in 1523 die
Trinitariese en Aäronitiese seën terug as wegstuurseën en so ontstaan in die vroegReformasietyd ’n handeling wat diep in die Protestantse kringe sou wortel: Zwingli
neem dit oor, en Bucer en Calvyn gebruik die seën van Numeri 6 om die gemeente
seënend weg te stuur (Handelinge, 1985:402): Die Sinode van Dordtrecht 1574
skryf dit aan die kerke voor.
In die geskiedenis van die liturgie het die seën verskillende betekenisse en funksies
gehad. Die seën word in die Roomse mis as ’n wens verstaan, en in die Oosterse
liturgieë is dit as ’n gebed om die seën van die Here gesien. In Reformatoriese
kringe is dit beskou as ’n toesegging van God deur die mond van die geordende
herder en leraar (Barnard, 1985:577). Die juiste siening, volgens die Reformatore,
is dat dit ’n verkondiging, afkondiging van die Here se seën is wat met die gesag
van die Oorsprong van die seën kom. Die seën is ’n gawe, ’n donation, van die
Here wat in sy Naam aan die gemeente verkondig en toegesê word. Die Bron van
die seën is die Drie-enige God en Hy is die eintlike verlener van sy seën. Wat Hy
spreek, geskied en wat Hy gee, is onmiddellik werksaam as dit in die geloof
toegeëien word (Brienen, 1987:222). Die seën word geIê op die gemeente en die
volle werk van God Drie-enig is daarin saamgevat. Die seën werk daarom nie magies
nie, maar bly gesaghebbende spreke wat gelowig ontvang moet word (Barnard,
1985:577).
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2.5.3.1.3.4

Die seën is onontbeerlik vir die lewe van die gemeente
Die gemeente van Jesus Christus moet in hulle samekoms die seën van die Here as
onontbeerlike gawe ontvang. Sonder hierdie seën is gemeenskap met God en mekaar,
geloofsvertroue en nakoming van elkeen se roeping in die wêreld nie moontlik nie.
2.5.3.1.3.5
Die groetseën is noodsaaklik vir die verdere handelinge in die erediens
Die groetseën stort al die gawes in die gemeente wat lidmate in staat stel om vrugbaar
aan die erediens te kan deelneem.
2.5.3.1.3.6
Die wegstuurseën stuur gelowiges as geseëndes na hulle leefwêreld om hulle roeping
te kan vervul
Die gemeente is begenadig om deur God Self terug in hulle leefwêreld gestuur te
word deurdat Hy sy seën in hulle stort. Sonder die wegstuurseën kan die gemeente nie
hulle roeping vervul, veral om getuies van Christus te wees, nie.
2.5.3.1.3.7
Die bevoegdheid om die seën van die Here toe te sê
Daar is volledige ooreenstemming dat die bedienaar van die Woord bevoeg is om die
Here se seën aan die gemeente toe te sê. Onder 2.5.3.1.7.2 word die huidige gebruik
van die afbid van die seën ook op die groetseën toegepas en as alternatief daarvoor
vir die afbid van die seën eerder die verkondiging van die seën van die Here.
2.5.3.1.3.7.1
Slegs die bedienaar van die Woord het die bevoegdheid om seën toe te sê
In die Ou Testament het slegs die persone wat in die amp van die priester staan die
volmag gekry om in die Naam van die Here die seën, in die woorde wat regstreeks
van God gegee is, af te kondig. Die seën word ook in die Nuwe Testament deur
gevolmagtigdes (apostels) aan die volk toegesê, en daarmee word beklemtoon dat
die seën regstreeks van God kom. In die briewe van die apostels maak hulle
duidelike verskil tussen gebede en seëntoeseggings. Onder al die reformatore van
die Sestiende eeu is die seën gesien as ’n toesegging van God deur die mond van
die geordende herder en leraar.
Die een wat die seën uitspreek is ’n bemiddelaar hy kondig iets aan, gee iets deur,
sonder om daaroor self vrymagtig die beskikking te hê. Die geroepe voorganger lei,
as dienaar van God, kragtens die apostolaat in die dienste in elke gemeente (vgl.
onder andere Hand 3:11; 5:19, 20, 40-42; 6:2, 8; 9:15; 13:1,2; 14:22, 23; 15:22; 1
Kor 16:13-20, ens), en voor besondere handelinge uit kragtens goddelike roeping en
missie. Dit behels onder andere die groetseën en die wegstuurseën en die bediening
van die sakramente (Handelinge, 1997:732). Die vraag is dus of die gemeente die
groetseën en wegstuurseën as toesegging moet ontbeer as daar wel ’n geroepe en
gevolmagtigde bedienaar deelneem aan die erediens, maar nie die prediking en ander
liturgiese handelinge behartig nie? Die antwoord hierop moet ’n besliste “nee” wees.
Uit die erfenis van die Reformasie is dit duidelik dat een persoon nie al die
handelinge in die erediens hoef te behartig nie. Ook dat daar ’n beduidende verskil is
van die effek op die lewe van die gemeente wanneer die seën afgebid word en
wanneer die seën toegesê word. Al word by die afbid van die seën geglo dat die
gebed verhoor sal word, het dit nie die gesag wat die afkondiging van die seën deur
’n gevolmagtigde bedienaar van die Woord het nie. Die gevolmagtigde bedienaar Iê
die seën wat regstreeks van God kom, gesaghebbend op die gemeente.
Die besluite van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika betwyfel nie dat waar
leesdienste gehou word, dit wel ’n erediens in die ware sin van die woord is nie,
maar verbind die uitspreek van die seën aan die bediening van die Woord, soos die
prediking en bediening van sakramente.
2.5.3.1.3.7.2
Die voorganger by die leesdiens en die toesegging van die seën – vgl. Bylae 7
Die uitgangspunt van hierdie standpunt is die definisie van die erediens (kyk na
2.5.1.1.3.3 hierbo) wat onder invloed van die sinagogale erediens ’n dialoogkarakter
ontwikkel het (Sinode 1985:400). God inisieer self die ontmoeting, en behou
deurgaans die inisiatief in die erediens. Hy spreek telkens die gemeente aan en
verlang ’n antwoord van die gemeente. Uiteindelik spreek Hy ook die laaste woord
met die wegstuurseën wat die vergaderde gemeente in sy Naam opgelê word. Die
riglyne vir die erediens (Sinodes 1985 en 1997) gee hieraan uitdrukking.
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Volgens bestaande besluite en die huidige gebruik in die Gereformeerde Kerke het
die voorganger in ’n erediens anders as ’n bedienaar van die Woord nie die
bevoegdheid om die Here se seën aan die gemeente toe te sê nie. Wanneer iemand
anders as ’n bedienaar van die Woord as voorganger in ’n erediens optree, lees hy
weliswaar die preek van ’n bedienaar van die Woord. Tog verleen die kerkraad die
bevoegdheid aan hom om in die erediens voor te gaan en verrig hy sy taak ook onder
die kerkraad se toesig.
Witvliet (2003) wys daarop dat die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord met
handoplegging die erkenning van ’n bepaalde pastorale verhouding is en nie van die
status van die persoon nie. Hy vervolg: “Reserving the greeting and benediction or
certain gestures (such as the raising of arms) for the pastor is a provisional strategy
chosen by a tradition, denomination, or congregation in order to heighten the
significance of these words, to help people hear them as a here-and-now statement of
God’s ever-present, ever-new promise.”
Desondanks is Witvliet (2003) se antwoord op ’n vraag oor die wyse waarop ’n
voorganger wat nog nie as bedienaar van die Woord bevestig is nie, die seën kan lei:
“Consider a simple reading of a scriptural blessing: Hear God’s promises, as
recorded in 1 Thessalonians 5: ‘May the God of peace himself sanctify you entirely;
and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of
our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do this.’ Praise
God for this sure promise.” Or consider a prayer for God’s blessing, such as a prayer
based closely on Psalm 67: “Almighty God, be gracious to us and bless us and make
your face to shine upon us, that your way may be known upon earth, your saving
power among all nations.”
Hierdie advies maak daarvoor voorsiening dat die groetseën in die geval van ’n
leesdiens óf afgebid, óf deur middel van die voorlees van ’n Skrifgedeelte verkondig
word. Die Deputate se voorgestelde riglyne hieronder sluit hierby aan.
Die volgende opmerkings is tersake:
(a) In die riglyne vir die liturgie (1985 en 1997) geskied die toesegging in beide
die groetseën en wegstuurseën in die Naam van die Here, terwyl die gelowige
die Here se seën ontvang. Waar die seën afgebid word – soos tans betreffende
die wegstuurseën – is die woorde die gemeente en nie die Here s’n nie. Indien
die afbid ten opsigte van die wegstuurseën aanvaarbaar is, kan daar egter geen
prinsipiële beswaar daarteen wees dat dit ook ten opsigte van die groetseën
gebeur nie. Vandaar die riglyn soos voorgestel by 2.5.3.2.1.1 hieronder.
(b) Die verkondiging van die seën van die Here deur Skriflesing handhaaf in beide
die geval van die groetseën en die wegstuurseën na die oordeel van die
Deputate die gebruik van die Skrifwoord soos wat dit onder leiding van die
Heilige Gees opgeteken is. Dit laat blyk ook duideliker as in die geval van ’n
afbid van die seën dat die Alfa en die Omega (Op 1:8) ook in só ’n erediens die
eerste (weliswaar na die votum) en die laaste woord spreek. Vandaar die riglyn
by 2.5.3.2.1.2 hieronder.
2.5.3.1.3.8
Die gemeente moet die seën beaam en gelowig aanneem
Dit is noodsaaklik dat die gemeente die seën gelowig moet toe-eien deur ’n aktiewe
handeling, naamlik deur daarop “amen” te sê.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.3.1 tot 2.5.3.1.3.8.
2.5.3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.5.3.2.1 Die Deputate beveel die volgende aan as riglyne vir die afbid en verkondiging van die
seën deur die voorganger by die leesdiens:
2.5.3.2.1.1
Die afbid van die groetseën deur die voorganger by die leesdiens kan, op voetspoor van
die huidige gebruik ten opsigte van die wegstuurseën, bv. op die volgende wyse
geskied:
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“Mag die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met ons
wees. Amen” (1 Kor 1:3).
2.5.3.2.1.2
Die verkondiging/afkondiging van die seën van die Here uit die Skrifteks kan bv. op
die volgende wyse geskied:
2.5.3.2.1.2.1
Groetseën
“Hoor die belofte van die Here in 1 Kor 1:3 vir hierdie samekoms:
‘Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!’” (1 Kor
1:3).
’n Meer uitgebreide Skrifgedeelte uit een van die briewe kan (met weglating van die
naam van die gemeente aan wie die brief oorspronklik gerig is) op die volgende
wyse gebruik word:
“Aan die gemeente van God ..., wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en
geroep het om aan Hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag
wees, wat die Naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en
vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!” (1 Kor 1:2, 3).
2.5.3.2.1.2.2
Wegstuurseën:
“Hoor die versekering van die Here in 2 Kor 3:13 waarmee ons as sy kinders gaan
leef:
‘Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap
van die Heilige Gees sal by julle almal wees. ’”
Besluit: Goedgekeur.
2.5.4 Advies insake bevestiging van ampsdraers en die aflegging van belydenis van geloof
2.5.4.1
Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.5.4.1.1 Die bevestiging van ampsdraers
Ingevolge KO, art 22 word ouderlinge (dit geld natuurlik ook diakens) “deur die gemeente
onder leiding van die kerkraad verkies”. Na approbasie word hulle volgens die formulier
wat daarvoor vasgestel is, bevestig. Bouwman (1928, dl. I: 408, 411) noem die
bevestiging die sluitstuk van die beroeping van ’n bedienaar van die Woord wat die
roeping vasmaak. Tydens die bevestiging word sy amptelike pligte aan hom voorgehou.
Na sy bevestigende antwoord op vrae daaroor, word hy in die uitvoer van sy diens aan die
Here opgedra (Bouwman, 1928, dl. I :408). Dit alles geld ook die bevestiging van die
ouderling en diaken (Bouwman, 1928 – I :542).
Die bevestiging vind in die samekoms van die gemeente plaas (Spoelstra, 1989:140) en
moet van die kerkraad en ’n voorganger uitgaan (Van’t Spijker, aangehaal in Spoelstra,
1989:140). Ingevolge KO, art 37 vergader die kerkraad onder voorsitterskap van die
bedienaar van die Woord. Slegs ’n bedienaar van die Woord kan mense in die lig hiervan
in die besondere dienste bevestig.
2.5.4.1.2 Belydenis van geloof
Ingevolge die Kerkorde moet die bedienaars van die Woord toesien dat ouers of voogde
die doop vir hulle kinders aanvra (art 57) en ook die doop met gebruik van die betrokke
formuliere bedien (art 58). Kerkorde, art 61 stel dat diegene tot die Heilige Nagmaal
toegelaat word “wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die
Gereformeerde godsdiens gedoen het ...” Bouwman (1928, dl. II:368) sê dat Belydenis
van geloof in die diepste grond die beaming is van die leer. Hy benadruk die noodsaak van
’n hartlike geloof in dit wat God in sy Woord openbaar het en die openbare verklaring van
’n voorneme om Christus as Saligmaker te dien en te vrees. Belydenis van geloof mag nie
van die persoonlike geloof en die persoonlike bekering losgemaak word nie (Bouwman,
1928, dl. II:370).
Spoelstra (1989:340) wys daarop dat die Sinode van 1863 aanvanklik geen formulier van
vrae wou opstel nie, maar dit aan die vryheid van die plaaslike kerk oorgelaat het. Sinode
1876 het egter wél volgens hom ’n formulier vasgestel weens die “ongeloof en
lichtzinnigheid dezer dage”.
Anders as by die Rooms-Katolieke Kerk is die Belydenis van geloof nie ’n sakrament nie.
Die dooplidmaat wat belydenis van geloof aflê, word ook nie “as lidmaat” aangeneem,
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voorgestel of bevestig nie. Dit is selfs nie die formele aansluiting as lidmaat van die kerk
nie (Bouwman, 1928, dl. II:368). Spoelstra (1989:339) stel dit só: “Belydenis van geloof
open ... die deelname aan die ‘volle gemeenskap van die volk van God’ en daarmee saam
gaan die genieting van die regte en voorregte wat die Here in die sakramente gegee het.
Belydenis van geloof ontvoog die gedoopte Christen van die godsdienstige sorg van sy
ouers en hy tree selfstandig en verantwoordelik na vore. Die lid-wees in die liggaam van
Christus kom in die bewuste toetrede tot die Nagmaal duidelik na vore.”
Vir die ou Gereformeerdes was die aflegging van belydenis van geloof volgens Bouwman
(1928, dl. II:372) niks anders nie as die toelating tot die Nagmaal. Hy verwys na
Heidelbergse Kategismus, Son 30:81 waar gestel word dat diegene wat na die
Nagmaalstafel van die Here kom, “Hulle (is) wat vanweë hulle sondes ’n afkeer van
hulleself het, maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is en dat die
swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is; en dié wat ook begeer om
hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter.”
Sinode 1961 maak (volgens Spoelstra, 1981:341) oor die Nagmaal “as ’n demonstrasie
van ekumeniese eenheid” die volgende stelling wat ook op hierdie saak betrekking het:
“Die Nagmaal is ’n saak van die plaaslike kerk, waar die Kerkraad toesig hou oor die
toegang daartoe.” In die praktyk kan ’n ouderling toestemming gee dat ’n gelowige in ’n
ander kerk aan die Nagmaal deelneem of ’n Kerkraad om ’n getuienis nader ten einde die
Kerkraad wat ’n versoek tot deelname aan die Nagmaal ontvang het, in staat te stel om op
’n verantwoordelike wyse te besluit (Spoelstra, 1989:341). Kommissies kan ook persone
wat in die kerklike gemeenskap opgeneem wil word, ondersoek. Hulle bevinding oor die
persoon se leer, lewe en rede vir oorkoms moet hulle aan die Kerkraad rapporteer waarna
die Kerkraad so iemand kan opneem.
Iemand wat in die openbaar Belydenis van geloof aflê of in die kerk opgeneem word,
verkry nie permanente toegang tot die heilige Nagmaal nie. Die onderlinge goeie getuienis
is onontbeerlik vir die heiligheid van die Nagmaal. Die ouderlinge moet op sterkte van die
getuienis tot die Nagmaal “toelaat” of van die Nagmaal afhou (KO, art 76. Vgl Spoelstra,
1989:336).
Daar is geen voorskrif in die Kerkorde of belydenis dat die aflegging van Belydenis van
geloof slegs deur ’n bedienaar van die Woord en slegs in ‘n erediens hanteer moet word
nie. Bouwman (1928, dl. II:380) stel die volgende ten opsigte van die wyse waarop die
Belydenis van geloof hanteer moet word: “Zeer veel moet aan de vrijheid der kerken, aan
de gewoonte en de omstandigheden worden overgelaten.”
In die lig van die voorafgaande kom die Deputate tot die gevolgtrekking dat net soos dit
die voorganger in ’n leesdiens geoorloof is om voor te gaan in die gemeenskaplike
Geloofsbelydenis in die samekoms, dit hom geoorloof kan wees om ook die individuele,
openbare aflegging van Belydenis van geloof te hanteer.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.4.1.1 en 2.5.4.1.2.
2.5.4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.5.4.2.1 Met betrekking tot die bevestiging van ampsdraers beveel die Deputate aan dat alleen ’n
bedienaar van die Woord mense in die besondere dienste bevestig.
2.5.4.2.2 Met betrekking tot die aflegging van Belydenis van geloof beveel die Deputate aan dat die
voorganger in ’n leesdiens ook die aflegging van Belydenis van geloof kan hanteer na die
voorafgaande onderrig en ondervraging deur die Kerkraad.
Besluit: Goedgekeur – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
2.5.5 Advies insake die gebruik van oudiovisuele hulpmiddels
2.5.5.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Die gebruik van oudiovisuele hulpmiddels geld beide die leesdiens as die erediens waarin ’n
bedienaar van die Woord voorgaan.
2.5.5.1.1 Moontlikhede van oudiovisuele hulpmiddels
Oudiovisuele hulpmiddels bied die moontlikheid dat ’n erediens óf lewendig via die
Internet of ’n landlyn (of selfs draadloos) elders heen gebeeldsend word, óf opgeneem en
later vertoon kan word. Laasgenoemde kan ’n video-, CD- of DVD-opname wees. Hierdie
hulpmiddels word reeds op verskeie plekke (bv. Agulhas, Okahandja en Pinetown)
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volgens getuienis met groot vrug gebruik. In Bylae 8 hieronder word tegniese
besonderhede gegee oor die wyse waarop die oudiovisuele hulpmiddels gebruik kan word.
Opmerklik het God in sy Alwysheid besluit dat die “volheid van die tyd” (Gal 4:4, 1953vert) nie die huidige tydvak is met al die moontlikhede wat die media bied nie. Daar moet
ook onthou word: Die Woord het mens (vlees) geword en onder ons kom woon (Joh 1:14).
Paulus het wél deur middel van briewe met gelowiges gekommunikeer. Normaalweg was
dit egter eers nadat hy deur middel van persoonlike bediening die kerk op ’n bepaalde plek
gevestig het en dan tot opbou van diegene wat na die ontmoeting tussen mens en mens tot
geloof gekom het (Van der Merwe, 1993:36; 280).
Van belang hierby is die erediens as drieërlei samekoms (kyk na die definisie van ’n
erediens, 2.5.1.1.3.3 hierbo) wat dinamies (in Gees en waarheid) beoefen word
(Handelinge, 1997:737 ev; vgl. ook die klem op die noodsaak van ’n dinamiese liturgie vir
die spontane Afrikataalspreker – 2.5.1.1.2.2 hierbo). Die gelowiges moet na die erediens
hulle roeping vervul, veral om getuies van Christus te wees (kyk na 2.5.3.1.3.6 hierbo).
2.5.5.1.2 Moontlike beperkings eie aan oudiovisuele hulpmiddels
(a) Die selfoon met Mxit, die Internet met Facebook ens, bring mee dat die
kommunikeerder ’n fiktiewe persoonlikheid kan aanneem. Hy word ’n virtuele
persoon wat met ’n ander virtuele persoon in die virtuele wêreld van die selfoon en
rekenaar kommunikeer.
(b) Die misbruik van die elektroniese media bring mee dat daar sekerlik ’n mate van
wantroue by die deelnemer aan hierdie soort kommunikasie kan wees.
(c) ’n Erediens waaraan ’n gelowige volledig via ’n oudiovisuele hulpmiddel deel het,
gaan mank aan die lewende gemeenskap tussen gelowiges. Die vergaderde gemeente
ontbeer in elke geval die belewing van gemeenskap met só ’n gelowige.
(d) Dit is moontlik om hierdie hulpmiddels in diens van die evangelie te gebruik, maar
dit is moeilik, omdat die medium so kragtig is en so maklik die boodskap oorheers
en verdraai (Van der Merwe, 1993:280 – spesifiek oor die radio en TV).
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1.1 en 2.5.5.1.2.
2.5.5.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.5.5.2.1 Die Deputate beveel aan dat die volgende as algemene riglyne gebruik word met
betrekking tot oudiovisuele hulpmiddels in die erediens
(a) Die erediens as drieërlei samekoms kan deur ’n medium plaasvind. Dit het
veral nut om gelowiges toe te rus en op te bou. Daarbenewens is dit ook
nuttig as eerste kontak tussen gelowiges onderling, of tussen gelowiges en
mense wat nog nie met die evangelie bereik is nie. Dit moet egter ook die
virtuele wêreld van die hulpmiddels oorstyg; die persoonlike kontak is
onontbeerlik, hetsy voor, hetsy na die samekoms deur die hulpmiddel.
(b) Persoonlike betrokkenheid bevorder die voortgang van die evangelie. Dit het
belangrike implikasies veral vir die voorposkerke. Onder andere kan daar nie
aanvaar word dat ’n kerk wat slegs via die media bedien word, sal uitbrei nie.
Ten einde die voortgang van die evangelie te verseker, moet minstens die
bedienaar van die Woord ook in persoon by die lidmate uitkom.
(c) Hulpmiddels ... kan betekenisvol gebruik word solank dit gesien word as ’n
hulpmiddel vir die kerk in sy persoonlike getuienistaak in hierdie wêreld
(Van der Merwe, 1993:279 – oor die radio en TV).
(d) Die erediens mag nie geïndividualiseer word deurdat lidmate elk op hulle eie
plek by ’n erediens inskakel nie. Sorg moet ook gedra word dat daar nie ’n
virtuele kerk ontstaan wat ’n virtuele erediens hou nie. Dit sou die wese van
die erediens aantas.
(e) Gelowiges wat om een of ander rede geïsoleer is, kan tog op hierdie wyse
sinvol by die erediens inskakel.
2.5.5.2.2 Die Deputate beveel aan dat die volgende praktiese riglyne gevolg word wanneer van
hulpmiddels in die erediens gebruik gemaak word
2.5.5.2.2.1
Die opname van ’n preek van ’n bedienaar van die Woord kan voorgespeel
word net soos dieselfde preek voorgelees kan word.
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2.5.5.2.2.2

Die erediens moet ten alle tye ’n lewende en dinamiese samekoms wees, ook
wanneer daar van oudiovisuele hulpmiddels gebruik gemaak word. Dit is veral
van belang in die Afrikataalsprekende gemeenskappe wat ’n hoë premie plaas
op spontaneïteit en dinamika.
2.5.5.2.2.3
Ten einde die dinamika te bevorder, kan slegs die preek deur middel van
oudiovisuele hulpmiddel voorgehou word, terwyl iemand wat teenwoordig is in
die res van die erediens voorgaan.
2.5.5.2.2.4
Die voorganger kan die volledige liturgie van die oorspronklike erediens in sy
voorbereiding vir die betrokke erediens raadpleeg, maar moenie daartoe
beperk word nie.
2.5.5.2.2.5
M.b.t. die beskikbaarstelling van opnames van eredienste die volgende:
(a) Kerke kan verantwoordelikheid daarvoor aanvaar om op ’n deurlopende
basis klank- of oudiovisuele opnames van professionele gehalte te maak
wat op bedieningspunte gebruik kan word waar daar nie ’n bedienaar van
die Woord teenwoordig is nie.
(b) Waar nodig kan lidmate opgelei word om eredienste op te neem en om die
elektroniese media ook aan die ontvangkant te gebruik.
(c) TV’s en CD-spelers is geredelik beskikbaar. Met die beskikbaarstelling
van ander elektroniese hulpmiddels, soos DVD-spelers en rekenaars kan,
op versoek, in klassisverband hulp verleen word.
Besluit: 2.5.5.2.1 tot 2.5.5.2.2.5 word goedgekeur.
YYYYY.
AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
Keuring van Belydenisliedere
In die Rapport van die Deputate Liturgiese Sake aan Sinode 2009 is per abuis genoem dat
wyle dr AGS Venter se omdigting van Sondag 20 van die Heidelbergse Kategismus aanbeveel
word vir gebruik in eredienste van die GKSA (3.2.2.1 van die Rapport).
Die betrokke omdigting is in werklikheid deur die Deputate terugverwys na die Subkommissie
wat dit beoordeel het, omrede sekere aspekte van Sondag 20 nie volledig genoeg in die
omdigting na vore kom nie.
Hierdie omdigting word dus nie tans aanbeveel vir gebruik in eredienste van die GKSA nie.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Keuring van Belydenisliedere en Skrifberymings
’n Belydenislied van prof Leendert Dekker (Sondag 1), asook Skrifberymings van ds Johannes
Bingle (Jes 6:1b-4) en wyle dr AP van der Colf (Heb 1) is nog nie finaal beoordeel en
afgehandel nie.
Die Deputate beveel graag aan dat die Deputate vir Liturgiese Sake wat deur Sinode 2009
benoem word, voortgaan met die finale beoordeling en afhandeling van genoemde liedere,
asook dr AGS Venter se omdigting van Sondag 20 van die Heidelbergse Kategismus.
Besluit: Die aanwys van Deputate word goedgekeur met die volgende opdragte:
a. Die nuwe liedere op die regte plek in die Skrifberymings se rubrisering geplaas word.
b. Met die uitgee van die Psalmboek aandag gegee word aan die korrekte rubriserings van die
Skrifberymings.
c. Om ’n meer omvattende en uitgebreide beginselontwerp en riglyn te formuleer waaraan
nuwe liedere gemeet en getoets kan word.
d. Om hulle toepassing van die riglyne (Acta 2006:570-571), soos goedgekeur (Acta 2006:557,
D3) vir elke lied te notuleer en dit ook in die terugkoppeling as dokument te gebruik.
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22.2

RAPPORT: DEPUTATE EVALUERING TOTIUSBERYMING (Artt
77, 78, 187)

ZZZZZ.
Ds C Kruger lewer die Rapport.
AAAAAA.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 1 met wysiging van
“Totiusteks” na “1936-beryming” van die Psalms.
BBBBBB.
Ds JP van der Walt lewer die Meerderheidsrapport van Kommissie Liturgiese Sake 1.
CCCCCC.
Ds JL van der Schyff lewer die Minderheidsrapport van Kommissie Liturgiese Sake 1.
DDDDDD.
RAPPORT
1. Opdrag
Die Sinode wys onpartydige kundige Deputate aan (m.b.t. eksegetiese, literêre en
musikologiese vaardighede) met die volgende opdrag:
Om eenstemmigheid te kry oor wat bedoel word met “ligte redaksionele wysigings”.
Om die drie hersiende Totiustekste (t.w. prof PW Buys, die Deputate vir Liturgiese sake en
die teks van die Kommissie van br DF du Toit, ds B Smit, prof LF Schulze en sr M du
Toit) wat op die tafel is, te evalueer en een hersiening saam te stel.
Om die hersiende teks betyds aan gemeentes beskikbaar te stel vir kommentaar en die
kommentaar te verwerk waar moontlik.
Om aan die volgende Sinode een hersiening van die Totiusteks voor te lê waaroor die
Sinode kan besluit.
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).
Voorstelle vir die hersiening van die Totiusteks wat die Kommissie ontvang het, sal aan die
te benoeme Deputate gegee word.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.6.
Historiese oorsig van die hersiening [Bylae A]
Sinode 1970: NGK vra samewerking van die GKSA met die oog op “’n grondige hersiening”
van die Psalmberyming. Sinode 1970 besluit om dit nie te doen nie (Handelinge 1970:461, art
184).
Sinode 1976: Na samesprekings met die NGK besluit Sinode 1976 om dit wel te doen
(Handelinge 1976:405, 4).
Sinode 1979: Die revisie word gestaak (Handelinge 1979:616, art 186).
Sinode 1982: Van die saak word afgestap (Handelinge 1982:513, art 140).
Sinode 1994: Sinode gee opdrag dat 1976 besluit uitgevoer word (Handelinge 1984:560, art
24.5).
Sinode 1997: Die Rapport van die Deputate wat in 1994 benoem is, is op die tafel. Die Sinode
besluit om voort te gaan met die hersiening (Handelinge 1997:788, art 23.4).
Sinode 2000: In die gedrukte Handelinge is die besluit van die Sinode baie vaag (Handelinge
2000:454, 456-458). Handelinge 2003:643-644 bring helderheid [Bylae H]. Omdat die gedrukte
Handelinge en die geskrewe Handelinge van mekaar verskil, is die hersiene Totiusteks op ’n
baie laat stadium aan Kerkrade gestuur vir kommentaar.
Sinode 2003: Deputate beveel aan dat van die projek afgestap word, maar die Sinode besluit om
voort te gaan (Handelinge 2003:665).
Besluit: Kennis geneem.
2.
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3. Uitvoering van die opdrag
Vertrekpunte [2006:4.3.1.1: “ligte redaksionele wysigings”]
Handelinge 1976:405: Die Sinode besluit om saam te werk aan ’n beperkte taalkundige revisie
van die Psalmberyming, waarin getrag sal word om argaïstiese woorde en segswyses en ander
taalonsuiwerhede uit te suiwer, terwyl streng gewaak sal word teen aantasting van die inhoud en
poëtiese gehalte van die bestaande beryming.
Handelinge 1994:562: Argaïsmes en Nederlandismes wat nie vervang kan word nie, moet in
voetnotas of in ’n addendum verklaar word om verstaansprobleme op te los.
Handelinge 1997:792: Opdrag aan te benoeme Deputate:
Aan die te benoeme Deputate word opgedra om waar moontlik ligte redaksionele veranderinge
in die Totiusteks aan te bring. Moeilik-verstaanbare woorde, uitdrukkings, argaïsmes en
Afrikaans-vreemde woorde in die teks kan by wyse van verklarende aantekeninge [soos in die
1983 Bybelvertaling] verduidelik word.
Sinode 2006 bevind die volgende: In die lig van hierdie besluit (Handelinge 1976), bedoel die
Sinode in sy opdraggewing met “ligte redaksionele wysigings” juis dat die Totiusteks so ver as
moontlik behoue moet bly. Indien ingrypende veranderings aangebring word, kan ons nie meer
praat van ’n “Totiusteks” nie.
Hersienings van die Totiusteks
Uit die drie bestaande hersienings van die Totiusteks [dié van prof PW Buys, die Deputate vir
Liturgiese sake en die teks van die Kommissie van br DF du Toit e.a.] is een hersiening en ’n
woordelys van moeilik verstaanbare woorde saamgestel [Bylae B].
Die hersiening van die 150 Psalms is in November 2006 voltooi en in Januarie 2007 aan die
gemeentes vir kommentaar gestuur. Die keerdatum vir kommentaar was 30 Junie 2007.
Die hersiening van die Skrifberymings is in Oktober 2007 voltooi en in November 2007 aan
die gemeentes vir kommentaar gestuur. Die keerdatum vir kommentaar was 30 April 2008.
Die moeilik verstaanbare en argaïese woorde en Nederlandismes is in ’n woordelys verklaar
[soos reeds in 1994 en 1997 besluit is]. Die woordelys sal in die Aanvullende Agenda
opgeneem word.
Kommentaar van die gemeentes
Die reaksie van die gemeentes was teleurstellend. Van die 299 gemeentes het slegs 13 [4.35%]
en 2 individue kommentaar gelewer op die 150 Psalms. Drie van die gemeentes het gevra dat
die Totiusteks net so behoue bly. Op die 50 Skrifberymings het net 10 [3.34%] gemeentes
kommentaar gelewer. Twee van die gemeentes het gevra dat die Totiusteks net so behoue bly.
Twee gemeentes het lank na die keerdatums en nadat die Deputate reeds vir die laaste keer
vergader het, kommentaar ingestuur. Hulle kommentaar is nie verwerk nie.
Die kommentaar van die gemeentes is deurgewerk en waar die Deputate dit nodig geag het, is
veranderings aangebring. Die Deputate het waardering vir die gemeentes wat kommentaar
gelewer het. Die kommentaar en ’n opsomming van die kommentaar is in ’n Bylae C vervat.
Baie van die voorstelle wat van die enkele gemeentes gekom het, is nuwe voorstelle, terwyl
die Deputate se opdrag was: “om die drie hersiende Totiustekste [van 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.”
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.3.
4. Bevindings
Vanaf 1970 is wipplank gery met die besluit om die Totiusteks te hersien. Verskillende en selfs
teenstrydige besluite is by verskillende Sinodes oor hierdie saak geneem [vgl. 2 van hierdie
Rapport].
Die teleurstellende kommentaar van die gemeentes toon duidelik dat die hersiening van die
Totiusteks nie hoog op gemeentes se prioriteitslys is nie.
Dit was vir die Deputate baie moeilik en dikwels onmoontlik om aan ’n poëtiese kunswerk te
verander en ook om te besluit hoeveel verander moet word.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.3.
5. Aanbevelings
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Die Deputate het hulle opdrag na die beste van hulle vermoë uitgevoer en lê die hersiening van die
150 Psalms en 50 Skrifberymings aan die Sinode voor vir beoordeling.
Besluit: Goedgekeur.
Die Deputate is egter van mening dat die 1937-beryming van die Psalms en die Skrifberymings
onveranderd in die Psalmboek gepubliseer word. Hieroor was by die Deputate eenstemmigheid.
Motivering: Aan ’n poëtiese kunswerk kan baie moeilik verander word. Hoe meer die Deputate
met die teks gewerk het, hoe meer het hulle tot die besef daarvan gekom. Dit blyk ook uit die
kommentaar wat ontvang is dat die hersiening van die Totiusteks nie hoog op gemeentes se
prioriteitslys is nie.
Besluit: Goedgekeur dat die hersiene teks nie in die Psalmboek gepubliseer word nie, maar wel
die 1937-beryming van die 150 Psalms en 50 Skrifberymings. Die hersiene teks word ter
approbasie aan gemeentes beskikbaar gestel tot en met die volgende Sinode 2012 waar die te
benoeme Deputate met ’n aanbeveling sal kom. Word verwys na die CJBF-deputate.
Die hersiene teks kan elektronies aan gemeentes wat dit wil gebruik, beskikbaar gestel word [so
gou as moontlik].
Besluit: Goedgekeur – wysiging is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
Dat moeilik verstaanbare en argaïese woorde en Nederlandismes in ’n woordelys verklaar word en
agter in die Psalmboek opgeneem word [soos reeds in 1994 en 1997 besluit is].
Besluit: Goedgekeur dat die woordelys met moeilik verstaanbare woorde, argaïese woorde en
Nederlandismes opgeneem word agter in gedrukte Psalmboek soos reeds in 1994 en 1997 besluit
is. Hierdie woordelys moet verder uitgebrei word om ook die woorde in te sluit van die
onveranderde 1937-Totiusteks. Verwys na CJBF-deputate.
Die Sinode spreek sy dank uit vir die harde werk oor baie jare van die Deputate wat aan die hersiening
van die Totiusberyming gewerk het.
Besluit: Goedgekeur.
EEEEEE.
AANVULLENDE RAPPORT
Soos in die Rapport in die vooruitsig gestel is, lê die Deputate die konsepwoordelys aan die Sinode
voor. Die gedagte is dat dit as ’n Bylae opgeneem word in die Psalmboek. Baie dankie aan Adri Breed
wat met die opstel van die woordelys gehelp het.
WOORDELYS
PS 1-150 EN SB 1-50
WOORD

18 TEK
S

aangedaan
aangegord
aanskyn
Aalwee
Altoos
awendtranse
baan [ww]

78:23
18:15, 18:17, 78:23
44:9, 102:1
45:7
21:3, 119:30
103:6
5:7, 18:15, 60:4, 104:3, 108:4, Sb 2:4, Sb 22:3,
Sb 36:1

bare
bedag
bedolwe
Bedryf
Begewe

Sb 29:6
5:8, 33:5
42:4
119:42
9:6, 31:8, 38:17, 44:7, 55:10, 56:1, 56:3, 71:6-7,
94:8, 102:3, 106:12, 126:2, 138:4, 143:9, 146:3
25:10, 107:1, 121:2, Sb 47:1
22:4, 27:5

Behoed
behoeder
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VERKLARING
aangedoen
vasgemaak
gesig, teenwoordigheid
aalwyn
altyd
Aandhemel, naglig
gelyk maak om dit moontlik te
maak om deur te loop, pad
maak
hoë branders, golwe
Bedink, ingestel
bedek, toe wees
handeling, daad
verlaat, in die steek laat, los
oppas, beskerm
beskermer

behoudenis
beloftenis
belus
benee
benouenis
benouing
besleg
besoeking
bestel
betrag
betuig
bevalligheid
bewoë
bode
boë
boesem
bondsbestel
bondstrou
bowe
deelagtig
dek
delger van die skuld
der

51:1
77:4, 116:3
83:2, 108:3
Sb 20:4
18:2
17:7, 42:1, 143:4
9:2, 72:1, 58:4, 140:10
Sb 43:4
99:1
38:16, 63:2, 78:5, 103:9, 106:2, 119:2, 119:8,
119:10
18:5, 35:4, 47:1, 65:6,102:9
45:2
6:3, 17:1, 30:5, 103:7, 116:6, 121:1, 128:1, Sb
24:2
104:3
33:7, 37:9, 120:3
35:6
105:6, 106:20, 115:7, 135:7, Sb 1:6, Sb 2:1
10:9, 119:33
33:1, 86:6, 138:1
86:1, 106:2, 119:19
9:6, 20:1, 63:4, 105:18, 105:21, 147:5
78:13

dwing’landy

68:2, 68:16, 80:8, 80:10, 84:1, 84:2, 84:4, 146:8,
Sb 15:1, Sb 16:1, Sb 16:8, Sb 17:6
Sb 5:2
141:7
128:3
51:3
12:5, 18:13, 20:9, 25:8, 27:6, 34:1, 35:6, 40:1,
40:3, 42:6, 42:7, 73:2, 74:7, 82:1, 84:4, 119:27,
136:18, 140:10, 142:2, 146:5, Sb 7:5-6, Sb 18:6,
Sb 20:3, Sb 30:6
42:6

eedles

149:4

enkel

firmament
flonkervure

25:4, 33:3, 35:5, 37:19, 49:1, 62:6, 72:2, 93:1,
111:2, 116:6, 119:25, 119:59, 144:2
79:8, 123:1, 146:5, Sb 22:11
3:1, 16:1, 21:4, 24:5, 29:1-2, 29:4, 30:8, 31:3,
35:4, 44:4, 54:2, 68:2, 68:16, 71:4-5, 71:12-13,
72:10, 86:4, 98:1, 99:3, 99:5, 105;1, 113:1,
118:10, 150:3, Sb 8:5, Sb 9:3, Sb 28B, Sb 30:3
119:33
72:3

fondering
formeer
forse
gadeslaan
galme

Sb 45:4
Sb 34:1
29:2, 71:10
1:4, 13:3, 116:4, 130:2
66:1, 98:2, 105:2, 118:7, 146:1

gange

26:2, 27:5, 58:3, 68:11, 89:18, 90:7, 92:3, 118:1,
139:2

derenis
derwaarts
dis
doemskuld
druk [snw]

erbarm [ing] [e]
ere
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behoud, redding
belofte
gretig, begerig
benede, onder
benoudheid
benoudheid
Behartig, die uitkoms bepaal
beproewing, swaarkry
God se regering
beskou, doen, vervul, in ag
neem
verklaar
lieflikheid
beweeg, aangedryf
Boodskapper, afleweraar
poort, ronde oordekking
Bors
reël van die verbond
trou aan die verbond
bo
deel hê aan
beskerm
iemand wat jou van jou skuld
verlos
van die
deernis, simpatie
daarheen, in die rigting
rankskik, sametrekking
skuld wat straf verdien
teëspoed, swaarkry

onderdrukking, tirannie,
heerskappy waar
onderdrukking plaasvind
edeles, adellikes, vername
persone
alleen
genade betoon
eer

hemelruim
vure wat warm en sag skitter,
vonkel
fondasies
vorm gee, maak
kragtige
om aandagtig na iets te kyk
kragtige geluide wat ver
gehoor kan word,
weergalminge
bewegings

gans[e] [lik] [er]

gehoon

9:1, 18:6, 18:14, 22:7, 25:8, 31:8, 32:2, 32:5,
34:6, 35:6, 35:12, 38:4, 38:7, 40:4, 42:6, 45:12,
46:3, 51:3, 51:8, 86:1, 97:3, 97:4, 98:2, 98:3,
110:7, 119:1, 119:3, 119:4, 119:24, 130:1,
130:4, 139:11, Sb 13:1, Sb 35:3
26:7, 66:3, 78:18, 119:1
44:1, 50:7, 71:6, 77:6, 98:1, 147:7, Sb 7:4, Sb
7:7
Sb 1:2
8:4, 48:4, 61:4, 77:2, 89:17-18, 115:7, 146:5, Sb
2:2
5:4, 16:4, 17:1, 19:4, 48:4, 68:2
2:1, 9:2, 18:17, 29:2, 45:4, 46:4, 54:3, 59:3,
68:6, 68:11, 84:2, 99:2, 106:8, 110:7, 145:4,
148:4, Sb 45:2
104:15
4:3-4, 20:3, 25:7, 31:2, 49:2. 69:9, 72:8. 72:11,
89:7, 90:2, 99:4, 128:2, Sb 35:3
Sb 16:10

geloofd sy God
gelouter
geneë
genestel
gerig
gesigsverrukking

28:6, 41:6, 68:9
119;51
25:2, 97:6
31:3
10:4, 50:3, 59:6, 76:4, 97:1, 99:1, 122:2
Sb 9:4

geskraag
geskrewe
gesmaad
gestewig
gestrengheid
gewaad
gewend
gewin
godedom
goedertieren (heid)

Sb 45:4
139:8
139:11, Sb 16:9
31:1, 65:5, 89:2
39:6
22;7, 65:8, Sb 9:1, Sb 42:4
18:8, 66:8
37:13
97:4, 97:5
21:5, 33:11, 77:7, 85:2, 89:1, 89:10-11, 100:4,
103:4, 108:1, 136:1-20
2:6, 6:1, 18:8, 77:5, 78:8, 78:13, 85:1, 90:4,
90:5, 90:6, 103:5, 106:12, Sb 19:5
38:3, 60:1, 69:10, 76:6, 78:18, 88:7
16:5, 31:17, 37:18, 97:6, 131:1
Sb 6:2
105:24, 117:1, 150:3
91:2
43:4, 49:1
25:1, 33:1, 41:4, 44:9, 86:2, 86:6, 89:13, 118:8,
134:2, 135:1, 143:5, 144:6
37:14,
119:51
44:6
81:3, 94:1, 136:6
75:4
Sb 2:3
42:1
65:2
81:18
Sb 26:7

gebaan [de]
gedaan
gedagtig
gedenk
gedoë, gedoog
gedug [te], hooggedug
geformeer
gegewe, gewe

gramskap
grimmigheid
gunsgenoot
haas
halleluja
harnas
harpenare
hef
heg (bnw)
heg [ww]
heilsverbond
hemeltranse
her
herout
hert
heugenis
heuningbeek
hoeder
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heeltemal

gelyk gemaak, pad, weë
gedoen, verby
dink aan
dink daaraan, onthou
verdra, toelaat
wat ontsag inboesem,
respekteerbaar
vorm gegee, gemaak
gegee, gee
gespottery (bw)
gespot (ww)
God moet geloof word
gesuiwer
goedgesind
gekoester, verskuil
oordeel, straf
vervoering as gevolg van ‘n
visioen
ondersteun
geskrywe
seermaak
versterk, bestendig
onverbiddelik, steng
klere
gedraai
wins
al die afgode
genade, barmhartigheid
toorn
toorn
iemand wat deel in die guns
byna
lofuitdrukking
Beskermingsklere (in oorlog)
harpspelers
oplig, hef aan; begin (hoog)
sing
vas, stewig
vashou, vassit, vaskleef
genadeverbond
hemelboog
hier
boodskapper, bode
wildsbok
herinnering
fontein van heuning
beskermer, bewaker

hooggehewe
hoon [snw]

89:10
2:3, 2:5, 3:1, 74:17

hoon [ww]
horing
jammerstaat
jubelreie
jubelskal
kerker
klaar
klaarheid
klare
kluister
koestering, koest'rend
krank (e] (heid)
kruid
lende
lewenstond
lot

68:3, 74:13, 79:4
148:5
28:3, 36:3, 80:3, 106:11
30:7
108:2
107:5, 107:6
103:4, Sb 45:4
30:6
17:7, 42:1
105:11
78:1, Sb 15:3
38:8, 73:2, 103:2, sb 50:6
104:8, 147:3
76:5
139:6
16:2, 17:4, 17:7, 22:7, 34:5, 35:7, 43;5, 47:2,
57:4, 63:4, 73:12, 106:18, 107:6, 107:9, 119:18,
121:1, 126:2, 129:3
33:1, 86:6, 138:1
110:4
30:6, 139:5
38:17
37:5, Sb 20:6, Sb 41:2, Sb 43:4
31:12, 66:4, 72:7, 94:10, 118:3
129:5, 129:6
107:8
4:3, 6:3, 25:3, 31:7, 33:9, 89:7, 102:8, 103:6,
103:7, 106:17, 146:6, Sb 24:2
9:10, 9:12, 16:4, 19:1, 40:3, 48:5, 68:5, 71:15,
107:1
75:5
37:2, 65:3, 65:6, 72:3, 81:12, 81:18, 105:21,
111:3, Sb 13:7

lowe
lower
luister (snw)
lyder
lydsaamheid
lye
maaier
mat
mededoë
meld [e]
mengeling
mild [e], mild’lik,
milddadig
mildheid
min
mishae
More
neig u oor (ore)
omgeef
omhooggehewe

11:5, 33:3, 45:5
38:5, 38:10
87:3
34:7, 45:9, 49:1, 61:1, 69:6
2:3, 46:1, 109:10, 139:10, Sb 27:3
56:1,3, 90:3

omlaag
ongety
onlustig

18:8, 33:4, 65:9, 115:2, 135:3, 136:5, 139:4
31:1
42:3, 7

ons vlees kleef aan die
aarde=onmagtig

44:9

ontbloot
onthewe
ontspring
ontsteek

23:2, 29:4, 33:10, 47:2, 86:1, 94:3, 139:5, Sb
7:7
32:1, 103:2
32:4
38:1, 106;17

onweerskuil

81:7
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Verhoogde
belediging, lastering,
bespotting
belaster, bespot, beledig
teken, simbool van mag
treurige toestand
jubelkore
luide gejuig
gevangenis
helder, duidelik
helderheid, duidelikheid
helder, duidelik
Gevangenskap
vertroeteling, goeie versorging
siekte
eetbare, sagstammige plant
heupe, onderlyf
lewenstyd
dit wat met jou gebeur
loof
blare
glans, heerlikheid
lyer
geduldig,
lyding
iemand wat oes
moeg
medelye
vertel
mengsel
sag, oorvloedig, vrygewig
liefhê, bemin
misnoeë, afkeer
’n land/streek in die Ooste
luister
omring
opgelig, opgehef, boontoe
gerig
na onder
rowwe see, onstuimigheid
oproerig, lusteloos,
onverskillig
ons lewe ’n wêreldse bestaan,
’n sterflike bestaan wat
agterbly na ons dood
om sonder iets te wees
onthef
ontstaan
ontbrand, aan die brand raak,
(figuurlik); kwaad word
poel water wat ontstuimig is

onweersrigter

29:5

onweersvlaag
onwelvoeglik
oorgegewe
oorlog-kans
oorwelf
paal

104:5
Sb 21:4
11:4, 22:4, 31:6, 31:11, 54:1, 71:1
46:5
147:2
7:5, 65:5

pal
pelgrimskrede

91:4, 119:55
118:9

perke
pesdamp swanger

65:5, 66:1, 86:5, 92:3, 96:1, 102:9, 106:1
Ps 91:2

raap
rede
reë
regsgedinge
regvaardig
rig
rigter
roede
rotsburg
rougewaad
ryksverordening

127:2
17:2, 17:5, 77:1, 120:4
29:4
31:19, 148:4
54:1, 67:2, 116:3
5:4, 46:4, 54:1, 72:1, 94:1
94:11, 103:3
6:1, 50:8, 89:13
46:4, 48:1-2
35:5
147:7

saakbeslegter
Sebaot
seraf
sinne
skaar

smaad (ww)
smaadbesef
smaadgeroep
smaadtaal
smaadwoorde

96:8
48:3
89:3
38:8, 55:2
17:4, 35:6, 40:2, 42:2, 46:6, 59:1, 68:12, 109:10,
129:2
48:5, 76:1
62:6
5:7, 17:5, 23:1, 24:3, 25;6, 38:14, 43:1, 71:10
Sb 46:3
Sb 46:1
7:7
22:3, 25:1, 44:4, 55:5, 69:3, 69:5, 70:1, 71:1,
79:3, 89:16, 119:8, 119:12, 126:1, 140;11
10:7, 50:8, 74:8, 102:4, 109:9, 120:2, 141:3
44:6
57:2
31:11, 141;3
69:4

smeltendskone

33:1

snee
Soon
spys [e]
staat
stawing
stee

64:2
Sb 5:1
104;17, 111:3, 146;5
21:4, 38:15, 125:6
106:4
46:1

skanse
skimverskyning
skrede
Skrifture
skrikbewoë
slagswaard
smaad (snw)
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Hy wat straf deur middel van
onweer
reën(vlaag), ontstuimige weer
lelik, onvanpas
oorgegee
oorlogsmoontlikheid
staan soos ‘n boog bo-oor
Vaste argaïese uitdrukking:
“paal en perk” – te make met
perke stel, indam, maatstawwe
bepaal
onbeweeglik, onwrikbaar
voetstappe of treë van ‘n
reisiger wat op pad is om te
gaan aanbid
grense
onheil (pes) kan enige
oomblik uitbreek
gryp
toespraak, woorde
wildsbokke
hofsake
regverdig
regeer, lei
regter, leier
rots vesting, veilige plek, fort
rouklere
wetlike bepaling vir die
koninkryk
Regter
van die leërskare
engel
redelike vermoëns
skare, menigte
Stadsmure, beskermingswalle
vae gedaante wat verskyn
voetstappe, treë
Goddelike geskrifte
Aangedryf deur respek
swaard wat vernietig
spot, lastertaal, skande
skandelik beledig
bewus van eie skande
uitroep van skaamte of smart
lastertaal
spot-, kwetsende- lasterlike
woorde
intense beskrywing van
skoonheid
snykant
Seun
vos, voedsel
toestand, stand
bewys
plek, staanplek, rusplek

stig
stilverloorne
stonde
stoppels

33:7
72:6
120:2, 130:2
83:4

stormgerug
strafgeding

31:2
82:1

strafgerigte

96:8

stralebaan
stryk
teënhede
teëweer

Sb 3:2
89:3
4;1, 4:4, 38:14, 119:63
47:4, 62:5, 84:5

terge
terstond
toegeseg
toeverlaat

68:7
78:11
47:2, 105:23, 116:9, Sb 1:6
73:10, 119:42, 146:3

toornblik
top
toringtranse

39:7
107:18
45:5

trans[e]
trek
troongenoot

19:1, 37:3, Sb 45:9
45:2
45:6

twisgedinge

146:7

uitverkore
veldgewas
verderf [we]

33:6, 89:11, 105:4, 105:10
72:3, 78:16
2:5, 18:2, 21:8, 37:5, 38:12, 49:7, 63:5, 102:11,
144;4
Sb 46:1
66:4, 77:3, 118:1, 118:2, 118:14
4:4, 5:10, 9:6, 11:3, 15:2, 16:1, 31:3, 36:2,
36:16, 47:1, 47:4, 48:1, 49;4, 49;7, 62;5, 68:16,
71:2, 72:11, 92:4, 98:2, 104:1, 110:2, 111:5,
118:8, 143:10, Sb 1:3, 9:2, 24:6, 35:3
148:5
119:55
4:2, 87:4, 105:15, 106:11, 116:9, 118:12
119:10
Sb 24:5
119:50, 119:54, Sb 34:1
26:4, 37:2,Sb 40:2
Sb 27:3, 43:5
106:8, 107:8
Sb 24:7
27:6, 61:1, 69:1, 77:2, 107:2, 119:34, 142:2,
143:4, 143:6
27:5
55:6, 74:10, 106:7
90:4
38:10
12;5, 18:1, 18:7, 33:6, 37:9, 109:1

verdwyning
vergange
verhewe

verhoë
verkleef
verkore
verorden
verordineer
verordening[e]
verpand
verrys
versaak
verseël
versmag
verspieders
verswelg
vervloë
verwante
verweer
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bou, oprig
dié wat sonder
uur, tydstip
dele wat oorbly nadat plante
afgeoes is
gerug van ‘n storm
hofsaak waarin swaar strawwe
opgelê word
regshandelinge waarby straf
opgelê word – gewoonlik deur
God
ligstreep
vel
teëspoede
iets wat weerstand bied, iets
om jou mee te beskerm
terg
dadelik
toegesê, belowe
hulp, beskerming, iemand op
wie jy kan staatmaak
in woede kyk
tot bo
hoë torings, balkonne rondom
‘n toring
balkon rondom ‘n toring
?????
iemand wat saam met die
koning op die troon sit
rusies wat deur die hof besleg
word
uitverkies
veldplante
ondergang, ongeluk,
verganklikheid,verdoemenis
wegraak
verlede
hoog, hoogmoedig, trots

verhoog
vasgeheg
verkies
bepaal, beveel
bepaal, besluit
bepalinge, besluite
verbonde, toegewy
opgestaan
ontrou word aan
gewaarborg
beswyk, wegkwyn
spioene
insluk, opeet
wat al verby is
familie
verdediging

veste
volkeskaar

43:3, 91:1
87:5, 96:4

voortgedrewe
waan

68:1
9:11, 10:3, 35:8, 37:7, 62:6

waterbeke
wederstrewer
wee

wende

42:1
44:5
2;3, 37;9, 29:4, 41:2, 97:6, 120:4, Sb 13:8, Sb
20:4
30:6
18:1, 89:7
103:6
17:5, 35:5, 63;4, 68:11, 84:3, 85:2, 88:11,
119:54, 119:57, 133:1, 137:1
78:2
4:1, 5:11, 23:3, 43:5, 61;5, 72:4, 80:5, 90:8,
103:8, 105:23, 116:1, 143:8, 149:2, Sb 4:5, Sb
26:6
74:2, 77:4, 78:4-5, 80:8, 83:3, 95:5, 145:5,
146:8, 149:3
13:5, 116:4
20:3, 22:7, 54:3, 87:1, 89:15, 111:1, 112:1,
118:4, 128:2
69:12, 104:20
1:1, 2:6, 32:1, 40:2, 41:1, 65:2, 84:2-3, 84:6,
106:2, 112:1, 144:6
14:7, 34:7, 39:6-7, 53:7, 78:13, 86:8, 89:23,
103:9, 139:2, Sb 34:1
102:7

wending

107:6, 107:9

verandering

wentel
wering
werketal

Sb 45:9
Sb 45:4
Ps 104:14

wesenloosheid

49:5

wesensgrond
wis [ww]
wyk

51:3
51:1, 119:6
9:13, 18:2, 18:8, 33:10, 35:2, 40:1, 46:4, 89:1,
90:9, 119:33, 38, 41, 129:4, 139:10

rol, draai
beskerming
skepsels, alles wat gedoen is,
take wat verrig is.
oënskynlik sonder verstand of
gevoel, dofheid
die diepte van my siel
afvee, wegneem
padgee

week [heid]
weerkrag
weggedaan
wek
wel
welbehae
weleer
welgedaan
welgevalle
welgevallig
welsalig
wend

vesting
menigte volke, menigte uit die
volk
voortgedryf
onjuiste voorstelling, ydel
gedagte
waterstroompie
koppige, opstandige
pyn(e), smart(e)
swak, sag
krag om weerstand te bied
laat verdwyn, vernietig
wakker maak
bron
vreugde, genot, genoeë,
goeddunke
lank gelede
goed gedoen
vreugde, genoeë
vreugde, genoeë
baie gelukkig
draai, verander, afkeer
draai, verander, afkeer

Besluit: Die voorstelle in die Aanvullende Rapport [Bylae A] wordna die CJBF-deputate verwys
om te oorweeg met die oog op hulle aanbeveling na Sinode 2012.
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22.3 RAPPORT: DEPUTATE LEERSTELLIG (SUBGROEP: LIED) – SKRIFEN BELYDENISGETROUE LIED (ARTT 80, 212, 222, 223)

FFFFFF.
Ds HLJ Momberg lewer die Rapport.
GGGGGG.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 2.
HHHHHH.
Ds LJ Buys rapporteer namens Kommissie Liturgiese Sake 2.
IIIIII. Besluit: In die lig van die bespreking word die Kommissierapport verwys na ’n ad
hoc-kommissie vir herformulering van ’n voorstel met inagneming van die gedagtes wat
in die Sinode tydens bespreking geopper is. Die lede van die Kommissie is: oudl F
Venter (s), di LJ Buys, HMP van Rhyn, dr HG Stoker, ds P Venter, dr JF Fatuse en ds
LH Moretsi. Adviseurs is proff A le R du Plooy en TD Mashau.
JJJJJJ.
Ds P Venter rapporteer namens die ad hoc-kommissie.
KKKKKK.
RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
1.1 Opdrag (Handelinge 2006:571)
1.1.1 Die aard van die opdrag wat die Sinode aan die Deputate gegee het, is nie normaal
nie, in die sin dat dit nie in wese ’n nuwe studie-opdrag is wat na die Deputate verwys
is nie.
1.1.1.1 In 2003 het twee Beswaarskrifte gedien wat versoek dat KO, art 69 uitgebrei word
om ook “ander” liedere in die kerk te kan sing (Handelinge 2003:502, 512).
1.1.1.2 Hierdie Beswaarskrifte is deur Sinode 2003 afgewys.
1.1.1.3 Die Sinode het die inhoud van die Beswaarskrifte as studie-opdrag aan
Studiedeputate gegee.
1.1.1.4 Die Rapport van die Studiedeputate (Deputate Leerstellig) het in 2006 gedien
(Handelinge 2006:557) en word hieronder ingevoeg (vgl. 1.3).
1.1.1.5 Sinode 2006 het die Studierapport vir aanbeveling na ’n Kommissie verwys.
Hierdie ongepubliseerde Kommissierapport word ook hieronder ingevoeg (vgl. 1.3).
1.1.1.6 Vanweë tydnood tydens Sinode 2006 kon hierdie saak nie afgehandel word nie en
is derhalwe na hierdie Deputate verwys.
1.1.2 Die Deputate oordeel dat die Deputaterapport en die ongepubliseerde
Kommissierapport wat op Sinode 2006 gedien het, die inhoud van die twee
Beswaarskrifte van 2003 genoegsaam verdiskonteer het en daarom nie de novo deur
hierdie Deputate in behandeling geneem is nie.
1.1.3 Die aanvaarding van 1.1.2 bring mee dat hierdie Deputate sy opdrag so verstaan het
om die inhoud van die Deputaterapport (2006) asook van die ongepubliseerde
Kommissierapport (2006) te beoordeel en ’n aanbeveling aan Sinode 2009 te maak.
1.2 Die saak waaroor dit gaan
1.2.1 Hierdie saak gaan enersyds oor die Gereformeerde standpunt dat ons in die kerke
alleen die liedere sing waarvan die teks in die Bybel is en andersyds oor die vraag of
ons tog ook liedere in die kerke kan sing wat die leerstellige, openbaringshistoriese
lyne en gedagtes van die Skrif verwoord. Indien laasgenoemde weg opgegaan word,
sal dit noodwendig tot gevolg hê dat KO, art 69 gewysig moet word.
1.3 Vergelykende aanbieding van Rapporte (Sinode 2006)
1.3.1 Die Deputate ag dit noodsaaklik om die Deputaterapport van 2006 sowel as die
ongepubliseerde Kommissierapport van 2006 vergelykenderwys te stel sodat die
Sinode die saak behoorlik kan beoordeel. Die oorspronklike redigering en numerering
van die Deputaterapport asook die Kommissierapport is deurgaans behou. Die
ongepubliseerde Kommissierapport, wat telkens kommentaar lewer op elke
aspek van die Deputaterapport, word deurgaans hieronder in blokke na verwys.
Besluit: Kennis geneem van 1.1.1 tot 1.3.1.
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***DEPUTATE- EN KOMMISSIERAPPORT VAN SINODE 2006 BEGIN HIER***
1. Opdrag
1.1 Nasionale Sinode GKSA 2003 het twee sake na bogenoemde Deputate verwys,
t.w.
1.1.1 Die twee Beswaarskrifte van Partikuliere Sinode Randvaal oor KO, art 69 (vgl
artt 21.4 en 21.5; Handelinge 2003:502-527).
KOMMISSIERAPPORT
2.4 Aanbevelings
2.4.1 SAKE OM VAN KENNIS TE NEEM (AA 15.18 P 700) Deputate Leerstellig – Skrifen belydenisgetroue lied
2.4.1.1 Die Deputate het hulle opdrag so verstaan om alleen kennis te neem van die twee
Beswaarskrifte van Part Sinode Randvaal. Dit blyk in lyn te wees met die besluite van 2003
p512 artikel 6.3, en p527 punt I. Die Sinode 2003 het nie gevolg gegee aan die
Beswaarskrifte nie, maar dit verwys na die Deputate om in ag te neem met hulle studie.
2.4.1.2 Die Sinode neem kennis van die studie gedoen deur die Deputate Leerstellig.
1.1.2

Besluit 6.2.2, Handelinge 2003:645, oor Rapport Deputate Liturgiese Sake.
Bogenoemde Deputate het hulle opdrag soos volg verstaan: Om die Sinode, na
verdere studie deur die Deputate, te adviseer oor die diensbaarheid van Skrifen Belydenisgetroue liedere in die kerke (w.o. 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, Handelinge
2003:645) te beoordeel nie, wel om deeglik kennis te neem van die inhoud
daarvan.
Onderstaande studieresultate en prinsipiële aanwysers is verkry deur die
uitvoering van ons opdrag.

KOMMISSIERAPPORT
1. OPDRAG
1.2 Uitvoering van die opdrag
1.2.1 Deurdat hierdie Studierapport eers uitgedeel is met die Aanvullende Agenda, het dit die
beoordeling van die Rapport bemoeilik.
1.2.2 U Kommissie het dus punte aangestip wat ons as leemtes beskou het in die Rapport en
wat na ons mening die wese van die Rapport raak.
1.2.3 Die Kommissie het hulle beredeneringe van die Rapport ingedeel onder die volgende
hoofde: Eksegetiese en teologiese aspekte, historiese en kerkregtelike aspekte en ander
oorwegings.
2. BEREDENERING
2.1 Die Deputate Leerstellig het opdrag gehad om die hele saak van Skrif- en
Belydenisgetroue liedere in die erediens te ondersoek, en om riglyne te stel vir Skrif- en
Belydenisgetroue liedere asook belydenis-identieke en belydenis-berymde liedere.
2.2 Die Deputate het hierdie opdrag uitgevoer en kom gevolglik met aanbevelings dat KO, art
69 gewysig moet word: “In die kerke sing ons Skrif- en belydenis-identieke, Skrif- en
Belydenis-berymde en Skrif- en Belydenis-getroue liedere.”
2.3 Vir duidelikheid word ook die definisie van ’n Skrifgetroue lied gegee (Handelinge
2003:664): “Hierdie lied is ’n toonsetting van ’n vrye lied wat getrou is aan die boodskap van
die Skrif. ’n Mens sou dit ook ’n Skrifmatige lied kon noem (bv. Skrifberyming 26:11; 49; 50 en
talle gesange).”
2.4 Die Kommissie het uitgegaan van die feit dat die Sinode nog nie sy goedkeuring verleen
het vir die wysiging van KO, art 69 nie.
2.5 Die Kommissie is van oordeel dat die voorgestelde wysiging van KO, art 69 belangrike
veranderinge sal meebring vir die Gereformeerde Kerke se siening van die kerklied, en was
van mening dat die Sinode hiervan deeglik kennis sal neem.
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2. Enkele Skrifgegewens in die lig van die vraagstuk oor Skrif- en Belydenisgetroue liedere
KOMMISSIERAPPORT
2.2.1 EKSEGETIESE EN TEOLOGIESE ASPEKTE
2.2.1.1 Daar bestaan ’n leemte in die eksegetiese gedeelte van die studie deurdat alleen
selektiewe bronne aangehaal is wat ’n bepaalde standpunt ondersteun, nl. die van Skrif- en
Belydenisgetroue liedere. Geen bronne is aangehaal wat die teendeel bewys nie.

2.1 Ou Testament
2.1.1 Die Tempeldiens
Die Ou-Testamentiese tempelkultus is onder andere deur sang en instrumentale
musiek gekenmerk. Die Verbondsgod van Israel was beide die inhoud en die
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 en 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 Woordopenbaring (Strydom, 1994:913).

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 met psalmsang afgewissel. Die wyse van sang was meermale
spraaksang, met ander woorde die spreek van bepaalde perikope in ’n verhoogde
spraaktoon. Klaarblyklik was estetiese skoonheid t.o.v. 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 is. 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
2.2.1

Nuwe Testament
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 14:15b26). 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.
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2.2.2

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 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.
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 waarvan moontlik hier
sprake 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 OuTestamentiese 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).
Kortom kan bg. soos volg saamgevat word (vgl. Bingle, 2000:76-77):
(a) Ou-Testamentiese Psalms (of liedere wat Psalms as voorafgaande prototipes
het);
(b) 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);
(c)
Spontane, meer algemene reaksies (wat ook minder direk op OuTestamentiese 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.
KOMMISSIERAPPORT
2.2.1.2 [Die aanhaal van selektiewe bronne] word bewys deurdat die gevolgtrekkings op
grond van die eksegese van die Deputate Liturgies verskil. Die Deputate Leerstellig sien in
Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 Skriftuurlike motivering vir die sing van Skrif- en
Belydenisgetroue liedere, terwyl Deputate Liturgies meen hierdie tekste gebied of verbied nie
Skrif- en Belydenisgetroue liedere nie. Totius deel 7 (1962:136, 137) merk by die bespreking
van Efesiërs 5:18 en Kol 3:16 op: “... die Nuwe Testament ook geen voorbeeld gee van ’n
‘vrye kerklied’ wat in die eerste kerk gesing is. Met ander woorde, die beroep op die Heilige
Skrif ten gunste van die vrye kerklied gaan nie op nie.
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.
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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).
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 Christus-himnes. 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).
KOMMISSIERAPPORT
2.2.1.4 Volgens die Deputate se eksegese (p703, art 2.2.3) van die woord “nuut” in “nuwe
lied” kan ons vandag ’n “nuwe lied” dig na aanleiding van die groot dade van God. Nuwe lied
sou dus hier staan as goedkeuring vir ’n Skrifgetroue lied. C Westermann deel 1 (1997:397)
verklaar in sy Teologiese woordeboek dat die woord “nuut” soos bv gebruik in die Psalms nie
die betekenis het van ’n nuwe teks of melodie nie, maar dat die groot dade van God in ons
sang weerklank moet vind.
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
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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, 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.
KOMMISSIERAPPORT
2.2.1.3 Die Deputate se gevolgtrekking (p703, art 2.3.2) skep verwarring as die woord
“inspirasie” gebruik word. Indien daarmee bedoel word dat ons liedere wat deur die Gees
geïnspireer is vandag kan maak, onafhanklik van die Woord, verval die onderskeid tussen
Kanon en nie-Kanon.
3. Enkele lyne oor die Skrif- en Belydenisgetroue, vrye lied in die Kerkgeskiedenis
KOMMISSIERAPPORT
2.2.2 Historiese en kerkregtelike aspekte – artikel 69 KO
2.2.2.1 ’n Leemte in die studie is dat dit gedoen is vanuit ’n gesigspunt waarin alleen gekyk is
na die herkoms, moontlikhede en kriteria vir die Skrif- en Belydenisgetroue lied. Op grond
daarvan kom die Deputate met ’n aanbeveling om KO, art 69 te wysig. Daar is geen verweer
voorsien vir die behoud van KO, art 69 in sy huidige vorm nie.
2.2.2.2 Die studie vra gevolglik vir ’n wesentlike wysiging van KO, art 69 sonder grondige
inagneming van die kerkhistoriese agtergrond waarom KO, art 69 in die Kerkorde opgeneem
is.
2.2.2.3 Die wesenlike aspek van KO, art 69 wat geraak sal word deur die voorgestelde
wysiging daarvan, is dat die Gereformeerde Kerke ’n ander benadering sal volg ten opsigte
van die beginsel wat vir die kerklied gegeld het.
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 19de 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.
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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 i.v.m. gebedslied; en 4.1, 7.2, i.v.m. 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 Scripturabeginsel van die Reformasie heelhartig onderskryf. Kuyper (1911:58) huldig
byvoorbeeld die standpunt dat daar geen gebod in die Skrif is om 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 bo-aan 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 6de 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).
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3.3.2.1.2

3.3.2.1.3

[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.]
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 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).
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 Bitinië 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) in sy uitspraak teen Paulus van Samosata
veroordeel.
Veral Ambrosius het in die 4de 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).

KOMMISSIERAPPORT
2.2.2.4 In die Deputaterapport word die hymnes van Ambrosius aanbeveel as
voorbeelde van vrye liedere, Skrif- en Belydenisgetroue liedere. Histories was hierdie
liedere van Ambrosius verdag. Lang (1941:47) stel: “These hymns were songs of
praise, devotion and thanksgiving. They reflect the favourite theme of Stoic-Platonic
philosophy, which flourished in the time of the early church – namely, the beauty of
the cosmos ...”
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
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3.3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

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 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.”
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).
Gevolgtrekkings
Uit bogaande kort historiese oorsig, veral uit die vroeë kerkgeskiedenis, kan enkele
gevolgtrekkings met die oog op die opdrag gemaak word:
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 hul 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.
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 van vind plaas) Hy laat die pragtige Skrifgetroue himnes van Ambrosius
en andere (vgl. hierbo) buite beskouing.
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
Konklusie
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Die Kerkgeskiedenis toon aan dat Skrif- en dogmagetroue liedere vanaf die vroegste
kerkgemeenskappe reeds in die erediens gesing is.

KOMMISSIERAPPORT
2.2.2.5 Die Deputate moes in hulle beoordeling van die kerklied byvoorbeeld die onderskeid
tussen die Westerse en Oosterse kerk in ag geneem het: Vanaf die vroegste tyd van die
kerkvaders (2de eeu) is onderskei tussen die lied in die Oosterse kerk en die Westerse kerk
(sien W Apel, Harvard Dictionary of Music, 1951:105). Die Oosterse kerk het die weg
opgegaan om die sg. Skrifgetroue en Belydenisgetroue lied (vrye lied) naas die Psalms te
sing en daarom was die Christelike hymnes so geliefd in die Oosterse kerk. Die Westerse
kerk het die weg opgegaan om in die kerk die Psalms te sing en die liedere waarvan die teks
in die Skrif staan.
2.2.2.6 Die Deputate verreken nie hierdie twee lyne in die kerkgeskiedenis genoegsaam nie.
Vanaf die tyd van die Reformasie het hierdie twee lyne voortgegaan sodat daar selfs in die
kader van die Reformasie die kerke was wat naas die Psalms, Skrifberymings (Skrifberymde
liedere) en Belydenisberymde liedere ook die Skrif- en belydenisgetroue lied (vrye
lied/gesange) gesing het.
2.2.2.7 Die Gereformeerde Kerke in SA, wat stam uit die Calvinistiese Reformasie, het egter
nie die weg van die Oosterse kerk opgegaan nie, maar gekies vir die weg van die Westerse
kerk (Augustinus) waarin die berymde teks van die Woord asook die teks van die belydenis
die inhoud van die lied vorm. Kerkorde, art 69 is die vertolking van hierdie beginselstandpunt
van die Calvinistiese Refomasie t.o.v. die kerklied.
2.2.2.8 Wanneer die Gereformeerde Kerke KO, art 69 wysig om ook Skrif- en
Belydenisgetroue liedere te sing, word dus verander aan die beginsel van KO, art 69 en word
daar oorgegaan tot ’n rigting wat die Gereformeerde Kerke in haar geskiedenis nie gevolg het
nie. Dit is naamlik om meer liedere te sing as die beryming van die Skrif en gedeeltes van die
Belydenis. KO, art 69 se oorspronklike bedoeling by Dordt was juis om die vrye liedere uit die
kerk te weer, omrede die soort liedere dit so maklik daartoe geleen het om die kerke met
dwaalleer te beïnvloed (sien Hooijer, C.1865. Oude Kerkordeningen de Nederlandsche
Hervormde Gemeenten p345, 441, 457).
2.2.2.9 KO, art 69 verwoord die veilige weg t.o.v. die kerklied. Die geskiedenis het geleer dat
dit die veiligste weg is om te bly by die teks van die Woord van God. Afstap van hierdie weg
het menige besware tot gevolg gehad in die kerkgeskiedenis. sodat daar geleer is dat die
weg wat die Calvinistiese Reformasie gevolg het. die veiligste is en beste is en die minste
besware in die kerk ontlok.
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 Drieenig – 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 hulle
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
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4.1.3

die plaaslike eise en omstandighede volkome voldoen aan Bybelse voorbeelde en
riglyne (vgl. Beswaarskrif, Handelinge 2003:507-8).
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).

KOMMISSIERAPPORT
2.2.4 Ander oorwegings
2.2.4.1 Een van die twee versoeke van die twee Beswaarskrifte van Part Sinode Randvaal is
dat die keuring en goedkeuring van die kerklied by die plaaslike kerk moet berus en dat die
Sinode daarna betrek word. Die studie spreek hierdie versoek aan in artikel 4.1.3, p707 van
die Rapport. Hiervolgens is die Studierapport van mening dat die keuring van die liedere by
die Sinode tuishoort en ’n saak is wat al die kerke raak. Volgens die Kommissie is daar op
Sinode 2003 nie gevolg gegee aan die versoek om keuring van liedere aan plaaslike kerkrade
oor te laat nie.
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, p30). 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 (pt 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. pt 2.1, bl503, en pt 2.2.2.1, p506,
Beswaarskrif, Handelinge 2003). So tel die 150 Psalms, die Tien Gebooie, die Onse
Vader, die lofsange van Maria, Simeon en Sagaria en die Apostolicum 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?
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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 (e.a. 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 eredienstoelaatbare-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 (p31; vgl. JHH du Toit, p31; ook 21-30).
4.1.9 Die hoeveelheid en verskeidenheid van kerklike liedere wat deur die eeue in
ooreenstemming met bogenoemde beginsel (pt 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. pt 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.
4.2 Gevolgtrekkings
4.2.1 KO, 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, weereens 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 prinsipe op dieselfde vlak
van Skrifwaarheid en himnologiese kwaliteit. Voorgenoemde impliseer dat daar nie ’n
eerste- en tweedeklas kerklied is nie. Ook nie ’n meer en minder waar lied nie.
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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.
KOMMISSIERAPPORT
2.2.4.2 Die Sinode het reeds in 2003 Belydenis-berymde en Belydenis-identieke liedere
goedgekeur. Die Kommissielede is van oordeel dat meer aandag gegee moet word aan
hierdie lied en dat voorbeelde eers hiervan gegee sal word aan die Sinode om dit te
beoordeel alvorens oorgegaan word tot oorweging van die Skrif- en Belydenisgetroue lied.
Die motivering hiervoor is dat die opdrag om die Skrif- en Belydenisgetroue lied in studie te
neem gekom het na aanleiding van die goedkeuring van die Belydenis-identieke en
Belydenis-berymde lied op Sinode 2003.
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, p68-75; Loots, p31-32). Sommige van hierdie liedere het die tyd
oorleef en word vandag nog steeds deur kerke, onder meer in die Gereformeerde
tradisie, gesing. Hierdie (ou goud) liedere word waardeer as geskenke van God,
deur sy Gees en Woord, aan sy kerk (vgl. Stoop in Loader p29-45; vgl. ook pt 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 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 niePsalmboek-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, p26-29). Die maranata-roep behoort baie sterker in die kerk te weerklink.
Al drie liedsoorte kan hiervoor aangewend word.
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4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.3.6

4.3.7
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

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.
Die GKSA beskik oor min liedere wat geskik is vir huwelikbevestigings, wat soms
tydens eredienste, maar altyd in kerke plaasvind (vgl. KO, art 69).
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, p2729).
Die Skrif- en Belydenisgetroue lied, binne die kategorie van die (nuwe) profetiese lied
(verkondiging en toepassing van die Skrif, d.w.s. aktualisering; vgl. pt 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 uitreikkend 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, pt 3.13.2.5.6, Handelinge 2003:506-510).
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.
Gevolgtrekkings
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).
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.
Die Skrif- en dogmagetroue lied besit veral die besondere voordeel dat dit die OuTestamentiese en Nuwe-Testamentiese openbaring (belofte en vervulling) in een lied
kan verenig.

KOMMISSIERAPPORT
2.2.2.10 By 4.4.3 wat melding maak dat ons in die Skrifgetroue lied moet sing van die
vervulling van die OT in die NT, wys die Kommissie daarop dat van die Skrifberyminge en
Belydenisberyminge ook van God se beloftes sing.
4.4.4
4.4.5

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.
Die kerke beleef ’n wesenlike tekort aan liedere ter viering en uitlewing van die
kerklike jaar, hoop en toekomsverwagting, sakramentbediening, huweliksluitings en
begrafnisse.

KOMMISSIERAPPORT
2.2.2.11 By 4.4.5 word die kerklike jaar as rede aangevoer waarom Skrif- en
Belydenisgetroue liedere ingevoer behoort te word. By die Gereformeerdes het die kwessie
van die kerklike jaar (anders as in ander tradisies) nooit ’n baie belangrike rol gespeel nie,
omdat dit nie ’n instelling van God is nie, maar van die kerk (kyk H Bouwman, Gereformeerde
Kerkrecht, deel 2, 1975:484).
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.
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KOMMISSIERAPPORT
2.2.2.12 Die uitdrukking in 4.4.6 dat dit ’n neccesitas is dat Skrif- en belydenisgetroue liedere
gesing behoort te word, is na die mening van die Kommissie te sterk gestel. H Bouwman deel
2 (1975:511) haal die Sinode van Arnhem in 1930 aan waar hulle in hulle studie aangetoon
het dat “goeie skrifmatige gesange” nie ’n neccesitas vir die kerk is nie.

KOMMISSIERAPPORT
2.3 Bevindings
2.3.1 Die Deputate toon nie aan dat daar Skrifgronde bestaan vir die Skrif- en
Belydenisgetroue
lied/vrye lied nie.
B
2.3.2 Die Deputate het belangrike kerkhistoriese gegewens oor die kerklied nie verreken nie.
2.3.3 Die Deputate het nie aangetoon hoe die beginsel van KO, art 69 wesenlik verander sal
word as die Skrif- en Belydenisgetroue lied ingevoer word nie.
2.3.4 Die Deputate gebruik historiese gegewens oor die vrye lied ter ondersteuning van die
Skrif- en Belydenisgetroue lied en dit veroorsaak verwarring.
2.3.5 Daar is geen aanduiding dat vorige besluite van Sinodes oor KO, art 69 verdiskonteer is
nie.

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 (p538-9), 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.
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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.
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. Handelinge 1955:65, art 163,2(a), 1,2,3 en 4).
6. Aanbevelings
Die Deputate beveel aan:
6.1 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;
6.2 Dat die beginsels en riglyne vir Skrifberyminge soos goedgekeur en bevestig deur
Nasionale Sinode 1994 (p538-9) in die geredigeerde vorm (vgl. pt 5) goedgekeur word
vir Skrif- en Belydenisidentieke, Skrif- en Belydenisberymde, en Skrif- en
Belydenisgetroue liedere wat in die kerke gesing word;
6.3 Dat hierdie besluite deurgegee word aan kerke met wie ons kerkverband onderhou.
KOMMISSIERAPPORT
2.3.2 SAKE WAT GOEDGEKEUR MOET WORD
2.3.2.1 Dat die Sinode nie die aanbevelings van die studie, nl. om die Skrif- en
belydenisgetroue liedere in die eredienste in te voer, aanvaar nie en KO, art 69 gevolglik nie
gewysig word nie.
2.3.2.2 Dat die Deputate Liturgie [opdrag] ontvang om voorbeelde van Belydenisberymde en
Belydenisidentieke liedere aan die Sinode 2009 voor te lê.
***DEPUTATE- EN KOMMISSIERAPPORT VAN SINODE 2006 EINDIG HIER***
1.4 Bevindinge
1.4.1 Twee standpunte
1.4.1.1 Alhoewel daar ook ’n Minderheidskommissierapport tydens Sinode 2006 gedien het,
is daar nie formeel mee rekening gehou in hierdie Rapport van ons wat nou voor
Sinode 2009 dien nie, omdat die Minderheidskommissierapport van 2006 die
Deputaterapport van 2006 se standpunt onderskryf. Gevolglik bevind die Deputate
uit relevante stukke dat daar twee standpunte rakende hierdie saak is, soos
verteenwoordig deur die Deputaterapport van 2006 en die Meerderheidskommissie-
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rapport van 2006 (wat albei hierbo uiteengesit is), t.w. ’n standpunt wat voorstel dat
KO, art 69 gewysig moet word om ruimte te skep vir Skrif- en Belydenisgetroue
liedere in die erediens, en ’n standpunt wat vra vir die behoud van die bestaande
beginsel soos vervat in KO, art 69.
1.4.1.2 Hierdie standpunte word duidelik verwoord deur die aanbevelings van
onderskeidelik die Deputaterapport van 2006 en die Kommissierapport van 2006:

DEPUTATERAPPORT 2006
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.

KOMMISSIERAPPORT 2006
Dat die Sinode nie die
aanbevelings van die studie, nl. om
die Skrif- en Belydenisgetroue
liedere in die eredienste in te voer,
aanvaar nie en KO, art 69 gevolglik
nie gewysig word nie.

1.4.1.3 Die Deputate bevind dat die Kommissierapport van 2006 inderdaad bepaalde
leemtes in die Deputaterapport van 2006 uitgewys het (vgl. 1.2.2 van die
Kommissierapport 2006) wat enkele verdere opmerkings noodsaak.
1.4.2 Beginselstelling
Die beginselstelling oor die lied in die kerk hou in dat (a) die definisie wat die
belydenis gee t.o.v. die betekenis van die 2de Gebod asook (b) van die inhoud van
ons gebedsdiens wat voor God welgevallig is, is wesentlik en kom daarop neer dat
ons die Here volgens sy Woord moet dien en nie volgens eie goeddunke nie.
1.4.3 Historiese agtergrond
Een van die leemtes wat die wese van die saak raak, is die gebrek aan ’n
weldeurdagte aanbieding van die historiese agtergrond van KO, art 69. Die
Kommissierapport van 2006 het tereg die aandag gevestig op hierdie leemte (kyk
Totius, Eerste Uitgawe 1977. Versamelde Werke. Vol 3, p347-389):
1.4.3.1 Calvinisties versus Luthers: Die beginselstelling (1.4.3) stel ’n besondere eis vir
die vraag waar materiaal vandaan gehaal word vir die kerklied. Die twee
toepassings van die beginsel word gesien in die tyd van die Reformasie met aan die
een kant die sogenaamde Lutherse benadering wat ten gunste is van die
Skrifgetroue lied, teenoor die Calvinistiese benadering wat kies vir die teksgetroue
Skriflied.
1.4.3.2 Sinode van Dordtrecht: Die bewoording van KO, art 69 dateer terug tot by die
Sinode van Dordtrecht terwyl die basiese ordereël teruggaan in die geskiedenis van
die Reformasie via Middelburg, Emden, en Wesel tot by die Psalmboek van
Geneve. Voetius het by Dordt deel gehad aan die formulering van die artikel terwyl
hyself, asook latere kerkregtelikes (o.a. Bouwman) kommentare hieroor geskrywe
het. Die belangrike punt uit hierdie werke is dat die bewoording van KO, art 69 nie
die beginsel van kerksang as sulks beskryf nie, maar ’n spesifieke toepassing
daarvan, veral na aanleiding van die felle kerkstryd uit daardie tye. Aangesien vele
dwaalleraars (op daardie stadium met besondere verwysing na die Remonstrante)
die beginsel dat die kerklied Skrifgetrou moet wees, as ’n opening gebruik het om
hulle dwalinge in die kerk in te voer, is telkens gekies en by Dordt 1618-19 as
ordereël opnuut vasgelê om slegs liedere te sing waarvan die teks self in die Skrif
staan. Nadat hierdie enkelvoudige reël nog so in die Handelinge van die Nasionale
Sinode van Dordtrecht 1578 gestaan het (verwys Biesterveld en Kuyper, 1905:118),
het daar by die weergawe van die Kerkorde van 1618-19 ’n nadruklike byvoeging by
art 69 gekom: “Alle anderen gesanghen salmen uyt de Kercken weren, ende
daerder eenighe albereets inghevoert zijn, salmen de selve, met de
ghevoegelijckste middelen afstellen” (aangehaal uit Biesterveld en Kuyper, Kerkelijk
Handboekje, 1905, p245).
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1.4.3.3 Argumente van JD du Toit: ’n Weergawe van die historiese verloop van die orde
betreffende die kerksang is deur JD du Toit in verskeie uitgawes van Die Kerkblad
1931 gegee, waarin hy hoofsaaklik ’n opsomming met kommentaar gegee het van
die Rapport wat Deputate oor die kerkgesang by die Sinode van die GKN, Arnhem
(1930) ingedien het (kyk sy versamelde werke deel 3, p357 ev).
Argumente ten gunste van die sing van liedere in die kerk waarvan die teks self uit
die Skrif kom, wat die Deputaterapport nie weerlê nie, is onder meer:
(a) dat die veiligheid van sulke liedere lê daarin lê dat hulle deur die Heilige Gees
self vir sy kerk gegee is;
(b) dat geen ander liedere op dieselfde vlak kan wees as die liedere waarvan die
teks self deur die Heilige Gees geïnspireer is nie;
(c) dat sulke liedere, wanneer dit teksgetrou omdig is, die beste liedere is wat die
kerk tot Gods eer en haar eie behoud kan sing;
(d) dat die Skrifliedere, waarvan die Psalms die grootste deel uitmaak, alle
moontlike situasies en belewenisse wat gelowiges kan hê bedek en dat geen
bykomende liedere noodsaaklik is nie;
(e) dat die Skrifliedere almal wesentlik die volle raad van God bevat, ook vir die
gelowiges van die Nuwe Testament, sodat besware dat dit op een of ander
wyse leemtes het wat deur ander liedere aangevul moet word, nie geldig is nie.
Skrifliedere het altyd die voordeel dat hulle binne die konteks van die hele Skrif
ontstaan het, verstaan moet word en so deur die kerk gebruik moet word.
Hierteenoor is dit die wesentlike gevaar van alle ander vrye geestelike liedere
dat dit die raad van God eensydig kan bedek, en nie binne die (grammatieshistoriese) konteks van die Bybel self lê sodat dit daarbinne verstaan kan word
nie.
1.4.3.4 Nederlandse Kerkgeskiedenis: In die verloop van die Nederlandse
Kerkgeskiedenis het dit (ondanks KO, art 69) so gebeur dat binne die
Gereformeerde/Hervormde Kerke telkens weer van hierdie reël afgewyk is (verwys
na die tyd van die Afskeiding 1834 en van die Doleansie 1886) tesame met die
gepaardgaande deformasie van die godsdiens. Met die reformasieprosesse wat
daarna gevolg het, het die kerke telkens weer teruggekom na die ordereël van art
69. In die argument van Kuyper – ook al is die geskiedenis nie die norm vir die kerk
nie – is dit tog noodsaaklik en wys dat ons leer uit die les van die geskiedenis.
1.4.3.5 Historiese verloop in GKSA: Die posisie waar die GKSA nog al die jare t.o.v. die
saak gestaan het, kan met ’n verwysing na die historiese herstigting van die
Gereformeerde Kerke aangedui word. Die sentrale plek wat die stryd om die kerklied
by die ontstaan van die GKSA gehad het, kan nie oorgesien word nie. Gevolglik
behoort ook gekyk te word na verskeie Sinodebesluite tot by die jongste waar
prinsipiële voorskrifte gegee was vir die daarstelling en beoordeling van
Skrifberymings en Psalmomdigtings.
Dit is belangrik om kennis te neem daarvan dat die standpunt en toepassing van
KO, art 69 deur die GKSA nog altyd as Skrif-en-Belydenisgetrou aanvaar is en
ofskoon dit al dikwels van verskillende oorde af bevraagteken is, dat die teendeel
daarvan nog nooit bewys is nie. Die Beswaarskrifte wat as onderbou van die vorige
Studiedeputate by die Sinode gedien het, is ordelik afgewys. Die Kommissierapport
wat die Studiedeputate se werk beoordeel (en wat weens die tydnood nie in 2006
behandel kon word nie), het geldig aangedui watter leemtes in die Studierapport
was en waarom die aanbevelings daarvan nie aanvaar kan word nie.
1.4.4 Kriteria
In die Deputaterapport van 2006 is ’n verdere groot gemis die afwesigheid van ’n
behoorlik uitgewerkte Skriftuurlike standaard (meetstok/definisie) waaraan kerklike
liedere gemeet kan word.
1.4.4.1 Die Deputate voel dat selfs die bestaande beginsels en kriteria vir Skrif- en
belydenisidentieke en Skrif- en belydenisberymde liedere (hoewel dit suiwer en
sober geformuleer is) steeds nie genoegsame definisie bied vir die keuring van
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potensiële nuwe liedere wat in die kerke gesing word nie. Die twee helder vereistes
is tans dat die omdigtings getrou aan die Bybelteks asook aan die Belydenis moet
wees (Handelinge 1994:538). Tog bied hierdie kriteria steeds groot ruimte vir
subjektiwiteit, aangesien daar ’n groot verskeidenheid van maniere is waarop hierdie
kriteria ingeklee kan word. Aspekte wat nader omskryf behoort te word, is onder
andere:
1.4.4.1.1 Verdiskontering van die eksegetiese en hermeneutiese reëls
1.4.4.1.2 Verrekening van die volledige openbaringsgeskiedenis
1.4.4.1.3 Verrekening van die beginsels van die Gereformeerde erediens
1.4.4.1.4 Vereistes vir die geskikte taal en melodie vir die kerklied
1.4.4.1.5 Verrekening van die afwykings wat uit die loop van die kerkgeskiedenis deur die
kerklied tot deformasie van die godsdiens bygedra het en wat vermy moet word.
1.4.4.2 Solank as hierdie leemte voortduur, is dit gepas om die ordereëling van KO, art 69
te behou soos dit tans is.
1.4.4.3 Voordat daar nie in die praktyk ’n omvattende beginselontwerp gebore word wat
geld vir alle liedere (bestaande en nuut) nie, is dit ondenkbaar om die versigtige
ordereëling van KO, art 69 te verander om liedere toe te laat wat nie behoorlik
gemeet en getoets kan word nie.
Besluit: Kennis geneem van 1.4.1.1 tot 1.4.4.3.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Aanbevelings
In die lig van die bevindinge beveel die Deputate aan:
2.1.1 dat die redaksie van KO, art 69 nie gewysig word nie;
2.1.2 dat die Sinode oorweging daaraan skenk om, in die lig van 1.4.4.2 en 1.4.4.3,
Deputate aan te wys om ’n omvattender beginselontwerp te formuleer waaraan
bestaande en nuwe liedere gemeet en getoets kan word.
Besluit: Kyk Rapport van ad hoc-kommissie.
LLLLLL.
RAPPORT VAN DIE AD HOC-KOMMISSIE
Die Sinode keur die volgende aanbeveling goed:
a. KO, art 69 se formulering beklemtoon die belangrikheid van Skrifgetrouheid ten opsigte
van die liedere wat in die erediens gesing word.
b. KO, art 69 kan gewysig word soos enige ander artikel ooreenkomstig KO, art 86.
c. Die Sinode is bewus van en erken die gegewe dat daar tans verskillende praktyke in die
kerke is met betrekking tot wat in die erediens gesing word. Die Sinode is ook bewus van
die noodsaaklikheid om eenheid te behou en te bevorder ten spyte van die verskille, en
wys derhalwe Deputate aan met die volgende opdrag:
3.1 Om met inagneming van vorige Sinodebesluite (GKSA Potchefstroom en
Middellande), die Deputaterapport en die Kommissierapport van 2009, ’n omvattende
beginselontwerp te formuleer waaraan bestaande en nuwe liedere getoets kan word.
3.2 Om ’n moontlike wysigingsformulering vir KO, art 69 voor te stel vir oorweging deur die
Sinode.
d. Hierdie Deputate moet verteenwoordigend uit alle kerke saamgestel word.
e. Die Sinode moedig kerke, waar ander praktyke gevolg word (kyk 3 hierbo), aan om
Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere aan die Deputate voor te lê vir
beoordeling deur die volgende Sinode.
Besluit: Besluit goedgekeur. Die Deputate se naam is Deputate vir Liturgiese Sake.
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22.4 RAPPORT STUDIEDEPUTATE – VRAAGSTUKKE ONDERLIGGEND
AAN BESWAARGRONDE 2001-OMDIGTING (Artt 54, 318)
MMMMMM.
NNNNNN.
OOOOOO.

Ds PA Coetzee lewer die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 2.
Ds AH Steyn rapporteer namens Kommissie Liturgiese Sake 2.

PPPPPP.
RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2006:740)
Studiedeputate word aangewys om:
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
in die behandeling van die studie al die betrokkenes soos in die goedgekeurde voorstel
genome se oorwegings aan te hoor en in hulle studie en aanbevelings te
verdiskonteer.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 en 1.2.
2. Bevindinge van Deputate oor onderliggende sake
Na indringende gesprekke met al die betrokkenes bevind die Deputate dat die volgende
sewe punte as onderliggende vraagstukke geïdentifiseer kan word.
Wat moet weergegee word?
Wat moet weergegee word van die Hebreeuse grondteks in ’n omdigting of beryming?
Moet ons in die omdigting/beryming teruggaan na die grondteks, of kan die omdigter
uit eie keuse ’n seleksie maak van stof wat hy wil gebruik? Uit bogenoemde kom die
onderliggende beswaar dat die grondteks nie ten volle gebruik is in die 2001omdigting nie.
Motivering
Weglatings van teksmateriaal in die omdigting is ’n wesenlike probleem. Daarmee
saam die nie-onderskeidende weergee van die Naam van die HERE. As ons sê dat die
hele OT Messiaans is (en bely dat Christus in die hele OT aan die woord is), hoe kan
ek iets weglaat?
Wat is Messiaans?
Wat is Messiaans of nie?
Kom Christus se profeetskap tot sy reg?
Motivering
Wat presies word bedoel met die Messianiteit van die Skrif, in besonder die Ou
Testament, nog meer in besonder die Psalms? Die term direk/indirek Messiaans werk
met ’n ander onderskeiding as die Skrif en die Belydenis. Gevolglik verhelder dit nie
die vraagstuk insake die Messianiteit van die Psalms nie.
Die eer van Christus en sy Gees word op verskillende wyses beroof. Christus se
hoogste Profeet- en Leraarskap (HK, So 12) kom bv. in gedrang wanneer sy
uitdruklike uitsprake oor Hom in die Nuwe Testament, veral wat Hyself getuig, in die
Psalms nie as finale, bindende gesag aanvaar word nie.
Hoe moet die Messiaanse weergegee word?
Hoe moet die Messiaanse weergegee word? Word hier korrek Christologies
omgegaan met die Messianisiteit?
Motivering
Net soos by die vorige punt beredeneer is, kom Christus se hoogste Profeet- en
Leraarskap (HK, So 12) in gedrang wanneer sy uitdruklike uitsprake oor Hom in die
Nuwe Testament, in die omdigting van Psalms nie as finale, bindende gesag aanvaar
word nie. Hierdie uitsprake is nie net wat Christus oor Homself sê nie, maar ook wat
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die apostels getuig van Hom uit die Psalms, veral in Handelinge. Kan (of mag) ons die
Psalms sing asof ons nog in die Ou-Testamentiese bedeling is?
Hantering van Christus se gesagvolle uitsprake oor Homself.
Die hantering van Christus se gesagsvolle uitsprake in die Woord bly ’n onderliggende
probleem. Hoe word Christus se uitsprake verreken?
Wat sê Christus oor Homself?
Motivering
Die Nuwe-Testamentiese uitspraak is ’n bindende uitspraak.
Christologies word konsekwent anders omgegaan in die omdigting as wat in die
Belydenisskrifte met Christus en sy gesag omgegaan word. Daar word nie
genoegsaam omgegaan met die Belydenis oor die Christologiese karakter soos wat in
die Belydenisskrifte gedoen word nie.
Die vroeë kerk het nog altyd gewerk met die gesag van Christus en hoe daar
omgegaan word met die gesag van Christus. In die omdigting word anders daarmee
omgegaan.
Verhouding OT en NT
Die verhouding tussen die OT en NT is ’n belangrike saak in die verstaan en beryming
van die Psalms. ’n Probleem word ondervind met ’n stelling soos: Om die Nuwe
Testament se gebruik van ’n teks as uitgangspunt by die lees van ’n gedeelte uit die
Ou Testament te neem, is om op die weg van Marcion, die allegoriste en die liberale
teologie te beweeg. Dit geld ook van Messiaanse gedeeltes soos Jesaja 53 en Psalm
110. ’n Verwante probleem is dat die Gereformeerde eksegetiese uitgangspunt nog
nooit was hoe sou die eerste hoorders dit verstaan nie, maar wat sê die Here? Om by
laasgenoemde uit te kom, word in die eksegetiese metode eerstens na die direkte
konteks en ko-teks van die Skrifgedeelte (bv. ’n Psalm) gekyk, maar ook na die groter
Skrifverband binne die bepaalde Bybelboek en Testament, asook in die hele Skrif. Om
dus in die omdigtingsresultaat van die grondteks af te wyk en dit oor die boeg van die
oorspronklike hoorders te gooi, terwyl dít afwyk van wat die Heilige Gees dáár in die
grondteks en uitdruklik ook elders oor die bepaalde teks gesê het, stem nie met die
Gereformeerde Belydenis ooreen nie.
Wyse van keuring van omdigting
Hoe moet die kerke gesamentlik ’n besluit neem oor wat vir gebruik aanbeveel word?
’n Onderliggende probleem is dat die omdigting te gou beskikbaar gestel is, sonder die
nodige toetsing deur die kerke, slegs deur Deputate en Kommissies en nie die volle
Sinode nie.
Motivering
’n Selfstandige Skriftuurlike beoordeling van die 2001-omdigting, buiten dié wat deur
die Deputate gedoen is wat betrokke was by die werk aan die 2001-omdigting, het nog
nie plaasgevind nie. Die Deputate was dus regter in eie saak. Die verskil in die
hantering van die Afrikaanse Psalmberyming in 1936 gee ’n duidelike aanduiding van
hoe eerder te werk gegaan moes word. Die Afrikaanse Psalmberyming is in 1936
aanvaar (aksepteer) en daar is besluit “om die approbasie daarvan tot die
eersvolgende Sinode uit te stel” (Acta 1936:142).
Hantering van besware tydens Sinode 2003 en daarna
Sinode 2003 en 2006 het die besware en Beswaarskrifte wat teen die 2001-omdigting
gedien het, afgekeur sonder dat die inhoud daarvan na behore beantwoord en/of
weerlê is.
Daarbenewens is dit geweeg deur dieselfde persone wat betrokke was by die
omdigting. Kan jy regter in jou eie saak wees? Verder skep die wyse van hantering van
Beswaarskrifte in die algemeen ’n probleem, wat ook betrekking het op besware teen
die omdigting.
Motivering
Die wyse van hantering van Beswaarskrifte, nl. dat die Beswaarskrif nie behandel word
nie, maar die Kommissierapport oor die Beswaarskrif, veroorsaak dat belangrike
kernelemente van die Beswaarskrif verlore gaan. Die vrees tydens Sinode 2006 was
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dat die implikasie van ’n Beswaarskrif wat sou slaag oor die omdigting, die hele
omdigting dan ook daarmee heen is. (Die gebeure met die geslaagde Beswaarskrif oor
die 2003 Sinode besluit insake die vrou in die diakenamp, was vars in die geheue van
die Sinodegangers.) Dit het volgens die mening van die betrokkenes ’n bepaalde
bydrae gelewer om die objektiwiteit van besluite te beïnvloed.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.7.
3. Beredenering
Uit bogenoemde bevindings is die Deputate oortuig dat daar wel prima facie getuienis
gelewer is dat besware twyfelagtig hanteer is en dat bogenoemde onderliggende sake
wel gewig dra. Die vraag is egter of die Deputate die sake aan die orde kan stel op die
tafel van die Sinode 2009.
Die Deputate is onder die indruk van die erns van die saak. Die onderliggende sake bly
problematies vir die persone wie se besware nie geslaag het nie. Die besluit van
Sinode 2003 dat die gebruik van die 2001-omdigting met inagneming van KO, art 69
aan die oordeel van die plaaslike kerk oorgelaat word, dwing geen lidmaat of kerk om
die 2001-omdigting te sing nie. Daar kan wel beredeneer word dat ’n saak soos die
Psalmberyming volgens KO, art 30 nie op dié wyse oorgelaat moet word aan die
oordeel van plaaslike kerke nie. Die eenheid in diens en liturgie kom hierdeur in
gedrang, wat nie so behoort te wees nie.
Die kerkordelike weg van KO, art 31 en 46 is juis daar om sake ordelik op die tafel van
meerdere vergaderings te kry. Sou die Deputate ’n ander weg aanbeveel in hierdie
Rapport, sal hierdie ordelike weg in gedrang kom.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.
4. Aanbevelings
Dat kerklike vergaderings weereens gewys word op die erns van regspraak in
vergaderings, omdat die kern van regspraak om die regverdige God se eer gaan.
Dat lidmate wat beswaar het teen die 2001-omdigting die kerklike weg van KO, art 31
en/of art 46 moet volg, om die sake ordelik op die tafel van meerdere vergaderings te
bring.
Besluit: Goedgekeur.
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22.5 BESWAARSKRIF 1 – BR N VAN DER DUSSEN TEEN ’N BESLUIT
VAN SINODE 2003 (Artt 19, 43, 256)
QQQQQQ.
Die Beswaarskrif word as gestel beskou.
RRRRRR.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 6.
SSSSSS.
Die Sinode neem kennis van die beswaarde se versoek tot ’n
videokonferensie waarop die Sinode die Moderamen se besluit kondoneer dat hierdie
versoek nie toegestaan word nie.
TTTTTT.
Dr AL Rheeder rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 6.
UUUUUU.
BESWAARSKRIF
Besluit waarteen beswaar gemaak word
Soos gevind op die web by http://www.gksa.co.za/sinode2003/liturgies/rapport.htm
Die RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LITURGIESE SAKE dien, en word na ’n
Kommissie van advies verwys.
Die Kommissie van advies verdeel en ’n Minderheids- ’n Meerderheidsrapport volg.
Ten opsigte van die Minderheidsrapport word besluit:
“E. Besluit: Die Minderheidsrapport word deur die Sinode afgestem.”
Dit is hierdie besluit waarteen beswaar gemaak word.
Die Minderheidsrapport is nie in die Handelinge opgeneem nie, en is vanaf die
Administratiewe Buro verkry. [Vir u gerief is dit aangeheg.]
Daar is geen gronde vir die besluit in die Handelinge opgeneem nie, en sover vasgestel kan
word, geld dieselfde vir die goedgekeurde Notule.
BESWAARGROND 1
Die Sinode kan nie onbegrond afstem nie.
Begronding
Christus is die hoof van sy Kerk. Hy regeer. As ’n Sinode ’n saak afstem sonder begronding
vanuit die Woord of Kerkorde, stel die Sinode die gesag van Christus tersyde (KO, art 31;
HK, SO 19; NGB, artt 27 tot 32).
Die besluit is ook in stryd met Handelinge 4:19 – Menslike gesag heers en nie Skrifgesag
nie.
BESWAARGROND 2
Die Sinode het die Meerderheid- en Minderheidsrapporte ongelyk behandel. Dit is in stryd
met KO, art 84.
Begronding
Uit die Notule is die ongelyke hantering van die twee Rapporte opsigtelik.
In besonder moet daarop gelet word hoe daar oor die Meerderheidsrapport punt vir punt
gehandel is, en dit ook so genotuleer is. Die Minderheidsrapport is nie so gehanteer nie.
Deur die twee Rapporte ongelyk te behandel, het die Sinode toegelaat dat die ampsdraers
wat Meerderheidsrapport ingedien het, oor die lede wat die Minderheidsrapport ingedien het,
heers.
BESWAARGROND 3
Die saak is nie op ’n kerklike wyse behandel nie.
Begronding
2.1 Kerkorde, art 30 bepaal: “Kerklike vergaderings moet alleen kerklike sake en dit op
kerklike wyse behandel.” Hierdie artikel is voortspruitend uit die Belydenis wat die Kerk
is, wie die Hoof van die Kerk is en hoe die Hoof van sy kerk die Kerk regeer. ’n
Kerklike vergadering kan slegs vanuit die Woord regeer. Daarom kan geen kerklike
vergadering ’n saak bloot afstem nie.
2.2 In hierdie geval bevat die Rapport, wat sonder genotuleerde gronde afgestem is,
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2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

gronde wat aan die hand van die Woord en die Kerkorde beoordeel moes gewees het,
en wat weerlê moes word vanuit die Woord en Kerkorde alvorens dit afgestem kon
word.
Die volgende punte in die Minderheidsrapport word as enkele voorbeelde gestel van ’n
werkswyse wat nie as “kerklike wyse” beskou kan word nie:
In die Minderheidsrapport word, met motivering in Bylae 1, gestel: “3.1.1.3 U
Kommissie oordeel dat die werkswyse van die Deputate, soos wat dit deur hulle
gerapporteer word (A16.1), t.o.v. hulle opdrag wat die NB (Nuwe Beryming) betref,
nie ooreenkomstig staande Sinodebesluite in hierdie verband is nie (vgl. 3.1.1.2
hierbo).”
Hierdie is ’n bewering dat die Deputate strydig met KO, art 49 gehandel het. Die
bewering word sonder gronde deur die Sinode afgestem.
In die Minderheidsrapport word gestel: “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.”
Dit is ’n aanklag dat daar ’n element van die skyn van die reg kon wees en gevolglik
teen die Woord soos uiteengesit in HK, So 42.
Die Sinode het versuim om op hierdie klag in te gaan en ondersoek in te stel of die
klagte gegrond is of nie.
In die Minderheidsrapport word gestel: “3.1.1.6: Dieselfde Deputate wat meegewerk
het aan die Nuwe Psalmberyming, het ook hulle eie werk beoordeel.”
Dit is ’n aanklag dat persone toegelaat word om regter in eie saak te wees en
gevolglik strydig met beginsels gestel in KO, art 33. Weereens is daar versuim om die
materie hiervan te beoordeel.
In die Minderheidsrapport word gestel: “3.1 U Kommissie bevind dat daar in die
Rapport (A16.1), spesifiek in “Bylae A” (p271-281) uitgangspunte gestel word wat nie
ooreenkomstig Skrif, Belydenis en Kerkorde is nie”, waarop ’n uiteensetting van die
gronde vir die stelling volg.
Die Sinode versuim om hierdie aanklag te weerlê.
Die Sinode het nagelaat om Bylae 2 van die genoemde Minderheidsrapport tydens
die hantering daarvan te weerlê. Hierdie Bylae handel oor inhoudelike aspekte.
Van hierdie aspekte is moontlik reeds in latere Beswaarskrifte hanteer. Sou die
Sinode egter die kerklike weg gevolg het, sou dit nie nodig gewees het om latere
Beswaarskrifte in te dien nie, en sou die onrus in die GKSA oor die saak moontlik
baie minder gewees het.
Die Sinode het nagelaat om Bylae 3 van die genoemde Minderheidsrapport te
hanteer. Daar kon geen aanduiding in die Notule gevind word dat die Sinode tydens
die hantering van die Minderheidsrapport hierdie Bylae hanteer het nie.
Ofskoon verdere voorbeelde genoem kan word, word die bostaande as voldoende
beskou om aan te toon dat die besluit waarteen beswaar gemaak word op ’n
onbehoorlike wyse geneem is.

Gevolgtrekking
Die “Nuwe Beryming” het die GKSA op ’n onkerklike wyse binnegedring. Die beweringe in
die Minderheidsrapport van onreëlmatighede staan onbestrede.
Versoek
Dat die besluit van Sinode 2003 as strydig met die Woord en Kerkorde bevind sal word, en
dat die Minderheidsverslag volledig weer ter tafel geneem sal word en beoordeel sal word.
Dit hou in dat die besluitneming oor die Meerderheidsverslag uit die aard van die saak ook
heroorweeg sal moet word.
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VVVVVV.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif 1 van br N van der Dussen teen besluit van Sinode 2003.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Beswaarskrif is gerig teen die besluit van Sinode 2003 (Acta 2003:640) oor die
wyse waarop ’n Minderheidsrapport behandel is.
2.2 Die Minderheidsrapport het aanbeveel dat ander Deputate benoem word om uitvoering
aan die staande Sinode besluit (Acta 1994:553) te gee deur elke Psalmomdigting
afsonderlik aan die hand van die grondteks te beoordeel (Minderheidsrapport, 2, pt
4.1).
2.3 Die Kommissie het aan die volgende dokumente aandag gegee: Minderheidsrapport,
die Meerderheidsrapport soos goedgekeur die Sinode 2003 en oorspronklike stukke is
uit die argief verkry en nagegaan.
2.4 Die volgende persone het voor die kommissie kom getuig: Prof HF van Rooy, ds DJ
Bakker en prof PH Fick (aangewysde adviseur).
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.
c. Beredenering
3.1 Agtergrond Beredenering
3.1.1 Op die Sinode 2003 het ’n Rapport van die Deputate Liturgiese Sake gedien.
3.1.2 ’n Kommissie is benoem om hierdie Rapport te beoordeel. Die Sinode het
genoemde Rapport na die Kommissie verwys vir advies.
3.1.3 Na beoordeling van die Rapport deur die Kommissie is daar ’n Minderheid- en
Meerderheidsrapport aan die Sinode voorgehou.
3.1.4 Albei die Minderheid- en die Meerderheidsrapporte is in die Sinode gestel en
behandel (Acta 2003:640, 22.1), en daarna is tot stemming oorgegaan.
3.1.5 Die Minderheidsrapport is afgestem en gevolglik het die Meerderheidsrapport
die besluit van die Sinode geword.
Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.1.5.
3.2 Beswaargrond 1
3.2.1 Beredenering
3.2.1.1 Die beswaarde beweer dat Sinode 2003 die Minderheidsrapport sonder begronding
afgestem het en daardeur die gesag van Christus tersyde gestel het. Dit lei hy uit
die Notule af.
3.2.1.2 Hierdie afleiding is nie korrek nie. Die afwysing van die Minderheidsrapport vind juis
sy begronding in die aanvaarding van die Meerderheidsrapport.
3.2.2 Bevinding
3.2.2.1 Die beswaarde bewys nie dat die Minderheidsrapport sonder begronding afgestem
is nie, aangesien die aanvaarding van die Meerderheidsrapport wat dieselfde
materie behandel het, die grond is vir die nie aanvaarding van die
Minderheidsrapport.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1.1 tot 3.2.2.1.
3.2.3 Aanbeveling
3.2.3.1 Die beswaar word nie gehandhaaf op beswaargrond 1 nie.
Besluit: Goedgekeur.
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3.3 Beswaargrond 2
3.3.1 Beredenering
3.3.1.1 Die beswaarde beweer dat die Meerderheid- en Minderheidsrapporte ongelyk
gehanteer is en dat die lede wat die Meerderheidsrapport gesteun het oor die lede
wat die Minderheidsrapport gesteun het, geheers het.
3.3.1.2 Die Notule (Acta 2003:640, E) toon duidelik aan dat albei die Meerderheid- en
Minderheidsrapport voor die Sinode gedien het. Albei hierdie Rapporte is tot
stemming gebring. Nadat die Sinode die Minderheidsrapport afgestem het en
Meerderheidsrapport vir sy besluit geneem het, is die Meerderheidsrapport punt vir
punt behandel en genotuleer, aangesien dit nou die besluit van die Sinode was.
Hierdie besluit is volgens standaard notulepraktyk genotuleer, terwyl die
Minderheidsrapport wel in die Bylae opgeneem is.
3.3.1.3 Die beswaarde beweer verder dat daar strydig opgetree is teenoor KO, art 84. Die
feit dat albei Rapporte gelyktydig gedien het, bewys dat daar nie geheers is oor ’n
ander nie. Die verdere feit dat die Sinode die Minderheidsverslag afgestem het, is
ook nie ’n bewys dat daar oor enige een geheers is nie.
3.3.2 Bevinding
3.3.2.1 Die beswaarde bewys nie dat die twee Rapporte ongelyk behandel is nie en ook nie
dat art 84 van die KO in gedrang gebring is nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.3.3 Aanbeveling
3.3.3.1 Die beswaar word nie gehandhaaf op beswaargrond 2 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Beswaargrond 3
3.4.1 Beredenering
3.4.1.1 Die beswaarde beweer dat die Minderheidsrapport nie op kerklike wyse behandel is
nie en dat KO, art 30 ingedrang gebring is.
3.4.1.2 Albei die Rapporte is gestel, beredeneer en daar is oor gestem.
3.4.1.3 Die beswaarde maak egter ’n fout, aangesien die Meerderheid- en
Minderheidsrapporte albei deel was van dieselfde saak en dus nie as twee
afsonderlike sake hanteer kon word nie. Die materie waaroor albei die Rapporte
gehandel het, was dieselfde, maar die aanbevelings was wel verskillend.
3.4.1.4 Die Sinode het op ’n kerklike wyse opgetree deur ’n keuse te maak vir die
Meerderheidsrapport wat beoordeel is aan die hand van die Skrif, Belydenis en
Kerkorde. Die KO, art 30 is nie in gedrang gebring nie.
3.4.2 Bevinding
3.4.2.1 Die beswaarde toon nie aan die Sinode in die afstemming van die
Minderheidsrapport KO, art 30 oortree het nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.3 Aanbeveling
3.4.3.1 Die beswaar word nie gehandhaaf op beswaargrond 3 nie.
Besluit: Goedgekeur.
d. Aanbeveling
Die Beswaarskrif word in sy geheel nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
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22.6 BESWAARSKRIF 2 – BR N VAN DER DUSSEN TEEN ’N BESLUIT
VAN SINODE 2003 (Artt 19, 66, 69, 254)
WWWWWW. Die Beswaarskrif word as gestel beskou.
XXXXXX.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 6.
YYYYYY.
Dr AL Rheeder rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 6.
ZZZZZZ.
BESWAARSKRIF
Besluit waarteen beswaar gemaak word
Soos gevind op die web by http://www.gksa.co.za/sinode2003/liturgies/rapport.htm
“3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die 2001-omdigting verdien met reg naas die 1936-omdigting ’n plek in ons kerklike
liturgie/lewe.
Besluit: Goedgekeur.”
Vooraf inligting
In paragraaf 3.2 word die volgende gestel:
“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.”
In die bundel van kommentaar was daar kommentaar betreffende die werkswyse van die
Deputate wat nie aan die Sinode in Bylae A voorgehou is nie.
In besonder
Vanaf Gereformeerde Kerk Die Kandelaar
Kerkordelike besware
“1. Dit bevreem ons dat die Deputate ver voor die keerdatum vir beoordeling en
kommentaar, reeds in Mei 2001 publiek stel (in die voorwoord van die proefbundel):
“Let ook daarop dat die Deputate beplan om by die Sinode van 2003 aan te beveel
dat hierdie beryming, nadat dit goedgekeur is, naas die bestaande “Totius-beryming”
in een bundel gepubliseer word.”
Die Deputate het dus reeds ’n besluit oor die nuwe beryming geneem voordat enige
kommentaar uit die kerke hulle kon bereik het. Blykbaar ag hulle kennisname en
beoordeling daarvan onnodig. Feitlik word hiermee die opdrag van die Sinode 2000,
om die nuwe beryming aan die Kerkrade beskikbaar te stel vir beoordeling en
kommentaar, tersyde gestel. Die bedoeling van dié Sinodebesluit is tog duidelik dat
hierdie beoordeling en kommentaar uit die kerke deur die Deputate oorweeg wou
word alvorens hulle tot ’n besluit en aanbeveling sou kom? Met hierdie handelswyse
maak die Deputate wesenlik die kerke onmondig en daardeur hulle besluit en
aanbeveling ongeldig.”
Vanaf Gereformeerde Kerk Elandskraal
Die Kerkraad van Elandskraal wil u as Deputate graag op die volgende wys:
1. Met verwysing na die Deputate se brief van Mei 2001 wat in die bundel wat aan
alle kerke gestuur is, gepubliseer is, die volgende: Ons haal aan: “Die Deputate
beplan om by die Sinode van 2003 aan te beveel, dat hierdie beryming, nadat dit
goedgekeur is, naas die bestaande Totius-beryming in een bundel gepubliseer word.”
Dit is ons mening dat dit ’n voortydige standpunt-inname deur die Deputate is as
gevolg waarvan gemeentes positief beïnvloed word ten gunste van die nuwe
beryming. Die feit dat die Deputate slegs ’n weergawe van die kommentaar wat uit
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die kerke ontvang word, aan die Sinode gaan voorlê, skep die indruk dat die Deputate
self geen aandag aan die kommentaar gaan skenk nie.
Vanaf Br N van der Dussen
Ope Brief aan die Deputate Invoering Cloete-beryming
Dit is met teleurstelling dat ek in Die Kerkblad van 21 November 2001 moes lees dat
u reeds besluit het wat u aan die Sinode van 2003 gaan aanbeveel.
Dit is kommerwekkend dat u reeds besluit het wat u gaan aanbeveel ten spyte van u
onderneming dat daar tot Februarie 2002 tyd is om kommentaar t.o.v. die omdigting
te lewer.
Dit is onrusbarend dat u reeds besluit het dat daar nie ruimte is vir die beoordeling
van die omdigting Psalm vir Psalm, vers vir vers, woord vir woord nie.
Het dit enige sin om verdere tyd te bestee aan kommentaar, of is die hele oefening
slegs ’n bluf sodat u kan sê dat u u werk gedoen het om u voorafbeslote standpunte
deur te voer?
U openbare uitlatings in Die Kerkblad versterk die indruk wat reeds bestaan dat die
Cloete-beryming deurgevoer moet word ongeag die besware wat bestaan.
In die lig van u openbare uitlatings is dit noodsaaklik dat u die talle beswaardes oor
die omdigting in die GKSA die waarborg verskaf dat u elke beswaar in sy geheel aan
die komende Sinode sal voorlê; dat u elke beswaar na sy meriete aan die Woord en
die Woord alleen sal meet en alleenlik sodanige kommentaar op besware aan die
Sinode sal voorlê.
Dit is onmoontlik om u uitlatings in Die Kerkblad anders te vertolk as synde dat enige
kommentaar wat aan die Deputate gerig word ’n verkwisting van tyd en gawes sal
wees.
Broedergroete
Nico van der Dussen
Dit is noodsaaklik om ter wille van die konteks, asook verdere skrywes in hierdie verband die
volledige kommentaarbundel na te gaan.
Beswaargrond 1
Bogenoemde besware in die voorleggings aan die Deputate stel die werkswyse van die
Deputate in dispuut. Die wese van die besware is dat die Deputate strydig met onder ander
die Woord soos bely in HK, So 42 opgetree het deur vooraf te besluit wat die bevindinge
gaan wees.
Beswaargrond 2
Die Deputate het selektief die kommentaar wat ontvang is aan die Sinode voorgehou deur
nie na die bostaande besware teen die werkswyse in hulle Rapport te verwys nie. Die
hantering van sake op ’n kerklike wyse vereis volkome openlikheid. Dit is nogmaals strydig
met die belydenis soos verwoord in HK, So 42.
Beswaargrond 3
Die Sinode het versuim om deeglik na te gaan dat alle kommentaar na behore deur die
Deputate hanteer is, en gevolglik deur die Sinode gehanteer is.
Die beswaarde erken dat hy, weens tydsgebrek, self ook nog nie volledig deur die bundel
gewerk het en met die Rapport vergelyk het nie. Daar mag gevolglik nog meer voorbeelde
wees waar die Deputate versuim het om die kommentaar na behore en volledig aan Sinode
2003 voor te hou.
U aandag word verder gevestig op die Minderheidsrapport wat stel “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.”
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Daar is geen aanduiding in die Handelinge dat die Sinode wel die volledige bundel
kommentare onder oë geneem het en bevestig het dat die Deputaterapport inderdaad ’n
volledige opsomming daarvan is nie.
Gevolgtrekking
Die besluit is geneem sonder om alle tersaaklike inligting te oorweeg. In besonder is daar nie
aandag gegee of die werkswyse van die Deputate ooreenkomstig die eis van die Woord was
nie, veral waar daar besware betreffende die werkswyse by die Deputate ingedien is.
Die besluite is in stryd met KO, art 30 aangesien die werkswyse wat gevolg is, besonderlik
om reeds voordat kommentaar bekom is, te besluit wat aanbeveel gaan word, nie ’n kerklike
werkswyse kan wees nie.
Versoek
Dat die besluit herroep word, en dat die beoordeling van die werke van vooraf gedoen sal
word met ’n proses sonder enige vooraf-beslote uitkomste.
AAAAAAA.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif 2 van br N van der Dussen teen ’n besluit van Sinode 2003.
Besluit: Kennis geneem.
b.

Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
Die volgende persone het voor die Kommissie getuig: proff HF van Rooy en PH Fick
(aangewese adviseur).
Besluit: Kennis geneem.
c. Beredenering
3.1 Agtergrond beredenering
Die beswaarde beweer dat die Deputate wat by 2001-omdigting betrokke was, nie die
kommentaar wat aan hulle gestuur is, bevredigend verreken het nie. Die beswaarde
begrond hierdie bewering op die voorwoord van die proefuitgawe van die 2001omdigting waarin daar gestel word dat “die Deputate beplan om by die Sinode van
2003 aan te beveel dat hierdie beryming, nadat dit goedgekeur is, naas die bestaande
Totius-beryming in een bundel gepubliseer word”.
Hierdie voorwoord is gedateer Mei 2001 terwyl die keerdatum vir kommentaar uit die
kerke Februarie 2002 was. Hieruit maak beswaarde die afleiding dat die 2001omdigting byvoorbaat reeds deur die Deputate aanvaar is op so ’n manier dat hulle
geen kommentaar na Mei 2001 sal verreken nie. Die beswaarde bevraagteken dus die
keuringsproses waaraan die 2001-omdigting onderhewig was.
Verder beweer die beswaarde dat sekere kerke en individue se kommentaar nie
weerspieël word in die samevattende kommentaar van die Deputate nie (Acta
2003:646-658). Die beswaarde beweer verder dat die Deputate, HK, So 42
verontagsaam het.
Besluit: Kennis geneem.

3.2 Beswaargrond 1
3.2.1 Beredenering
3.2.1.1 Die beswaarde het die aanhaling uit die 2001-omdigting se voorwoord verkeerd
verstaan. In die voorwoord stel die Deputate dit slegs dat hulle van voorneme is om
wel die Totius-beryming in te sluit in ’n nuwe Psalmbundel indien die Sinode die
2001-omdigting sou goedkeur. Hierdie stelling was nie bedoel om enige
kommentaar uit te sny nie, maar slegs vrese te besweer dat die 2001-omdigting
moontlik die Totius-beryming mag vervang.
3.2.1.2 Die beswaarde se bewering dat kommentare nie weerspieël word in die Rapport van
die Deputate nie, is nie houdbaar in die lig van die opdrag aan die Deputate nie.
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Hierdie beswaar is reeds volledig op die Sinode van 2006:681, 1.3.3 afgewys.
3.2.1.3 Die beswaarde toon verder nie aan hoe HK, So 42 enige grond bied vir sy beswaar
nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.2.1.1 tot 3.2.1.3.
3.2.2 Bevinding
3.2.2.1 Die beswaar word nie gehandhaaf op beswaargrond 1 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.3

Beswaargrond 2 en 3
Die beswaargronde handel oor die wyse waarop die kommentaar op die 2001omdigting deur die Deputate en Sinode 2003 hanteer is. Hieroor is reeds tydens
Sinode 2006 in ’n Beswaarskrif van die GK Pretoria-Rooiwal (Acta 2006:669, 21.6)
gedien – met die gevolg dat hierdie beswaargronde in gevolge KO, art 46 nie weer kan
dien nie.
Besluit: Goedgekeur.
d.

Aanbeveling
Die beswaar word in sy geheel nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
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22.7 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE: “EENSGESINDHEID OOR DIE
HELE SAAK VAN DIE PSALMOMDIGTING” (Artt 55, 250, 257)
BBBBBBB.
CCCCCCC.
DDDDDDD.

Dr DG Breed lewer die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 2.
Ds DJ Bakker rapporteer namens Kommissie Liturgiese Sake 2.

EEEEEEE.
RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
Opdrag (Acta 2006:739)
“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.”
Verstaan van die opdrag
Die Deputate het die opdrag so verstaan dat hierdie opdrag nie ’n bedekte manier is
wat gevolg word om, anders as wat die Kerkorde (artikels 31 en 46) voorskryf,
besware teen Sinodebesluite te hanteer nie.
Die Deputate het die opdrag ook nie so verstaan dat die gesprekke gevoer moet word
sodat die beswaardes maar net geleentheid kry om hulle hart uit te praat en dan hulle
besware te laat vaar nie. Die “eengesindheid”, “helderheid” en “begrip” waarna in die
opdrag verwys word, is so verstaan dat dit daaroor gaan dat eensgesindheid bereik
word deurdat helderheid en begrip verkry word oor wat die Here van ons volgens sy
Woord oor hierdie saak vereis.
Omdat dit duidelik is dat hierdie Deputate se werk verband hou met die werk wat
tydens 2006 se Sinode aan Deputate opgedra is om die “vraagstukke wat aan
beswaargronde [teen die Psalmomdigting] onderliggend is te identifiseer”, is daar op
gereelde basis met hierdie Deputate kontak gehou deur die wedersydse bywoning van
vergaderings en gesprekke tussen die voorsitters.
Uitvoering van die opdrag
1.3.1 Byeenkomste
In die uitvoering van die opdrag moes die Deputate aanvanklik heelwat tyd spandeer
om gemoedere te kalmeer en om die betrokkenes te oortuig van die sinvolheid van
gesprekke en om almal saam te laat stem oor die modus operandi wat gevolg moet
word. Van hierdie vooraf- en tussendeur-“voetwerk” word nie in besonderhede
gerapporteer nie. Daar word slegs kortliks verslag gedoen van die agt byeenkomste
wat gehou is.
1.3.1.1
Eerste byeenkoms
Kort na die Sinode in 2006 is ’n byeenkoms gereël met predikante wat leiding
geneem het in die besware wat in 2006 oor die Psalmomdigting by die Sinode
gedien het. By die byeenkoms is daar saam met die broeders besin oor die
uitvoering van die Sinode se opdrag. Daar is besin oor wíé die “beswaardes” en
“belangstellendes” sou wees en wíé as “kundiges” genooi sou word. Daar was
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1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

eenstemmigheid dat mense uit die GKSA wat met die omdigting van die Psalms
meegewerk het, as kundiges genooi moes word. Daar was ook eenstemmigheid
dat daar aan mense wat leiding gegee het in die aanteken van beswaar oor die
omdigting, ’n uitnodiging gerig sal word. Daar was ook eenstemmigheid dat,
vanweë die sensitiwiteit van die saak, “belangstellendes” later, wanneer vordering
in die “na mekaar luister” gemaak is, by die gesprek betrek sou word.
Tweede byeenkoms
Kort na die eerste byeenkoms het die Deputate die Deputate Liturgiese sake
ontmoet. Die Agenda was dieselfde as met die eerste gesprek. Daar was
eenstemmigheid oor wie in die gesprek as “Ou-Testamentici, biblioloë, dogmatici,
letterkundiges en musikoloë” sou optree.
Derde byeenkoms
Aan die begin van 2007 (29-31 Januarie) is ’n byeenkoms gehou waartydens
gesprek gevoer is tussen “beswaardes” en “kundiges.” By dié gesprek was ’n
aantal predikante wat in die verlede leiding geneem het om beswaar aan te teken
teen die Psalmomdigting. As “kundiges” was ds Johannes Bingle, proff Dries du
Plooy, Heilna du Plooy en Herrie van Rooy, PWG du Plessis, Piet Roodt, dr
Rassie Smit en ds Arnold Mulder teenwoordig.
Tydens die gesprek is daar eerstens ’n oorsig gegee oor die proses van die
omdigting – verskillende werkgroepe/kommissies, die proses van beoordeling en
hersiening, die deelnemers, en die vereistes vir beoordeling naamlik: getrouheid
aan die teks, letterkundige en musikale kwaliteit. Die leiding in hierdie gesprek is
hoofsaaklik deur prof Herrie van Rooy geneem.
Daarna is gehandel oor die proses van teks na lied. Toeligting is gegee oor die
proses om die teks om te dig. Die invloed van die musiek en die letterkunde in die
proses is uitgelig. As voorbeeld is kortliks na Psalm 1 verwys. Beide die Totius en
Cloete tekste gee met die beperkings van melodie, rympatroon, en indeling van
stof in verse en strofes, die inhoud redelik goed weer al kom die detail nie
heeltemal tot sy reg nie. Tydens hierdie deel van die gesprek is ook oor die
gebruik van die Godsname, moontlike weglatings in die omdigting en die gebruik
van “terminologieë” soos “verbond” gehandel. Vervolgens is aandag gegee aan
prinsipiële besware teen die omdigting. Daar is gehandel oor die “Messiaanse
psalms”, “wraak-psalms” en die moontlikheid van ’n “vreemde teologie” in die
omdigtings.
Prof Heilna du Plooy het vervolgens perspektief gegee hoe taal en musiek die
omdigting geraak het. Die ontwikkeling van die taal, literêre teorieë en poësie is
kortliks uitgelig. Die kenmerke, aard en styl van moderne Afrikaanse poësie is ook
toegelig.
Ds Arnold Mulder het daarna enkele perspektiewe gegee oor die belangrike rol
wat musiek in die omdigting gespeel het.
Ná die gesprek was die mense teenwoordig dit eens dat die gesprek sinvol was,
maar het ook erken dat dit nie die hele probleem oplos nie. Die behoefte is
uitgespreek dat verdere gesprekke moet plaasvind waarin daar in meer
besonderhede gehandel sal word oor spesifieke sake, veral die “prinsipiële” sake
wat tydens die afgelope gesprek toegelig is.
Vierde gesprek
’n Vierde gesprek is in 2007 gehou waarby enkele emeritiprofessore betrek is wat
reeds hulle besware teen die omdigting op skrif bekendgemaak het. Tydens die
gesprek het die Deputate prof Jorrie Jordaan en ds Danie Snyman gevra om
behulpsaam te wees met die gesprek. Die meerderheid van sake wat op die
derde byeenkoms bespreek is, is ook by hierdie gesprek bespreek. Die emeriti
het aan die einde van die gesprek onderneem om hulle besware op skrif te
formuleer en aan ds Danie Snyman te stuur (wat hulle ook inderdaad gedoen
het).
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1.3.1.5

Vyfde gesprek
Die Deputate het die beswaarde broeders wat tydens die derde gesprek
teenwoordig was, versoek om die sake waaroor daar nog verdere gesprek gevoer
moes word, ook (soos die emeriti) op skrif aan ds Danie Snyman te stuur. Ds
Danie Snyman is versoek om saam met dr Gerard Meijer dit wat hy van al die
broers ontvang, te orden sodat daaruit ’n ordelike gesprek kan kom. Dit is met
groot deeglikheid deur die twee broeders gedoen en hulle het vooraf by die
“beswaardes” seker gemaak dat hulle ordening van die sake, korrek is. Dit was
duidelik dat sake rondom die Messiaanse karakter van die Psalms in die gesprek
voorrang behoort te kry.
Daar is ooreengekom dat die Deputate saam met ds Danie Snyman met hierdie
sake as Agenda met prof Herrie van Rooy (as deel van die groep “kundiges”)
gesprek sal voer, en daarna met die resultaat van die gesprek weer met die
“beswaarde” broeders gespek sal voer. Die gesprek met prof Herrie van Rooy het
plaasgevind en daar is besluit om onder andere die volgende stellings aan die
beswaarde broeders voor te lê en vas te stel in watter mate daar verskille en
ooreenstemming is. Hierdie stellings het direk verband gehou met die sake
waaroor die broeders in hulle harte kommer het:
1.3.1.5.1
Die hele Ou Testament, insluitende alle Psalms, is Messiaans, in die sin dat
die hele Ou Testament na Christus heenwys. Die hele Ou Testament loop uit
op Christus en vind sy finale doel in Christus. Maniere waarop hierdie
heenwysing kan gebeur, is o.a. die volgende: deur openbaringshistoriese
voortgang wat op Christus uitloop; deur spesifieke temas/lyne wat in Christus
hulle diepste betekenis kry; deur tipologie; deur analogie; deur profesieë wat
op die persoon of ryk van die Messias wys; deur beloftes wat in Christus
vervul word; deur kontras; ens.
1.3.1.5.2
Sommige gedeeltes van die Ou Testament is direk Messiaans en sommige
gedeeltes indirek Messiaans. Baie dele van die Ou Testament is nie direk of
indirek Messiaans nie, maar wel Messiaans soos beskryf in 1.3.1.5.1.
1.3.1.5.3
Direk-Messiaans beteken dat die betrokke hoofstuk/perikoop/vers/sin in die
eerste plek en/of uitsluitlik oor die beloofde Messias gaan en ook so ’n
boodskap oor die Messias vir die oorspronklike lesers/hoorders gehad het.
1.3.1.5.4
Indirek-Messiaans beteken dat die gedeelte ’n betekenis vir sy eie tyd gehad
het, maar dan ook op een of ander manier na die Messias toe heenwys of in
die Messias ’n besondere vervulling vind.
1.3.1.5.5
Dit is moontlik dat Gereformeerde eksegete, wat dieselfde Skrifbeskouing
huldig, kan verskil oor die vraag of ’n bepaalde gedeelte direk- of indirekMessiaans is en oor die vraag op watter manier(e) ’n indirek-Messiaanse
gedeelte na Christus toe heenwys.
1.3.1.5.6
Prof van Rooy oordeel dat Psalms 2 en 110 indirek-Messiaans is en nie direkMessiaans nie. Gedeeltes in die Skrif wat hy wel as direk-Messiaans beskou
is, bv. Jesaja 8:23-9:6 en Maleagi 3:1.
1.3.1.5.7
In die stelling oor die Ou Testament (“soos hy homself aanbied”) is die Heilige
Gees die eintlike Subjek van hierdie sinsnede.
1.3.1.5.8
As die stelling (wat al in die verlede gemaak is) “Psalm 110 is nie ’n
Messiaanse Psalm nie” beteken dat Psalm 110 glad nie na die Messias
verwys nie, word dit in die lig van punt 1 verwerp. As daarmee bedoel word
dat Psalm 110 nie direk-Messiaans is nie, kan oor hierdie verskil in
interpretasie (of die Psalm direk- of indirek-Messiaans is) geredeneer word.
1.3.1.5.9
’n Nuwe-Testamentiese aanhaling van ’n Ou-Testamentiese gedeelte, wat
aantoon dat daardie Ou-Testamentiese gedeelte na die Messias verwys,
beteken nie noodwendig dat daardie gedeelte direk-Messiaans (soos in
1.3.1.5.3 hierbo gedefinieer) is nie.
1.3.1.5.10
Daar is verskillende maniere waarop die Messiaanse karakter van die Psalms
in ’n beryming/omdigting weergegee kan word, bv:
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(a) dit kan by elke Psalm uitdruklik die Messiaanse weergee (Luther);
(b) dit kan by Psalms wat in die NT as in-Christus-vervul aangehaal word,
die aangewese vervulling eksplisiet (bv. met hoofletters) weergee;
(c) dit kan by die Psalms wat as direk-Messiaanse Psalms aanvaar word,
die Messiaanse eksplisiet weergee;
(d) dit kan die Psalms in hulle Ou-Testamentiese gestalte, d.w.s. sonder
enige eksplisiete verwysing na Christus, weergee.
1.3.1.5.11
Die 1936-beryming het iets van ’n kombinasie van (b) en (c) hierbo gekies.
Die 2001-omdigting het met c en d gewerk, maar geoordeel dat geen Psalm
direk-Messiaans is nie.
1.3.1.5.12
Dit is duidelik dat die stelling van prof Cloete (“Psalm 110 is nie ’n Messiaanse
Psalm nie”) wel tot misverstand aanleiding gegee het. Die beswaardes het
waarskynlik meer in die stelling gelees as wat daarmee bedoel was en op
grond van die stelling ’n beskuldiging van ’n valse teologie teen die omdigting
ingebring. Hierdie beskuldiging is egter konsekwent deur die medewerkers
van ons kerke ontken, en is deur die Sinode van 2006 afgewys met die nieaanvaarding van beswaarskrifte wat hierdie punt wou maak.
1.3.1.6
Sesde byeenkoms
Die resultaat van die gesprek tussen prof Herrie van Rooy (as deel van die groep
“kundiges”), ds Danie Snyman en Deputate is op skrif aan die “beswaardes”
gestuur. Met die oog op die bespreking van die uitkoms van die gesprek met prof
Herrie van Rooy, is daar vroeg in 2008 ’n vergadering gehou. By hierdie
byeenkoms was ’n aantal predikante wat met die besware teen die omdigting
leiding geneem het, teenwoordig. Naas dit wat die broeders op skrif ontvang het,
is die broeders volledig deur ds Danie Snyman en die Deputate ingelig oor die
gesprek met prof Herrie van Rooy. Die bespreking van bogenoemde stellings het
daartoe gelei dat die probleme wat die beswaardes met die omdigting het,
duideliker gedefinieer kon word en in diepte bespreek kon word. Hoewel daar
baie tyd opsygesit was vir hierdie gesprek, was dit duidelik dat daar verdere
gesprek met die broers gevoer moet word. Daar is besluit dat dit profytlik sal wees
as die broeders vir die volgende gesprek ’n konkrete beoordeling van Psalm 1 en
2 se omdigting voorberei.
1.3.1.7
Sewende gesprek
Die Deputate het in die lig van verskeie faktore besluit dat dit belangrik sou wees
om as deel van die uitvoering van die Sinode se opdrag ’n byeenkoms in Namibië
aangaande die Psalmomdigting te hou. Daar is eerstens so besluit omdat die
Gereformeerde Kerk Aranos in 2006 ’n beswaar by die Sinode ingedien het teen
die omdigting en dus deel van die “beswaardes” is. Tweedens was dit as gevolg
van die afstand nie moontlik om die Gereformeerde Kerk Aranos by al die vorige
vergaderings wat reeds gehou is, te betrek nie (die predikant van die
Gereformeerde Kerk Aranos was wel teenwoordig by van die byeenkomste in
Suid Afrika). Dit was ook uit gesprekke met predikante van Namibië soos di
Johannes Bingle, Marthinus Snyman en dr Callie Opperman duidelik dat ’n
byeenkoms in Namibië gewens is. In April 2008 is so ’n byeenkoms in Windhoek
gehou.
Ds Danie Snyman is deur die Deputate gevra om saam met die Deputate die
byeenkoms in Windhoek by te woon. Die eerste dag van die byeenkoms is net
met die Gereformeerde Kerk Aranos vergader. Die ander Kerkrade van die
Gereformeerde Kerke in Namibië is versoek om, as daar lidmate in die gemeente
is by wie daar nog onrus is oor die omdigtings, twee van hierdie lidmate na die
byeenkoms te stuur om saam met die predikant en een ouderling die tweede dag
van die byeenkoms by te woon. Tydens die vergadering is die volgende
bespreek:
(a) die vordering wat reeds gemaak is met ander gesprekke (in Suid-Afrika),
(b) die stellings wat saam met prof Herrie van Rooy opgestel is (vgl. 1.3.1.5)

75
4

(c)

sake wat die broeders van Aranos en ander broeders op die Agenda
geplaas het.
1.3.1.8
Agtste gesprek
In Augustus 2008 het die Deputate ’n verdere gesprek gehou waarby ’n aantal
predikante (wat leiding geneem het in die aanteken van besware teen die
omdigting) teenwoordig was. Een broeder het deur middel van
telefoonkonferensiegeriewe aan die bespreking deelgeneem. Die Deputate het
ook vir ds Danie Snyman versoek om die vergadering by te woon.
As deel van die voorbereiding van die gesprek is aan die broeders wat tot die
gesprek uitgenooi is,
’n Artikel van prof Herrie van Rooy wat in die HTS 60(3) 2004 755 gepubliseer is,
gestuur. Die artikel se titel is: Die nuwe Psalmomdigting: Die Messias weggelaat?
’n Geskrif van prof Herrie van Rooy met die titel “Inligting vir gesprek oor die
Psalms” is ook aan die broeders gestuur.
Soos met die agtste gesprek ooreengekom, het die broeders ’n beoordeling van
Psalm 1 en 2 voorberei. In die gesprek het die broeders verskeie sake aangetoon
waarvan hulle oortuig was dat die omdigting van die twee Psalms nie ooreenstem
met die Skrif en belydenis nie. Die grootste probleme was met die omdigting van
Psalm 2, en spesifiek rondom die vraag of die omdigting Skrif- en belydenisgetrou
is, as dit nie duidelik laat blyk dat die Psalm na Christus wys nie. Daar is by
hierdie vergadering besluit dat die deputate ’n vergadering met prof Herrie van
Rooy en ander kundiges moet probeer reël waar gesprek gevoer kan word oor die
broeders se standpunte aangaande die omdigting van Ps 2. Oor hierdie
vergadering sal, indien nodig, in die Aanvullende Agenda van die Sinode
gerapporteer word.
1.4 Vordering om mekaar “hierin te vind”
1.4.1 Verhoudings
Die Deputate wil graag waardering uitspreek aan al die “beswaardes,
belangstellendes en kundiges” wat in al die gesprekke saam daarna gesoek het na
“helderheid, volle begrip en vrede, om mekaar ... te vind.” Hoewel daar soms radikaal
in standpunte van mekaar verskil is, is daar nooit in enige vergadering onbroederlik
teenoor mekaar opgetree nie. Dit neem nie weg dat daar soms by ander geleenthede
(waarby die Deputate nie betrokke was nie) dinge tussen die betrokkenes gebeur het
wat die taak van die Deputate bemoeilik het nie. Met dankbaarheid kan egter gemeld
word dat die broeders, nadat daar met hulle gesprek gevoer is en omdat eenheid op
grond van die waarheid vir hulle erns was, weer bereid was om met gesprekke voort
te gaan.
1.4.2 “Insig”
1.4.2.1
Kennis oor die werk aan die omdigting
Die feit dat daar in die afgelope drie jaar indringend gesprekke gevoer kon word,
het beslis daartoe gelei dat daar meer duidelikheid en begrip gekom het
aangaande die werk aan die omdigting. Proff Herrie van Rooy, Dries du Plooy,
Heilna du Plooy, PWG du Plessis, di Johannes Bingle, Arnold Mulder, dr Rassie
Smit en broeder Piet Roodt het baie inligting gegee aangaande:
(a) verskillende werkgroepe/kommissies wat betrokke was by die omdigting,
(b) die proses van beoordeling en hersiening wat met die omdigting gevolg is,
(c) die verskillende deelnemers aan die omdigting,
(d) die vereistes wat gestel is vir beoordeling, naamlik: getrouheid aan die teks,
letterkundige en musikale kwaliteit,
(e) die invloed van die musiek en die letterkunde in die proses van omdigting,
(f) hoe taal en musiek die omdigting geraak het en
(g) die belangrike rol wat musiek in die omdigting gespeel het.
1.4.2.2
Prinsipiële sake
Hoewel die ander sake belangrik is, was dit vir die Deputate duidelik dat die
besware teen die omdigting veral handel oor die vraag of die Psalms getrou aan
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die Skrif en Belydenis omgedig is. Daar is daarom in latere gesprekke veral
daarop klem gelê om hieroor duidelikheid te kry. Sake waarop in hierdie
gesprekke klem gelê is, was:
(a) Die Messiaanse karakter van die Psalms en hoe dit in die omdigtings
weergegee is.
(b) Die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament en hoe hierdie
verhouding in die omdigtings in berekening gebring en weergegee is.
(c) Wat alles van die oorspronklike teks in ’n omdigting weergegee moet word
en hoe dit in die omdigtings gedoen is.
Deur middel van die “kundiges” het die Deputate eerstens daaraan aandag gegee
om duidelikheid te kry oor watter beginsels daar ten opsigte van bogenoemde drie
sake met die omdigting gegeld het en hoe hierdie beginsels in die omdigting
toegepas is.
Wanneer daar in die algemeen geredeneer is oor hierdie beginsels en die
toepassing daarvan, kon heelwat ooreenstemming gevind word. So kon daar
byvoorbeeld t.o.v. van die Messiaanse karakter van die Psalms saamgestem
word dat die hele Ou Testament, insluitende alle Psalms, Messiaans is.
Wanneer die beginsels egter in besonderhede beredeneer is en daar oor die
toepassing van hierdie beginsels in die omdigting gepraat is, het die verskille na
vore begin tree. Daar is byvoorbeeld verskil oor die vraag of dit Skrifverantwoord
sou wees wanneer daar onderskeid getref word tussen Skrifgedeeltes wat “direk
Messiaans” is en Skrifgedeeltes wat “indirek Messiaans” is.
Die Deputate het gepoog om, wanneer die verskille na vore getree het, vas te stel
of en hoe die verskillende Sinodes oor hierdie sake geoordeel het. Om die
besluite van die Sinodes so as maatstaf by ’n fyner beoordeling en in detail
bespreking te gebruik, was as gevolg van die volgende redes baie moeilik:
(a) Verskeie Sinodes het oor die jare hieroor besluite geneem.
(b) Sommige van hierdie besluite word geraak deur ’n Beswaarskrif wat by ’n
volgende Sinode geslaag het.
(c) Besluite wat geneem is, is dikwels as deel van ’n groter besluit baie
algemeen geformuleer en kan verskillend verstaan word.
(d) Belangrike uitsprake oor beginsels m.b.t. beryming/omdigting is ook nog te
vinde in Beswaarskrifte wat of geslaag het of afgewys is.
Dit was daarom vir die Deputate duidelik dat daar in die soeke na “rus en vrede in
ons kerke” oor die omdigting, ’n groot behoefte bestaan vir ’n duidelike besluit van
die kerke oor die prinsipiële sake met betrekking tot beryming/omdigting. Dit sou
sekerlik belangrik wees dat so ’n besluit al die besluite van vorige Sinodes goed
formuleer en saamvat en ook dat dit ook oor detail besonderhede handel waaroor
daar tans vrae bestaan.
Daar is egter sekere besluite van die Sinode oor prinsipiële sake waaroor daar
geen onduidelikheid is nie en waarmee die beswaardes nie saamstem nie.
Wanneer hierdie besluite deur die “kundiges” nader verduidelik en gemotiveer is
en die broeders het nog steeds nie daarmee vrede gehad nie, is saamgestem dat
die broeders dan maar die weg van ’n Beswaarskrif teen hierdie besluite moet
volg.
1.4.2.3
Kerkregtelike sake
Dit was vir die Deputate duidelik dat daar by die beswaardes ongelukkigheid
bestaan oor die wyse waarop die omdigtings deur die Sinode goedgekeur is en
ook oor die wyse waarop Beswaarskrifte teen besluite rakende die omdigtings,
gehanteer is. Dit was die vaste voorneme van die Deputate om, nadat die
prinsipiële sake aandag gekry het, saam met “kundiges” aan hierdie sake wat
meer op die kerkregtelike terrein lê, aandag te gee. Die bespreking van die
prinsipiële sake het egter soveel tyd in beslag geneem dat daar werklik nie tyd
voor was om die kerkregtelike sake aan die orde te stel nie.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.4.2.3.
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2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Daar word in die lig van al die voorafgaande aanbeveel:
Dat die Sinode sy dank uitspreek teenoor sowel die “kundiges” as die “beswaardes” vir
hulle poging om in samewerking met die Deputate oor die saak van die
Psalmomdigting tot eensgesindheid te kom.
Besluit: Goedgekeur met groot waardering.
Dat die Sinode sy spyt uitspreek dat die doel van Sinode 2006 om te kom “tot helderheid,
volle begrip en vrede, om mekaar ook hierin te vind” nie ten volle verwesentlik is nie.
Besluit: Kennis geneem
Dat die Sinode in die lig van 1.4.2.2 hier bo erken dat daar ’n behoefte bestaan aan ’n
duidelike Sinodebesluit aangaande die beginsels wat moet geld by ’n
beryming/omdigting en dat die Sinode Deputate aanwys om hieroor studie te doen en
by ’n volgende Sinode hieroor te rapporteer.
Dat hierdie Deputate:
al die vorige Sinodebesluite aangaande beryming/omdigting goed formuleer en
saamvat,
vasstel of daar m.b.t. beryming/omdigting beginsels is wat nie in die besluite ter
sprake gebring is nie en indien wel, daaroor aanbevelings by die volgende Sinode
doen en
vasstel of daar m.b.t. beryming/omdigting beginsels is wat ter wille van die “onrus”
wat in die kerke ontstaan het (en waarskynlik ook ter wille van nuwe
berymings/omdigtings wat in die toekoms voorgelê mag word), in meer
besonderhede uitgespel moet word en dan daaroor aanbevelings by die volgende
Sinode doen.
Besluit: Daar word nie weer opdrag aan hierdie Deputaat gegee nie.
Motivering:
a. Dit was ’n eenmalige opdrag wat uitgevoer is.
b. Die opdrag ’n versoenende karakter gehad het om “eensgesindheid” oor die hele saak
van die Psalmomdigting te vind en dat die opdrag na die beste van die Deputaat se
vermoë uitgevoer is. Daar word vertrou dat die fondament van versoening stewig gelê is
en dat God die versoening sal bewerk (1 Kor 3:6 en Ef 4:32).
Besluit: Goedgekeur.
Dat die kosbare inligting wat na vore gekom het in die uitvoer van die opdrag van die
Deputaat [prof HF van Rooy] in ’n mooi publikasie gestalte moet kry.
Besluit: Goedgekeur.
’n Besondere woord van dank en waardering vir die onbaatsugtige en deeglike werk van dr
DG Breed in die uitvoering van die werk.
Besluit: Goedgekeur.
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22.8

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE BOSVELD OOR PRAKTYK
OM SIONSLIEDERE IN EREDIENS TE SING (ARTT 52, 319)

FFFFFFF.
Ds JH Grobler stel die Beskrywingspunt.
GGGGGGG. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 2.
HHHHHHH. Ds LJ Buys rapporteer namens Kommissie Liturgiese Sake 2.
IIIIIII. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat die praktyk om Sionsliedere in die gereformeerde erediens te sing, in samehang met
bestaande Sinodebesluite en die kerkregtelike reëling van KO, art 69 deur die Algemene
Sinode van die GKSA uitgeklaar word.
2.

Motivering
Die besluit van die Nasionale Sinode van 2006 tot strukturele eenheid was ’n
onvoorwaardelike besluit tot eenwording van al die kerke in Gereformeerde
kerkverband in Suid-Afrika waarvan die volle konsekwensies nie op die Sinode 2006
bespreek is nie (Acta 2006:387 ev). Gevolglik is daar nie gesprek gevoer en besluit
hoe die Kerke KO, art 69 gaan toepas nie.
Die eenheid in kerkverband moet ook in die liedere wat ons in die erediens sing, tot
uitrukking kom (kyk uitgangspunt ten opsigte van eenheid Acta 2006:387, art 2.3.1).
Dit is algemeen bekend dat die kerke van die Nasionale Sinode Potchefstroom volgens
KO, art 69 Psalms en Skrifberymings in die erediens sing, terwyl ook vereistes vir die
Belydenis-berymde lied reeds op Sinode 2006 goedgekeur is. Dit is ook bekend dat
Gereformeerde Kerke uit ander Sinodes (bv. die ou Klassis Capricorn) ander liedere in
die erediens sing as wat gereël word deur KO, art 69.
Die Nasionale Sinode het vereistes gestel waaraan liedere moet beantwoord voordat dit
in die erediens gesing kan word (bv. Acta 2006:557, art K2). Kerkeenheid binne een
Sinode behels dus dat liedere wat in die erediens gesing word ook beoordeel sal word
aan die hand van vasgestelde vereistes.
Hierdie aspek van kerkregering behoort op die gepaste meerdere vergadering bespreek
te word omdat dit ’n saak is wat ons ten diepste raak in die geografiese eenwording
van die kerke in een kerkverband na 2006.

3. Versoek
Die Algemene Sinode Januarie 2009 word versoek om leiding te gee en gesprekvoering
daar te stel om hieraan aandag te gee by kerke wat Sionsliedere sing.
JJJJJJJ.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Beredenering
1.1 Oorsaak
1.1.1 Dit is nie (soos motivering 4.1 van Beskrywingspunt aandui) die besluit oor die
herindeling van Klassisse van 2006 (Acta 2006:387 ev) wat die problematiek rondom
die sing van die Sions- en Lutherse liedere laat ontstaan het nie. Lank voor die
herindeling van Klassisse (KO, art 48) was kerke uit verskillende kulture en tale reeds
een kerkverband wat dieselfde Belydenis en Kerkorde onderskryf. Die kerke het
mekaar rustig ruimte gegee vir die verskeidenheid in kerksangpraktyk, al was dit
tegnies in stryd met KO, art 69.
1.1.2 Na die herindeling van Klassisse het die kerke van verskillende kulture in praktyk
nader aan mekaar beweeg en het die verskillende sangpraktyke groter invloed op
mekaar begin kry.
1.1.3 Die spanning/uitdaging/verskil in sangpraktyk het dus nie in 2006 ontstaan nie, maar
slegs meer duidelik na vore gekom.
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1.2

Die verskille in sangpraktyk is prakties van aard en spruit voort uit verskillende
geskiedenis- en kulturele agtergronde en is nie prinsipieel van aard nie.
1.3 Die prinsipiële eenheid wat reeds bestaan, moet steeds meer praktiese gestalte kry
1.3.1 Die instrument wat ons het om aan hierdie eenheid ’n praktiese gestalte te gee, is
KO, art 69.
1.3.2 Die onderlinge ooreenkoms in KO, art 69 (bedienende norm) om eenheid en
waarheid in kerksangpraktyk te laat realiseer, dra tans eerder by tot die spanning in
kerksangpraktyk. Die artikel stel die sing van alleenlik Psalms en Skrifberyminge as
enigste wyse om aan die beginsels van waarheid en eenheid in kerksang binne die
GKSA te voldoen.
2. Aanbevelings
2.1 Dat aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word, en wel, in die lig van die
beredenering, op die volgende wyse:
2.1.1 Dat Deputate aangewys word met die opdrag om elkeen van die verteenwoordigende
kerke se unieke situasie en uitdagings oor kerksang in die liturgie te identifiseer en
KO, art 69 toe te pas.
2.1.2 Hierdie te benoeme Deputate moet verteenwoordigend wees van al die verskillende
kerkkulture, verkieslik kundiges rakende kerksang asook persone wat die tale van die
bepaalde kerke magtig is.
Besluit: Goedgekeur. Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.
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22.9
BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN
KWAZULU-NATAL OOR SIONSLIEDERE EN KO, ART 69 (ARTT 53, 320)
KKKKKKK.
Ds PK Lourens stel die Beskrywingspunt.
LLLLLLL.
Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Liturgiese Sake 2.
MMMMMMM. Ds LJ Buys rapporteer namens Kommissie Liturgiese Sake 2.
NNNNNNN.
BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Die Tweede Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal (November 2008) versoek die eerste Algemene
Sinode (Januarie 2009) om, in die lig van die nuwe samestelling van meerdere vergaderings, die saak van
KO, art 69 en die sing van Sionsliedere ordelik volgens KO, art 30 aan die orde te stel om kerke te lei ten
opsigte van die regsinnigheid van liedere en die gebruik om net liedere wat as “Skrifberyminge” getipeer
kan word in die eredienste toe te laat. Hierdie saak is nog nooit volgens KO, art 46 afgehandel nie.
2. Motivering
2.1 Die bundel Sionsliedere bestaan uit ’n getal van 449 liedere. Daar is met baie van die liedere ’n duidelike
verband tussen die woorde in die lied en woorde in die Bybel. Dit is egter nie so dat elke lied ’n beryming
van ’n bepaalde teksgedeelte is nie.
2.2 Dit wil voorkom of die liedere ook nog nie op ’n kerklike vergadering goedgekeur is vir gebruik in die
erediens nie.
2.3 Die bepalings in die Kerkorde, art 69 is duidelik: “In 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”
(Kerkorde GKSA:28).
Dit is duidelik dat Artikel 69 Kerkorde hier in gedrang kom. Al die liedere kan nie die toets van ’n
Skrifberyming slaag nie.
2.4 Die Sionsliedere is in verskeie van die Afrikatale gepubliseer, maar nie in Afrikaans of Engels nie. Dit
veroorsaak dat ons in die beoordeling ook met ’n taalprobleem te kampe het.
2.5 In die lig van die reikwydte van KO, art 69 kan die Streeksinode nie hierdie saak afhandel nie en behoort
dit deur die Algemene Sinode gehanteer te word.
2.6 Veral die kerke wat hierdie liedere gebruik sal ’n baie groter inset moet hê in die bespreking en oorweging
en beoordeling van die bundel liedere.
OOOOOOO.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
3. Beredenering
3.1 Die verskille in sangpraktyk is prakties van aard en spruit voort uit verskillende geskiedenis- en kulturele
agtergronde en is nie prinsipieel van aard nie.
3.2 Die prinsipiële eenheid wat reeds bestaan, moet steeds meer praktiese gestalte kry
3.2.1
Die instrument wat ons het om aan hierdie eenheid ’n praktiese gestalte te gee, is KO, art 69.
3.2.2
Die onderlinge ooreenkoms in KO, art 69 (bedienende norm) om eenheid en waarheid in
kerksangpraktyk te laat realiseer, dra tans eerder by tot die spanning in kerksangpraktyk. Die artikel stel
die sing van alleenlik Psalms en Skrifberyminge as enigste wyse om aan die beginsels van waarheid en
eenheid in kerksang, binne die GKSA te voldoen.
4. Aanbevelings
4.1 Dat aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word, en wel, in die lig van die beredenering, op die volgende
wyse:
4.1.1
Dat Deputate aangewys word met die opdrag om elkeen van die verteenwoordigende kerke se unieke
situasie en uitdagings oor kerksang in die liturgie te identifiseer en KO, art 69 toe te pas.
4.1.2
Hierdie te benoeme Deputate moet verteenwoordigend wees van al die verskillende kerkkulture,
verkieslik kundiges rakende kerksang asook persone wat die tale van die bepaalde kerke magtig is.
4.1.3
Dat die gesprekke en besinning die inhoud, toepassing en moontlike verandering van KO, art 69 insluit.
Besluit: Goedgekeur. Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.
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23. Media / Publikasies
23.1 RAPPORT DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE (Artt 110, 115, 206,
207)
PPPPPPP.
Dr AJ Krüger lewer Afdeling D van die Rapport – Kruispad/Bondsjeug.
QQQQQQQ. Ds JG Noëth lewer die Rapport.
RRRRRRR.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies en Media.
SSSSSSS.
Ds AP Kruger rapporteer namens die Kommissie Publikasies en Media.
TTTTTTT.
Drr M van Loggerenberg, CN van der Merwe, srs M van Helden, A Breed, J Fourie, br
PJ Grobler, dr AJ Krüger en prof JH van Wyk word namens die Sinode deur dr MJ du Plessis
bedank.
UUUUUUU.

1. Opdrag
1.1

1.2
1.3

RAPPORT

Die Redakteur van Die Kerkblad onderneem, in samewerking met die Deputate vir Publikasies,
asook die redaksies van 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.
Die Bondsjeug: Dr AJ Kruger is as Redakteur vir die Bondsjeug benoem.
Die Kerkblad moet rekening hou met die 150ste bestaansjaar van die GKSA en die 500ste
geboortejaar van Calvyn in 2009.

Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.3.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1

Sedert die vorige Sinode in 2006 het die Kerklike Tydskrifte gereeld verskyn en is ’n hoë
standaard gehandhaaf. Waardering is uit verskeie oorde vir die tydskrifte ontvang. ’n Algemene
daling van intekenare word egter steeds waargeneem.

Junie 1998
Junie 2008
2.2
2.3

2.4

Kerkblad
7 144
4 703

Vroueblad
6 045
3 436

Slingervel
6 075
2 982

Dr PW Bingle is in 2006 as nuusredakteur vir Die Kerkblad aangestel.
Dr AJ Kruger wat as redakteur van Bondsjeug aangestel is, het in samewerking met br Paul
Grobler ’n nuwe jeugtydskrif, nl. Kruispad, die lig laat sien. Die blad verskyn tans
tweemaandeliks. Dit gaan tans uiters goed met die ontwikkeling van hierdie tydskrif. Die
Deputate spreek hulle waardering uit vir die ontwikkelinge rakende Kruispad.
Kruispad en Deputate Jeugsorg werk baie nou met mekaar saam (saam fondse bekom, deel
personeel en ’n kantoor) en omdat hulle mekaar aanvul in die bereiking van dieselfde
teikengroep, sal dit beter wees dat Kruispad in die toekoms onder die Jeugdeputate sorteer.

Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.
2.5

Prof Amie van Wyk het die verslag wat in opdrag van Sinode 2006 insake die toekomstige
formaat van die Kerklike Tydskrifte uitgevoer.
1. Opdrag
“Die nuwe aangewese redakteur [van ‘Die Kerkblad’] doen, in samewerking met die Deputate
Publikasies asook die redaksies van die ander kerlike tydskrifte, in oorleg met die bestuur van die
Admin 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” (Acta GKSA 2006:751).
2. Uitvoering van die opdrag
2.1 Aanwysing van ’n ondersoekkommissie
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2.2

2.3
2.4

Tydens ’n vergadering van die Deputate Kerklike Tydskrifte van Mei 2006, bevestig op Maart
2007, is ’n kommissie van ondersoek aangewys bestaande uit die redakteur van Die Kerkblad
(DK)(s), ds Nico Ligthelm, dr Marina van Loggerenberg en br Giel Erasmus om ’n diepteondersoek te loods na die inhoud en formaat van die tydskrifte (vgl. Notule 19-03-2007, 4.2)
Uitstuur van vraelys
Die sameroeper het na oorleg met die kommissie ’n vraelys opgestel en aan ’n aantal kundige
en/of ervare persone vir kommentaar deurgestuur. Van almal is ’n skriftelike reaksie ontvang,
behalwe in een geval.
Die persone wat genader is, sluit die volgende in:
Prof Danie du Plessis (prof in kommunikasiekunde Unisa) (mondelingse mededelings)
Prof Calvyn Snyman (afgetrede prof in kommunikasiekunde NWU)
Prof Johannes Froneman (prof in kommunikasiekunde NWU)
Prof Jacques van der Elst (tans Hoof Uitvoerende Beampte van die SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns en voormalige prof in Afrikaans-Nederlands NWU)
Ds Chris Coetsee (emerituspredikant, tans van Stompneusbaai)
Mnr Sarel Venter (afgetrede adjunkredakteur Die Volksblad)
Mnr Herman Torien (onafhanklike joernalis en politieke navorser, Bloemfontein)
Enkele “gewone” lidmate
Oorlegpleging met redaksies van ander kerklike tydskrifte
Daar is oorleg gepleeg met die ander kerklike tydskrifte in verband met ’n moontlike
samesmelting van die tydskrifte tot een gesinstydskrif.
Finansiële aspekte
Br Giel Erasmus is versoek om alle finansiële aspekte van die tydskrifte (waaronder
samesmelting) te ondersoek en daaroor verslag te doen.

3. Antwoorde op die vraelys
Hieronder word ’n kernagtige weergawe gebied van die antwoorde wat op die vraelys ontvang is.
Die vrae het veral op Die Kerkblad as oudste kerklike tydskrif gefokus, maar raak ook in ’n
mindere of meerdere mate die ander tydskrifte. Die opmerkings van die respondente word direk
aangehaal.
3.1 Hoe oordeel u oor “Die Kerkblad” as kerklike tydskrif in die algemeen?
“My oordeel oor DK in sy huidige formaat is positief. Dit is opbouend en informatief en ‘lerend’
wat lidmate betref. Wat my betref, gaan DK van krag tot krag.”
“DK beklee ’n besondere plek onder kerklike tydskrifte weens toespitsing op ‘pitkos’ en
prinsipiële besinning en leiding oor kerklike, geloofs- en sake van die dag.”
“Ek meen dat DK as kerklike tydskrif sy plek volstaan in die Afrikaanse kerklike en maatskaplike
samelewing. DK se gesaghebbende stem word soms wyer as net in die Gereformeerde Kerke
gehoor.”
“In die algemeen is DK ’n netjiese, goed versorgde, prinsipieel goed verantwoorde kerklike
tydskrif wat Christelike leiding gee en koers aandui, en wat ’n verskeidenheid algemene kerklike
inligting en nuus verskaf.”
“Goeie blad met goeie artikels.”
“Die inhoud is plek-plek baie interessant, maar ek kry die gevoel die GKSA is net met
leerstellige en etiese kwessies besig.”
3.2 Wat beskou u as die sterk punte van DK?
“Sy Gereformeerde grondslag.”
“Die sterk punte hou veral verband met die aktualiteit van temas. Dit is baie belangrik dat die
redakteur die aktualiteit van gebeurtenisse van elke dag deur middel van DK bespreek en
aanroer.”
“Die gees en rigting in die tradisie van die Reformasie wat in DK weerspieël word in die hoof- en
redaksionele artikels, die beligting van sake van verskillende kante in tema-artikels, die
Skrifgetroue getuienis oor aktuele sake, die redakteur se gesprekke met lidmate van die GKSA
en selfs met lidmate van die susterkerke. Dit is prysenswaardig dat vroue al hoe meer die
geleentheid kry om artikels in DK te publiseer en daardeur hul gelykwaardigheid as lidmate en
kinders van God te erken.”
“Vir my is ’n uitstaande kenmerk en ’n sterk punt wat DK se lesenswaardigheid verhoog het, die
onderhoude met bekende mense. Die tematiese hantering van sake is ook ’n groot pluspunt en
het al baie interessante en leersame bydraes opgelewer.”
“Stewige inhoud. Ek hou veral van die onderhoud met selfs nie-Doppers.”
“Artikels is baie volledig en goed nagevors.”
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Wat beskou u as die swak punte van DK?
“Nie ’n ernstige swak punt nie. Sommige bydraes is (egter) nie altyd so lesersvriendelik nie.
Teoloë wat vir DK skryf, moet onthou dat hulle nie altyd net vir predikante en ander teoloë skryf
nie, maar ook vir gewone lidmate. Laat daardie ‘hoë’ leesstof en morele lesse maar omring
wees deur ligter of meer gewilde leesstof vir die gewone mense.”
“Sommige bydraes is vir die deursneeleser moontlik te teologies vakkundig, moeilik om te lees
en te verstaan. Sommige foto’s is te klein …”
“Slaag nie daarin om uit sy ‘Dopper-image’ te breek nie – daar is ’n groot leserskring daarbuite
wat bereik moet word. Baie ldimate kla dat die artikels te ingewikkeld is.”
“Somtyds kan die artikels bo die gewone lidmaat se verstaansvermoë wees.”
“Die kennisname van gebeure in swart gemeentes kan meer aandag kry. Ons swart dominees
moet aan die woord kom. DK kan ’n voorbeeld stel deur nog meer kerklik interkultureel te wees.
Dis die manier waarop mense van verskillende kulture eensgesind in die geloof mekaar kan leer
ken.”
“Die gebrek aan nuus.”
Slaag DK daarin om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in die kerk en koninkryk van God?
“As die vraag verstaan moet word of die redaksie slaag om toerusting te verskaf: ja, seker. Van
die oordenking af tot by die laaste artikel en brief. DK bied toerusting deurlopend van maand tot
maand, en die lesers lees selektief, soekende na leiding, na geloofsversterking, na
gemoedsvrede, na vertroosting, na sekerheid, en God se sorg.”
“Ja, hoewel daarteen gewaak moet word dat interne getwis die aandag trek i.p.v. die kerk se
taak en roeping in die koninkryk. ’n Moontlikheid is dat in elke uitgawe aandag aan die
evangeliserende taak gegee word d.m.v. ’n rubriek met nuus/gevallestudies, prinsipiële
besinning.”
“Oor die kwaliteit van die bydraes is geen twyfel nie – trouens, dit is soms van verbluffende hoë
kwaliteit en verdien beslis nie om in ’n beperk-geleesde tydskrif ‘vasgevang’ te word nie; dit is in
geheel ’n tydskrif wat met vreug en vertroue aan mense van ander kerkverbande uitgeleen kan
word.”
“Ek weet van ’n geval waar ’n teologiese professor van ’n susterskerk in sy klas vertel het van ’n
gesin in die GKSA (wat lesers van DK is) wat volgens hom besonder goed ingelig was oor en
toegerus vir hulle dienswerk in kerk en koninkryk. Hy het eintlik jaloers gevoel! Dit beantwoord
seker bogenoemde vraag.”
Verskaf DK billike ruimte vir openhartige debat oor kerklike en teologiese sake?
“Ja, ek dink so – die redakteur verskaf ruimte vir debat. Dis origens duidelik dat hy versigtig en
selektief te werk gaan en ’n goeie oordeel het oor wat opgeneem behoort te word en wat nie. Ek
glo dat hy die maatstaf aanlê van ‘opbouendheid’ en nie afbrekend nie. In terme van
opbouendheid sou ’n mens kon hoop dat meer kerklidmate deelneem aan die skriftelike
debatte.”
“Ja, beslis.”
“Beslis.”
(Op hierdie vraag het geen van die respondente negatief gereageer nie.)
Is die nuusdekking wat DK verskaf wyd genoeg? (Dit sluit in nuus van die GKSA asook ander
plaaslike en internasionale kerkgemeenskappe.)
“As dit daarom gaan dat Gereformeerdes daarteen moet waak om te eng te ken en te dink, kan
die nuusdekking gerus wyer wees. ’n Mens behoort kerklik nie te klein van God se kerk en
koninkryk te dink nie. God hou sy hele skepping in stand en Hy is wêreldwyd hoof van sy kerk.”
“Daar is wat my betref nog nie genoeg nuusdekking in DK nie. Nuus oor die wel en wee van
kerke en lidmate bevorder samehorigheid. Verslae van gesprekke met mense wat ’n belangrike
rol in kerk en samelewing vervul, is eweneens belangrik. Ek verwelkom die betrokke rubriek.
Ook die internasionale nuus op kerklike front kan dalk waar moontlik meer aandag kry.”
“Daar is altyd ruimte vir beter nuusdekking. Lesers sal baie graag meer oor medegelowiges se
wel en wee, stryd en prestasies, wil lees.”
“Kan meer inligting gee oor ander kerke [= kerkgemeenskappe] en hulle standpunte.”
“Ja.”
“Nee.”
Lewer DK voldoende getuienis oor openbare morele kwessies en teen dit wat die koninkryk van
God skade berokken?
“Ek dink so. Voorbeelde hiervan is daar velerlei veral wat betref die pragtige tema-uitgawes (bv.
Augustus 2007).”
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“Dit ly geen twyfel nie dat DK onder sy huidige redakteur werklik en seker meer as voorheen sy
stem laat hoor oor openbare morele kwessies en teen dit wat die koninkryk van God skade
berokken.”
“Ja, maar is dit werklik toeganklik, dus leesbaar genoeg vir ‘gewone’ lidmate?”
(Geen nee-antwoord is hier ontvang nie.)
3.8 Hoe oordeel u oor die formaat van DK? Moet dit bv. meer foto’s bevat en moet nog meer
aandag aan bladuitleg bestee word?
“Wat voorkoms betref, is die tydskrif presies op balans van kleurvol met smaak wees, sonder
om na die ‘krismisboom’ te neig.”
“Dit is nie ’n populêre tydskrif nie en ek dink die teikengroep stel meer belang in die inhoud van
artikels as in foto’s. Die uitleg is gewoonlik goed genoeg.”
“Die huidige formaat is goed hanteerbaar en behoort so te bly. Die bladuitleg vereis nie veel
meer aandag nie.”
“Meer foto’s is nodig. Die bladuitleg kan ook meer aandag kry. Sommige lang bydraes wat oor ’n
hele paar bladsye versprei is, skep maar ’n vaal indruk.”
“Die bladuitleg is saai. Kry ’n bladuitlegredakteur.”
3.9 Hoe vergelyk DK met ander kerklike tydskrifte?
Respondente het huiwerig op hierdie vraag gereageer omdat almal nie gereelde lesers van
(alle) ander kerklike tydskrifte is nie. Tog is die volgende opmerkings gemaak:
Een respondent het met waardering na die Hervormde Kerk se gesinstydskrif Konteks verwys
as ’n “pragtige voorbeeld van lewendige bladuitleg en ’n wye verskeidenheid lesenswaardige
bydraes”.
’n Ander het daarna verwys dat daar in ander kerklike tydskrifte “’n ietwat vryer, oper
meningsverwisseling (bestaan); ek weet nie waarom ons so bang is vir ‘openbare’ gesprek oor
kerklike sake nie; gesprek in die regte gesindheid gevoer, sonder kwaadwilligheid, kan tog
misverstande en meningsverskille uit die weg ruim – soos oor omdigtings, Bybelvertalings, die
wyse waarop die nagmaal gevier word, die vrou in die ampte. NB: Ek kies ‘Die Kerkblad’.”
“DK sou ook (soos die ‘Kerkbode’) vinnige opnames kon maak oor sake wat onder lidmate leef.”
3.10 Wat kan gedoen word om die aktualiteit van DK te verhoog?
“DK is myns insiens meesal bý wat aktualiteit betref.”
“Ek dink nie dat DK se aktualiteit verhoog hoef te word nie. As ’n mens die afgelope reeks van
DK nagaan, is dit duidelik dat die aktualiteit van Suid-Afrika toereikend aandag kry – inderdaad
genoegsaam.”
“Oor aktualiteit, vanuit my oogpunt, kan ‘Die Kerkblad’ werklik sy bors ver uitstoot (vgl. die
artikels oor die Armeense geskiedenis deur ds Eric Kayayan). In die geheel beskou, is verskeie
aktuele onderwerpe aangespreek, waaroor die ander media maar stil was, of baie selektief met
inligting omgegaan het ... Dit sluit onderwerpe soos landbou-omstandighede, misdaad,
verwikkelinge in die buiteland, klimaatsverandering en vele meer in. Redaksionele kommentare
is gelykstaande aan die beste wat in ander media te lese is.”
“Deur dit ’n weekblad te maak (as dit haalbaar is) ... en ’n uitgebreide bemarkings- en
reklameveldtog geloods word.”
“Die aktualiteit van die blad kan verhoog word deur die lidmate, lesers, mense, in hulle konkrete
lewensituasies op hulle lewenspad in die wêrld met die heersende tydsgees raak te sien en
hulle binne dié konteks voor te berei en toe te rus vir hulle take en roepingsvervulling deur die
tekens van die tye te onderskei.”
“Ideaal gesproke: stel ’n joernalis aan.”
3.11 Watter voorstelle sou u aan die redaksie wou voorlê om die funksionaliteit van DK te verhoog?
Afgesien van bepaalde sake wat reeds in die boegenoemde antwoorde na vore gekom het, is
verder ook verwys na:
“Met die kragte en middele tot die redaksie se beskikking kan daar nouliks meer van hulle
verwag word. Na my mening behoort daar in die gemeentes met hulle kerkrade kragte aan die
gang te kom om lidmate in te trek in ’n lees- en gespreksaksie oor die leef- en taalwêreld met sy
dringende eise waarbinne ons geplaas is …”
“My hoofprobleem is egter dat daar so dan en wan ’n uitgawe met ’n hooftema verskyn waar ek
self glad nie in die betrokke tema belangstel nie. Die betrokke uitgawe bied dan vir my min
leesstof. Dit is nie ernstige kritiek nie – die positiewe oorskadu hierdie heeltemal.”
3.12 Wat behoort gedoen te word om die intekenare van DK te verhoog?”
Opmerking: “Navorsing bevestig dat mense al minder lees en al meer van elektroniese media
gebruik maak.” (Die leserstal van Die Kerkblad het van 1995 tot 2008 verminder van 7800 tot
4820 (38%), die Vroueblad van 6300 tot 3540 (44%) en die Slingervel van 6900 tot 3100 (55%).
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“Kerkrade kan sorg dat die blad bekendgestel word en lidmate probeer oortuig om in te teken.
Daar is kerkrade wat dit doen. In ander gevalle kan kerkrade ook help met die verspreiding deur
die blad by ’n gemeente te laat aflewer en aan intekenare beskikbaar te stel … Nog ’n
moontlikheid is om die inhoud van die blad by wyksbyeenkomste in diepte te bespreek en so
belangstelling te wek. Dit kan die geleentheid bied om ’n aktuele probleem onder die aandag te
bring en die leiding wat in ’n artikel(s) gegee word te bespreek en so mense se belangstelling te
wek.”
“Om toe te gee aan die neiging van lui leesgedrag sou meer illustrasie/fotomateriaal gebruik
moet word. Ek is bekommerd oor die jonger geslag – die persone tussen 30-40. Miskien is ek
verkeerd in my afleiding dat dié kategorie dalk ontbreek onder DK se lesers. Kom ons teiken die
lidmategroep tussen 30 en 40 in kerkverband. Dit kan in kleiner groepe in gemeenteverband
geskied. Dit is moontlik dat ’n Kerkblad-gespreksgroep geïnisieer word wat maandeliks na die
verskyning van DK vergader. Opskerping/bemarking is nodig. Gemeente-aktiwiteite moet
optimaal in DK gepubliseer word.”
“Wat van ’n groter verskeidenheid leesstof? Wat van meer blokkiesraaisels? Wat van die uitruil
van artikels en nuus met ander kerklike tydskrifte en selfs die dagbladpers?”
“Maak die blad aantrekliker en toegankliker. Oorweeg ’n weeklikse nuusdiens aan gemeentes
sodat brokkies uit ‘Die Kerkblad’ in die weeklikse gemeenteblaaie neerslag vind. Dit kan lidmate
prikkel om die hele blad te wil lees. Oorweeg ’n webwerf.”
Een respondent vermeld dat hy sy Kerkblaaie gereeld kantoor toe neem en aan kollegas leen;
“ons kry dit baie selde terug; van die mense lees dit letterlik van voor tot agter, en ek self het
nog net positiewe kommentaar teruggehoor.”
“Deur beter bemarking.”
“My voorstel is dat daaraan gedink word om ’n bestaande instansie te nader, bv. instansie wat
argumentsonthalwe vir Radio Kansel bemarking doen (advertensies verkoop). Om ’n eie
bemarker in diens te hê, is duur. Veral as landswyd advertensies gewerf moet word. As Die
Kerkblad sy eie bemarkingskomponent wil hê, stel ek voor dat geadverteer word vir ’n bemarker
in elke groot sentrum, wat dan net vir kommissie werk.”
3.13 Hoe oordeel u oor een tydskrif vir die hele gesin?
“Daar kan ’n saak daarvoor uitgemaak word om die volgende redes: almal in die gesin te
beweeg om dit te lees en die blad ’n huisgenoot te maak. Die kinders word daarmee groot en
word moontlik by volwassenheid self intekenare. Hierdie opsie sal vereis dat daar vir die
spesifieke leesnodighede en belangstellings van kinders voorsiening gemaak sal moet word. Vir
die ouers bied dit die voordeel dat hulle op ’n manier kennis kan kry van wat in die kinderwêreld
aan die gang is. Dit betref ook die leesstof vir vroue.”
“Ek het al lankal gedink dat DK en ‘Die Vroueblad’ gerus maar kan saamsmelt in een tydskrif vir
die hele gesin. ‘Die Vroueblad’ word ook graag deur mans gelees. ‘Die Vroueblad’ se uitleg is
fleurig en netjies en dit kan net so wel in ’n gesinstydskrif oorgeneem word – en groot waarde tot
DK toevoeg. Finansiële oorwegings soos minder verspreidingskoste kan dalk die deurslag help
gee.”
“Ja, een gesinstydskrif is die ideaal, maar dit verg kapitaal – ’n groter vaste redaksie is
byvoorbeeld nodig asook ’n bemarker. Dit moet ’n blad wees met geloofspitkos (soos DK nou
bevat), maar tegelyk ook meer populêre leesstof. ’n Samevoeging kan enersyds besparing
meebring, maar redaksionele koördinasie is noodsaaklik. Ek kan my wel voorstel dat so ’n
tydskrif met die regte bemarking byval sal vind.”
“Voeg saam, met behoud van afdelings wat vir almal sorg.”
“Ek dink die afsonderlike tydskrifte is beter: elke teikengroep kan sê: ‘Dis ons s’n!’ ipv te
verdwaal tussen die blaaie van ’n massiewe ‘Die Kerkblad’.”
“Nie aanvaarbaar, verskillende lesers met verskillende behoeftes en belangstellings.”
“Daar kan nie sonder meer aanvaar word dat ’n enkele gesinstydskrif teenoor die huidige vier,
bloot omdat dit saamgevoeg word, die sirkulasiesyfer gaan verbeter nie. Dit sou meer realisties
wees om te verwag dat die huidige dalende tendens steeds sal voortgaan.”
4. Oorlegpleging met ander Tydskrifte
4.1 Oorlegpleging met die Vroueblad
Oorlegpleging met die redaksie van ‘Die Gereformeerde Vroueblad’ het plaasgevind maar daar
kon nie tot ’n finale besluit geraak word nie. Enersyds is geoordeel dat een gesinstydskrif baie
voordele inhou, soos ook deur die bogenoemde respondente uitgewys, andersyds het “Die
Vroueblad” ’n lang tradisie, voldoen aan ’n bepaalde behoefte en beskik oor ’n eie
Bladbouersfonds van ongeveer R339 000.
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4.2

4.3

Van die redaksie van die Vroueblad is die volgende reaksie ontvang:
“Uit informele navraag en navorsing per telefoon en persoonlike gesprekke, blyk dit dat die
meerderheid lesers nog tevrede is en sterk ten gunste van ’n afsonderlike tydskrif voel. Die
redaksie het die moontlikheid van ’n enkele gesinstydskrif oorweeg en kan die voor- en nadele
daarvan insien. Geen definitiewe besluit is geneem nie, aangesien almal stem dat ’n
verandering nie noodwendig ’n verbetering sal wees nie, en ook nie noodwendig in die lig van
stygende drukkoste ens. finansieel haalbaar sal wees nie.”
Oorlegpleging met die Slingervel
Die redaksie van DK het met die redaksie van ‘Die Slingervel’ (blad vir die junior jeug) oorleg
gepleeg en hulle was mening dat hulle aan ’n besondere behoefte voldoen en steeds op hulle
eie wil voortgaan.
Oorlegpleging met die Bondsjeug/Kruispad
Wat die ‘Bondsjeug’ betref, het Sinode 2006 (Acta 2006:751) dr Braam Krüger as hoofredakteur
aangewys wat hierdie aangeleentheid verder sou hanteer. ’n Nuwe blad ‘Kruispad’ (blad vir die
senior jeug) het ondertussen die lig gesien en daardie redaksie sal uiteraard self daaroor
rapporteer.
Die Deputate het wel die moontlikheid van eenwording van Kruispad en Die Slingervel
bespreek, maar kon nie tot ’n finale konklusie kom nie.

5. Finansiële aspekte
Br Giel Erasmus het (van die kant van die Administratiewe Buro) op die volgende sake gewys:
5.1 Die Direkteur van die Administratiewe Buro het deur die jare ’n reserwe opgebou om verhoogde
druk- en verspreidingskoste te versag. So is genoeg papier aangekoop vir die druk van kerklike
tydskrifte tot Junie 2010. Die reserwe (R146 000) is egter nou uitgeput.
5.2 Die Vroueblad beskik oor ’n Bladbouersfonds van ongeveer R339 000.
5.3 “Deur die huidige vier tydskrifte in ’n enkele gesinstydskrif saam te voeg, mag tot ’n besparing
van kostes (salaris, reiskostes, druk- en verspreidingskoste) lei. Die besparing sal egter nie van
so ’n aard wees dat die huidige tekorte sal verdwyn nie. Dit sal die huidige situasie hoogstens vir
’n tydperk effens verlig.”
5.4 Die verminderde leserstal plaas groter druk op die jaarlikse raming per lidmaat.
6. Opmerkings en gevolgtrekkings
6.1 By enige beoordeling van die kerklike tydskirfte moet in berekening gebring word dat met
beperkte redaksiekantore gewerk word: dié van DK bestaan uit een voltydse dame, Johanna
Fourie, ’n deeltydse redakteur, ’n redaksie wat op vrywillige basis werk en dat die redaksie oor
geen bemarker beskik nie. Die Vroueblad werk met ’n deeltydse redakteur, ’n redaksie wat op
vrywillige basis werk en ’n grafiese kunstenaar wat die bladuitleg en voorblad doen.
6.2 Dit is uit die responsies asook ander gesprekke duidelik dat die lesers besondere waardering
het vir die geselsrubriek in DK Die redakteur gesels met. (Dit is ’n metode wat ook in die
openbare pers wyd gebruik word.)
6.3 Sommige respondente het opgemerk dat van die artikels in DK te teologies, te moeilik en nie
altyd lesersvriendelik is nie. Die redaksie het groot moeite gedoen om artikels in ’n verstaanbare
taalvorm aan te bied. Dikwels is artikels na ’n skrywer terugverwys vir herformulering en soms
het die redaksie self moeilike woorde vergemaklik. In gevalle van fokusartikels is die taak van
die redaksie natuurlik moeiliker omdat die tydsfaktor hier ’n belangrike rol speel – die kopie moet
op ’n sekere tyd by die drukker ingehandig word.
6.4 Die redaksie van DK het sy bes gedoen om sover moontlik ’n openlike debat oor soms
kontensieuse sake toe te laat en te bestuur. Daar is steeds getrag om billikheid na alle kante te
laat geskied. In enkele gevalle waar die redaksie nie ’n aangeleentheid kon afhandel nie, is dit
vir verdere hantering en finalisering na die Deputate Kerklike Tydskrifte verwys.
6.5 Die redaksie van DK het wat bladuitleg betref, kundige advies ingewin en het voortdurend
gepoog om met elke uitgawe op die uitleg te verbeter. Foto’s word sover moontlik gebruik, maar
indien skrywers nie foto’s (betyds) aanstuur nie, is die hande van die redaksie afgekap.
6.6 Die redaksie van DK het die behoefte aan groter nuusdekking aangevoel en gevolglik ’n
nuusredakteur in die persoon van dr PW Bingle benoem ten einde wyer nuusdekking te
verseker. Dit het goeie resultate opgelewer.
6.7 Met die nuwe ontwikkeling van geografiese kerkvergaderings sal die nuwe redaksie meer
aandag moet gee aan kerklike gebeure in die ressort van die sogenaamde ‘jonger’ kerke. Daar
sal moet besin word in watter mate ook van artikels in Engels gebruik gemaak behoort te word,
sonder om daardeur die karakter van DK in te boet.
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6.9
6.9.1
6.9.2

6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.10

6.11

Die redaksie van DK het deurlopend ’n groot behoefte gevoel aan ’n persoon wat spesifiek
aandag bestee aan die bemarking van DK. Dit kan nie van ’n deeltydse redaksie verwag word
om ook nog bemarkingswerk te doen nie. Die nuwe redaksie moet ernstig oorweeg om
sodanige persoon aan te wys (wat verkieslik ook op die redaksie kan dien). Die teikengroep
moet veral lidmate tussen 30 tot 45 jaar wees (veral jonggetroude pare).
(Nota: Vir elke R100 000 wat ons hier spandeer, sal die intekengeld met R25 per eksemplaar
styg. Dit is as daar een tydskrif is met 4000 intekenare. Tans word 11 000 eksemplare gedruk,
maar baie tydskrifte gaan na dieselfde huis. R100 000/11000 is R18 as daar 2 tydskrifte na
dieselfde huis gaan.Die vraag bly dus op die intekenare dit sal kan bekostig.)
Wat intekenaar-werwing en leserstal betref, kan die volgende opgemerk word:
Kerkrade behoort veel groter samewerking te verleen ten opsigte van die bekendstelling en
verspreiding van DK. Kerkrade het swak gereageer op pogings van die redaksie in hierdie
verband.
Gereelde bekendstellings van DK behoort in gemeentenuusblaaie geplaas te word. Johanna
Fourie stuur elke week aan gemeentes berigte oor die volgende uitgawe van DK en weinig
daarvan haal die nuusbriewe. Gemeentenuusbriewe en DK behoort komplementerend – en
nie kompeterend nie – in vennootskap saam te werk. Soms kan nuusbriewe artikels uit DK
oorneem asook omgekeerd.
’n Bemarker behoort aangestel te word.
Daar moet in gedagte gehou word dat daar inderdaad meer lesers van DK is as wat die
intekenaretal aandui. Talle lidmate stel DK (in tehuise en by die werk) aan ander persone
beskikbaar.
DK is ook op die Internet beskikbaar. Soms reageer belangstellendes uit die buiteland op
artikels.
Die vraag na een gesinstydskrif vir almal is inderdaad ingewikkeld. Dit hou enersyds bepaalde
voordele in, maar bevat andersyds ook sekere nadele, soos uit die bovermelde gegewens blyk.
Die onderskeie redaksies asook Deputate het lang diskussies gevoer oor die moontlikheid van
eenwording van DK en die Vroueblad enersyds en die Slingervel en Kruispad andersyds, maar
kon helaas nie tot ’n duidelike besluit en aanbeveling kom nie.
Die Deputate het ook oorweging verleen aan die moontlikheid dat afgestap word van die huidige
beleid van intekenare (vir DK), dat die Sinode daarvoor beraam/begroot en dat DK aan alle
lidmate (besoekpunte) deur kerkrade beskikbaar gestel word.

7. Aanbevelings
7.1 Die nuwe redaksie van DK ontvang opdrag om steeds aandag te gee aan die moeilikheidsgraad
van artikels en sover moontlik te sorg dat die artikels toeganklik is vir alle lesers.
7.2 Die nuwe redaksie wys weer ’n nuusredakteur vir DK aan (wat teen beperkte vergoeding werk).
7.3 Die nuwe redaksie gee aandag aan die vraag na ’n bemarker/kolporteur wat die hele
aangeleentheid van intekenaarwerwing en bemarking van DK hanteer. In hierdie verband moet
oorlegpleging en samewerking met die CJBF-deputate plaasvind wat tans aandag gee aan die
vraag van beter bemarking van kerklike en teologiese publikasies. Die bemarking van die ander
kerklike tydskrifte moet hierby betrek word.
7.4 Die onderskeie redaksies gee aandag aan die vraag hoe die elektroniese media as ’n middel tot
kommunikasie van die evangelie, nog beter benut kan word.
7.5 Die Deputate Kerklike Tydskrifte kry opdrag om die vraag hoe aan die behoeftes van
Afrikatalige gemeentes in DK voldoen kan word, aandag en uitvoering te gee.
7.6 Die redaksies van die onderskeie tydskrifte gee opnuut aandag aan die moontlikheid van
samesmelting van die tydskrifte, bv. een tydskrif vir die gesin en een vir die (junior en senior)
jeug, en rapporteer aan die volgende Sinode.
7.7 Die Deputate Kerklike Tydskrifte kry opdrag om indringend aandag te gee aan die moontlikheid
van ’n kerklike tydskrif wat (deur kerkrade) onder alle lidmate versprei word (sonder intekenare)
en waarvoor die Sinode ’n raming per lidmaat vasstel.

Besluit:
(i) Die Kommissie het die studiestuk bestudeer en tot die gevolgtrekking gekom dat daar nie
duidelikheid is oor samesmelting van Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en die
Slingervel om een gesinstydskrif te vorm nie. Beide die status quo en samesmelting het voor- en
nadele. Gevolglik beveel die Kommissie aan dat die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte aan
die volgende sake aandag gee:
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(a)

dat die Redaksiekommissies van die 3 Kerklike Tydskrifte asook die Deputate Kerklike
Tydskrifte deelneem aan die werkwinkel genoem hieronder by Kruispad. Tydens hierdie
werkwinkel moet ook na die volgende gekyk word:
(b) die voor- en nadele van samesmelting van Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en
die Slingervel om een gesinstydskrif te vorm
(c)
die voor- en nadele van die status quo.
(ii) die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte in samewerking met die Redaksiekommissies van
Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en die Slingervel die samesmelting, al dan nie,
afhandel.
2.6
2.7

Kruissubsidiëring: Die Vroueblad het Kruispad met R25 000 gesubsidieer.
Aandag word gegee aan al die tydskrifte om die Feesjaar in 2009 in een van die uitgawes as
temas te gebruik.
2.8 Die Deputate aanvaar die gebruik van die Redaksie van Die Kerkblad om gesprekke met
verskillende persone in die rubriek “Die Redakteur gesels met ...” te plaas.
2.9 Die Deputate het die Redaksies bygestaan in sake waarin die Redaksies versoek het om
advies.
2.10 Die Deputate spreek hulle waardering uit vir die uitstekende dienste van die
Redaksiekommissies en Redakteurs en die hoë standaard van die uitgawes van die tydskrifte.

Besluit: Kennis geneem van 2.6 tot 2.10.
3. Finansies
3.1 Die Deputate is dankbaar om te meld dat al die Tydskrifte gereeld verskyn het en dat ’n
hoë standaard deurgans gehandhaaf is.
3.2 Die begrotings van die Tydskrifte is tans egter onder groot druk weens die sterk afname
van lesertalle. Die intekenaretalle daal gedurig en maak dit al hoe moeiliker om die
begrotings te laat klop.
3.3 Daar bestaan ’n behoefte aan die voorsiening van rekenaars vir die Redakteurs van
Die Kerkblad en Vroueblad en die begrotings kon ook nie daarvoor voorsiening maak
nie.
3.4 In die lig van die feit dat intekengelde gedurig agterstallig is, is daar gepoog om oor te
skakel na ’n stelsel van vooruitbetaling van intekengelde op al die Tydskrifte. Hierdie
oorskakeling het nog nie plaasgevind nie.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.4.
4. Rapporte van die onderskeie Redaksies van die Kerklike Tydskrifte met die aanbevelings
word hierby aangeheg

5. Sake waaroor die Sinode moet besluit
5.1 Die Sinode neem met dank kennis van die toegewyde werk van die Redaksies van die
onderskeie Tydskrifte wat gereeld verskyn het en ook van die hoë standaard wat
gehandhaaf is.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode spreek besondere dank uit teenoor die Redakteurs
en Redaksiekommissies van Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en die
Slingervel vir toegewyde en deeglike werk.
5.2 Die Sinode neem kennis dat die Redakteur van Die Kerkblad nie weer vir die volgende
termyn beskikbaar sal wees nie en wys ’n nuwe Redakteur aan. Die ander Redakteurs
is bereid om nog ’n termyn te dien.
Besluit: Kennis geneem. Dit word aan die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte
opgedra om so gou moontlik ’n Redakteur vir Die Kerkblad aan te wys ooreenkomstig
met bestaande Sinodebesluite.
5.3 Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor prof Amie van Wyk, Redakteur van Die
Kerkblad, vir sy voortreflike dienswerk van ses jaar.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode spreek sy hartlike dank en waardering uit teenoor
prof Amie van Wyk vir 6 jaar se harde werk as Redakteur van Die Kerkblad.
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5.4

Die Sinode spreek sy besondere dank en gelukwense uit vir die ontwikkeling van die
nuwe tydskrif vir die die jeug, nl. Kruispad.
Besluit: Kennis geneem.
5.5 Die Sinode keur goed dat Kruispad in die toekoms onder die Deputate Jeugsorg sal
sorteer.
5.6 Die Sinode keur die verslag van die toekomstige formaat van Kerklike Tydskrifte met
aanbevelings goed.
5.7 Die Sinode benoem weer Deputate wat moet omsien na die gereelde uitgawes van die
Kerklike Tydskrifte.
5.8 Sedert 1973 word die 3 kerklike tydskrifte deur Pionierdrukkers op band gelees en
feitlik gratis aan gesiggesstremdes beskikbaar gestel.
Aanbeveling: dat die Deputate Kerklike Tydskrifte hierdie diens aktief in gemeentes
bekend stel.
5.9

Die Deputate Kerklike Tydskrifte stel ondersoek in na die moontlikheid om die Kerklike
Tydskrifte in Engels te bemark.
5.10 Die Deputate Kerklike Tydskrifte stel ondersoek in na die ontwikkeling van Kerklike Tydskrifte
onder Afrikatalige gemeenskappe.

Besluit: Goedgekeur.

A.

RAPPORT DIE KERKBLAD

1. Inleiding
Aangesien in die verslag van die Deputate Kerklike Tydskrifte breedvoerig aandag bestee word
aan sake wat ook Die Kerkblad (DK) raak, word in hierdie verslag slegs kortliks gerapporteer.

Besluit: Kennis geneem.
2. Publikasie
2.1 Soos die vorige drie jaar het DK ook die afgelope drie jaar gereeld as maandblad verskyn.
2.2 Meeste uitgawes het op een of ander aktuele tema gefokus, hoewel steeds artikels van
uiteenlopende aard ook geplaas is.
2.3 Die Redakteur het gesorg vir die redaksionele artikel asook een (of soms twee) hoofartikels.
2.4 Die bladuitleg en finale afronding van elke uitgawe is telkens deur ons permanente redaksielid,
Johanna Fourie, behartig.
2.5 Volgens die vorige Sinodebesluit sou Ons Bondsjeug nie langer meer deel van DK uitmaak nie
en dit verskyn tans met die naam Kruispad onder ’n afsonderlike redaksie.

Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.5.
3. Redaksie
3.1 Die Redaksie is soos in die verlede saamgestel en het (afwisselend) uit die volgende persone
bestaan: prof JH van Wyk (redakteur), Johanna Fourie (permanente lid), prof Francois Viljoen,
ds Fanie Coetzee, ds Nico Ligthelm en dr André Grové. Verder het prof Derrick Mashau asook
Mercia Venter en Eunice Strijdom vir ’n korter of langer tyd op die Redaksie gedien. Die
Redaksie het sover moontlik probeer om iemand uit die sg. jonger kerke asook ’n vrouelid te
betrek.
3.2 Die Redaksie het dr Pieter Bingle van Kaapstad as nuusredakteur benoem, hoewel hy nooit –
uiteraard – vergaderings kon bywoon nie.
3.3 Breë Redaksie het tweemaandeliks vergader en die kernredaksie, wat deur die breë Redaksie
benoem is, ook tweemaandeliks. Alle stukke is egter elke keer aan alle Redaksielede vir
kommentaar deurgestuur.
3.4 In enkele moeilike gevalle wat die Breë Redaksie nie kon oplos nie, is die betrokke saak na die
Deputate Kerklike Tydskrifte vir hantering en afhandeling verwys.
3.5 Tydens elke vergadering is elke artikel en elke brief sorgvuldig oorweeg vir publikasie. Soms is
artikels of briewe terugverwys vir herformulering en in enkele gevalle ongeskik bevind vir
publikasie.
3.6 Die Redaksie het altyd hartlik saamgewerk, ook in gevalle waar moeilike besluite in
spanningsvolle tye in die kerkverband geneem moes word.
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Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.6.
4. Beleid
Ons herhaal hier nagenoeg wat ons die vorige keer gerapporteer het:
4.1 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 ondubbelsinning binne die raamwerk van die Gereformeerde belydenis geposisioneer
en byvoorbeeld duidelik standpunt ingeneem teen standpunte van die Nuwe Hervorming.
4.2 Die Redaksie het steeds 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.
4.3 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 of wanneer die
diskussie nie meer ’n opbouende karakter aangeneem het en nie meer sinvol vir die lesers was
nie.
4.4 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 ’n duidelike meriete
daarvoor aangetoon kon word. Omdat vervolgartikels vir lesers dikwels vermoeiend is, is dit tot
’n mimimum beperk en slegs gebruik wanneer dit ’n duidelike meriete gehad het.
4.5 Wanneer briewe ontvang is wat duidelik nie op die tafel van DK tuishoort nie, is skrywers
vriendelik versoek dat hulle eerder die “kerklike weg” moet volg en hulle saak by ’n
kerkvergadering aanhangig moet maak.
4.6 Die Redaksie het altyd oopgestaan vir welmenende en opbouende kritiek.

Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.6.
5. Administrasie
5.1 Die administratiewe kantoor van DK vorm deel van die Administratiewe Buro in Potchefstroom
en word deur Johanna Fourie behartig. Die Redakteur het vanuit sy woning in Pretoria gewerk
en een keer per maand na Potchefstroom gereis vir Redaksievergaderings.
5.2 Drukwerk is deur V & R Drukkery in Pretoria gedoen en die Redaksie het groot waardering vir
die werk wat gedoen is.
5.3 Individuele versending word vanuit Pretoria gedoen terwyl sommige gemeentes (veral in
Pretoria) ’n ooreenkoms met die drukker het om hulle uitgawes direk by die drukker te gaan
haal. Sommige Kerkrade verkies om die Kerklike Tydskrifte self by die Administratiewe Buro af
te haal.
5.4 DK is elektronies beskikbaar op die webwerf http://www.gksa.org.za/

Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.4. Die Sinode bedank sr J Fourie vir haar
bekwame hulp met die redaksionele versorging van Die Kerkblad.

6. Finansies
6.1 Finansiële gegewens word in die state van die Administratiewe Buro weerspieël.
6.2 Die intekenaretal van DK het sedert 1995 tot 2008 van 7 800 tot 4 820 verminder, ’n
aangeleentheid wat vir die Redaksie steeds ’n saak van kommer is, onder meer omdat die
intekengeld ook daarmee verminder. In die ander omvattende Rapport word hieroor
breedvoeriger gerapporteer.
6.3 Die Redaksie het ’n versoek aan die Feeskomitee 150 gerig om ’n afsonderlike bedrag vir die
Feesuitgawe van Februarie 2009 te begroot sodat ’n groter oplaag by hierdie besondere
geleentheid gedruk en versprei kan word.

Besluit: Kennis geneem van 6.1 tot 6.3.
7. Aanbevelings
7.1 Die Sinode neem met dank kennis dat DK gereeld maandeliks verskyn het en bedank die
uittredende Redaksie vir die werk wat hulle gedoen het.

77
0

7.2
7.3
7.4

7.5

Die Sinode spreek ’n besondere woord van dank uit teenoor Johanna Fourie vir die groot werk
wat sy altyd met presiesheid en toewyding gedoen het.
Die Sinode wys ’n Redakteur aan wat in samewerking met die nuwe Deputate Kerklike
Tydskrifte ’n nuwe Redaksie saamstel wat tot die volgende Sinode sal funksioneer.
Die Sinode keur dit goed dat die huidige Redaksie aanbly tot en met die verskyning van die
Februarie-uitgawe 2009 van DK en dat die nuwe Redaksie die uitgawes vanaf Maart 2009
versorg. Die rede is dat die Februarie-uitgawe as ’n Feesuitgawe beplan is en die insameling
van artikels reeds in 2008 moes plaasvind. Uiteraard sal die nuwe Redaksie reeds teen einde
Januarie met hulle beplanningswerk vir 2009 moet begin.
Die nuwe Redaksie moet in besonder aandag gegee aan verrigtinge rondom die 150-jarige
feesvierings van die GKSA. Ten einde die taak van die nuwe Redaksie te vergemaklik, het die
huidige Redaksie reeds die breë beplanning van die Maart tot Mei-uitgawes gedoen. Verder
moet die nuwe Redaksie ook rekening hou met die 500ste herdenking van die geboortedag van
die kerkhervormer Johannes Calvyn (op 10 Julie).

Besluit: Goedgekeur.
8. Afskeid
Die Redakteur, asook huidige Redaksie, neem hiermee afskeid. Dit was ’n voorreg en vreugde om
die GKSA, en daarmee die koninkryk van God, op hierdie wyse te kon dien. Dit was
spanningsvolle tye in kerk en samelewing, maar die Here was ons almal genadig om met die krag
en insig wat ons ontvang het die saak van die koninkryk te dien. Meer as enigiemand anders is
ons bewus van ons tekortkomings, maar ons vertrou dat die Here die goeie wat ons wél gedoen
het, sal seën.

Besluit: Kennis geneem.

B.

RAPPORT SLINGERVEL

1. Die redaksionele beleid
Inleidend
Die Slingervel word onder toesig van die Deputate Kerklike Tydskrifte 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.
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 onopsigtelik aan die orde kom.
1.2.3 Om ook ontspanningsmateriaal te bied by wyse van blokkiesraaisels in verskillende vorme,
vasvrarubrieke, teken en inkleur.
1.2.4 Om vir die kleuters en vroeë laerskolers ’n storie te publiseer.
1.2.5 Om by wyse van ’n penmaat, e-maat en SMS-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 met moderne joernalistieke aanpak die Slingervel se uitleg en aanbieding in te klee op ’n
wyse wat vir die teikengroep prikkelend en aantreklik is.
1.2.9 Om op ’n gereelde basis die Slingervel te evalueer in die lig van die heersende lewensmilieu
van die skoolgaande jeug.

Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.2.9.
2. Die redaksie
Dr Nico van der Merwe (Redakteur), Joey Fourie (Tipografie en uitleg), Marina Kotze (Junior
Rubrieke, Penmaat-, e-maat en SMS-maat rubrieke), Riana Jonker (Verjaardaghoekie), Susan
Lourens (Boekbesprekings), Rina Myburgh (Raaisels en kopkrappers), Tersia van der Merwe
(Blokkiesraaisels, letter- en syferspeletjies), Attie Venter (Wetenskapartikels), Rika du PlessisCloete is verantwoordelik vir die Juniors se maandelike storie en ’n vervolgverhaal vir die tieners.

Besluit: Kennis geneem.
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3. Uitvoering van die opdrag
3.1 Die Slingervel het gereeld verskyn en die ywer, toewyding, entoesiasme en oorgawe van die
hele redaksie moet hier met dankbaarheid teenoor hulle vermeld word. In die besonder ons
dank en waardering vir die groot werk wat sr Joey Fourie deeglik en stiptelik doen.
3.2 Jaarliks was dit baie moeilik om die Slingervel van Desember betyds voor die vakansie by die
lesers te kry. Die afgelope 3 jaar is aan die einde van die jaar telkens ’n gesamentlike
November/Desember-uitgawe saamgestel wat aan die einde van Oktober versend is. Die
redaksie hoop dat dit die probleem oplos.
3.3 Die Redaksie het gepoog om so getrou as moontlik die doelstellings in die redaksionele beleid
te verwesenlik.
3.4 In die besonder is meer as in die verlede, aandag gegee aan die tieners en hulle behoeftes,
sonder om die juniorgroepe se inhoud te verskraal, sodat die inhoud van die Slingervel die
verbondsjeug van kleuter deur puberteit tot adolessensie op een of ander wyse aanspreek.
3.5 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.
3.6 Daar is ruim geleentheid gebied vir deelname deur die lesers en veral hulle doen en late asook
eie werk.
3.7 Die reaksie van die lesers was nie goed nie. Die redaksie wyt dit aan die lewensmilieu waarin
die jeug opgroei. By wyse van die internet op e-posvlak en by wyse van SMS-boodskappe kom
daar tog reaksie. Dit wil voorkom asof die jeug nie meer briewe skryf soos wat dit in die verlede
die geval was nie.
3.8 Wat die voorkoms van die Slingervel betref, word tans van 8 bladsy in volkleur gebruik gemaak.
3.9 Met vreugde en dankbaarheid kon die vyftigste bestaansjaar van die Slingervel in Augustus
2008 gevier word met 'n spesiale uitgawe van die tydskrif. Met dank aan die Here is daar gedink
aan die 50 jaar van die Slingervel se bestaan sedert Augustus 1958. Die werk en toewyding van
4 redakteurs is ook in herinnering geroep: dr Klaas van Wyk de Vries (Augustus 1958 – Maart
1961), dr Sarel du Plessis (April 1961 – Desember 1965), prof Pieter Buys (Januarie 1966 –
Desember 1999), dr Nico van der Merwe sedert Januarie 2000. Terselfdertyd is waardering
betuig teenoor ’n groot getal susters en broers wat in hierdie 50 jaar hulle bydrae gelewer het tot
sukses van die tydskrif. Mag die Here die Slingervel seën tot ryke vrug in die jare wat kom.

Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.9. Die Sinode bedank dr Nico van der Merwe en
die Redaksiekommissie van die Slingervel vir die keurige versorging van die blad.

C.

RAPPORT DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD

1. Inleiding
Namens die Redaksie van Die Gereformeerde Vroueblad (VB) is dit steeds aangenaam om
verslag te doen oor die publikasie en aanverwante sake rondom die VB. Deur die wonderlike
voorsiening van die Here het ons nog altyd genoeg materiaal gehad om elke maand ’n volledige
tydskrif die lig te laat sien, en uit die terugvoer van ons lesers is die tydskrif nog steeds gewild en
lesenswaardig.

Besluit: Kennis geneem.
2. Publikasie
Soos hierbo vermeld het die VB gereeld maandeliks verskyn – die afgelope twee jaar (2006 en
2007) het ons geëksperimenteer deur net een dikker vakansie-uitgawe die lig te laat sien oor die
Desembervakansie. Dit het die Redakteur (veral) ’n blaaskansie gegee, en alle kopieë wat in die
Januarie-uitgawe sou verskyn, is in die dikker vakansie-uitgawe geplaas. Niemand het dus skade
gely nie, en dit het goed gewerk.
Die inhoud het gewissel van maand tot maand na gelang van die beskikbare kopie. Die meeste
artikels wat ontvang is, het opgedaag sonder dat daar noodwendig gesoek of gevra is daarvoor.
Aktuele sake het per geleentheid aandag gekry, maar die tydskrif het hoofsaaklik ’n forum gebied
vir vroue uit die kerkverband (en ander ook) om hulle artikels te laat plaas. Van tyd tot tyd het die
gemeentelike aktiwiteite in die rubriek Gemeente-Mosaïek verskyn waaruit afgelei kan word dat
daar tog veel kreatiewe en opwindende dinge in die gemeentes aangaan.
Die redakteur het in elke uitgawe gesorg vir die redaksionele brief en soms ook vir ’n artikeltjie van
opvoedkundige of Bybelkundige aard.
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Die bladuitleg is op hoogs professionele en kreatiewe wyse behartig deur ons grafiese
kunstenaar, Karien Brink, en baie van die voorblad- en ander foto’s is deur haar man, Roni Brink
geneem en aan ons beskikbaar gestel.
Die voortbestaan van die VB as afsonderlike tydskrif is tans onder bespreking en op die
eersvolgende Sinode sal die finale besluit daaroor geneem word. Uit informele navraag en
navorsing per telefoon en persoonlilke gesprekke, blyk dit dat die meerderheid lesers van die VB
nog tevrede is en sterk ten gunste van ’n afsonderlike tydskrif voel. Die Redaksie het die
moontlikheid van ’n enkele gesinstydskrif oorweeg en kan die voor- en nadele daarvan insien.
Geen definitiewe besluit is geneem nie, aangesien almal stem dat ’n verandering nie noodwendig
’n verbetering sal wees nie.

Besluit: Kennis geneem.
3. Redaksie
Die Redaksie het bestaan uit die volgende persone: Dr Marina van Loggerenberg (Redakteur),
prof Jacques van der Elst, ds Nico Botha, mev Ann Ramage, mev Corli le Roux, en mev Karien
Brink in raadgewende hoedanigheid, as grafiese kunstenaar.
Die Redaksie het nie so gereeld vergader nie – hoofsaaklik per e-pos en per telefoonkonferensie
gekommunikeer, en materiaal is hoofsaaklik op dieselfde wyse geëvalueer en teruggestuur.
Aangesien die VB nie noodwendig kontensieuse inhoud publiseer nie, het daar weinig, indien
enige omstrede sake ooit op die agenda verskyn. In enkele gevalle is die Redaksie geraadpleeg
en het die Redakteur dienooreenkomstig gereageer.

Besluit: Kennis geneem.

4. Beleid

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD
b.
Inleidend
Die Gereformeerde Vroueblad word onder toesig van die Deputate: Publikasies
van die GKSA met die hulp van die Redaksiekommisssie as ’n kerklike publikasie
vir die Gereformeerde vrou en die breë kerklike leserspubliek uitgegee. Die
Vroueblad is dus nie ’n amptelike mondstuk van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika (GKSA) nie, maar die GKSA is wel die eienaars en uitgewers van die
Vroueblad.
VVVVVVV.
Doelstellings van Die Gereformeerde Vroueblad
Om in die lig van die Skrif plek diensbaar te wees en prinsipiële leiding te gee aan
die Gerefomeerde vrou waarby die volgende kerninhoude aan die orde kom:
2.1 Besinning oor Skrifwaarhede, byvoorbeeld deur middel van die plasing van
Skrifoordenkings en die toepassing van spesifieke Skrifgedeeltes in artikelstof
wat aangebied word.
2.2 Die weergawe van en besinning oor aktuele sake met ’n Skrifgefundeerde
perspektief.
2.3 Artikelstof wat voorsien in die behoeftes van ’n verskeidenheid leeftydsgroepe.
2.4 Die insluit van nuuswaardighede wat spesifiek betrekking het op die
werksaamhede (veral van vroueaksies) in die breë kerkverband.
2.5 Publikasie van menings van lesers in die Vroueblad se briewekolom.
Uitleg en joernalistieke aanpak
Om bogenoemde doelstellings te bereik, moet die Redaksie met die middele tot
sy beskikking poog om met ’n eietydse joernalistieke aanpak die Vroueblad se
uitleg en algemene aanbieding te versorg.
Riglyne vir die aard van bydraes wat geplaas word
4.1

Enige aspek wat die volle spektrum van gelowig wees dek, kan in bydraes aangeraak
word. Raakpunte met veral die vrou se leefwêreld sal uiteraard voorrang kry.
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4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

Bydraes kan onder andere gerig te wees op aspekte soos byvoorbeeld geloofsgroei,
individuele/kerklike/gemeentelike betrokkenheid op allerlei terreine, die praktiese
belewing van Christenskap, diensbaarheid in die koninkryk, ensovoorts.
Artikels moet aktueel wees, die huidige bestaansproblematiek betrek en trag om vir die
gelowige praktiese hanteringsmeganismes daar te stel. Wat belangrik is, is die uitlig van
een of ander aspek wat die aanbieding van die artikelstof anders sal maak as ’n artikel
wat in ’n sekulêre tydskrif geplaas word. Die Vroueblad moet artikels bied vir die
gelowige vrou “in pas met die tyd”.
“Prekerigheid” en moralisering behoort vermy te word.
Die artikel moet meer wees as ’n persoonlike anekdote of die beskrywing van ’n
belewing/ervaring wat eintlik net vir die skrywer self van belang is. Bydraes moet ’n
ruimer dimensie hê: daar moet onder andere gevra word wat die bydrae (kan) beteken
vir die gelowige vrou in die algemeen. Indien wel van ’n persoonlike
waarneming/ervaring uitgegaan word, behoort die artikel ’n algemeengeldige
geloofswaarheid of toepassing te hê wat oortuigend in die gegewe geïntegreer is.
Huldeblyke oor individuele persone/familielede van lesers wat uiteraard net vir ’n baie
beperkte leserskring belang het, moet liefs in gemeenteblaaie geplaas word of kan aan
Die Kerkblad gestuur word waar dit teen betaling geplaas word.
Gedigte en rympies word normaalweg nie gepubliseer nie.

Evaluering van bydraes wat ontvang word
5.1

5.2
5.3
5.4

Elke lid van die Redaksiekommissie ontvang ’n afskrif van alle bydraes wat ontvang
word en moet hierdie bydraes op onafhanklike wyse evalueer en ’n skriftelike motivering
skryf vir sy/haar aanbeveling.
Indien die aanbevelings redelik ooreenstem, word voortgegaan met die
publikasievoorbereiding van die bydrae.
Indien die lede van die Redaksiekommissie se evaluerings te veel verskil oor die
plaasbaarheid van ’n bydrae al dan nie, word sodanige bydrae weer bespreek op die
tweemaandelikse redaksievergadering.
Die redaktrise en die redigeerders het die vryheid om artikels te verkort, gedagtes uit te
brei of te parafraseer in oorleg met die artikelskrywer.

Besluit: Kennis geneem van pt 4 [Beleid].
5. Administrasie
5.1 Die VB word in geheel op ’n vrywillige basis deur die Redakteur en Redaksie ge-administreer –
eintlik deur die Redakteur alleen. Waar en wanneer nodig word hulp van die Redaksie ingeroep.
Selfs die rekenaar en drukker, die skandeerder en faksfasiliteite behoort aan die Redakteur.
5.2 Die drukwerk is gedoen deur V & R Drukkery in Pretoria en die samewerking met Ludick Venter
is vriendelik en hartlik. Ons het besondere waardering vir die wyse waarop ons met hom kon
saamwerk.
5.3 Verspreiding word ook vanuit Pretoria gedoen – in Randburg ontvang ons ook die VB’e soms
laat – maar dis ’n plaaslike reëling, en daarom het ek maar op die VB ingeteken om my eie
kopie betyds te ontvang.
5.4 Die VB is ook op die webwerf http://www.gksa.org.za elektronies beskikbaar.

Besluit: Kennis geneem van 5.1 tot 5.4.
6. Finansies
6.1 Alle finansies word deur die Administratiewe Buro behartig. Vir enige inligting daaroor,
raadpleeg asseblief die finansiële state van die Administratiewe Buro.
6.2 Die intekenaretal is aan die daal.

Besluit: Kennis geneem van 6.1 en 6.2.
7. Slot
Dit was ’n groot voorreg om met die VB gemoeid te wees en as Redakteur op te tree vir die
afgelope 6 jaar. Ek stel myself beskikbaar om nog ’n termyn as Redakteur te dien. Mag die besluit
oor die toekoms van die Tydskrifte vorentoe die regte een wees, en mag die seën van die Here
daarop rus.
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Besluit: Kennis geneem. Die Sinode bedank dr Marina van Loggerenberg en die
Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad vir volgehoue en goeie werk.
19

D.

RAPPORT BONDSJEUG/KRUISPAD

a. Deputate
Sinode 2006 het dr AJ Krüger aangewys as Deputaat vir Ons Bondsjeug (Acta 2006:751). Ds Paul
Grobler (Rustenburg-Wes) en sr Adri Breed (NWU) is as Deputate gekoöpteer.

Besluit: Kennis geneem.
2. Opdrag van die Sinode 1985/2006
Die Deputate vir Kerklike Tydskrifte het by die Sinode van 2006 ’n versoek gerig dat die Sinode
leiding moet gee oor die hantering van die Bondsjeug. Dit is gedoen deur dr AJ Krüger aan te
wys as deputaat vir die Bondsjeug.
Daar is nie ’n spesifieke opdrag gegee nie, en nagaan van Sinodebesluite dui daarop dat Sinode
1985 opdrag gegee het dat die Bondsjeug as selfstandige tydskrif uitgegee word nadat dit
klaarblyklik sedert 1981 as Bylae by die Kerkblad verskyn het (Acta, 1985:77).
Die lesersteiken van die Bondsjeug is hoërskoolkinders, studente en werkende jongmense
(1985:77).
Die opdrag aan die Deputaat is dus gebaseer op die besluite van Sinode 1985.

Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.
3. Sake waarvan die Sinode kennis neem
Verloop van gebeure
Na afloop van die Sinode 2006 het ds (toe teologiese student) Paul Grobler onder die
voorsienigheid van die Here by die nuwe Redakteur van die Bondsjeug prakties gedoen in
Jeugwerk.
Gesprekke is gevoer oor die kenmerke en vereistes aan ’n jeugtydskrif wat in die hedendaagse
tyd doelmatig tot die teikengroep sal spreek. Ds Grobler het verskeie insette gelewer en groot
entoesiasme vir die saak getoon. Hy is toe (Feb 2006) gekoöpteer as lid van die
Deputategroep.
Ds Grobler het verskeie inisiatiewe geneem, en ’n span van bekwame jongmense byeengebring
om die tydskrif weer op die been te bring. Hierdie jongmense is (meestal) Gereformeerde
professionele afgestudeerdes en studente van die NWU en TSP.
Daar is besluit dat die blad sal bekendstaan as Kruispad. Daarmee word twee kenmerke van die
tydskrif uitgelig:
Dat die blad jongmense wil bedien in die lig van die kruis van ons Here en Verlosser, Jesus
Christus.
Dat jongmense in die teikengroep hulle op verskeie kruispaaie van die lewe bevind
(byvoorbeeld beroepskeuses, lewensmaats, kerklike betrokkenheid, ens). Die tydskrif
wil aan jongmense in die lig van die kruis leiding gee hieroor.
Vroeg in 2007 is ’n bekendstellingsblad (genoem Padkaart) aan gemeentes in die GKSA versend
en die eerste uitgawe in Februarie 2007. Die eerste uitgawes is gratis versend aan
gemeentes, met die aanmoediging vir lesers en kerkrade om in te skryf op die blad. Tans
word daar steeds gratis eksemplare aan gemeentes gestuur en verder aan intekenare.
Die blad verskyn sedertdien gereeld (tweemaandeliks).
Belangrike uitgangspunte
Kruispad is ’n eietydse tydskrif met Reformatoriese inhoud, gefokus op aktuele sake, gerig op
groeiende gelowiges van 17-23 jaar om toerusting te gee vir die maak van ingeligte keuses
wat lei tot geloofsgroei.
Hierdie visie word gerealiseer deur ’n interaktiewe medium daar te stel wat relevante temas
aanspreek en jong gelowiges motiveer om die pad van die kruis van Christus te stap en
volwasse in geloof te word, sodat God die eer sal kry en die kerk opgebou sal word.
Die blad het ook ’n webtuiste (www.kruispad.net) met verskeie rubrieke en die moontlikheid om te
kommunikeer met die redaksiespan.
Toekomstige hantering van Kruispad
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Tydens die proses van heruitgawe van Bondsjeug/Kruispad het dit spoedig duidelik geword dat
daar groot oorvleueling tussen die opdragte aan Kruispad en die Deputate vir Jeugsorg is
(beide het byvoorbeeld opdrag tot ’n tydskrif en webblad).
Daar is verskeie kere saam met die Deputate Jeugsorg vergader, en daar is besluit om werk te
koördineer. Dit het op sy beurt daartoe gelei dat besluit is om by die Sinode aan te beveel dat
Kruispad in die toekoms deel uitmaak van die opdrag aan die Deputate Jeugsorg.
Daar sal reeds by Sinode 2009 verslag oor Kruispad gedoen word onder die Rapport van die
Deputate Jeugsorg.

Besluit: Kennis geneem van 3.1.1 tot 3.3.3. Die Sinode bedank dr AJ Krüger en ds Paul
Grobler vir hulle insette. Die Sinode spreek verder sy dank en waardering uit teenoor
die jong lidmate wat Kruispad met ywer en entoesiasme geloods het.

4. Finansies
Sinode 2006 het geen begroting vir die Bondsjeug/Kruispad gehad nie.
Die Vroueblad het goedgunstiglik aan ons R25 000 voorgeskiet om aan die gang te kom.
Ons is van mening dat ’n blad soos Kruispad nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie.
Oor die toekomstige finansies van Kruispad word by die Deputate Jeugsorg
gerapporteer en begroot.
Met die ineensmelting van die werk van Kruispad en die Deputate Jeugsorg het daar
gemeentes na vore gekom om as donateurs mee te werk aan die globale bediening
aan die jeug in die GKSA. Finansiering van Kruispad het tot op hede hieruit en uit
intekenings plaasgevind.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.4. Die Sinode spreek sy hartlike dank en
waardering teenoor die donateurs van Kruispad uit.
5. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die Sinode keur die ontwikkelings binne die tydskrif goed, insluitende die oordra van
verantwoordelikheid vir die tydskif na die Deputate vir Jeugsorg.
Die Sinode dank die Here vir ’n tydskrif wat die jeug van die GKSA bedien en selfs wyer
as die GKSA gelees word en ook bemark sal word.
Die Sinode spreek sy gelukwense aan ds Paul Grobler uit met die vestiging van die
tydskrif.
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor al die medewerkers wat die publikasie moontlik
gemaak het. Veral sr Adri Breed word bedank as die eerste Redakteur: Inhoud van
die tydskrif.
Die Sinode keur dit goed dat die opdrag rondom Bondsjeug/Kruispad hiermee oorgedra
word na die Deputate vir Jeugsorg.
Die Sinode wys ds Paul Grobler aan as Deputaat Jeugsorg met opdrag: Kruispad.
Besluit: Goedgekeur. Die volgende aanbevelings vir Kruispad word ook goedgekeur:
1. die jeugtydskrif Kruispad uitgebou word onder leiding van te benoeme Deputate Kruispad
(Jeugsorg), met inagneming van vorige werk gedoen.
2. sr Maureen van Helden as Redakteur van Kruispad benoem word. Indien die aangewysde
Redakteur nie verder haar pligte kan nakom nie, moet Kruispad in oorleg met die Deputate
Kerklike Tydskrifte ’n Redakteur aanwys.
3. die Redakteur van Kruispad deel vorm van die Deputate Kerklike Tydskrifte.
4. die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte, in oorleg met Deputate Jeugsorg, ’n
Redaksiekommissie vir Kruispad aanwys om die Redakteur by te staan.
5. die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte so spoedig moontlik ’n werkswinkel reël waartydens
van kundiges uit die aktiewe media bedryf gebruik gemaak word om ’n dinamiese besigheidsplan
vir Kruispad saam te stel met die oog daarop dat Kruispad so spoedig moontlik selfonderhoudend
kan wees.
Motivering: die huidige en vorige Redakteurs van Kruispad het die behoefte uitgespreek aan ’n
dinamiese besigheidsplan vir Kruispad.
6. alle gemeentes versoek word om die inisiatiewe rondom Kruispad te ondersteun.
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23.2 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE
ALMANAK (Artt 119, 277)
WWWWWWW.
Ds W Vogel lewer die Rapport.
XXXXXXX.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies en Media.
YYYYYYY.
Ds AP Kruger rapporteer namens Kommissie Publikasies en Media.
ZZZZZZZ.
RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 2006:754
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:
Die Almanak met dagstukkies uit te gee
Die Voorsitter van die diakonie van elke kerk se besonderhede word ook gepubliseer.
Ouderlinge en diakens se name word behou.
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.
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.
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.
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 NoordwesUniversiteit op die Redaksie van die Almanak benoem moet word.
Administratiewe inligting meer vaartbelyn te maak.
Dit word aanbeveel dat die kategorie “opgeneem” in die toekoms verdeel sal word in
“opgeneem uit ander kerke” en “opgeneem na evangelisasie”.
Die Deputate ondersoek die moontlikheid om dagstukkies vir die tiener-, studente- en
werkende jeug te publiseer.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.1.9.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Die Almanak het jaarliks verskyn (vgl. Opdrag 1.1).
Die Almanak het jaarliks verskyn met dagstukkies. 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 (vgl. Opdrag 1.1.1).
Die Voorsitter van die diakonie van elke kerk se besonderhede is gepubliseer.
Ouderlinge en diakens se name is nie geplaas nie. Daar was ’n versoek dat die
lettertipe van die dagstukkies groter gedruk moet word en dat die dagstukkies een op
’n bladsy geplaas word. As gevolg hiervan het die drukkoste verhoog en is daar na
aanleiding hiervan ’n skrywe aan elke Kerkraad gestuur vir ’n meningspeiling of die
name van die ouderlinge en diakens gepubliseer moet word. Uit die meningspeiling
het gewys dat die name weggelaat kan word. Die Deputate het besluit dat die name
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wel aangevra word en dat die statistiekvorms na ’n tydperk na die argief gaan vir
bewaring indien persone hieroor navorsing wil doen (vgl. Opdrag 1.1.2).
Intensiewe bemarking is gedoen deur die stuur van plakkate aan Kerkrade en
onderskeie instansies. Die ontginning van ’n Engelse mark blyk ’n baie duur proses te
wees. Sinode Middellande se inligting is in Engels agterin die Almanak geplaas (vgl.
Opdrag 1.1.3).
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 (vgl. 2.1.3).
’n Lid van die Deputate Almanak het op gereelde grondslag die vergaderings van die
Deputate Publikasies bygewoon. Die Deputate Almanak het ook finansiële bydraes
gemaak aan Die Kerkblad en Slingervel (vgl. Opdrag 1.1.5).
Statistiese tabelle is in samewerking met prof Faans Steyn verander om ’n meer
statisties kontroleerbaar, ’n roepingsverantwoordbare asook ’n gebruikersvriendeliker
profiel van getalle in die Gereformeerde Kerke weer te gee (vgl. Opdrag 1.1.6).
Administratiewe inligting is meer vaartbelyn gemaak (vgl. Opdrag 1.1.7).
Die kategorie “opgeneem” is verdeel tussen “opgeneem uit ander kerke” en
“opgeneem na evangelisasie” (vgl. Opdrag 1.1.8).
Die publisering van dagstukkies vir die tiener-, studente- en werkende jeug is
ondersoek. Die boekemark is tans oorweldig met publikasie gerig op die tiener en
werkende jongmense. Die Deputate het besluit om in die publisering van dagstukkies
in die Almanak wel hieraan aandag te skenk deur teologiese studente te versoek om
’n aantal dagstukkies te skryf. In die Almanak 2008 is daar ’n maand afgestaan aan
die jeug (vgl. Opdrag 1.1.9).
Neem ’n besluit oor die opgehoopte fondse met inagneming van die volgende
aanbeveling van die Deputate:
Die Sinode oorweeg dit om aan die nuwe Deputate ’n bufferbedrag van ongeveer
R80 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.
Die oplaag van die Almanak was vir 2007: 16 000 eksemplare, vir 2008 was dit 15
000 en vir 2009 word ’n oplaag van 18 000 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.
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 laag te te hou, waarvoor ons baie
dankbaar is.
’n Bedrag van R500 000 is na die Dankbaarheidsfonds oorgeplaas na oorlegpleging
met die Bestuur van die Administratiewe Buro.
2.3 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 inligting nie volledig is nie.
2.4 Dit is die beleid van die Deputate om jaarliks huldeblyke van predikante wat oorlede is,
te plaas.
2.5 Die Deputate plaas van tyd tot tyd ’n volledige lys van “Kerke en hulle predikante”.
Sodanige lys is weer volledig in die 2008-uitgawe van die Almanak geplaas.
2.6 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.
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2.7

’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.
2.8
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.
2.9
Die Deputate wil hulle dank uitspreek teenoor adverteerders wat in die Almanak
adverteer om sodoende koste te beperk.
2.10 Die Deputate wil graag hulle dank uitspreek teenoor die personeel van die
Administratiewe Buro en by name srs Wymie du Plessis, Petro Kroeze en Joey
Fourie, sowel as broeder Hannes Vorster vir die insette wat hulle maak om elke jaar
die Almanak die lig te laat sien.
2.11 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 van 2.1 tot 2.11. Die Sinode bedank die Deputate vir die Uitgee
van die Almanak, die personeel van die Administratiewe Buro (soos genoem in 2.10 en
2.11) asook alle ander medewerkers van die Almanak vir ‘n spog publikasie.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
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:
Die Almanak met dagstukkies uit te gee.
Besluit: Goedgekeur.
4. Opdragte van Sinode aan die Deputate
Die lettergrootte wat vir die Dagstukkies gebruik word, in die toekoms groot genoeg sal
wees om gemaklik deur ouer lesers gelees te word (die lettergrootte van 2007 se
Almanak kan as riglyn gebruik word).
Die Deputate gee steeds aandag aan dagstukkies vir tieners en naskoolse jeug.
Die Deputate poog om die GPS koördinate by die straatadres van elke kerkgebou te gee.
Die Deputate in samewerking met die Deputate Korrespondensie van elke Klassis,
besondere moeite doen om statistiese inligting van alle kerke jaarliks op te dateer.
’n Verteenwoordiger uit die kerke van die vorige Sinode Middellande en Klassis
Capricorn by die Deputate vir die Uitgee van die Almanak gevoeg word om saam met
die Deputate te besin oor hoe die Almanak vir lidmate van daardie kerke toeganklik
gemaak kan word.
Besluit: Goedgekeur.
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23.3

RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR CJBF, KERKORDE EN
EVANGELISERINGSMEDIA (Artt 112, 236)

AAAAAAAA. Dr VE d’Assonville lewer die Rapport.
BBBBBBBB. ’n Eksemplaar van die Calvynkommentaar oor Romeine, vertaal deur prof F Postma,
word aan die voorsitter, dr CJ Smit, deur dr GJ Meijer (voorsitter Deputate CJBF) oorhandig.
CCCCCCCC. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies en Media.
DDDDDDDD. Ds SP Venter rapporteer namens Kommissie Publikasies en Media.
EEEEEEEE. RAPPORT
1. Formeel
Opdrag
Vgl. Acta 2006:755-774.
Meer breedvoerige verwysing na die opdrag volg by die onderskeie onderafdelings
hieronder (artt 2-4).
Samestelling en funksionering van die Deputate
Die Deputate het op 23 Februarie 2006 in Potchefstroom gekonstitueer.
Dr FW Leuschner (GK Wapadrant), wat deur die Sinode as skriba van die Deputate
aangewys is, het per e-pos laat weet dat hy nie beskikbaar is vir die Deputaatskap
nie. Die Deputate het daarvan kennis geneem en besluit om so aan die Sinode te
rapporteer.
Omdat dit vir ds IW Ferreira (GK Rietvallei), wat genader is om in die plek van dr
Leuschner te dien (met die oog op die Evangeliseringsmedia), nie moontlik was nie,
is br JM Earle (GK Rietvallei) genader en het hy hom bereid verklaar.
Weens die feit dat dr Leuschner dus ook nie as skriba vir die Deputate beskikbaar was
nie, is ds WJ Botha versoek om as skriba van die Deputate op te tree. Nadat lg op sy
beurt weens omstandighede ’n aantal vergaderings nie kon bywoon nie, is dr VE
d’Assonville op 12.10.2006 eers tydelik, maar sedert 20.09.2007 permanent as skriba
van die Deputate aangewys.
Weens die waardevolle kundige advies wat prof DF du Plessis (GK Alkantrant) as
kommunikasiewetenskaplike (UNISA) op deurlopende basis aan die Deputate
gelewer het, wil die Deputate aanbeveel dat prof Du Plessis in die toekoms ook as
een van die adviseurs van hierdie Deputate, benewens proff GJC Jordaan en CFC
Coetzee, benoem sal word.
Die Deputate het gepoog om ongeveer elke kwartaal te vergader; vergaderings het
volgens afspraak meestal in Potchefstroom, enkele kere in Pretoria en een maal in
Boksburg plaasgevind. Daarbenewens het Kommissies van die Deputate na behoefte
vergader om opdragte af te handel.
Fondse
Tydens elke vergadering is daar oor die stand van die onderskeie fondse gerapporteer.
Die finansiële state van die onderskeie fondse word ingesluit by die ander state wat deur
die Administratiewe Buro bestuur word.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.3.2.

2. CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS [CJBF]

Opdrag – vgl. Acta 2006:755-763,772-774; vgl. verder die Reglement van die CJBF (Acta
1982:226-227).
Die opdrag sluit in dat toekomstige publikasies binne die raamwerk van die doelstellings
van die CJBF oorweeg, gekeur en uitgegee word.
Die redaksie, uitgee, druk en prysvasstelling van die 2000-Psalmboek se hersiene
uitgawe vorm deel van die opdrag van hierdie Deputate.
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Die beheer van boekevoorrade van die CJBF asook die beheer oor die CJBF- en
Totiusfondse berus by hierdie Deputate; die administrasie daarvan word deur die
Administratiewe Buro behartig.
Voorrade: CJBF
Vgl Aanvullende Rapport.
Individuele projekte van die CJBF in die termyn 2006-2009
Psalmboek
Publikasie van die 6de Hersiene Uitgawe van die Psalmboek (2000-Psalmboek)
Die teksgedeelte van die Psalmboek is deeglik hersien – druk- en ander teksfoute,
waaronder ook toepaslike regstellings/korreksies aan die Kerkorde op grond van
relevante Sinodebesluite, is aan die hand van die oorspronklik bronne/meester
vasgestel en gekorrigeer.
Aandag is gegee aan die totale bladspieël – musieknotasie en melodieë ingesluit –
omdat die 2000-Psalmboek nog nie vantevore vanaf die nuwe elektroniese
meester gedruk is nie. Daarby is Geneefse melodieë wat met vroeëre uitgawes
uitgeval het, weer ingevoeg. (Vgl. die Aanvullende Rapport oor die afhandeling
van hierdie redaksionele werksaamhede.)
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.1.1.2.
Met die uitsondering van die finalisering van die musieknotasie wat deur prof Colin
Campbell in opdrag van Lux Verbi gedoen word, is die meester van hierdie
publikasie reeds afgehandel. Die oogmerk is dat die druk so spoedig moontlik sal
plaasvind, veral weens die hoë aanvraag vir die Psalmboek. (Vgl. die Aanvullende
Rapport.)
2003-Psalmboek
Ofskoon hierdie Deputate nie verantwoordelik was vir die uitgee van die 2003-Psalmboek
nie, is vasgestel dat daar tydens hierdie termyn nog genoeg voorraad van die
2003-Psalmboek beskikbaar is.
Die hersiene meester vir die 2000-Psalmboek sal in die toekoms ook as meester vir die
gemeenskaplike dele van die 2003-Psalmboek geld.
Grootdruk Psalmboek (2000-Psalmboek)
Aan die aanvraag vir Grootdruk Psalmboeke (2000-Psalmboek), soos vasgestel
deur hierdie Deputate, word aandag gegee sodra die redaksionele hersiening van
die 2000-Psalmboek afgehandel is. (Vgl. die Aanvullende Rapport.)
Elektroniese weergawe van die Psalmboek vir gebruik in kerke
Na aanleiding van ’n behoefte wat deur ’n gemeente in ’n navraag gestel is, naamlik ’n
versoek dat musieknote/ notebalke vir elektroniese gebruik saam met die
Psalmteks beskikbaar gestel moet word, is verskillende aspekte daarvan deur die
Deputate hanteer. Grondliggend hieraan is die oordeel van die Deputate dat die
CJBF sowel die elektroniese asook die gedrukte media meer moet ontgin.
Motivering: Die tegnologiese ontwikkeling het moontlik tot gevolg dat lidmate
Psalmboeke nie meer optimaal benut nie; kennis van onder andere die
belydenisskrifte gaan tot niet. Hiermee hang die relatiewe nuwe verskynsel van ’n
elektroniese weergawe van die Psalmboek saam sowel as die vraag hoe om ’n
leeskultuur onder lidmate te bevorder. Sonder dat daar veralgemeen word,
bestaan die indruk dat sommige lidmate nie eintlik meer lees of nie genoeg lees
nie.
Die Deputate het daarom ondersoek gedoen oor die beskikbaarstelling van ’n werkbare,
professionele elektroniese weergawe van die Psalmboek vir gebruik in
gemeentes, veral wat die byvoeging van musieknotasie betref.
Aan gemeentes moet riglyne gebied word oor moontlikhede in hierdie opsig.
Nogtans moet die persoonlike besit van Psalmboeke deur elke lidmaat, ook ter wille van
die res van die inhoud (Belydenisse, Formuliere ens) en vir huissamesang
(huisgodsdiens) sowel as die benutting daarvan met Kategismuspreke (KO,
art 68) aangemoedig en bevorder word.
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Bepaalde riglyne is reeds vasgestel en ook bepaalde stappe in die proses om hierdie
saak te ondersoek (bv. gesprekke met betrokke uitgewers en/of ander
kerkgroeperinge wat dalk ook geïnteresseerd sal wees), is reeds getref. Die
volledige saak is egter nie afgehandel nie, daarom beveel die Deputate aan
dat Sinode 2009 hierdie saak as opdrag vir die volgende Deputate laat
kontinueer, met inagname van betrokke finansiële en juridiese aspekte sowel
as van die werk wat reeds in hierdie verband gedoen is. (Vgl. ook die
Aanvullende Rapport.)
Numering/rubrisering van Skrifberymings. Die vraag het na vore gekom, hoe die verskil in
die 2003-Psalmboek se numerering van Skrifberymings (w.o. die rubrisering
daarvan) met dié van die 2000-Psalmboek aangespreek sal word. Die Deputate
het vasgestel dat die Sinode reeds daaroor gehandel het (vgl. Sinodebesluite,
Handelinge 2003:668, 3.2.2; Handelinge 2006:609-610, 4.1.3; vgl. ook hierdie
Deputate se Notule 28-02-2008, 7.1.4.2.2.2.2) – die bestaande besluit van 2003
geld dus (vgl. veral Handelinge 2003:668, 3.2.2.2), naamlik: “Dat die huidige
numerering van Skrifberymings behou word en nuwe berymings aan die einde
bygevoeg word.”
Ter wille daarvan dat die verwarring tussen die twee stelle nommers van Skrifberymings
tans in gebruik nogtans so sinvol as moontlik aangespreek kan word, het die
Deputate besluit om ’n indeks beskikbaar te stel met kruisverwysings na beide
stelle nommers (2000-Psalmboek en 2003-Psalmboek) in beide rigtings. Hierdie
indeks gaan in die vorm van ’n gelamineerde boekmerkie saamgestel word, wat
saam met alle nuwe Psalmboeke wat verkoop word, maar ook afsonderlik by die
Administratiewe Buro beskikbaar sal wees. Die boekmerkie sal die grootte van ’n
Psalmboek wees om mooi daarin te pas. (Vgl. die Aanvullende Rapport.)
Die Deputate wil die gebruik van die Psalmboeke deur kategete en katkisante in die
onderrig en toeëiening van die Belydenisskrifte aanmoedig. Dit hou in dat aandag
gegee moet word aan die moontlikheid dat katkisante, bo en behalwe die normale
kurrikulum wat gevolg moet word, ook weer (meer) Psalms en Skrifberymings uit
die hoof sal leer, asook dat die Belydenisskrifte vanuit die Psalmboeke onderrig
sal word. Hierdie saak word ook as aanbeveling aan die Sinode deurgegee. In
hierdie verband is met die Katkisasiedeputate gekorrespondeer en is hulle
versoek om dit op te volg. Hulle het onderneem om dit aan die volgende
Katkisasiedeputate wat benoem sal word, deur te gee. Hulle is ook versoek om dit
in hulle Aanvullende Rapport op te neem.
In aansluiting by die vorige punt (2.3.1.4.4) het die vraag ontstaan of daar nie meer
materiaal is wat elektronies aan lidmate deurgegee kan word nie, bv.
katkisasiehandleidings ens. Omdat nie alle lidmate oor rekenaars beskik nie, is
hierdie saak tipies iets wat gelyklopend met die konvensionele verspreiding van
tekste/materiaal kan plaasvind.
In die lig van bostaande is daar verder ’n ondersoek ingestel oor die moontlikheid van ’n
selfoondiens met Bybel- en Psalmboektekste. Op grond van hierdie ondersoek
oordeel die Deputate dat ’n volhoubare projek van hierdie aard met die tegnologie
wat voortdurend verander, nie koste-effektief gaan wees nie. Daar is dus afgestap
van hierdie saak.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.1.1.3 tot 2.3.1.4.6.
Institusie van Calvyn in Afrikaans
1559-Institusie – Simpsonvertaling
In die uitvoering van die opdrag om die Afrikaanse vertaling van die 1559-Calvyn
Institusie deur wyle prof HW Simpson weer te publiseer (Acta Sinode 2006:762,
2.10.4), is verskillende stappe deur die Deputate geneem.
Die Deputate het besluit dat die Institusie in gedrukte sowel as elektroniese formaat
uitgegee sal word.
Vir die finale samestelling van die indeks wat saam met die vertaling gepubliseer gaan
word, word dankbaar gebruik gemaak van die kostelike werk wat wyle br Enne
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Nieuwenhuis (GK Kandelaar) reeds gedoen het in die voorbereiding van ’n
onderwerps-/tema-indeks.
Verskillende kwotasies is verkry vir die publikasie en ook die moontlikheid van
samewerking met ’n kommersiële uitgewershuis is ondersoek.
Die Deputate het besluit om die Institusie saam met die Instituut vir Klassieke en
Reformatoriese Studies uit te gee. Laasgenoemde stel sy infrastruktuur en
kundigheid beskikbaar en aanvaar verantwoordelikheid vir die redaksionele werk
aan die uitgawe (w.o. die indeks).
’n Bedrag van R150 000 uit die CJBF-fonds is reeds geoormerk vir die publikasie van die
Institusie.
Met die heruitgee van die Institusie sal met die Simpson-familie ’n kontrak gesluit word
waarin die tantieme-reëlings getref word.
Die Deputate het die aanbod van die familie van wyle prof Simpson se volle
ondersteuning in hierdie projek dankbaar aangeneem.
Ná die verkryging van die elektroniese weergawe van die Institusie deur die bemiddeling
van br Werner Simpson, is met lg. se hulp ook ’n firma in die VSA opgespoor wat
in staat is om die destydse XYWrite-formaat in ’n huidige hanteerbare
woordverwerkingsformaat (bv. MSWord) om te sit. Daar het egter nuwe tegniese
probleme opgeduik wat by die opstel van hierdie Rapport nog gehanteer word. In
die Aanvullende Rapport sal verder gerapporteer word.
Die teikendatum vir die publikasie van die Institusie se Simpson/vertaling word is 2009,
om saam te val met die 500-jarige herdenking van Calvyn se geboortejaar en die
100-jarige bestaan van die CJBF.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.2 tot 2.3.2.1.10. Die Sinode spreek sy hartlike dank uit
teenoor die Simpson-familie wat toestemming gegee het om die Afrikaanse uitgawe
van die Institusie weer uit te gee.
Afrikaanse verkorte weergawe van die Institusie – Duvenage/LJ du Plessis-uitgawe
Weens die aanvraag vir hierdie Afrikaanse uitgawe van die verkorte Institusie het die
Deputate die manuskrip weer laat oortik met die oog op die publikasie daarvan.
Die aanvanklike poging om die vorige druk in te skandeer, is weens tegniese
redes laat vaar.
Ná oorweging van verskillende moontlikhede het die Deputate verder besluit om aan ’n
taalkundige die opdrag te gee vir die taalkundige verwerking van die manuskrip
ter wille van die eietydse leser.
’n Voorwoord vir die nuwe uitgawe is geskryf en ten tyde van die opstel van hierdie
Rapport is die uitgawe in die finale proses om gereed gemaak te word vir
publikasie. (Vgl. die Aanvullende Rapport.)
’n Aansoek om toestemming vir die elektroniese publikasie van hierdie Institusieweergawe op ’n musiek-CD is goedgekeur, maar sal eers tot uitvoering gebring
word ná die afhandeling van die taalkundige verwerking van die manuskrip.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.2.2.1 tot 2.3.2.2.4.
The Dawn of a New Light – Life Story of John Calvin deur Jansie van der Walt
Hierdie Engelse vertaling deur Jansie van der Walt van haar Afrikaanse historiese roman,
Johannes Calvyn – ’n Jeugroman (1981 gepubliseer deur die CJBF), is in 2008
met ’n eerste oplaag van 500 eksemplare deur die CJBF uitgegee. ’n
Ooreenkoms is met die skryfster gesluit, waarvolgens sy die gebruiklike tantieme
sowel as ’n aantal persoonlike eksemplare ontvang.
Omdat die Afrikaanse weergawe van hierdie roman uitverkoop is, het die CJBF besluit
om ook dit weer uit te gee – hierdie proses is ten tye van die skryf van hierdie
Rapport nog aan die gang. Die manuskrip is reeds getik. (Kyk Aanvullende
Rapport.)
Die Woord voor die ja-woord, Afrikaanse vertaling van ds E Brink se boek, Het Woord
vooraf
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Die CJBF het besluit om Die Woord voor die ja-woord, Afrikaanse vertaling van ds E
Brink (Nederland) se boek Het Woord vooraf, te publiseer. Hierdie boek is al in
verskillende tale vertaal en positief in die gereformeerde wêreld ontvang. Dit word
veral op drie teikengroepe gerig: 1) Belydeniskatkisante; 2) volwasse
kategese/onderrig; 3) vir selflees deur lidmate met die oog op geloofsverryking en
groei in geloofskennis.
Met die ruim hulp deur predikante en lidmate van die VGKSA (Vrye Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika) is die manuskrip van die Afrikaanse vertaling van hierdie
wêreldwyd gewaardeerde boek sodanig voorberei, dat die proses om dit deur die
CJBF te laat uitgee in sy finale fase is. (Kyk Aanvullende Rapport.)
Preekbundel deur die 1982-jaargroep van die finale-jaarstudente aan die TSP (Spreek
met aandag en ontsag – onder redaksie van prof GJC Jordaan)
’n Oplaag van 600 is gedruk en uitgegee. ’n Ooreenkoms is met die redaksie gesluit,
waarvolgens die aantal persoonlike eksemplare aan die skrywers vasgestel is.
So bely en leef ons, publikasie met dagstukkies oor Belydenisskrifte, oorspronklik
gepubliseer in die 2005-Almanak
Op aanvraag – weens positiewe terugvoering oor die dagstukkies – en op versoek van
die Deputate Almanak het die CJBF besluit om die dagstukkies oor die
Belydenisskrifte, wat oorspronklik in die 2005-Almanak verskyn het, as
afsonderlike publikasie uit te gee.
’n Gepaste titel (So bely en leef ons) is gekies, ’n voorwoord is laat skryf en die nodige
redaksionele werk is vir die voorbereiding van die publikasie gedoen.
Ten tye van die skrywe van die Rapport word die moontlikheid nog ondersoek dat die
Deputate Almanak fondse beskikbaar stel vir die publikasie. (Vgl. Aanvullende
Rapport.)
Projek “Leer my Heer” om die sing van Psalms en die Geneefse melodieë, veral onder
kinders te bevorder
’n Voorlegging van sr H Weyers is aanvaar vir ’n loodsprojek om deur middel van ’n DVD
en met gebruikmaking van karaoke-tegnieke die sing van Psalms en die
Geneefse melodieë te bevorder, veral onder kinders.
In hierdie projek geniet veral pedagogiese maar ook musikologiese beginsels voorkeur.
’n Professionele musikus is as projekleier gevind; die uitvoering van die projek word
deurentyd deur kundige adviseurs begelei.
Omdat die projek die Psalmsang bevorder, word dit uit die Totiusfonds gefinansier. ’n
Bedrag van R100 000 vir die loodsprojek is reeds goedgekeur. Verdere
aanbevelings deur die projekleier word ná die eerste fase van die projek ingewag
– vgl. 2.3.7.6 hieronder. (Vgl. die Aanvullende Rapport.)
Die projek word in ooreenstemming met die redaksionele werk wat aan die Psalmboek
gedoen word, uitgevoer, sodat daar nie diskrepansie tussen die musieknotasie in
die Psalmboek en die uitvoering van die Psalms in die projek sal wees nie.
Ten tye van die skryf van die Rapport is die eerste fase van die projek nog aan die gang.
(Vgl. die Aanvullende Rapport.)
Publikasie van die Afrikaanse vertaling van Calvyn se Kommentaar op Romeine
Die CJBF het ’n aanbod van die IKRS (Instituut vir Klassieke en Reformatoriese Studies)
aanvaar om as mede-uitgewer van die Afrikaanse vertaling van Calvyn se
Romeinekommentaar deur prof S (Fanus) Postma op te tree.
Die betrokkenheid van die CJBF by hierdie projek is direk ooreenkomstig die
doelstellings van die CJBF.
’n Kontrak waarin die onderskeie aspekte in hierdie uitgewersamewerking tot uitdrukking
kom, is opgestel en met die IKRS gesluit.
’n Eerste oplaag van 1000 eksemplare is gedruk, waarvan die CJBF die helfte vanuit die
Admin Buro sal bemark.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.3 tot 2.3.8.4.
Verdere beoogde projekte
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Die volgende projekte is tans nog in die proses van keuring of afronding met die oog op
die keuringsproses:
’n Uiteensetting van die Dordtse Leerreëls.
’n Publikasie oor die geskiedenis van GKSA-gemeentes en hulle kerkgebou
Besluit: Kennis geneem van 2.4 tot 2.4.2.
Elektroniese publikasies
Die Deputate het besluit op die volgende riglyne vir die elektroniese produksie van CJBFpublikasies/-manuskripte/-tekste:
Tekste wat aangebied word of hulle aandien om (uitsluitend) elektronies versprei te word, gaan
deur die normale keuringsproses wat vir gewone publikasies geld.
Die Deputate moet rekening hou met die feit dat die elektroniese beskikbaarstelling van bestaande
en toekomstige manuskripte moontlik ’n invloed mag hê op die verkope van die harde
kopie (gedrukte publikasies).
Gedrukte publikasies moet ná ’n periode of andersins sodra daar ’n behoefte bestaan, elektronies
beskikbaar gestel word.
Oor die sagteware-formaat waarin goedgekeurde manuskripte gepubliseer word, sal telkens ad hoc
geoordeel word.
Publikasies kan ook op laserskyf gestoor en versprei word. Die koste vir hierdie medium sal dan
soortgelyk aan die heersende mark wees
Besluit: Kennis geneem van 2.5.1 tot 2.5.1.5.
Die Deputate beveel by die Sinode aan dat personeel en ander hulpmiddels beskikbaar gestel word
om hierdie en moontlike ander projekte vanaf die Administratiewe Buro te hanteer.
Samewerking met die Internet-deputate van die GKSA word uiteraard geïmpliseer.
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode beveel aan dat die Deputate CJBF en Deputate
Internet met die Bestuur van die Administratiewe Buro oor die behoefte aan hulp sal
konsulteer.
Die Deputate het besluit om ’n drukker te koop word waarop die etikette direk op laserskyf gedruk
kan word. Die drukker sal by die Administratiewe Buro vir die bestellings en verspreiding van
die elektroniese publikasies tot beskikking wees.
’n Versoek dat Die Gesonde Leer deur prof PJ de Bruyn, wat destyds deur die CJBF uitgegee is,
elektronies op E-Sword beskikbaar gestel word, is goedgekeur.
Besluit: Kennis geneem van 2.5.3 en 2.5.4.
Bemarking
Met ’n plakkaat wat aan gemeentes gestuur is, is CJBF-publikasies bemark.
Gedurende die afgelope termyn is breedvoerig aandag aan die vraag oor bemarking geskenk.
Verskillende besluite is in hierdie verband geneem, wat ten tye van die skrywe van hierdie
Rapport nog tot uitvoering gebring moet word.
Daar is besluit dat alle CJBF-publikasies en -projekte bekend gestel moet word in soveel as
moontlik kerklike en teologiese tydskrifte binnelands sowel as buitelands (bv. Nederland).
Die Deputate het kennis geneem van die moontlike realisering van ’n aanbeveling deur die
Deputate Kerklike Tydskrifte, dat daar ’n persoon sal wees wat alle kerklike publikasies
bemark; vanaf hierdie Deputate se kant word hierdie saak ook aan die Sinode aanbeveel.
Die nuwe CJBF-publikasies gaan in die gemeentes en elders bekendgestel word. Hierdie
publikasies word verbind aan verskillende jubileumgeleenthede in 2009 (die 500-jarige
herdenking van Calvyn se geboortejaar, die 150-jarige herdenking van die GKSA asook die
100-jarige bestaan van die CJBF) en word as CJBF-bydraes tot hierdie jubileumgeleenthede
bemark:
(a) die heruitgawe van die Afrikaanse (Simpson-)vertaling van Calvyn se 1559Institusie;
(b) die heruitgawe van die Duvenage/LJ du Plessis-vertaling/-opsomming van
Calvyn se Institusie;
(c) die CD/DVD-projek met Geneefse melodieë (in aansluiting by 1509; 1859;
1909) – Totiusfonds;
(d) die publikasie van die Engelse vertaling van Jansie van der Walt se historiese
roman oor Calvyn;
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(e)

die heruitgawe van die Afrikaanse weergawe van Jansie van der Walt se
historiese roman oor Calvyn;
(f)
’n gesamentlike publikasie (saam met die Instituut vir Klassieke en
Reformatoriese Studies) van die eerste Afrikaanse uitgawe van Calvyn se
Romeinekommentaar;
(g) die publikasie van die Afrikaanse vertaling van ds E Brink se boek vir volwasse
kategese (Die Woord voor die ja-woord);
(h) ’n beoogde historiese publikasie oor die geskiedenis van GKSA-gemeentes en
hulle kerkgeboue;
(i)
‘n beoogde publikasie oor die Dordtse Leerreëls.
Preekbundels
Riglyne vir preke is vereenvoudig en word aan kerkrade uitgestuur, met die oog op die
indiening van preekbundels vir publikasie
Ander aansoeke
Twee manuskripte wat vir oorweging ingedien is, het volgens keurders en die Deputate nie
ingepas in die mark waarop die CJBF fokus of binne die raamwerk en doelstellings van die
CJBF nie, en is dus nie vir publikasie aanvaar nie.
’n Ander manuskrip wat aanvanklik in die Administratiewe Buro beskikbaar sou wees op
aanvraag, is deur die samesteller weer teruggetrek.
Besluit: Kennis geneem van 2.6 tot 2.8.

3. KERKORDE

Opdrag – vgl. Acta 2006:763-765,771,772,774
Engelse vertaling van die KO met Bylaes
Die taak is afgehandel, behalwe vir geringe redigeringswerk wat nog gedoen word.
Vir die finalisering en finale publikasie van die Bylaes moet gewag word tot 2009 se
Sinode, omdat daar oor sekere sake uitsluitsel gekry moet word.
Die weergawe van die Engelse vertaling wat in 2008 op die GKSA-webwerf beskikbaar
gemaak is, moet nog geredigeer word.
Verklarende woordelys by die Kerkorde
Daar moet met die finale afhandeling en publikasie van die Afrikaanse “Verklarende
woordelys” tot 2009 se Sinode gewag word.
Daar moet met die finale afhandeling en publikasie van die verklarende woordelys tot die
Engelse KO eweneens gewag word tot ná 2009 se Sinode.
Wysigings aan die Kerkorde
Publikasie van veranderinge aan die Kerkorde
Weens verskillende aspekte waaroor nog uitsluitsel verkry moet word, moet daar met
die publikasie van die veranderinge aan die Kerkorde ook gewag word tot tot ná 2009
se Sinode.
Die Handelinge Sinode 2006 is nagegaan om vas te stel watter besluite almal op die
redigering van die Kerkorde enige betrekking het.
Kennisgewing aan kerke: Aan die kerke is ’n brief oor die wysigings in die KO asook oor
die publikasie van wysigings uitgestuur.
Indeksering van Sinodebesluite
Saak kontinueer in oorleg met TSP.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.5.
Kontinuering van redaksionele werk aan die Kerkorde
Die volgende Deputate (2009) moet opdrag ontvang om die werk aan 3.2-3.5 (hierbo)
te kontinueer.
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode gee aan die Deputate opdrag om die werk te
kontinueer.

4. EVANGELISERINGSMEDIA
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Opdrag – vgl Acta 2006:765-772,774
Meesterlêer
By die gebrek aan ’n meesterlêer (harde kopie/elektroniese kopie) waarin alle
dokumente/ publikasies vir evangelisering met ’n omvattende indeks vervat is, het die
Deputate ondersoek ingestel na die skep van ’n webwerf wat as meesterlêer dien
asook na die skryf van CD’s en/of DVD’s indien nodig om dit by die Administratiewe
Buro te stoor. In hierdie ondersoek is aandag gegee aan die ontwerp van ’n webwerf,
die aanstel van ’n webmeester wat alle lektuur en gegewens met betrekking tot die
CJBF, evangelisasie en hospitaallektuur op die webwerf laai en instandhou, asook ’n
maandelikse toelae om die webwerf in stand te hou vir die sistematiese ontsluiting
van publikasies.
’n Webwerf vir die Deputate Publikasies is in hierdie verband ontwerp. Onder meer sal dit
’n sesmaandelikse omvattende indeks aan Kerkrade insluit, asook die
beskikbaarstelling van nuwe literatuur, die benutting van die Internet as
verspreidingsnetwerk en die toeganklikheid tot sulke literatuur deur middel van CD’s
en/of ander elektroniese hulpmiddels. Hierdie ontwerpte webwerf is by
www.gksa.org.za/cjbf en sal gereeld op datum gehou word.
Ds Hennie van Wyk het hulp gebied met die tegniese aspekte hierin.
Op die webwerf is ’n toepaslike skakel na die Quo Vadis-uitgawes (sien 4.3 hieronder)
aangebring, asook skakels na ’n oorsig oor die ontstaan en geskiedenis van die
CJBF, die Kerkorde in Afrikaans en Engels, die Keuringsreglement vir
Evangelisasielektuur, evangelisasiemedia; hospitaallektuur; Quo Vadis-uitgawes,
ander literatuur, kontakmoontlikhede met die deputate met die nodige
telefoonnommers, ens.
Ten opsigte van die bemarking van bg. materiaal word geoordeel om gegewens gereeld
per e-pos aan die kerke deur te gee. Dit gaan oor die benutting van die Internet as
verspreidingsnetwerk: Deur die webwerf lewendig te hou, kan literatuur voortdurend
elektronies beskikbaar gestel word.
Sodra die Deputate die webwerf goedgekeur het, sal die verbinding met GKSA-webwerf
geskep word.
Daar word aandag gegee aan verbindingskakels met die webwerwe van buitelandse
kerke.
Daar is besluit dat die webmeester se honorarium uit die Evangeliseringsmediafonds
betaal sal word. Die Deputate moet hierdie honorarium nog vasstel ná ’n beoordeling
van die werk wat reeds gedoen is.
Besluit: Kennis geneem van 4.1 tot 4.2.8. Kerke se aandag word gevestig op die groot
aantal Evangeliseringsmateriaal op die Webwerf beskikbaar. Besoek –
www.gksa.org.za/cjbf
Quo Vadis
’n Ondersoek is gedoen na die moontlikhede van die ontginning en ontsluiting van
vroeëre Quo Vadis-uitgawes.
In die Deputate se werk aan hierdie saak is gebruikgemaak van die indeks van Quo
Vadis-uitgawes wat op die databasis van die Noord-Wes Universiteit is.
’n Aantal Quo Vadis-uitgawes is reeds ingeskandeer; daar word op ’n weeklikse basis
gewerk aan die inskandering van die oorblywende uitgawes met die gepaardgaande
plasing daarvan op die webwerf. Die vrywillige hulp van br W Swanepoel (GK
Wilropark) in hierdie verband is onontbeerlik.
Reeds ingeskandeerde Quo Vadis-uitgawes wat in pdf-formaat toeganklik is, word nog
deur die Deputate beoordeel (kyk Aanvullende Rapport).
’n Toepaslike skakel is na die reeds ingeskandeerde Quo Vadis-uitgawes op die webwerf
geskep (kyk 4.2.4 hierbo). Hier moet die hulp van ds Hennie van Wyk vermeld word.
’n Besluit moet nog geneem word oor die identifisering en herwinning van beskadigde en
ontbrekende eksemplare wat nie ingeskandeer kan word nie (vgl Aanvullende
Rapport).
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Besluit: Kennis geneem van 4.3.1 tot 4.3.6. Die Sinode spreek sy dank uit teenoor br W
Swanepoel (GK Wilropark) vir sy hulp met die plasing van die Quo Vadis op die
webwerf.
Rendre Compte de l’Espérance (deur ds E Kayayan)
Die Deputate het besluit om die publikasie van Rendre Compte de l’Espérance (Om
Rekenskap van die Hoop te Gee) – gemik op die Franssprekende mark – deur ds E
Kayayan, GK Rietvallei, finansieel vanuit die Evangeliseringsmediafonds te
ondersteun.
Die publikasie is vir die Franse mark bedoel, met die afgelope klompie jaar van ds
Kayayan se sendingaktiwiteite in Franssprekende Afrika asook in Frankryk, Kanada
e.v. wat daarin neerslag vind.
’n Aantal eksemplare van hierdie boek sal by die Administratiewe Buro te koop
beskikbaar wees. Erkenning word in die boek se voorwoord aan die Deputate gegee
vir hierdie ondersteuning.
Besluit: Kennis geneem van 4.4.1 tot 4.4.3.
Brood vir die lewe
Vertaling in Engels
Die Engelse vertaling van Brood vir die lewe deur br Van Emmenis (GK Randburg) is
afgehandel.
Dit is by die Administratiewe Buro op aanvraag in ringbandformaat beskikbaar.
Vertaling in Setswana
Die vertaling deur prof Nols Swanepoel van Brood vir die lewe in Setswana is ook
afgehandel.
Dit is ook op aanvraag by die Administratiewe Buro in ringbandformaat beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem van 4.5.1 tot 4.5.2.2.
5. Aanbevelings
In die lig daarvan dat heelwat sake nog in ’n proses van behandeling is, word die
aanbevelings in die Aanvullende Rapport gehanteer.
Besluit: Kennis geneem.
FFFFFFFF.
AANVULLENDE RAPPORT
1. Formeel
Aanvullende Rapport
In aansluiting by bepaalde sake wat nog nie afgehandel was of afgehandel kon wees
met die aanbied van die Rapport nie, word hierdie Aanvullende Rapport ingedien. Dit is
dus slegs aanvullend tot die Rapport en moet saam met die Rapport gelees word, nie
as selfstandige Rapport nie. Tydens die Sinode self kan verdere toeligting oor
bepaalde sake wat nog in ’n proses van hantering is gegee word.
Fondse
Daar word bevestig dat die finansiële state van die onderskeie fondse
van die Deputate Publikasies, ingesluit by die verslag van ander state
wat deur die Administratiewe Buro bestuur word (vgl. Rapport, 1.3.2),
ook saam met die Administratiewe Buro se finansiële verslag hanteer
sal word.
Daar is tans meer potensiële publikasies wat ooreenkomstig die
doelstellings van die CJBF meriete het om gepubliseer te kan word, as
waarvoor die CJBF fondse beskikbaar het. Kommer is geopper oor die
vraag waar die CJBF vorentoe genoegsame fondse sal verkry om die
gewaardeerde en onontbeerlike werk van die afgelope 100 jaar voort
te kan sit.
In die lig van 1.2.2 word aanbeveel dat die taak aan die te benoeme
Deputate opgedra word om ’n strategie/plan te ontwerp en te
implementeer waarvolgens fondse vir die CJBF (al drie fondse by
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Deputate Publikasies) gegenereer kan word, sodat verdere projekte
wat meriete het, aangepak en afgehandel kan word.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.2.3.

2. CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS (CJBF)

Voorrade: CJBF
Br Hannes Vorster van die Administratiewe Buro sal die stand van voorrade tydens die
Sinode beskikbaar hê.
Besluit: Kennis geneem.
Individuele projekte van die CJBF in die termyn 2006-2009
Psalmboek: Publikasie van die 6de Hersiene Uitgawe van die
Psalmboek
In aansluiting by die Rapport (2.3.1.1) kan hier rapporteer word dat die redaksionele
werk aan die Psalmboek (nuwe redaksionele hersiening van die 2000-Psalmboek)
voltooiing nader; die wiele is aan die rol vir die druk daarvan. Die Deputate is onder
die indruk van die dringende navraag vir die Psalmboek. Die onvoorsiene
oponthoude wat met die finale setwerk van die musieknotasie en met die
beskikbaarheid van papier vir die druk daarvan opgeduik het, kon deur die Deputate
aangespreek word. Die papier is bestel en betaal en na alle verwagting sal die
Psalmboek in die eerste kwartaal van 2009 beskikbaar wees. Daar kan met
dankbaarheid daarvan kennis geneem word dat die uitgee van die Psalmboek hom
dus in die finale fase bevind. (Vgl. die briewe deur die voorsitter van die Deputate wat
in Mei en November 2008 aan die kerke gestuur is.)
Elektroniese weergawe van die Psalmboek vir gebruik in kerke (vgl.
Rapport 2.3.1.4)
In aansluiting by die aanbeveling van die Rapport (2.3.1.4.1.4)
dat Sinode 2009 hierdie saak as opdrag vir die volgende
Deputate laat kontinueer, met inagname van betrokke
finansiële en juridiese aspekte sowel as van die werk wat reeds
in hierdie verband gedoen is, word die volgende aanvullende
aanbevelings gemaak:
Besluit: Kennis geneem van 2.2.1 tot 2.2.2.1.
In plaas daarvan om verder met ’n nuwe projek vir ’n
elektroniese weergawe van die Psalmboek vir gebruik
in die kerke voort te gaan en in die lig van ondersoeke
in hierdie verband (vgl. Notule 11-09-2008, 7.1.5.3.1)
beveel die Deputate aan dat die volgende Deputate die
bestaande CD met elektroniese Psalmboek deur die
Administratiewe Buro laat standaardiseer en wel op die
volgende wyse:
deur die CD by die oorspronklike samesteller te
verkry
om dit aan die hand van die nuwe redaksiewerk
aan die Psalmboek te kontroleer en aan die
kerke beskikbaar te stel.
In die lig van die mededeling dat die APK in hulle gebruik
van die Psalms wysigings aan die teks van die berymde
Psalms (1937) sou aangebring het (vgl. Notule 11-09-2008,
7.1.5.3.1.4), word aanbeveel dat inligting ingewin word oor
die omvang en aard ens, daarvan met die moontlikheid om
die saak vir advies na die Regsdeputate te verwys.
Besluit: Goedgekeur.
Die indeks met kruisverwysings na beide stelle nommers van die
Skrifberymings (die een stel soos in die 2000-Psalmboek en
ooreenkomstig die Sinodebesluite en die ander stel soos in die
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bestaande 2003-Psalmboek) in die vorm van ’n boekmerkie word
gehanteer sodra die publikasie van die 6de Hersiene Uitgawe van die
Psalmboek afgehandel is (kyk 2.2.1 hierbo).
Besluit: Kennis geneem. Kyk ook besluit by Deputate Liturgiese Sake [22.1].
1559-Institusie van Calvyn in Afrikaans – Simpsonvertaling
Ná die indien van die Rapport en ná die laaste vergadering van
die Deputate is daar opnuut – met nuwe tegniese inligting tot
ons beskikking – indringend ondersoek ingestel oor
moontlikhede waarop die meester van die eerste uitgawe van
die Afrikaanse vertaling (Simpson-vertaling) van Calvyn se
Institusie elektronies herwin kan word (vgl. Rapport 2.3.2.1.9).
In hierdie verband was brs Willem Swanepoel en Werner
Simpson met hulle tegniese kennis baie behulpsaam en ’n weg
is gevind waarop die meester wel elektronies beskikbaar
gemaak kan word. Enkele aspekte is nog hangende – ’n
voorlopige afspraak is vir Januarie 2009 gemaak om die laaste
struikelblokke uit die weg te ruim sodat die werk aan die
meester vir die heruitgawe van die Simpsonvertaling van die
1559-Institusie onmiddellik voortgesit kan word. Die
teikendatum vir hierdie projek, wat gesamentlik met die IKRS
(Instituut vir Klassieke en Reformatoriese Studies) aangepak
word, is steeds 2009 om met die Calvynjaar saam te val.
Met die inligting wat op 11-09-2008 tot die Deputate se
beskikking was, is besluit dat 1000 eksemplare in sagteband
gedruk sal word (vgl. Notule 11-09-2008, 7.3.1.1.1).
Ter wille van finansiële ondersteuning het die Deputate besluit
om vennote te soek vir die uitgawe van die Institusie. ’n
Kommissie is hiervoor in die lewe geroep. ’n Teiken van R120
000 (addisioneel tot die R150 000 uit die CJBF-fonds wat reeds
toegeken is) is gestel. Aanvullende mondelinge toeligting kan
tydens die Sinode gebied word.
Afrikaanse verkorte weergawe van die Institusie – Duvenage/LJ du
Plessis-uitgawe
Die taalkundige verwerking van die manuskrip vir die heruitgawe daarvan is
afgehandel. Finale tegniese aspekte geniet nog aandag, maar die manuskrip bevind
hom reeds in die laaste fase van die proses van heruitgawe. Addisionele toeligting
kan tydens die Sinode gegee word.
Die Woord voor die ja-woord, Afrikaanse vertaling van ds E Brink se
boek, Het Woord vooraf
Die publikasie van Die Woord voor die ja-woord, Afrikaanse vertaling van ds E Brink
(Nederland) se boek Het Woord vooraf, is nog nie afgehandel nie, maar bevind hom
wel tans in ’n gevorderde stadium. Addisionele toeligting kan tydens die Sinode
gegee word. (Die kostes vir die uitgee van hierdie publikasie word deur die
Evangeliseringsmediafonds gedra.)
So bely en leef ons, publikasie met dagstukkies oor Belydenisskrifte,
oorspronklik gepubliseer in die 2005-Almanak
Aanvullend by die Rapport (vgl. 2.3.6) kan gerapporteer word
dat hierdie publikasie afgehandel is.
Met waardering kan gerapporteer word dat die Deputate
Almanak fondse vir hierdie publikasie beskikbaar gestel het – ’n
besondere ondersteuning waarvoor hulle skriftelik bedank is.
’n Oplaag van 1450 eksemplare is gedruk. Die kleinhandelprys
vir die publikasie is R80; die prys aan verskaffers R60 (teen ’n
drukkoste van ongeveer R40 en tantieme van R7.50 – 12,5%
van R60 – per boek).
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Die opbrengste uit die verkoop van hierdie publikasie word
aanvanklik in die CJBF se rekening inbetaal.
Aan die te benoemde Deputate word die opdrag gegee om oor
die aanwending van hierdie bedrag te besin. Die moontlikheid
dat dit aan die Dankbaarheidsfonds oorbetaal kan word, kan
oorweeg word.
“Leer my Heer” – Projek om die sing van Psalms en die Geneefse
melodieë, veral onder kinders, te bevorder (vgl. Rapport, 2.3.7)
Die eerste fase, waaronder die opnames van die eerste
Psalms, is met welslae afgehandel.
Daar is van die kant van die Deputate met die produsente
samesprekings gehou oor bepaalde aspekte. Volgens die
vooruitsigte behoort hierdie projek in die loop van 2009
afgehandel en die produk – waarna met mooi verwagting
uitgesien word – dan bemarkbaar te wees.
Calvyn se Kommentaar op Romeine – Afrikaanse vertaling (vgl
Rapport 2.3.8)
Suksesvolle boekbekendstellings is in samewerking met die
mede-uitgewer, die IKRS (Instituut vir Klassieke en
Reformatoriese Studies) in Bloemfontein (3 September 2008
tydens die SA Calvynkongres), Potchefstroom (11 September
2008) en Pretoria (7 Oktober 2008) gehou, waartydens die
vertaler, prof Fanus Postma, vir sy reuse werk bedank is, so
ook internasionale en Suid-Afrikaanse Calvynnavorsers wie se
werk direk/indirek as stimulus gedien het vir die aanpak van
hierdie projek. Die familie van wyle prof HW Simpson, vertaler
van o.a. die Institusie, aan wie se gedagtenis hierdie band
opgedra is, is ook erkenning verleen met die bekendstelling. In
die proses het die CJBF as mede-uitgewer by die
vertalingsprojek positiewe blootstelling in die publiek ontvang.
Die Deputate het in beginsel ’n besluit geneem om as medeuitgewer saam met die IKRS (wat die publikasies voorberei) by
die verdere publikasie van Calvyn se kommentare betrokke te
wees.
Besluit: Kennis geneem van 2.2.3 tot 2.2.8.2.
Projekte wat tans in verskillende fases van hantering is en aan die volgende
Deputate oorgedra moet word
Die onderstaande projekte word na die volgende Deputate vir hantering verwys. Dit is
projekte wat tans nog in die proses van keuring en/of afronding met die oog op die
keuringsproses is en/of op die ys geplaas is totdat die finansiële situasie van die CJBF
sodanig is dat dit uitgegee sal kan word (vgl. Rapport 2.4) of aansoeke wat weens die
feit dat die termyn van die huidige Deputate verstryk het, nie verder hanteer kon word
nie:
Johannes Calvyn – ’n Jeugroman deur Jansie van der Walt
Die Engelse weergawe van hierdie historiese roman (The
Dawn of a New Light – Life Story of John Calvin) is in 2007
deur die CJBF gepubliseer (vgl. Rapport, 2.3.3 – daar word die
publikasiedatum verkeerdelik as 2008 aangegee).
Omdat die Afrikaanse weergawe van hierdie roman (1981
verskyn) uitverkoop is, het die Deputate geoordeel dat dit weer
uitgegee behoort te word, veral met die oog op Calvynjaar
2009. Die voorbereidingsproses is ten tye van die skryf van
hierdie Rapport nog aan die gang. Tegniese aspekte geniet
nog aandag. Die finale besluit oor die herpublikasie hiervan
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word egter aan die volgende Deputate oorgedra. Addisionele
toeligting kan tydens die Sinode gegee word.
’n Uiteensetting van die Dordtse Leerreëls
Afrikaanse (Simpson-) vertaling van Calvyn se Kategismus (1542/’45).
Hierdie boek was oorspronklik deur die PTP (Potchefstroomse
Teologiese Publikasies) gepubliseer.
Die Afrikaanse vertaling van 1542/’45 se Geneefse Kategismus
is elders reeds elektronies beskikbaar gestel.
Die besluit oor die herpublikasie van die harde kopie van dié
Kategismus word na die volgende Deputate verwys.
’n Calvynboek met die oog op die Calvynjaar 2009
’n Aansoek is ontvang dat die CJBF betrokke moet wees by die uitgee van die
Afrikaanse vertaling van ’n Calvynboek deur die beroemde Franse Calvynnavorser,
prof Olivier Millet, met die oog op die Calvynjaar 2009, waarin Calvyn se lewe en
werk voorgestel word met inagname van die nuutste internasionale
navorsingsresultate. Die Deputate het geoordeel om in beginsel betrokke te wees by
die gesprek/projek vir die uitgee van hierdie publikasie.
’n Aansoek vir die publikasie van ’n manuskrip wat aan die einde van
die termyn op die tafel van die Deputate gekom het. Reëlings vir die
keuring daarvan is reeds getref, maar weens beperkte fondse is
hierdie aansoek eers op die ys geplaas.
Besluit: Kennis geneem van 2.3.1 tot 2.3.5.
Aansoek wat teruggetrek is
Daar het reeds ’n aansoek vir die publikasie van ’n historiese boek oor GKSAgemeentes voor die Deputate gedien (vgl. Rapport 2.4.2) en tydens die laaste
vergadering van die Deputate (11-09-2008) is ’n besluit geneem hoe die betrokke
publikasie, omdat daar tans nie genoegsaam geld beskikbaar is nie, by wyse van
voorafbestellings tog hanteer sou kon word. Die Redakteurs van die publikasie het die
Deputate egter intussen in kennis gestel dat hulle elders met ondersteuning reggekom
het.
Bemarking
Die uitvoering van die volgende besluite deur die Deputate word aan die te benoeme
Deputate oorgedra:
Die bekendstelling van alle CJBF-publikasies en -projekte in soveel as
moontlik kerklike en teologiese tydskrifte binnelands sowel as
buitelands (bv Nederland).
Die afdrukke van CJBF-publikasies se buiteblaaie op ’n plakkaat vir
bemarking in gemeentes en elders.
Die bemarking van nuwe CJBF-publikasies in die GKSA se
feeskoerant(-e).
Besluit: Kennis geneem van 2.4 tot 2.5.3.

3. EVANGELISERINGSMEDIA: Quo vadis
Sedert die indien van die Rapport (vgl. 4.3) is daar verdere vordering met
die elektroniese ontsluiting van vroeëre Quo Vadis-uitgawes gemaak.
’n Aantal van hierdie uitgawes is ook reeds op die GKSA-webwerf
toeganklik; die res volg stelselmatig soos wat die broeders betrokke by die
webwerf tyd vir die plasing daarvan kan inruim.
‘n Uitvoerige skriftelike Rapport met verwysings na die spesifieke Quo
Vadis-nommers is ter insae beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.3.
4. Aanbevelings
Die Sinode wys Deputate aan met die volgende opdragte:
Voer alle opdragte ooreenkomstig die CJBF se Reglement uit.
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Voer alle opdragte ooreenkomstig die Totius-reglement uit.
Voer alle opdragte ooreenkomstig die Evangeliseringsmedia se Reglement
uit.
Voer alle opdragte uit ooreenkomstig die aanbevelings soos goedgekeur
deur die Sinode ten opsigte van die Rapport sowel as die Aanvullende
Rapport
van
die
Deputate
Publikasies:
CJBF,
Kerkorde
en
Evangeliseringsmedia.
Die Deputate kry opdrag om saam met die Bestuur van die Admin Buro ’n
strategie/plan te ontwerp en te implementeer, waarvolgens fondse vir die CJBF
gegenereer kan word, sodat verdere projekte wat meriete het, aangepak en afgehandel
kan word (vgl. 1.2.3).
Om die elektroniese weergawe van die Psalmboek vir gebruik in kerke af te rond, af te
handel en te bemark.
Die Deputate doen marknavorsing oor wat die behoefte van lesers (binne en buite
kerkverband) is, (bv. lektuur vir pastorale behoeftes, Bybelstudies e.a.).
Die Sinode benoem ’n predikant uit die swart kerke om op die Deputaatskap te dien.
Besluit: Goedgekeur.

23.4 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE INTERNET (ARTT 116, 144, 272)
GGGGGGGG. Ds HF van Wyk lewer die Rapport.
HHHHHHHH. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Publikasies en Media.
Finansiële sake word verwys na die Kommissie vir Finansies.
IIIIIIII. Ds JP Fleischmann rapporteer namens die Kommissie Publikasies en Media.
JJJJJJJJ.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
KKKKKKKK. RAPPORT
1. Opdrag
Om die huidige webblaaie (www.gksa.co.za) in stand te hou en verder uit te bou na die
eis van omstandighede.
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.
Om ondersoek te doen na rekenaarprogramme en inligting oor die programme aan die
kerke deur te gee.
Om met alle gemeentes te skakel met eie tuisblaaie en die inligting aan alle kerke deur te
gee.
Om met alle gemeentes te skakel en hulle 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.
Ondersoek instel na die volgende sake, en indien dit wel uitvoerbaar is, te implementeer:
Katkisasiewerkboeke in geprogrammeerde elektroniese formaat aan kinders
beskikbaar te stel wat katkisasievoorbereiding binne hulle leefwêreld bring en
bevorderlik kan wees vir goeie voorbereiding.
Programme om die Belydenisskrifte (beter) te leer ken, te ontwikkel.
Programme om die Bybelkennis van kinders (en ook volwassenes) uit te bou, te
ontwikkel.
Advies aan kerke te gee oor die sterk en swak punte van beskikbare gemeenteadministrasieprogramme. Wanneer ’n gemeente oorweeg om hulle gemeenteadministrasie te rekenariseer of om ’n nuwe program aan te skaf of te ontwikkel, kan
sulke inligting van kundiges baie waardevol wees.
Advies te gee oor finansiële pakkette wat sinvol deur kerke gebruik kan word.
Advies te gee na konsultasie met gemeentes aan ontwikkelaars van gemeenteadministrasieprogramme.
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Die rol wat elektroniese kommunikasiehulpmiddels 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 van 1.1 tot 1.7.
2. Uitvoering van Opdrag
Na die beste van die Deputate se vermoëns uitgevoer.
Skakeling het met Deputate CO, CJBF en Kategese plaasgevind. Al hierdie Deputate het
’n dringende behoefte aan die daarstelling van ’n webblad. Daar is egter twee sake wat
in al drie die gevalle ’n struikelblok is in die uitvoering van die opdrag:
Die Redakteur Internet het nie tyd om die webblaaie te skep nie.
Waar daar van eksterne skrywers van webblaaie gebruik gemaak word, is dit baie
duur en die eenheid en eenvormigheid van die GKSA-weblad bly in die slag.
Waar daar versoeke was, is daaraan aandag gegee en die skakels in op die Internet
aangebring
Hierdie opdrag is nie uitgevoer nie as gevolg van beperkte tyd van die Redakteur.
Met die verskuiwing van die webblad na ’n nuwe diensverskaffer het hierdie diens nie
gerealiseer nie. Verder het die gemeentes wat wel webblaaie het, reeds ’n eie
diensverskaffer.
Verdere opdragte:
Dit het nie gerealiseer nie. Kyk punt 3 (1) en (2).
Dit het nie gerealiseer nie.
Dit het nie gerealiseer nie.
Waar daar navraag was, is die nodige advies gegee.
Daar was geen navrae nie.
Waar daar navraag was, is die nodige advies gegee.
Die webmeester net in samewerking met die kerklike tydskrifte seleksies van elke
Kerkblad, Vroueblad en Slingervel maandeliks op die Internet geplaas. Verder is die
fasiliteit geskep dat die drie tydskrifte via Internet gelees kan word vir dieselfde
intekenfooi wat die onderskeie tydskrifte vra. Diegene wat op hierdie wyse die
tydskrifte lees, bespaar op die posgeld.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.7.
3. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
Die Deputate Internet is dit eens dat die webblad ’n eenvormige beeld moet uitstraal. Om
die eenvormigheid te bereik, is dit nodig dat die webmeester en moontlike helpers
verkieslik dieselfde sagtewareprogram moet gebruik. Dit het die voordeel dat
eenvormige bladsye moontlik is.
By beide Sinode 2003 en Sinode 2006 is daar in sowel die Kommissies as in die
vergadering hulp met die skryf van die webblad aangebied. Die Redakteur het
persoonlik met elkeen wat hulp aangebied het, geskakel. Geen hulp het gerealiseer
nie. Die redes is hoofsaaklik die diegene wat kan help, ander sagteware gebruik,
asook dat versoeke net doodeenvoudig nie uitgevoer is nie met die verskoning dat die
persone nie tyd het nie.
Die Deputate is van mening dat die Internet in die moderne tyd dié vertoonblad van enige
kerk of organisasie is. Dit is die plek waar die meeste inligting inwin oor die
funksionering van die kerk, haar belydenis en oor waar die onderskeie gemeentes is.
Die Deputate het op die webblad ’n funksie ingeskryf waarin alle gemeentes self hulle
inligting op datum kan hou. Minder as 10% van die gemeentes maak gebruik van
hierdie fasiliteit. Die Deputate het ’n vergadering met lede van die Administratiewe
Buro asook lede van die Deputate Almanak gehou waarin die moontlikheid van ‘n
eenvormige databasis van alle gemeentebesonderhede ondersoek is. Uit die
vergadering het geblyk dat die twee databasisse moeilik versoenbaar is, en dat die
inligting op die Internet op datum gebring kan word teen ’n aansienlike koste. Die
Bestuur van die Administratiewe Buro het nie die koste goedgekeur nie. In die Bylae
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wys die besoeke aan hierdie deel van die webblad dat daar baie behoefte is dat
hierdie gedeelte op datum gehou moet word.
Die Internet behoort die mees onlangse inligting oor alle gemeentes en predikante te
bevat. Tans het slegs die Administratiewe Buro die mees resente inligting, maar die
inligting is nie toeganklik vir buitekerklikes nie – omdat hulle nie die moeite doen om
die Administratiewe Buro te skakel nie. Verder is die Administratiewe Buro nie 24 uur
per dag beskikbaar nie. Vir die kerk self is die Inligting is in Almanak gewoonlik ten
minste ses maande oud sodra dit verskyn, en 18 maande oud by die verskyning van
die volgende Almanak.
Die Poslys en die Forum is deur die webmeester op sy verantwoordelikheid bedryf.
Beroepenuus word op die Internet in ’n formaat geplaas dat selfoongebruikers oor daar
die beroepenuus kan lees.
Fees 150 asook ander gebeure soos die GTV en konferensies is ook gefasiliteer op die
webblad.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.8.
4. Aanbevelings
Die Sinode besin en besluit oor die wenslikheid van die voortgang van die webblad.
Die Sinode begroot en befonds ’n voltydse webmeester. Die omvang van die werk is so
groot dat dit nie meer op ’n deeltydse basis gedoen kan word nie. Hierdie webmeester
moet verkieslik in Potchefstroom gesetel wees, waar hy/sy toeganklik is vir alle
Deputaatgroepe. Deputategroepe kan dan hulle werk wat op die Internet geplaas moet
word, deur die webmeester doen. So word die eenheid van die blad en die eenvormige
beeld van die webblad behou.
Die webmeester werk saam met ’n Redaksiekommissie wat sowel tegniese as
inhoudelike advies gee.
Die webmeester behoort op hoogte te wees van die funksionering en belydenis van die
GKSA sodat die webblad dit kan weerspieël.
Besluit: Goedgekeur. Daar moet begroot word vir ’n webmeester om uitvoering te gee
aan die opdragte. [Kyk ook by 17.2, artt 1.2.13, 1.2.16 en 1.2.23.]
Die Sinode gee opdrag aan die Bestuur van die Administratiewe Buro om in hulle ondersoek
rondom die aanstelling van ’n voltydse webmeester, lidmate en enige ander lidmate wat
soortgelyke dienste aanbied, te nader.
Besluit: Goedgekeur met groot dank.
5. Slot
Hierdie Deputate besef dat alle opdragte van die Sinodes nie uitgevoer kon word nie. Die
Deputate het hulle opdrag met die grootste oorgawe en ywer uitgevoer binne die
beperkte tyd en bronne tot hulle beskikking.
Besluit: Kennis geneem.

23.5 RAPPORT DEPUTATE RADIO- EN TV-UITSENDINGS (Artt 117, 145)

20
21
LLLLLLLL. Ds HJP de Beer lewer die Rapport.
MMMMMMMM.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies en
Media.
NNNNNNNN. Ds JP Fleischmann rapporteer namens Kommissie Publikasies en Media.
OOOOOOOO. 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)
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Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
2.1 Uitvoering van opdrag
Die uitsaai van eredienste, kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme het in die
tydperk sedert die vorige Sinode gereeld op die senders van Radio Pretoria,
RADIOKANSEL (CNW) en RSG (SAUK) plaasgevind. Die uitsendings op RSG word
nie meer deur RADIOKANSEL behartig nie, maar deur ’n onafhanklike mediahuis
genaamd Tripel M Produksies met dr Flip Loots aan die stuur.
2.2 Uitsaaigeleenthede
2.2.1 RSG
Met die navraag oor die jaarlikse toekenning van preekbeurte en godsdiensoefeninge
aan die GKSA op RSG, het Tripel M Produksies as gemagtigde om
godsdiensuitsendings op RSG te behartig, die volgende inligting verskaf:
2.2.1.1 Daar is nie meer ’n formele persentasie van toekenning van preekbeurte aan
verskillende kerkgenootskappe nie.
2.2.1.2 Daar word nou eerder gekyk na persone wat redelik radio-matig is en ’n goeie,
aktuele boodskap uit die Woord vir die luisteraars kan bied.
2.2.1.3 Die verskillende kultuurgroepe in die land moet ook in die godsdiensuitsendings op
RSG geakkommodeer word.
2.2.1.4 Vroue-leraars moet ook optree.
2.2.1.5 Daar word nie net meer van “geordende leraars” gebruik gemaak in die weeklikse
kort reekse en die ateljeedienste nie.
2.2.1.6 Die grootte van alle die kerke word ook in ag geneem.
Eers nadat al bogenoemde kriteria in ag geneem is, word gekyk na die verdeling van
geleenthede tussen die kerke. Die GKSA kry volgens Tripel M Produksies wel ’n
billike toekenning van die beskikbare beurte.
Beroepenuus word nie meer op Sondae oor RSG in die program Kollig op die Kerk
uitgesaai nie. Die nodige amptelike navraag en behoefteverduideliking vanaf die
GKSA in die verband is deur die Deputate gedoen, maar daar is deur RSG volstaan
met die oorspronklike besluit om nie beroepenuus uit te saai nie vanweë die beperkte
nuuswaardigheid daarvan.
2.2.2 Radio Pretoria
Tans word deur die godsdienskomitee van Radio Pretoria 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. ’n Week se uitsending behels ’n
oggenderediens op die Sondag en daaglikse dagopenings, dagsluitings,
huisgodsdienste en oggendoordenkings op die weeksdae.
Aanderedienste is ateljeedienste wat maandeliks om die beurt aan die verskillende
kerke toegeken word. Dit beteken dat die GKSA 4 of 5 Sondae agtereenvolgens die
geleentheid ontvang (elke 4de maand) om die aanderedienste waar te neem.
Die normale toekenning van uitsaaigeleenthede kan ongelukkig vanweë die reiskoste
aan die opnames verbonde, slegs binne / radius van 150 km vanaf Radio Pretoria
geskied. Kerke buite die radius wat graag / uitsaaigeleentheid wil bekom en so /
versoek aan die Deputate rig, moet bereid wees, sou Radio Pretoria daartoe instem,
om die reiskoste wat die 150 km radius oorskry, self teen ’n vasgestelde tarief aan
Radio Pretoria te vergoed.
Kerknuus word, soos dit vanaf die Administratiewe Buro ontvang is, Sondagoggende
op die sender uitgesaai.
Di HJP de Beer en P Van Wyk het as verteenwoordigers van die GKSA t.o.v. Radio
en TV uitsendings, die onderskeie vergaderings sedert begin 2006 van Radio
Pretoria se godsdienskomitee bygewoon en daar die nodige insette gelewer.
2.2.3 SABC TV
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Ten opsigte van TV het die Deputate geen versoek ontvang om vanuit die
Gereformeerde Kerke / uitsaaigeleentheid waar te neem nie.
2.3 Radiokansel
Ds HJP de Beer het aan die Uitsaai-owerheid ’n brief gerig ter ondersteuning van die
toekenning van ’n lisensie wat die uitsaaigebied van RADIOKANSEL aansienlik sal
vergroot.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Dat weer Deputate aangewys word met die opdrag:
3.1 Om weer Deputate aangewys word met die opdrag om in samewerking met Radio
Pretoria, asook SAUK (Tripel M Produksies) en RADIOKANSEL en ander
gelisensieerde uitsaaiers met wie amptelike samewerkingsooreenkomste bestaan, die
uitsending van eredienste, kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme vanuit
die GKSA oor Radio en TV te reël. Om by ds E Kayayan te verneem of die Deputate
die Franse Radiobediening van hulp kan wees.
3.2 Ds HJP de Beer word weer as verteenwoordiger van die GKSA op / subkomitee van
die Raad van RADIOKANSEL, genaamd die Teologiese Advieskomitee (TAK), as deel
van / paneel bestaande uit 12 denominasies en organisasies, aangewys.
3.3 Die name van medewerkers uit Gereformeerde kerkverband t.o.v. uitsaaigeleenthede
deur die Deputate aan die betrokke instansies deurgegee en gekoördineer word.
3.4 Dat persone uit die kerkverband wat graag wil meewerk t.o.v. uitsaaigeleenthede hulle
name aan die Deputate sal deurgee, wat dan indien moontlik die nodige reëlings met
die betrokke instansies sal tref.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
3.5 Die Sinode versoek Klassisse om met plaaslike radiostasies te skakel ten einde
geleenthede vir Woordverkondiging (eredienste en oordenkings) te organiseer.
3.6 Die besonderhede van sodanige skakeling moet aan die Deputate Radio- en TVuitsendings gekommunikeer word vir koördinasie.
Besluit: Goedgekeur.
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23.6 RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE HANDELINGE (Art
118)
PPPPPPPP. Dr CJ Smit lewer die Rapport.
QQQQQQQQ. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.
RRRRRRRR. RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 2006:780-781.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Handelinge van die Sinode in 2006 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 2006 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 Slegs 500 eksemplare (eksemplare aan Kerkrade, pligeksemplare en bestellings) van
die Handelinge is gedruk. 95 Eksemplare van die Handelinge 2006 is nog beskikbaar.
2.2.4 70 bestellings vir die Handelinge op laserskyf is uitgestuur. Op hierdie laserskyf is die
Handelinge van 1997 tot 2003 ook gekopieer.
2.3 Praktiese uitvoering van Errata Handelinge 2003
Die Deputate vir die Uitgee van die Handelinge (2006 sowel as 2003) het opdrag gekry
om ’n volledige revisie van Handelinge 2003 vanaf die handgeskrewe notule te doen en
’n volledige errata beskikbaar te stel.
2.3.1 Die Errata Handelinge 2003 is aan elke Kerkraad in ’n boekievorm beskikbaar gestel
aangesien die plakkervorm onnodige finansiële koste teweeg sou bring.
2.3.2 Die Errata Handelinge 2003 is ook op die GKSA webblad verkrygbaar.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.3.2.
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). Die Skriba en adjunk-skriba van Sinode 2009 moet ook as
Deputate benoem word.
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.
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: Goedgekeur.
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23.7
BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN
KWAZULU-NATAL OOR DIE WEGLATING VAN DIE NAME VAN
OUDERLINGE EN DIAKENS IN DIE ALMANAK (Artt 88, 278)
SSSSSSSS. Ds JH Cilliers stel die Beskrywingspunt.
TTTTTTTT. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Publikasies en
Media.
UUUUUUUU. Ds JP Fleischmann rapporteer namens die Kommissie Publikasies en Media.
VVVVVVVV. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal versoek dat die name van die ouderlinge
en diakens opgeneem word in die Almanak van die GKSA.
2.

Agtergrond
Die Deputate vir die uitgee van die Almanak het met die uitstuur van die statistiekvorms
vir 2007 aangedui dat hulle oorweging daaraan skenk om nie meer die name van die
ouderlinge en die diakens in die Almanak te publiseer nie, maar om dit ordelik te berg en
beskikbaar te stel aan enige belangstellendes. Hulle motivering was dat dit meer ruimte
beskikbaar sal stel vir die dagstukkies in die Almanak. Saam met die genoemde
statistiekvorms is toe die vraag aan elke gemeente gestel hoe hulle oor die gedagte van
die Deputate voel.
Sonder enige terugvoer aan die gemeentes oor die rigting wat ingeslaan gaan word na
aanleiding van die Deputate se “oorweging”, en ten spyte van aanduidings uit
gemeentes dat die name verkieslik behou moet word, is Almanak 2007 beskikbaar
gestel sonder hierdie name. Dit is toe onder aandag van die Deputate gebring dat hulle
optrede in stryd is met die Sinodebesluit van 2006: “Ouderlinge en diakens se name
word behou.” (Acta 2006:754, 3.1.2, tweede sin), en daar was selfs ’n onderneming van
die kant van die Deputate om die Sinodebesluit in ag te neem. Ten spyte daarvan het
Almanak 2008 weer sonder hierdie name verskyn. Met die uitstuur van die
statistiekvorms vir 2009 was daar nie eens meer plek op die vorm om hierdie name in te
vul “om dit ordelik te berg en beskikbaar te stel aan belangstellendes” nie, en dus sal
2009 se Almanak sekerlik weer sonder hierdie name verskyn.
Hierdie optrede van die Deputate bring ernstige vrae na vore: het die Deputate hulle eie
motivering in diepte beredeneer, in die lig van die Gereformeerde leer, diens en tug?; is
daar êrens aan Deputate van ’n Gereformeerde Sinode volmag gegee om van hulle
mandaat af te wyk?; bestaan daar wel ’n stelsel waarvolgens die name van ouderlinge
en diakens van gemeentes deur belangstellendes bekom kan word, en hoe toeganklik is
dit indien dit bestaan?; wat is die wesenlike aard van die Almanak, is dit ’n Bybelse
Dagboek, of is dit ’n inligtings- en verwysingsbron ten opsigte van die gemeentes binne
die GKSA?; trek hierdie koers wat die Deputate ingeslaan het nie (onbewus) ’n streep
deur twee van die belangrike dienste wat Jesus Christus vir sy kerk gegee het nie?;
skaad hierdie koers nie die historiese band van God se handele in die geskiedenis van
elke Gereformeerde gemeente nie?
Klassis Oos-Vrystaat het met hierdie saak hom tot die Streeksinode gewend, nie om dit
wat by hom swaar weeg, af te skuif na ’n meerdere vergadering nie, maar in die
oortuiging dat hierdie saak in breëre kerkverband bespreek en bedink en oor besluit
moet word, vanweë die ingrypende gevolg wat hierdie hele saak vir al ons gemeentes in
die algemeen, en vir belangstellendes in die besonder het. Die koers wat die Deputate
ingeslaan het is onses insiens so ingrypend dat ons gemeentes dit nie bloot by nabaat in
die lig van die gegewene, stilswyend kan aanvaar, sonder om eers saam daaroor te
praat en besin nie.

79
9

3.

Motivering
Sinode 2006 het goedgekeur: “Ouderlinge en diakens se name word behou” (Acta
2006:754, 3.1.2, tweede sin).
Oor die jare heen was die name van ouderlinge en diakens in die Almanak vir predikante
én ander lidmate ’n betroubare bron van inligting oor belangrike sake, soos bv. hoe ons
HERE as die getroue Verbondsgod met geslagte in hulle families gewerk het deur hulle
te roep en bekwaam te maak vir dienswerk in betrokke gemeentes, soos bv. om by
geskiedkundige geleenthede van gemeentes vas te stel wie was betrokke tydens
sekere tydperke, en soos bv. om met vreugde vas te stel dat gawes en talente wat God
in ’n bepaalde gemeente geskenk het, ook weer tot nut en saligheid van ander
gemeentes aangewend word. ’n Handige, maklik bekombare bron van inligting oor die
gemeentes van die GKSA en van vreugde in die Here is nou besig om verlore te gaan.
Die besparing van ruimte in die Almanak kan op ander wyses gedoen word (bv. die
lettertipe van die Dagstukkies is tans besonder groot en kan kleiner gemaak word; die
beperking op die lengte van Dagstukkies kan strenger toegepas word; en nog kleiner
lettertipes vir sekere “algemene” inligting kan gebruik word – vgl. Acta 2006:752, 2.1.3)
in plaas van om die name van ampsdraers weg te laat.

WWWWWWWW.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Aanbeveling van die Kommissie
1.1 Aan hierdie Beskrywingspunt op die volgende wyse gevolg gegee word:
1.1.1 Die status quo word gehandhaaf, nl. om nie die name van ouderlinge en diakens in
die Almanak te publiseer nie.
Motivering
a. die plasing van die name van ouderlinge en diakens neem baie plek in beslag.
b. dit kan die drukkoste verhoog, veral as ’n lettergrootte gebruik word wat makliker
leesbaar is vir ouer lesers.
1.1.2 Die Deputate vir die Uitgee van die Almanak ondersoek die moontlikheid om die
Almanak in twee dele uit te gee, maar as ’n eenheid te verkoop. Deel 1 kan bv. al die
statistiese inligting wat tans in die Almanak gepubliseer word, asook die name van
ouderlinge en diakens bevat. Deel 2 kan die dagstukkies bevat. Die tweede deel
(dagstukkiedeel) kan in so ’n formaat gebind word dat dit ook deur ander verspreiders
en boekwinkels bemark kan word.
Besluit: Die aanbeveling word nie aanvaar nie. Die besluit van Sinode 2006:754 (3.1.2)
word gehandhaaf dat name van ouderlinge en diakens in die Almanak behou word.
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24. Teologiese Skool
24.1 RAPPORT VAN DIE KURATORE VAN DIE TEOLOGIESE SKOOL
(Artt 104, 105, 149, 179, 188, 213, 239)
XXXXXXXX. Mev A Moerdyk, Registrateur van die TSP, lewer die Rapport. Voortvloeiend
uit die Rapport TSP word toeligting by wyse van ’n oudio-visuele aanbieding oor die TSP
gegee.
YYYYYYYY. Prof A le R du Plooy, dekaan van Fakulteit, verskaf verdere inligting rakende
die aanbieding. Vervolgens stel hy prof A Combrink, rektor van die
Potchefstroomkampus van die NWU, aan die vergadering voor.
ZZZZZZZZ. Prof A Combrink rig ’n groeteboodskap namens die NWU tot die Sinode.
AAAAAAAAA. Prof BJ de Klerk, rektor van die TSP, rig enkele dankwoorde vir die
ondersteuning wat die Skool van binne en van buite ontvang het die afgelope 3 jaar.
Vervolgens oorhandig prof De Klerk ’n bepaalde bedrag as deel van ’n vroeëre
onderneming deur die TSP aan die Rektor van die NWU.
BBBBBBBBB. Dr WC Vergeer rig namens die vergadering ’n dankwoord aan die TSP,
Fakulteit Teologie, en die rektor van die NWU, prof A Combrink. Die Sinode sing Ps
128:4 as seënbede.
CCCCCCCCC.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Teologiese Skool.
Finansiële sake word verwys na die Kommissie vir Finansies.
DDDDDDDDD.
Dr PH Heystek rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.
EEEEEEEEE. Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
FFFFFFFFF. 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 Kuratore het in Junie 2005 besluit om volgens die vroeëre ooreenkoms tussen die
Kuratorium en die Universiteit met betrekking tot kapasiteitsbouposte dr RS Letšosa by wyse
van approbasie te beroep vir die vakature wat in Praktiese Teologie ontstaan by die emeritering
van prof CJH Venter. Die Breë Kuratore het op 3 Januarie 2006 ’n beroepingsvergadering gehou
en prof RS Letšosa as professor in Praktiese Teologie beroep.
Die konstituering van die Kuratorium het op 11 Januarie 2006 plaasgevind.
Die Breë Kuratore is op 20 Junie 2007 opgeroep vir ’n beroepingsvergadering om ’n professor
in Kerk- en Dogmageskiedenis en Latyn te beroep. Prof PH Fick is beroep.
2.1.2 Verkiesing van Voorsitter van die Kuratore 2006
Ds PJ van der Walt is verkies as voorsitter van die Kuratore en dr DG Breed is as
ondervoorsitter verkies. Dr G Breed is as lid van die Breë Dagbestuur verkies. Dr HG
Stoker is as Skriba verkies en finansies is opgedra aan ds EJ Tiemensma.
2.1.3 Verkiesing van verteenwoordiger op die Raad van die NWU
Die oorspronklike oprigters van die Universiteit het verteenwoordiging op die Raad van
die voormalige PU vir CHO gehad. Die nuwe Raad van die NWU het geoordeel dat
gemeenskapsleiers verteenwoordiging op die Raad moet hê en dat elke kampus ’n
verteenwoordiger kan benoem. Die eenparige aanbeveling van die uitvoerende
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bestuurskomitee van die Potchefstroomkampus was dat dié persoon benoem word uit
die geledere van die oorspronklike oprigters. Prof AL Combrink het ’n versoek gerig dat
daar uit die November 2007-Kuratorevergadering ’n persoon benoem moet word. Dr
DG Breed is d.m.v. stemming as verteenwoordiger op die Raad van die NWU verkies.
2.2 Die Senaat TSP
2.2.1 Rektoraat
Prof JM Vorster het op 31 Desember 2006 as Rektor van die Teologiese Skool uitgetree. Die
Kuratorium het sy dankbaarheid teenoor prof Vorster uitgespreek vir die wyse waarop hy as
Rektor van die Teologiese Skool gedien het. Prof BJ de Klerk is as Rektor aangewys vanaf 1
Januarie 2007 tot 31 Desember 2009. Prof GJC Jordaan is vir dieselfde termyn aangewys as
viserektor.
2.2.2 Doserende personeel
2.2.2.1 Publikasies, konferensies en seminare
Sien Aanvullende Rapport.
2.2.2.2 Vakatures
Daar bestaan geen vakatures by die Teologiese Skool nie.
2.2.2.3 Emeritaat
Geen professore het geëmeriteer in die tydperk 2006-2008 nie.
2.3 Administratiewe personeel
Die volgende administratiewe personeel is tans in diens van die Fakulteit Teologie en die TSP
(waar aangedui):
Registrateur: Mev A Moerdyk (50% TSP)
Administratiewe Assistent: Mev A van der Walt (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 Antieke Tale: Mev HP Buys
Sekretaresse van Navorsingsdirekteur: Mev A Liebenberg
Administratiewe Assistent Kantoor vir Verspreide leer: Mev T Erwee
2.4 Ander personeel by TSP
Bibliotekaris Jan Lion-Cachet Biblioteek: Mev G van Rooyen (personeellid van Ferdinand
Postma Biblioteek, NWU)
Argivaris: Mev C Huisman (personeellid van Administratiewe Buro)
2.5 Buitelandse besoekers deur die Senaat ontvang
Sien Aanvullende Rapport.
2.6 Studente
2.6.1 Afgestudeerde studente
Die volgende studente het sedert Sinode 2006 die Kandidaatstudie voltooi:
November 2006: TM Budeli, P Cilliers, PJ Grobler, RS Hobyane, C Jooste, S le Cornu.
November 2007: LP Baloyi, RP Buys, TP Diphoko, PT Masase, MG Mdluli, JC van Dyk,
LP van Jaarsveld, DG Zwemstra.
Die volgende studente is in die finalejaar van die Kandidaatstudie: DJ Dykstra, GJ
Erasmus, RB Fourie, RP Gouws, R Jansen van Vuuren, AJ Rossouw, DJJ Strydom,
WM van der Waal en LJE Venter.
Die Kuratore het aan die volgende broeders toestemming verleen om eers verder
voltyds te studeer voordat hulle aangemeld het vir eksaminering deur ’n Partikuliere
Sinode: broeders P Cilliers (vir MTh-studie), H Goede (vir PhD-studie) en JS
Swanepoel (ook vir PhD-studie), DJJ Strydom (vir MTh-studie).
2.6.2 Kandidaats 1 tot 6 studente
Die getal Kandidaatstudente in 2008 is soos volg:
Kandidaats 1: 8
Kandidaats 2: 11
Kandidaats 3: 13
Kandidaats 4: 8
Kandidaats 5: 8
Kandidaats 6: 9
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2.6.3

Dissiplinêre sake
Drie broeders se kandidaatsstudies is in 2006 op aanbeveling van die TSP Senaat
getermineer a.g.v. swak akademiese prestasie.
Agt broeders se kandidaatsstudies is in 2007 op aanbeveling van die TSP Senaat
getermineer a.g.v. swak akademiese prestasie.
2.7 Algemene sake wat die Kuratorium hanteer het
2.7.1 Samestelling van KFO
Die Junie 2006-Kuratorevergadering keur die voorstel goed. Die KFO sal in die
toekoms soos volg saamgestel word: Die Kommissie bestaan uit predikante van die
Gereformeerde Kerke in Potchefstroom wat teologiese studente onder hulle sorg het,
indien nodig predikante wat deur die Beursekomitee gekoöpteer word, twee teologiese
professore wat deur die Kuratorium benoem word, ampshalwe die Rektor van die
Teologiese Skool, Kuratore (finansiële kommissie) deur die Kuratorium benoem, die
Registrateur van die Teologiese Skool, en op uitnodiging die volgende twee amptenare:
een amptenaar vir beurse en lenings van die NWU en die Direkteur van die
Administratiewe Buro. Die Dagbestuur word soos volg saamgestel: Rektor (ampshalwe
voorsitter), een teologiese professor, twee Kuratore, een predikant en die Registrateur
van die Teologiese Skool.
2.7.2 Buitengewone toelatings tot die bediening
Br LP Ndou (tevore van die Uniting Presbyterian Church), drr BA DeVries en AG Miskin
(beide van Amerika), en br SP Mentjies (tussen 2000 en 2005 ’n student in teologie aan die
Universiteit van die Vrystaat) het suksesvolle colloquia afgelê en voorgeskrewe preke geslaag
op grond waarvan besluit is om die Kandidaatsertifikaat aan hulle toe te ken.
Verdere aansoeke is van kandidate ontvang 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.
2.7.3 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 professore wat betrokke is by die Bybelvertaling, is: proff JJ Janse van Rensburg,
GJC Jordaan, PP Krüger, HF van Rooy en FP Viljoen. Die verwagting is dat
bogenoemde professore vanaf 2009 tot 2015 van tyd tot tyd volgens ’n program van die
Bybelgenootskap aktief by die vertaling betrokke gaan wees.
Die Kuratore wil graag die kundigheid van sy biblioloë en brontaalkenners tot
beskikking van die Bybelgenootskap (en dus die kerke) stel. Dit is nodig dat daar deur
middel van locum tenentes voldoende werkslasvermindering plaasvind. Vir hierdie
locum tenentes moet begroot word deur die Deputate Bybelvertaling, aangesien die
honoraria wat die Bybelgenootskap aan die betrokkenes betaal, beskou word as blote
honoraria vir die persoonlike tyd wat deur die projek in beslag geneem word.
Die Kuratore versoek die Sinode om, ter wille van die vertaling van die boeke van die
Bybel, aan die Deputate Bybelvertaling opdrag te gee om vir locum tenentes te begroot
vir die jare 2009 tot 2011. Die bedrag moet jaarliks in Februarie aan die TSP oor betaal
word en beloop die volgende (vergelyk Kuratore-notule van 18 Junie 2008 in
Ongepubliseerde Bylae):
• 2009: R63 560
• 2010: R49 450 (plus inflasiekoers)
• 2011: R23 000 (plus inflasiekoers)
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2.7.4

Hersiening van die Reglemente van die Jubileumfondsbeurs en Kas vir Teologiese
Studente
Die Kuratore het besluit dat die Jubileumfondsbeurs beskikbaar gestel kan word om die
Kas vir Teologiese Studente aan te vul of om studente te help wat ingeskryf is vir
nagraadse teologiese studies en die Reglement dienooreenkomstig aangepas, ook die
Reglement vir die Kas vir Teologiese Studente is hersien en aangepas. Die
Reglemente is vervat in Ongepubliseerde Bylae.
2.7.5 Teologiese Opleiding: Simposium oor leerinhoude: Junie 2007
Die byeenkoms is op 19 Junie 2007 by die TSP gehou. Daar was ’n groot aantal van
die Kuratore en verskillende dominees teenwoordig. In die bespreking, beoordeling en
adviese is onder andere aandag gegee aan hoe die volgende besluite/riglyne van
Sinodes Potchefstroom en Middellande verreken kan word:
2.7.5.1 Die praktiese kwessies eie aan Afrika en Suid-Afrika ter wille van kontekssensitiewe
bedieningsopleiding (Uit die verslag TSP Sinode 2006)
2.7.5.2 Die missionêre roeping van ons kerke. “Dit is 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. (Uit die verslag TSP
Sinode 2006)
2.7.5.3 Die versterking van die geestelike verhouding tussen dosente en studente. (Uit die
verslag TSP Sinode 2006)
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.”
Ten opsigte van alternatiewe wyses van opleiding het die Kuratore kennis geneem van
die probleme t.o.v. opleiding van predikante en die bedieningsnood in Suidelike Afrika
en Afrika, asook die geleenthede wat dit bied. Die Kuratore het ook kennis geneem 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 moontlike 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.
Die Kommissie vir Teologiese Opleiding in Afrika is besig met die uitvoering van hulle
opdrag. 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).
2.7.8 Finansies
2.7.8.1 Finansiële state en begrotings sal deur die Administratiewe Buro verskaf word.
2.7.8.2 Oorbetalings van kollektes aan die Teologiese Studentekas
Die Kuratore versoek dat Kerkrade toesien dat die oorbetaling van kollektes
aan die Teologiese Studentekas op gereelde basis moet plaasvind.
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2.7.9

Versorging van Emeriti
Die Kuratore van die Partikuliere Sinodes waar die emeritus of emeritusweduwee nou
woonagtig is, is versoek om hulle jaarliks te besoek en aan die JunieKuratorevergadering skriftelik te rapporteer oor hulle welstand en versorging. Indien
daar versorgingsnood ontstaan, sal daar tydens die vergadering daarvoor begroot
word.
2.7.10 Voornemende Kandidaatstudente – Sinode Middellande
In die lig van die tekort aan teologiese studente spesifiek ook uit die kader van die ou
Sinode Middellande, het die Kuratore besluit om die Kommissie vir Teologiese
Opleiding in Afrika te vra om ondersoek in te stel na die moontlikheid van ’n voorteologiese oorbruggingskursus vir kandidate wat nog nie aan die vereistes vir
universiteitstoelating voldoen nie; en indien die ondersoek positief is, sal ’n fonds in
die lewe geroep word om gekeurde kandidate wat nie aan die akademiese
kwalifikasie voldoen om ’n universiteitstudie te onderneem, te ondersteun om hierdie
studie te doen;
2.7.11 Prospektus
Die Prospektus is in proses van hersiening.
2.7.12 Wysiging in samestelling van Kandidaatstudie
’n Nuwe graadstruktuur soos nasionaal deur FUTE voorgestel gaan word o.g.v. die
Departement van Onderwys se Die Hoëronderwyskwalifikasieraamwerk (HOKR)
(Staatskoerant, 5 Oktober 2007, 30353:3-29) het implikasies vir die Kandidaats I-VI
van die TSP. Voorstelle in hierdie verband sal in die Aanvullende Agenda vervat word.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.7.12.
3. Opdrag
Die volgende bedrae word by die begroting vir Deputate Bybelverspreiding en -vertaling
gevoeg om voorsiening te maak vir locum tenentes om dit vir die professore moontlik te
maak om deel te neem aan die huidige proses van Bybelvertaling:
a. 2009: R63 560
b. 2010: R49 450 (plus inflasiekoers)
c. 2011: R23 000 (plus inflasiekoers)
Besluit: Goedgekeur.
GGGGGGGGG.
AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake vir kennisname deur die Sinode
Die Sinode kan van die volgende sake kennis neem:
1.1 Die Kuratorium
Die termyn van die huidige Kuratore verstryk en die Streek-(Partikuliere)Sinodes is versoek om
nuwe Kuratore en Breë Kuratore aan te wys. Die Kuratorium sal in Januarie 2009 konstitueer.
1.2 Indiensopleidingsentra
Die Kuratore het rapport ontvang van al die werksaamhede by indiensopleidingsentra en
vermeld met groot dankbaarheid die goeie werk wat by indiensopleidingsentra ten opsigte van
die Kandidaatstudente daar gedoen word, aan die Sinode 2009.
1.3 Die Senaat TSP
1.3.1 Doserende personeel
Publikasies, konferensies en seminare – Bylae A.
1.3.2 Buitelandse besoekers deur die Senaat ontvang – Bylae B.
1.3.3 Dissiplinêre sake
2 Broeders se kandidaatstudies is in 2008 op aanbeveling van die TSP Senaat getermineer agv
swak prestasie.
1.3.4 Verlenging van preekkonsent
Die Kuratore het aan die volgende broeders in 2008 toestemming verleen om eers verder
voltyds te studeer voordat hulle aanmeld vir eksaminering deur ’n Streeksinode: DJJ Strydom
en R J van Vuuren, beide vir MTh-studies.
1.4 Vordering met nuwe gebou
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Met dankbaarheid word berig dat al die voorafgaande sake afgehandel is, en dat die
onderhandelinge deur die NWU met GK Potchefstroom-Noord en die Administratiewe
Buro geslaag het. Dit het aan die lig gekom dat daar ’n servituut is op ’n deel van die
grond waar die nuwe gebou beplan word. Die posisionering van die nuwe gebou sal
moet rekening hou met die servituut. Die GK Potchefstroom-Noord en die
Administratiewe Buro is dienooreenkomstig daarvan in kennis gestel. Die finale
bouplanne is op 16 September 2008 tydens die personeelvergadering aan die
personeel voorgehou.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.4.
1.5 Teologiese Opleiding vir Afrika
1. Opdrag
Sinode 2003:728, 1:1
1. Dat onderneem word om dringend en ernstig te besin oor opleiding van predikante in
die GKSA, gesien in die lig van 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 gebruikmaking en uitbreiding
van die Telematiese Leersisteme van die Fakulteit Teologie.
Sinode 2006:806, 2.3.7.12:
Die Sinode
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.
Daar is verder ook rekening gehou met die besluit van Sinode 2006 (809, 23.4) ten
opsigte van die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria oor multi intree- en
uittreevlakke in teologiese opleiding.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering
2.1 Inleiding
2.1.1 Kerke uit die voormalige Sinode Middellande Opleiding vir missionêre kerke
In die besluit van Sinode 2003 word verwys na “kritieke bedieningsnood in veral
swart, landelike en “township”-gemeentes” (Acta 2003:728). Sinode 2006 (Acta
2006:797) het kennis geneem dat dit veral gaan oor die werklikheid dat ’n groot deel
van die pastorale werk in kerke wat uit ’n sendingagtergrond onstaan het (dus veral
kerke uit die voormalige Sinode Middellande) behartig word deur persone wat nie as
predikante opgelei, beroep of bevestig is nie.
Baie van hierdie gemeentes, wat voluit deel vorm van die gemeenskap van kerke
binne die verband van die GKSA, beskik nie oor voltydse, goed opgeleide, beroepe
en bevestigde, volbetaalde predikante nie, hoofsaaklik as gevolg van strukturele
armoede in die gemeenskappe waar hulle geroep is om kerk van die Here te wees.
Tog sien ons met verwondering en dankbaarheid dat kerke – ook Gereformeerde
Kerke – in hierdie gemeenskappe vinnig groei in ’n konteks van geweldige geestelike
nood. In hierdie gemeenskappe woon en werk gelowige kinders van die Here in
situasies waar veral armoede, die verwoestende uitwerking van VIGS asook ander
sosio-ekonomiese probleme mense honger maak vir die Woord van die Here.
Daarom kom gelowiges saam in kleiner en groter gemeentes met ’n lewendige en
dinamiese kerklike lewe, om uit die Woord geleer, vertroos, versterk en vermaan te
word en gevorm te word om as mense wat aan Christus behoort, aktief in hulle
gemeenskappe teenwoordig te wees. Die Here voeg op baie plekke byna weekliks
nuwe gelowiges by hierdie kerke (vgl. Hand 2:47; 9:31).
Bediening soos dit bekend is in kerke uit die voormalige Sinode Potchefstroom, is vir
baie van ons kerke in gemeenskappe soos hierbo beskryf, ondenkbaar – veral die
ideaal om in elke gemeente ’n voltydse predikant te hê. Sommige gemeentes kry dit

80
6

deur die genade van die Here reg, onder andere met behulp van buitelandse kerke
en sustentasie vanuit die GKSA. Om enigsins in die behoefte aan bediening deur
predikante te voorsien, word die meerderheid van ons kerke uit die voormalige
Sinode Middellande egter opgedeel in verskillende “preekpunte” – eintlik klein
gemeentes, veel groter en meer selfstandig as die wyke wat bekend is Afrikaanse
kerke, maar tog nie groot genoeg om as selfstandige gemeentes te bestaan nie. As
gevolg hiervan dek gemeentes dikwels uitgebreide geografiese gebiede, en word op
Sondae op tallose plekke eredienste gehou waar kinders van die Here in sy
teenwoordigheid en rondom sy Woord bymekaarkom. Predikante bedien binne
individuele gemeentes tot soveel as 12 van hierdie “preekpunte” wat verder in alle
opsigte as eie klein gemeentes funksioneer. Uit die aard van die saak is dit vir sulke
predikante onmoontlik om op Sondae by al hierdie klein gemeentes te preek. In
werklikheid kan dit gebeur dat ’n dominee nie meer as vier of vyf keer per jaar by al
die punte uitkom nie, en dan is dit meestal om sakramente te bedien. Op weeksdae
en op die meeste Sondae moet die klein gemeenskappe van gelowiges self sorg vir
begrafnisse (dikwels weekliks), eredienste, gebedsbyeenkomste, Bybelstudie,
kategese en ander kerklike aktiwiteite.
In eredienste gaan op baie plekke broeders voor wat nie in terme van die KO, art 3
beroep en bevestig is as predikante nie, en ook nie behoorlik opgelei en toegerus is
nie. Tog is hulle dikwels begaafde manne wat ’n verskeidenheid geestelike gawes
ontvang het, en met groot liefde en ywer vir die kinders van die Here getrou hulle
werk doen – voltyds of deeltyds, betaald of onbetaald: hulle doen huisbesoek, lei
byeenkomste, behartig kategese en Bybelstudies, doen intensief evangelisasie en
gaan voor in die weeklikse eredienste. Ons beleef die wonder dat die Heilige Gees
deur die dienswerk van hierdie broeders mense aan alle kante oortuig van die
waarheid van die evangelie van Jesus Christus en hulle honger maak vir sy Woord –
meer as wat daar predikante is om hulle te bedien.
Wat staan ons as kerke binne die gemeenskap van die GKSA in hierdie opsig te
doen? Kan ons hierdie broeders wat so voorgaan help met ’n toeganklike en
bekostigbare vorm van opleiding? Of moet ons hierdie brose nuwe groei in ons kerke
dooddruk en gelowiges die Woord van die Here ontsê deur die voorgangers die swye
op te lê omdat hulle optrede nie strook met die Kerkorde nie? Is daar ander maniere
om gestalte te gee aan die beginsel dat kerke moet waak oor die verkondiging van
die Woord? Moet ons daarop aandring dat almal die volle kandidaatstudie deurloop
om predikant te kan word – al sou die meeste van hierdie broeders nie deur hulle
gemeentes onderhou kon word nie? Moet ons daarop aandring dat al hierdie
broeders, saam met hulle uitgebreide gesinne, vir ’n aantal jare hulle gemeentes
verlaat om as predikante opgelei te word aan ons Teologiese Skool? Wat word
intussen van die gemeentes? Kan ons aanneem dat al hierdie broeders die nodige
gawes het om tot op nagraadse vlak akademiese studie aan ’n universiteit te voltooi?
En as hulle dit nie het nie – diskwalifiseer dit hulle byvoorbaat reeds om deur die Here
gebruik te word in sy kerk? Kan ons selfs aanvaar dat al hierdie broeders noodwendig
geroep is om predikant te word?
Hierby moet ook genoem word dat slegs ’n baie klein aantal studente uit swart kerke
tans opleiding tot predikant ondergaan aan die TSP. Baie potensiële kandidate vir
predikantsopleiding voldoen nie aan die toelatingsvereistes van die NWU en die
Fakulteit Teologie nie, hoofsaaklik as gevolg van swak skoolonderwys. Die
Kuratorium is baie besorg hieroor, en wil in hierdie Rapport graag voorstelle maak om
hierdie probleme aan te spreek.
2.1.2 Breër opleiding vir gelowiges wat deelneem aan bedieningswerk
Ook in gemeentes waar die moeilike omstandighede hierbo genoem nie so ’n groot
rol speel nie, is daar ’n groeiende behoefte aan breër opleiding en toerusting in
teologie, ten einde gelowiges die geleentheid te gee om met behoorlike vorming deel
te neem aan die bedieningswerk in hulle gemeentes. Sommiges het gawes van die
Here ontvang om op beperkte skaal by gespesialiseerde take betrokke te raak, soos
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kinder- en jeugbediening, evangelisasie, pastoraat en maatskaplike projekte as deel
van gemeentes se barmhartigheidswerk. Hierdie persone is dikwels reeds gevestig in
hulle beroepe en beskik oor ander kwalifikasies. Ander het nie voorheen gestudeer
nie, maar wil graag teologiese opleiding ontvang. Sommiges wonder of hulle dalk
predikant kan word, maar is skrikkerig vir die groot stap, en wil eers ’n eerste
kwalifikasie in teologie voltooi voor hulle hul verbind tot die volle pad om predikant te
word. Hierdie persone kan van onskatbare waarde wees in groot stadsgemeentes
waar selfs meerdere predikante nie die volle lading van die bedieningswerk alleen
kan dra nie, en ook in kleiner gemeentes wat nie meer in staat is om ’n voltydse
predikant te onderhou nie.
2.1.3 Kerke en kerkleiers in Afrika
Ook buite die gemeenskap van kerke van die GKSA speel hierdie selfde sake ’n groot
rol. In Afrika is daar tans ’n geweldige opbloei van Christelike kerke, maar omdat
bediening in hierdie kerke dikwels swak is en deur onopgeleide kerkleiers behartig
word, is die geestelike diepgang in baie van hierdie kerke flenterdun. Die Kuratorium
het in hierdie situasie ’n roeping herken om alles wat binne die GKSA aan opleiding
en materiaal ontwikkeling gedoen word, ook buite die GKSA beskikbaar te stel vir
kerkleiers in Afrika. Hierdie roeping word gedra deur ’n sterk visie vir die uitbou van
die koninkryk van God, en ’n missionêre visie om die wonderlike Bybelse geloof wat
ons bely, ook deur middel van opleiding van kerkleiers aan ander persone en kerke
oor te dra. Op hierdie manier kan die GKSA in die Afrika konteks ’n baie groot rol
speel in die uitdra van die Gereformeerde belydenis en teologie.
2.1.4 Opleiding vir missionêre kerke
Langs hierdie weg het die vraag na die rol van teologiese opleiding in die vorming van
’n missionêre visie onder predikante en kerke, asook die behoefte aan konkrete
opleiding vir sendingwerk in en deur gemeentes en individuele gelowiges, ter sprake
gekom. Die Kuratorium het indringend aan hierdie sake aandag gegee, en wil in
hierdie Rapport ook hieroor ’n aantal aanbevelings maak.
2.2 Noodsaaklike definisies
Ten einde die voorstelle wat later in die Rapport gemaak word goed te verstaan, is dit
nodig om ’n aantal sake duidelik te definieer.
2.2.1 Kontekstuele relevansie
Die taak waarvoor ons kerke staan, word deels uitgespreek in 2 Korintiërs 10:3-5.
Naas die bediening van die versoening en die oproep tot bekering, word hier ook
aangedui op watter manier die taak uitgevoer kan word: deur vestings te vernietig met
die kragtige wapens van God: “Daarmee vernietig ons die redenasies en elke
hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte
gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak”. Watter spesifieke redenasies
moet vernietig word? Hoe lyk die aanval teen die kennis van God in die konteks waar
elke spesifieke kerk gevestig is en haar werk doen – en hoe moet die nodige wapens
daarom lyk? Is dit universele dinge, of is dit nodig om in spesifieke omgewings veral
op spesifieke redenasies en aanvalle teen die kennis van God te fokus, en is daar
daarom ook spesifieke wapens nodig?
Hoewel die Here baie duidelik is daaroor dat daar in die geloofsgemeenskap met
Christus geen onderskeid is tussen Jood en Griek, slaaf of vryman, man of vrou nie,
en dat ons almal één is in Christus (Gal 3:26-28; Ef 2:13-18; 4:4-6), leer Hy ons tog
hoe ons te werk moet gaan om in hierdie wêreld van verskeidenheid alle mense te
bereik met die bevrydende en versoenende krag van die evangelie van Jesus
Christus. Ook ons kerke van vandag moet steeds diensbaar wees om so veel mense
as moontlik vir Christus te wen. Daarvoor moet ook ons leer om “vir die Jode soos ’n
Jood en vir die swakkes swak” te word, sodat ons in elk geval sommiges kan red met
die bediening van die versoening (1 Kor 9:19-23; 2 Kor 5:18-21).
Nie een van bogenoemde teksgedeeltes moet uitsluitlik in die missionêre sin verstaan
word nie: dit sluit ook die fokus van “gewone” gemeentebediening in. Om by die
metafoor van die Bybel te bly: die soort redenasies en aanvalle teen die kennis van
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God wat voorkom in ’n Afrikaanssprekende, voorstedelike gemeente in Pretoria is
lank nie dieselfde as die redenasies en aanvalle teen die kennis van God wat
voorkom in ’n plattelandse Sotho- of Zulusprekende gemeente nie (om hier bloot twee
uiterstes te stel – dit is nie die enigste moontlike of nodige onderskeid nie). Daarom is
die spesifieke nuanses in die totale bediening van die versoening in hierdie
gemeentes ook nie noodwendig dieselfde nie. Dit gaan dus nie hier oor wat
gemeentebediening en wat sending is nie, maar oor die vraag: Wat is nodig om die
mense van hierdie wêreld(e) waarin ons ons as kerke bevind effektief te bereik met
die evangelie van Christus – binne én buite ons kerke?
2.2.2 Kerklike bediening en sending
2.2.2.1 “Kerk” en “sending”
Wanneer gemeentes só bedien word dat hulle in staat is om self aan die werk te
gaan in die stryd teen elke redenasie en elke aanval teen die kennis van God wat
in hulle eie midde en in hulle eie omgewing voorkom, om so elke gedagte gevange
te neem vir Christus – dán is hulle ook toegerus om missionêre gemeentes in hulle
eie omgewing te wees. Nóg in opleiding nóg in gemeentewerk in die algemeen (of
in die styl en kultuur van gemeente-wees) moet té waterdig onderskei word tussen
kerklike bediening en ’n sendingsituasie (of kerk en sending): die twee is in wese
één.
Kerke uit die voormalige Sinode Middellande, met hulle sterk en swak punte,
behoeftes en probleme, word dikwels steeds onder die noemer van “sending” of
“sendingkerke” tuisgebring, onder andere om daarmee aan te gee dat die kerklike
praktyke, gewoontes en bedieningstyl van hierdie kerke slegs tydelik anders is as
in Afrikaanssprekende gemeentes van die GKSA. Die verwagting is dan dat
hierdie kerke eendag sodanig sal ontwikkel dat hulle die kerklike praktyke,
gewoontes en bedieningstyl van Afrikaanse gemeentes sal oorneem.
Hierdie benadering kan nie gehandhaaf word nie, onder andere omdat dit van
uiterste paternalisme spreek. Die oorgrote meerderheid van hierdie kerke is
selfstandige gemeentes, volwaardige kerke van die Here waar in sommige opsigte
bedieningshulp deur sendelinge verrig word, maar hulle het eie Kerkrade, in baie
gevalle eie predikante, en doen hulle eie werk onafhanklik van “sendende kerke”.
Sommiges word hoogstens vanuit die buiteland befonds of ontvang ander vorms
van sustentasie. Die eiesoortige bedieningstyl, vorms van kerkwees en kerklike
praktyke, asook die probleme waarmee hierdie kerke worstel, is kerklike probleme
van swart kerke, en nie sendingprobleme nie.
Om hierdie rede is die opleidingsbehoeftes van ons swart kerke binne die GKSA
nie sendingbehoeftes nie: dit gaan oor die eiesoortige karakter, styl, behoeftes en
bedieningskonteks van volwaardige kerke binne die kerklike gemeenskap van die
GKSA.
2.2.2.2 Opleiding vir sending
As onderdeel van die totale kerklike bediening is dit vir alle kerke (ongeag
herkoms) binne die kerklike gemeenskap van die GKSA belangrik om ook hulle
fundamentele missionêre karakter te (her)ontdek, te ontwikkel en uit te leef in hulle
omgewing. Hiervoor is spesifieke aandag in opleiding nodig. Drie aspekte moet
hier onderskei word:
(i)
Die vakgebied van missiologie is in bepaalde opsig ’n deeldissipline van alle
ander teologiese dissiplines, omdat dit steeds die kritiese vraag aan elke
vakgebied vra: Wat is die implikasies van wat hier gedoen word vir die
missionêre hart van die kerk? Dit maak reeds van missiologie ’n komplekse
en uitgebreide vakgebied.
(ii) Daarnaas het missiologie ook ’n aantal eiesoortige spesialis fokusareas
ontwikkel. Net soos daar in die Nuwe-Testamentiese vakgroep aandag is vir
kanoniek, openbaringsgeskiedenis, hermeneutiek, eksegese en Grieks as
taal, het daar binne missiologie onder andere die volgende fokusareas
ontstaan: die teologie van missiologie (wat nou aansluiting vind by
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dogmatiek, ekklesiologie, kerkgeskiedenis en Bybelwetenskappe),
elenktiek/apologetiek, stedelike sending, kerkplanting, en missionêre
barmhartigheids- en ontwikkelingswerk. Hierdie spesialis fokusareas het
reeds sodanig ontwikkel dat dit moeilik is om dit bloot as semester modules
van die vak missiologie aan te bied. Waar dit wel gedoen word (soos aan die
TSP en NWU), kan dit lei tot oppervlakkige onderrig in missiologie, met
gevolglike skade aan die missionêre bewussyn van predikante en die
missionêre karakter van kerke.
(iii) Naas missiologie as wetenskaplike teologiese dissipline, is daar ook ’n
behoefte aan praktiese sendingopleiding. In baie gemeentes is daar talle
lidmate wat baie graag betrokke wil wees by sendinginisiatiewe in hulle eie
omgewing of op ver plekke, maar hulle weet dikwels nie hoe nie. Doelgerigte
opleiding kan help om die dikwels latente ywer vir die uitdra van die
evangelie in aktiewe medewerking te verander.
2.2.2.3 Opleiding as sending
’n Laaste belangrike aandagspunt in hierdie verband is die moontlikheid om vanuit
die kerkverband van die GKSA missionêr gerig te wees op gemeenskappe (ook
kerkgemeenskappe) in Suid-Afrika en die res van die kontinent deur middel van
gereformeerde opleidingsmateriaal wat beskikbaar gestel word aan persone in
kerke anders as die GKSA. Gesien in die lig van die kritieke behoefte aan
opgeleide kerkleiers in Afrika, kan daar vanuit die GKSA ’n uiters belangrike rol
gespeel word in die opleiding van sodanige kerkleiers. Hier is ’n geleentheid vir
koninkrykswerk wat ons kerke met albei hande behoort aan te gryp. Dit vra nie
nuwe werk nie – dit gaan oor breër beskikbaarheid van materiaal (in die vorm van
afstandsonderrig) wat reeds vir gebruik binne die GKSA ontwikkel is of word.
2.2.3 Die konsep “bediening” en die implikasies daarvan vir opleiding
2.2.3.1 Uitgebreide bedieningskonsep
Binne ’n breë verskeidenheid kerke van die GKSA het daar ’n behoefte ontstaan
aan ’n meer uitgebreide konsep van bediening. Tradisioneel word die woord
bediening slegs gebruik vir die werk wat predikante in gemeentes doen. Hierdie
rapport gebruik die woord bediening om te verwys na die dienswerk wat enige
lidmaat van ’n kerk in sy/haar gemeente doen (voltyds of deeltyds, betaald of as
vrywilliger) op basis van die gawes wat die Heilige Gees gee. Die dienswerk van ’n
predikant is ’n sleutelbediening in die gemeente, maar is nie die enigste moontlike
bediening nie.
Hierdie behoefte aan ‘n uitgebreide konsep van bediening vloei voort uit ‘n aantal
sake:
(i)
Die oortuiging dat die Here binne sy kerk ’n groot verskeidenheid mense met
’n groot verskeidenheid gawes toerus om dienswerk in en vanuit die
gemeente te doen (vgl. Ef 4:1 Kor 12; Rom 12).
(ii) ’n Groeiende aantal van ons kerke het nie die finansiële middele om ’n
voltydse predikant te onderhou nie. Die redes hiervoor kan krimpende
lidmatetalle wees, of ernstige armoede van die gemeenskappe waarin die
kerke gevestig is. In laasgenoemde geval is daar dikwels sprake van ’n
strukturele onmoontlikheid om ’n voltydse predikant te beroep en te
onderhou.
(iii) Net so is daar ook ’n groeiende aantal kerke wat so groot geword het dat
selfs ’n hele aantal predikante saam nie meer die totale las van
bedieningswerk in die gemeente op hulle kan neem nie.
Veral in situasies waar daar geen voltydse predikant in ’n gemeente werk of kan
werk nie, is dit van die uiterste belang dat ander persone in daardie gemeente so
goed as moontlik opgelei en toegerus word om so veel as moontlik van die
bedieningsbehoeftes van die gemeente te behartig. Dit beteken nie dat ander
persone goedskiks die dienswerk van ’n predikant kan verrig sonder om in die
diens van predikant beroep of bevestig te wees nie. Dit beteken wel dat ’n
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gemeente nie tot stilstand hoef te kom of op te hou groei wanneer daar nie ’n
voltydse predikant beskikbaar is nie. Veral persone wat in die diens van ouderling
dien, het die roeping om die gemeente as herders onder die gesag van die
Opperherder (1 Pet 5:1-4) met die Woord te regeer en te versorg vanuit hulle eie
ondersoek van die Woord en oefening in die rykdom van die evangelie. Hulle het
die duidelike opdrag om die gemeente vanuit die Woord te vermaan en te troos
(vgl. die Bevestigingsformulier vir ouderlinge). Hulle word duidelik onderskei van
predikante, maar daar word ook klem gelê op hulle herdersrol in die gemeente.
Net so is daar in baie arm gemeenskappe groot behoefte aan opleiding vir die
doeltreffende funksionering van die diakonale dienswerk van gemeentes – nie net
in die sin van die versorging van die armes nie, maar ook vir
gemeenskapsontwikkeling, effektiewe VIGS-bediening ens. Hierdie dienswerk hoef
nie beperk te word tot persone wat in die diens van diaken bevestig is nie.
In groter gemeentes is daar ook behoefte aan sodanige medewerkers, maar groter
gemeentes het ook behoefte aan meer spesialisasie in aspekte van bediening wat
lidmate wil en kan behartig. So is daar in bepaalde gemeentes onder andere
behoefte aan jeugwerkers, sendingwerkers, kerkplanters, barmhartigheidswerkers,
musici en beraders – mense wat graag voltyds of deeltyds (as betaalde hulpkragte
of as vrywilligers) wil meewerk aan die totale bediening van die gemeente, maar
nie noodwendig predikante wil of kan word nie. In Australië het die Christian
Reformed Churches of Australia byvoorbeeld hierdie behoefte erken en ’n
opleiding ontwikkel wat hierin kan help (vgl. http://internships.crca.org.au).
2.2.3.2 ’n Uitgebreide opleidingskonsep
Teen bogenoemde agtergrond word in hierdie Rapport gepleit vir die skep van
ruimte vir meerdere opleiding met die oog op meerdere bedieningswerk in kerke
binne die verband van die GKSA, aanvullend tot reeds bestaande
predikantsopleiding en Woordbediening deur predikante. Dit moet met groot
nadruk gesê word dat daar steeds ’n groot behoefte is aan predikante, en dat
hiermee geensins bedoel word om die klem weg te skuif van predikantsopleiding
nie. Trouens, die gedagte is om langs die weg van meerdere opleiding meer
mense te identifiseer wat verder opgelei kan word as predikante.
Terselfdertyd is dit ook belangrik om nie uit die oog te verloor dat hierdie meerdere
opleiding gedifferensieer moet word op verskillende akademiese vlakke nie. In
sommige kerke is dit belangrik om opleiding op ’n relatief lae akademiese
standaard aan te bied, soos byvoorbeeld ’n sertifikaat. In ander kerke sal daar ’n
behoefte wees aan hoër vlakke van opleiding, soos ’n diploma of ’n BTh-graad.
Veral in stedelike gemeentes met groot getalle professionele mense onder hulle
lidmate, sal kort kursusse op die vlak van ’n B-graad of hoër waarskynlik aan die
behoefte voldoen.
2.2.3.3 ’n Taak vir die kerkverband van die GKSA
Ten einde seker te maak dat die werk wat op hierdie basis in gemeentes gedoen
word in terme van inhoud, leersuiwerheid en kundigheid optimaal is, om eenheid in
opleiding te verseker en omdat dit ’n situasie is wat ’n baie groot getal gemeentes
in die verband van die GKSA raak, is dit nodig om hierdie saak gemeenskaplik aan
te pak, en dit nie eenvoudig na plaaslike kerke te verwys nie.
2.3 Ander sake voortspruitend uit die besluite van Sinode 2006
2.3.1 2006:805, 2.3.7.5
Sinode 2006 het besluit dat doserende en/of fasiliterende personeel aan instellings
buite Potchefstroom wat gemoeid is met kandidaatsopleiding (Kandidaats 1-3) ’n
assesseringsproses moet deurloop analoog aan die proses wat tans geld vir
buitengewone benoemings aan die Fakulteit Teologie van die NWU, ter wille van
kontrole oor leersuiwerheid, akademiese standaarde en eenheid in opleiding.
Die Kuratorium kan tans rapporteer dat sodanige dosente wel deur die Fakulteit
Teologie van die NWU geassesseer is, maar nog nie deur die Senaat van die TSP
nie. Hieroor sal verslag aan die Kuratorium gedoen word teen Junie 2009.
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2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4
2.4.1

2006:805, 2.3.7.7
Sinode 2006 het besluit dat:
(i)
die bestaande kurrikula van die teologiese opleiding aan die TSP en by die
indiensopleidingsentra sodanig uitgebrei, verander en aangepas moet word dat
aan die behoeftes vir effektiewe sendingopleiding voldoen kan word;
(ii) dit belangrik is om alle aspekte van die teologiese kurrikulum ’n meer
missionêre gerigtheid te gee, sodat ’n missionêr ingestelde teologie (en kerke)
gestalte kan kry;
(iii) die daarstelling van ’n Skool vir Sendingwetenskappe indringend deur die TSP
in samewerking met die Fakulteit Teologie (NWU) ondersoek moet word;
(iv) afhangend van die vlak van opleiding, die TSP en ander skole soos Mukhanyo
Theological College met mekaar oorleg moet pleeg in die lig van die behoeftes
van kerke wat betrokke is by sending.
Ten opsigte van punte (i), (ii) en (iv) hierbo vind ’n deurlopende gesprek plaas tussen
die Departement Missiologie van die Fakulteit Teologie van die NWU, die Senaat van
die TSP en die Kuratorium.
Ten opsigte van (iii) hierbo het die Senaat van die TSP en die Fakulteit Teologie
aangedui dat die vestiging van ’n Skool vir Sendingwetenskappe nie haalbaar is nie,
hoofsaaklik as gevolg van beperkte kapasiteit binne die Fakulteit en die finansiële
implikasies van die vestiging van so ’n skool.
Daar bestaan moontlikhede om in die toekoms meer uitgebreide en praktiese
sendingopleiding (wat nie dieselfde is as Missiologie nie) aan te bied deur middel van
’n instelling soos die Center for Reformational Urban Ministry in Africa (CRUMA) wat
opgerig is op inisiatief van ’n aantal Gereformeerde Kerke in Pretoria, en wat nou
saamwerk met Mukhanyo Theological College.
2006:806, 2.3.7.9
Sinode 2006 het die Skool vir Kerkwetenskappe van die Fakulteit Teologie van die
NWU versoek 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.
Die Kuratorium het kennis geneem dat sodanige navorsingsgebied reeds gevestig is
en voortdurend deur die Skool vir Kerkwetenskappe geëvalueer word.
2006:806, 2.3.7.10
Sinode 2006 het die Senaat versoek 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.
Die Kuratorium het kennis geneem dat studente van die TSP as voogstudente by die
beroepe professore ingedeel is, en dat die groepe weekliks vergader en aan hierdie
saak aandag gee. Waar nodig word plaaslike predikante betrek. Studente word ook in
hulle plaaslike gemeentes op ’n besondere manier betrek en aktief deur hulle
plaaslike predikante versorg.
Die Kuratorium stel voor dat hierdie voogstelsel ook by die onderskeie ander plekke
van opleiding ingestel word, indien van toepassing.
2006:806, 2.3.7.11
Sinode 2006 het die Senaat versoek 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.
Die Kuratorium het die moontlikheid van so ’n bykomende jaar ondersoek, en tot die
gevolgtrekking gekom dat dit nie haalbaar is nie, veral op finansiële gronde.
Die Kuratorium stel in die plek daarvan voor om die moontlikheid te ondersoek om
deurlopende praktiese werk van studente in gemeentes aan bepaalde minima van
ure oor die hele ses jaar studietydperk te koppel.
Addisionele relevante sake
Akkreditasie
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In die model wat in beginsel deur Sinode 2006 aanvaar is (2006:799-803) is van die
veronderstelling uitgegaan dat sertifikaat en diploma kwalifikasies deur die Fakulteit
Teologie van die NWU ontwikkel en aangebied sou kon word. Aangesien van die
begin af gestreef is na behoorlik geakkrediteerde kwalifikasies, in lyn met
onderwyswetgewing in Suid Afrika, het dit gelyk na die ideale oplossing.
Hoewel die NWU in beginsel nie gekant is teen die aanbied van sertifikaat en diploma
kwalifikasies nie, en dit in bepaalde gevalle selfs aanmoedig, is daar verskeie
kompliserende faktore wat dit onmoontlik maak om tans hierdie weg te volg:
(i)
Die Fakulteit Teologie se kapasiteit is te beperk om verantwoordelikheid vir
hierdie addisionele kwalifikasies te aanvaar;
(ii) Die fokus van die Fakulteit Teologie sluit nie kwalifikasies onder die vlak van
BTh in nie;
(iii) Universiteite wag tans aanduidings af van hoe die Higher Education
Qualifications Framework geïmplementeer gaan word. Dit is daarom onmoontlik
vir universiteite om op hierdie stadium nuwe kwalifikasies te registreer, en dit
sal waarskynlik die geval wees tot ongeveer 2015.
Ander moontlikhede vir die ontwikkeling en akkreditasie van die beoogde kursusse
moet daarom gesoek word. Daar bestaan twee moontlikhede:
(i)
die sertifikaat- en diplomakwalifikasies word in samewerking met skole soos
Mukhanyo Theological College, College ya Mojadi en Nqutu Reformed
Seminary ontwikkel en aangebied. Mukhanyo het reeds ’n sertifikaat en diploma
geregistreer en wag tans die uitslag af van hulle aansoek om akkreditasie –
voorlopige akkreditasie is reeds toegeken;
(ii) indien hierdie weg ook blyk onmoontlik te wees, is dit nog moontlik om met
enige moeite programme te ontwikkel en akkreditasie te probeer verkry deur
middel van die Health and Welfare SETA.
2.4.2 Kurrikulum
Die volgende geld as riglyne vir die kurrikuleringsproses van veral die sertifikaat en
diploma kwalifikasies, en moontlik ook sommige kortkursusse. Dit word hier bloot as
voorbeelde genoem ten einde die voorstelle wat tot dusver gemaak is, meer konkreet
te maak.
2.4.2.1 Die volgende bedienings- en sendingspraktyke is geïdentifiseer as wenslik, en dui
ook tot ’n mate die doelstellings van die opleidingsproses aan:
(i)
die ideaal is om so veel as moontlik gelowiges in die verskillende vorms van
bediening van die kerk te aktiveer – insluitende vroue. Dit impliseer ’n groot
behoefte aan voortgaande opleiding en toerusting, waarby tradisioneel
hoogs opgeleide predikante betrek kan word;
(ii) daar is veral ook ’n groot behoefte aan omvattende Bybelse opleiding en
toerusting in dienende leierskap en mentorskap;
(iii) ’n sterk teologie vir en bediening in ’n konteks van VIGS en armoede is
noodsaaklik, met klem op ’n goed ontwikkelde barmhartigheidsbediening;
(iv) doelgerigte toerusting ten opsigte van ’n Bybelse lewens- en
wêreldbeskouing en die gereformeerde identiteit van ons kerke is
noodsaaklik. Hiermee word onder andere gehoop om die verskynsel van
“church hopping” hok te slaan, sodat mense bereid sal wees om ’n
prinsipiële keuse vir aansluiting by en verbintenis tot ’n Gereformeerde Kerk
te maak;
(v) daar is ’n geweldige behoefte aan ’n sterk, gestruktureerde jeug- en
kinderbediening in ons kerke – veral in die lig van die sosiale probleme wat
ontstaan as gevolg van verstedeliking en die gevolge van armoede en VIGS;
(vi) bediening in die kerke – en dus ook opleiding – moet kontekstueel sensitief
wees, gerig op eiesoortige probleme en eienskappe van plattelandse,
voorstedelike en stedelike bediening;
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2.4.2.3

2.4.2.4
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(vii) daar is ’n groot behoefte aan fundamentele denke oor die aard en roeping
van die kerk in die kontemporêre samelewing – met ander woorde: aan ’n
goed gefundeerde en veral praktiese ekklesiologie;
(viii) ’n verskeidenheid vaardighede moet in die kerke geaktiveer word – nie almal
van hulle “teologies” of “pastoraal” nie, maar ook aspekte soos bestuurs-,
administratiewe en finansiële vaardighede. Kwessies soos volhoubaarheid
van bediening en (veral finansiële) onafhanklikheid van kerke behoort ook
aandag te kry in opleiding;
(ix) groot aandag word gevra vir missionêre opleiding – nie missiologie in die
akademiese sin van die woord nie, maar praktiese opleiding vir konkrete
sendingwerk, soos evangelisasie, stedelike sending en kerkplanting.
(x) die moontlikhede van multi-kulturele bediening moet ondersoek en
geaktiveer word, veral in stedelike konteks. Hierdie saak sluit ook ’n fokus in
op die versoeningsbediening van die kerk in ’n multikulturele konteks.
Ten opsigte van die aard van die kursusse wat ontwikkel moet word, word die
volgende as ideaal gestel. Kwalifikasies behoort:
(i)
erkende en geakkrediteerde kwalifikasies te wees;
(ii) ’n aanvang te neem op sertifikaatvlak, sonder hoë toelatingsvereistes;
(iii) hoofsaaklik gerig te wees op afstandsonderrig, met een of ander soort
begeleiding, ten einde geografiese probleme in verband met toeganklikheid
van opleiding te minimaliseer;
(iv) te fokus op intellektuele, kennismatige vorming van studente (die kop),
persoonlike geloofsgroei en spiritualiteit (die hart) en op praktiese
vaardighede (die hande);
(v) daarom ’n groot mate van praktiese opdragte in te sluit, asook begeleide
deelname in werklike bedieningswerk (in-diens-opleiding);
(vi) op drie vlakke opgestel word, naamlik sertifikaat, diploma en uiteindelik BTh;
(vii) so opgestel te word dat optimale intrede in bestaande BTh-kursusse en veral
predikantsopleiding moontlik is;
(viii) onder toesig van die Kuratorium gestel te word;
(ix) voortdurend geëvalueer te word;
(x) bekostigbaar en dus toeganklik te wees vir persone met ’n lae inkomste.
Ten opsigte van die ontwikkeling van kursusse, is die volgende as riglyne
deurgegee:
(i)
waar moontlik moet gebruik gemaak word van bestaande materiaal ten einde
die ontwikkeling van nuwe materiaal tot die minimum te beperk;
(ii) waar aanpassing van bestaande materiaal nodig is, nuwe materiaal
ontwikkel moet word of studiegidse geskryf moet word, behoort die
vaardighede wat beskikbaar is binne die GKSA maksimaal benut te word;
(iii) die professore van die TSP moet so min as moontlik belas word (indien
enigsins);
(iv) moontlike ekumeniese hulpbronne moet so ver as moontlik ondersoek en
aangewend word.
Ten opsigte van identifisering van moontlike leerinhoude (waarvan die eerste drie
as verpligte inhoud vir alle studente geld) bestaan daar ’n behoefte aan die
volgende443:
(i)
Kennis en hantering van die Bybel (oorsig oor die Bybel, basiese
openbaringsgeskiedenis en hermeneutiek, moontlik ook met insluiting van
rekenaarvaardighede en gebruik van Bybel-sagteware);
(ii) Persoonlike spiritualiteit;
(iii) Studievaardighede;
(iv) Christelike berading;

Hierdie lys is opgestel op basis van ’n breë konsultasie binne die GKSA. Dit is egter nie geyk nie, en aanvullings of
weglatings bly moontlik en selfs noodsaaklik.
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(v)
(vi)

HIV/VIGS, armoede, sosiale ontwikkeling en barmhartigheidsbediening;
Christelike apologetiek (basiese inleiding, met spesialisering in een of meer
van die volgende: Islam, Afrika tradisionele religie, Hinduïsme, die Sioniste
beweging in SA, Afrika onafhanklike kerke, ens);
(vii) Christelike lewens- en wêreldbeskouing (moontlik in kombinasie met
laasgenoemde);
(viii) Onderrig-bediening in die kerk (basiese inleiding, met moontlike
spesialisering in onderwys in die kerk (kategese en onderrig aan
volwassenes) en Christelike opvoedkunde (met klem op primêre en
sekondêre onderwys);
(ix) Kerklike administrasie en finansies;
(x) Kinder- en jeugbediening (inleiding, met moontlike spesialisering in een van
die twee);
(xi) Vrouebediening (beide aan en deur vroue) – ’n belangrike saak in kerke
waar die ledetal bykans volledig uit vroue bestaan;
(xii) Multikulturele lewe, multikulturele bediening en versoening in ’n multikulturele
samelewing;
(xiii) Evangelisasie;
(xiv) Sending en kerkplanting (met stedelike sending as moontlike spesialisering);
(xv) Gereformeerde belydenis en etiek;
(xvi) Christelike leierskap;
(xvii) Basiese homiletiek;
(xviii) Inleiding tot ekklesiologie (basiese inleiding en moontlike spesialisering in
een of meer van die volgende: kerkgeskiedenis, sendinggeskiedenis,
kerkreg, kerk en samelewing ens).
2.4.3 Oorbruggingskursusse
2.4.3.1 Agtergrond
Baie studente wat by die Teologiese Skool en die Fakulteit Teologie van die NWU
aanmeld, kan nie aanvaar word nie omdat hulle matriekuitslae te swak is. Tot
dusver is sulke studente gewoon weggewys met die advies om eers hulle matriek
te verbeter. Dit blyk egter dat hierdie persone (waaronder individue met baie goeie
potensiaal) nie weer terugkeer nie, tot groot skade vir die kerke.
Toelatingstandaarde kan nie verlaag word nie, daarom is die enigste alternatief dat
weë ondersoek word om hierdie kategorie voornemende studente optimaal te
bemagtig om aan die toelatingstandaarde te voldoen – wat ons by brugkursusse
bring.
2.4.3.2 Inhoud van brugkursus
In die afgelope tyd is die moontlikheid van ’n brugkursus ondersoek. So ’n
brugkursus moet al die nodige komponente bevat wat enersyds nodig is vir die
verwerwing van matrikulasievrystelling, en andersyds vir toelating tot BTh en
Kandidaats 1. Die volgende mag dien as moontlike inhoud van so ’n brugkursus
(die verskillende vakke word reeds deur die NWU aangebied):
(i)
Basiese taalvaardighede in Engels en Afrikaans
(ii) Die Akademiese Geletterdheidsmodule vir risikostudente (AGLA111)
(iii) Basiese Wiskunde
(iv) Lewensvaardigheid
(v) Bestuur van kultuur
2.4.3.3 Verwagte proses
Vir die registrasie van so ’n brugkursus moet dokumentasie soortgelyk aan dié vir
die registrasie van enige nuwe program voltooi word deur die koördineerder van
die Teologie Brugkursus. Die dokumentasie word opgestel in oorleg met die NWU
se Akademiese Steundienste. Die kursus moet deur die Fakulteitsraad
goedgekeur word, mede op grond van eweknie-verslae. Daarna loop die
dokumente die pad van IKAS, en moet dan deur die Institusionele Senaat van die
NWU goedgekeur word en by die Onderwysliggame geregistreer word. Indien alles
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volgens plan verloop, kan die proses teen September 2009 voltooi wees, sodat die
eerste studente aan die begin van 2010 vir die brugkursus kan inskryf.
2.4.3.4 Toelating tot brugkursus
Kandidate wat oor matriek beskik maar nie volle vrystelling het nie, of nie voldoen
aan die Fakulteit Teologie se toelatingsvereistes nie hoewel hulle andersins
kwalifiseer, word voorwaardelik as NWU- en Kandidaatstudente toegelaat tot die
eerste semester, en registreer vir die brugkursus. Hulle deurloop ook die
gebruiklike keuringsproses (psigometriese en toelatingstoetse).
Die brugkursus duur albei semesters van die eerste jaar, en studente volg die
kursus as voltydse studente op kampus in Potchefstroom. Studente voltooi 70%
van die kursus in die eerste semester, en 30% in die tweede semester. Indien
hulle die eerste semester slaag, word hulle voorwaardelik toegelaat vir die tweede
semester van die brugkursus en mag hulle ook enkele geselekteerde modules van
die BTh (en Kandidaats 1) volg.
Studente wat beide semesters van die brugkursus slaag, ontvang volle
matrikulasievrystelling, en indien die geselekteerde modules van die BTh ook
geslaag word, ontvang hulle toelating tot die res van die BTh- en
Kandidaatsprogram sonder dat verdere vereistes gestel word. Studente wat via die
brugkursus toelating kry tot die BTh- en Kandidaatsprogram, voltooi die gebruiklike
drie-jaar program dan in vier tot vier en ’n half jaar. Dit het ook implikasies vir
finansiële ondersteuning van sodanige studente, wat dus tot ’n maksimum van
sewe of sewe en ’n half jaar ondersteuning nodig het.
Die brugkursus kan nie telematies aangebied word nie, maar slegs deur voltydse
studente op kampus in Potchefstroom gevolg word. Studente wat beoog om by
ander instellings as in Potchefstroom te studeer of via telematiese onderrig, kan
deur die FET-kolleges in hulle omgewing inskryf vir ’n kursus om hulle
matriekresultate te verbeter en sodoende te voldoen aan die toelatingsvereistes.
2.4.4 Preekhulpe
In 2.1 hierbo is reeds verwys omstandighede in kerke afkomstig uit die voormalige
Sinode Middellande, spesifiek met verwysing na voorgangers in eredienste op
Sondag.
Dit is duidelik in terme van veral KO, art 3 dat die optrede van preekhulpe in
eredienste op Sondag problematies is binne die Gereformeerde Kerkreg. Tog mag dit
nie uit die oog verloor word dat die optrede van hierdie broeders ’n wesenlike en
noodsaaklike deel van die kerklike lewe van veral swart kerke is nie.
Die Kuratore wil graag meer uitgebreid nadink oor hierdie saak voordat konkrete
voorstelle gemaak word. Konsultasie met Gereformeerde Kerke in die buiteland kan
hierin van groot waarde wees. Die Gereformeede Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland
het byvoorbeeld tydens hulle Sinodesitting in Zwolle in September 2008 ’n besluit
geneem waarvolgens preekkonsent ook toegeken word aan persone wat nie studente
in die teologie is nie (aangeheg as Bylae 1). Hierdie besluit, en moontlike ander
besluite van ander Gereformeerde kerkverbande, mag moontlik as rigtingwysers dien
vir die diskussie binne die GKSA.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.4.
3. Aanbevelings
3.1 neem kennis van 1 (Opdrag), asook die besluite van Sinodes 2003 en 2006 wat
hiermee verband hou.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 neem kennis van 2.1 (Inleiding)
3.3 neem kennis van 2.2 (Noodsaaklike definisies)
3.4 stel Deputate aan vir hulp aan kerke met die uitdra van die Evangelie wat die sake
genoem in 2.1 en 2.2, asook die besluite van Sinode 2003 en 2006 wat hiermee
saamhang, aan beslag gee, binne die raamwerk van Skrif, Belydenis en Kerkorde, en
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teen die agtergrond van die navorsing wat reeds deur die Kuratore en sy Teologiese
Opleiding vir Afrika-kommissie gedoen is, na oorleg met ander relevante instansies.
Besluit: Goedgekeur. Daar word aanbeveel dat Deputate vir hulp aan kerke met die
uitdra van die Evangelie benoem word. Moontlike opdragte aan die Deputate:
1. Om sake in die Rapport vermeld, (veral 2.1 en 2.2) asook die besluite van die
Sinode 2003 en 2006 wat hiermee saamhang, te ontwikkel en te implementeer
binne die raamwerk van Skrif, Belydenis en Kerkorde (vgl. 3.4).
2. Die ontwikkeling en implementering van hulp aan kerke met die uitdra van die
Evangelie te laat geskied teen die agtergrond van die navorsing wat reeds deur die
Kuratore en sy Teologiese Opleiding van Afrika-kommissie gedoen is, na oorleg
met die ander instansies soos in 3.13, vermeld (vgl. 3.4).
3. Om Mukhanyo Theological College, College ya Mojadi, Nqutu Reformed Seminary,
Dumisanie Theological Institute en die Center for Reformational Urban Ministry in
Africa (CRUMA) te versoek om saam te werk in die ontwikkeling en aanbieding van
teologiese programme en moontlike ander kursusse (vgl. 2.4.1, en besluit van
Sinode 2006:809, 23.4 oor in- en uittree vlakke) wat tegelyk deur ander
geakkrediteerde, geregistreerde akademiese inrigtings erken kan word (vgl. 3.13).
4. Om te help (saam met die medewerkers) om Gereformeerde Teologiese opleiding
en opleidingsmateriaal vir kerkleiers en gemeentes in Afrika beskikbaar te stel as
deel van die Koninkrykstaak van die GKSA (vgl. 3.20).
3.5 neem kennis van 2.3.1 (assessering van doserende en/of fasiliterende personeel aan
instellings buite Potchefstroom wat gemoeid is met kandidaatsopleiding)
3.6 versoek die professor in Missiologie, die Senaat van die TSP en die Kuratorium om die
gesprek voort te sit oor die missionêre gerigtheid van die totale teologiese kurrikulum
(2.3.2 teen die agtergrond van 2.2.1 en 2.2.2)
3.7 neem kennis van 2.3.3 (navorsing oor mentorskap, spiritualiteit en geestelike
leierskap)
3.8 neem kennis van 2.3.4 (geestelike verhoudings en voogskap)
3.9 beveel die voogstelsel aan by instellings anders as Potchefstroom wat gemoeid is met
kandidaatsopleiding (2.3.4)
3.10 neem kennis van 2.3.5 (eerste of sewende jaar van internskap)
3.11 aanvaar die voorstel in 2.3.5 insake praktiese ure en assessering van praktiese werk,
en versoek die Kuratorium, die Senaat van die TSP en die Fakulteit Teologie (NWU)
om hieraan uitvoering te gee;
3.12 neem kennis van 2.4.1 (akkreditasie)
3.13 versoek Mukhanyo Theological College, College ya Mojadi, Nqutu Reformed Seminary
en die Center for Reformational Urban Ministry in Africa (CRUMA) om met die
Deputate vir hulp aan kerke met die uitdra van die Evangelie saam te werk in die
ontwikkeling en aanbieding van teologiese programme en moontlike ander kursusse
(2.4.1 en besluit van Sinode 2006 [809, 23.4] oor in- en uittree vlakke) wat tegelyk deur
ander geakkrediteerde, geregistreerde akademiese inrigtings erken kan word,
byvoorbeeld t.o.v. die toekenning van sertifikate, diplomas of grade.
3.14 neem kennis van 2.4.2 (kurrikulum)
3.15 aanvaar die instelling van ’n brugkursus in teologie (2.4.3). Die Sinode versoek die
Dagbestuur van die Fakulteit om in oorleg met die UK van die Senaat die kursus te
ontwikkel.
3.16 keur goed dat brugstudente langer finansieel ondersteun kan word deur die kerke as
studente wat direk (sonder oorbrugging) inskryf vir die BTh, tot ’n maksimum van sewe
en ’n half jaar (2.4.3.4)
3.17 versoek die Deputate vir hulp aan kerke met die uitdra van die Evangelie om die saak
van preekhulpe verder te ondersoek en teen die agtergrond van besluite in ander
Gereformeerde kerkverbande voorstelle te maak aan die volgende Sinode oor maniere
waarop hierdie saak hanteer kan word wat (a) reg laat geskied aan die nood van kerke
waar hierdie broeders optree en (b) voldoen aan die beginsels van die Kerkorde (2.4.4
teen die agtergrond van 2.1.1). (Die Deputate van Sinode 2006 wat gekyk het na die
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diens van ouderling het hoofsaaklik ondersoek of ouderlinge ook sakramente mag
bedien, wat ’n wesenlike ander saak is as die een wat tans voorgestel word.)
Besluit: Goedgekeur.
3.18 versoek die Deputate vir hulp aan kerke met die uitdra van die Evangelie om die sake
genoem in hierdie Rapport wat op hulle betrekking het te monitor, sake voortspruitend
te hanteer en aan die volgende Sinode hieroor verslag te doen
Besluit: Goedgekeur.
3.19 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 TSP
geëvalueer sal word teen die agtergrond van verwikkeling op tersiêre onderwysvlak;
3.20 versoek die Deputate vir hulp aan kerke met die uitdra van die Evangelie om saam met
medewerkers, en tot die mate waarin dit moontlik is, te help om Gereformeerde
teologiese opleiding en opleidingsmateriaal vir kerkleiers en gemeentes in Afrika
beskikbaar te stel, as deel van die koninkrykstaak van die GKSA (2.1.3).
Besluit: Goedgekeur.
1.5.1 Rapport van Subkommissie Teologiese Opleiding in Afrika: KO, art 19
1. Opdrag
Om in die lig van KO, art 19 te ondersoek hoe struikelblokke uit die weg geruim kan word
en moontlike foutiewe persepsies reggestel kan word ten einde die getal inskrywings van
studente uit veral swart kerke te verbeter.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering
Die Kommissie het op 27 Oktober 2008 vergader en hou hulle bevinding en aanbevelings
in die volgende vier groeperinge aan u voor.
2.1 Die beeld van die TSP
’n Nuwe geslag jongmense het grootgeword wat nie regtig Potchefstroom, die TSP en
NWU ken nie. Vir baie is dit ’n veraf, onbekende grootheid wat ’n struikelblok in die
oorweging van teologiese studies kan wees. ’n Bepaalde program van bemarking
behoort dus geloods te word wat onder meer aan die volgende drie sake aandag gee:
2.1.1 Dat die besoeke van die TSP aan bepaalde Klassisse so beplan word dat daar in
samewerking met die kuratore van ’n bepaalde streek besondere aandag gegee word
aan die bekendstelling van die TSP en die werwing van moontlike studente. Dit kan
behels dat daar in besonder op een of twee kerke gefokus word, of ’n saamtrek van
enkele gemeentes.
Aanbeveling: Dat die Senaat aan die uitvoering aandag gee.
2.1.2 Dat daar vir 2009 en daarna elke jaar ’n Sondag bepaal sal word, en wat vir die hele
kerkverband sal geld, waartydens daar in besonder op teologiese opleiding gefokus
sal word. Vir hierdie geleentheid word inligting aan die kerke deurgegee en die kerke
word gevra om in hulle voorbidding aan die saak van teologiese opleiding te dink.
Naas die vasgestelde kollektes vir die Kas vir teologiese studente word daar vir
hierdie Sondag bykomend ’n kollekte vir die Kas vir teologiese studente opgeneem.
Aanbeveling: Dat hierdie saak aan die komende Algemene Sinode voorgehou word
en dat, indien dit goedgekeur word, die uitvoering aan die Toelatingskommissie
opgedra word.
Besluit: Goedgekeur dat ’n bykomende kollekte vir die Kas van Teologiese Studente
gevra word.
2.1.3 Dat ’n DVD saamgestel word wat sal fokus op roeping, ’n uiteensetting van die studie,
gesprekke met dosente, getuienisse deur studente, die studentelewe , die geboue en
die tipiese Potchefstroom-omgewing. Dat hierdie DVD aan kerke gestuur sal word.
Aanbeveling: Dat hierdie saak aan die Teologiese Studentevereniging opgedra word
om dit in oorleg met die Senaat uit te voer.
2.2 Finansiële ondersteuning
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Dat die moontlikheid ondersoek word om die finansiële ondersteuning van die kerke
d.m.v. kollektes te verander deur kerke aan ’n bepaalde student te verbind (neem ’n
student aan). ’n Bepaalde getal kerke kry dus die inligting dat hulle hierdie student
ondersteun met hulle kollektes. Hulle kry ook deurlopend terugvoering van die student
self oor vordering en hy kan ook in vakansietye vir die duur van sy studies by die kerke
help met bepaalde bedieningsaspekte en later ook prediking.
Aanbeveling: Vir die uitvoering hiervan word dit aan die Beursekommissie opgedra.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Deurgee van Inligting
2.3.1 In die swart kerke speel jeugkonferensies en vrouekonferensies ’n belangrike rol.
Hierdie konferensies moet benut word om inligting deur te gee om moontlike studente
tot studie in die teologie te motiveer.
2.3.2 Tydens die jaarlikse opedag van die NWU moet dit oorweeg word om ’n “stalletjie”
van die TSP te beman, asook tydens die komende 150-jarige fees van die GKSA.
Aanbeveling: Vir die uitvoering van 2.3.1 en 2.3.2 word dit aan die bestuur van die
TSV opgedra, in oorleg met die Senaat.
2.4 Verkeerde omstandighede
Die Kommissie het bevind dat die volgende vier omstandighede ’n belangrike
struikelblok in die oorweging van voornemende studente kan wees. Getuienisse uit
verskillende kerke dui daarop, alhoewel dit nog nie wetenskaplik nagevors is nie. Die
regstelling van hierdie omstandighede is nie maklik te bepaal nie en verg ook ’n
langtermyn program van saaiwerk, gesprek en daadwerklike hulpverlening. Reaksies
op hierdie omstandighede word as doodgewoon menslike en sondige faktore genoem,
wetende dat dit die Heilige Gees is wat ongeag fisiese omstandighede roep en met
entoesiasme vervul.
2.4.1 Die beeld van gemeentes: Hoewel dit goed gaan met baie gemeentes, is daar ook
sommige gemeentes wat die beeld van armoede en ’n gebrek aan lewenskragtigheid
vertoon. Die vraag ontstaan of so ’n beeld ’n jongman met entoesiasme tot teologiese
studies sal beïnvloed ?
2.4.2 Die beeld van predikante: Hoewel dit goed gaan met baie predikante, is daar ook
sommige predikante wat vanweë gebrekkige versorging swaar kry. Jongmanne kan
vir so ’n werk wegskram, terwyl sy vriende met groter salarisse die leer van
bevordering klim.
2.4.3 Die beeld van jeugerkenning: Daar is kerke waar die jeug goed ingeskakel is en aktief
aan aktiwiteite deelneem. Daar is egter ook kerke waar by jongmense onsekerheid
bestaan oor die plek wat die kerke vir die jeug gee en waar daar klaarblyklik ’n gebrek
is aan fokus op die behoeftes van jongmense. Hoe kan van ’n jongman verwag word
om ’n predikant te word in ’n kerk waar hy as jongmens nie ingetrek word nie?
2.4.4 Die beeld van die kerkverband: Heelwat van ons jongmense is dankbaar teenoor die
Here oor die kerkverband waarvan hulle mag deel wees. Ongelukkig is daar ook
jongmense wat ’n negatiewe beeld van die kerkverband het – een van negatiwiteit,
konflik en ’n gebrek aan opgewondenheid. ’n Jongman uit laasgenoemde groep sal
hom baie moeilik as teologiese student in so ’n “stryd” wil inlaat.
Aanbevelings: Dat die Kuratore in hulle Kuratoreverslag by die Streeksinodes oor
hierdie uitdagings begin praat en daarna as moontlike inhiberende faktore verwys.
Besluit: Goedgekeur.
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24.2 BESWAARSKRIF 1: NP KRUGER – TEEN SINODEBESLUIT 31, 251
VAN SINODE 2000 (Artt 19, 66)
HHHHHHHHH.
Ds RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie
insake Appèlle en Beswaarskrifte.
IIIIIIIII. Besluit: Die Beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe word die
Beswaarskrif nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)

24.3 BESWAARSKRIF 2: NP KRUGER – TEEN SINODEBESLUIT 2003
(Artt 19, 66)
JJJJJJJJJ.
Ds RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie insake
Appèlle en Beswaarskrifte.
KKKKKKKKK. Besluit: Die Beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe word
die Beswaarskrif nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)

24.4 BESWAARSKRIF 3: NP KRUGER – TEEN SINODEBESLUIT 2006
(Artt 19, 66)
LLLLLLLLL. Ds RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie insake
Appèlle en Beswaarskrifte.
MMMMMMMMM.
Besluit: Die Beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe
word die Beswaarskrif nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)

24.5
BESWAARSKRIF GEREF KERK WONDERBOOMPOORT OOR ’N
BESLUIT VAN DIE KURATORE VAN DIE TSP (Artt 19, 66, 113, 242)

NNNNNNNNN.
Ds RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie
insake Appèlle en Beswaarskrifte.
OOOOOOOOO.
Besluit: Die Beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe
word die Beswaarskrif nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)

24.6
BESKRYWINGSPUNT: STREEKSINODE PRETORIA –
DANKBAARHEIDSVISIE 150 (Artt 74, 150, 214)
PPPPPPPPP. Oudl PWB Kruger stel die Beskrywingspunt.
QQQQQQQQQ.
Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Teologiese
Skool.
RRRRRRRRR.
Dr PH Heystek rapporteer namens Kommissie Teologiese Skool.
SSSSSSSSS. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
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In dankbaarheid teenoor die Koning van die Kerk wêreldwyd, en gesien die resultate van
ondersoeke voortspruitend uit vorige Sinodebesluite, verruim die Sinode van die GKSA
die mandaat van die Kuratore om benewens die TSP in ’n DANKBAARHEIDSVISIE 150
dringend nuwe en ’n groter verskeidenheid van opleidingsgeleenthede te voorsien en te
begelei ten einde die groot getalle Woordbedienaars volgens die behoeftes van die
menigte multikulturele groepe in ons land en in Afrika te kan dien. Hierdeur wil ons met
’n koninkryksvisie en nuwe erns uitvoering gee aan Christus se Groot Opdrag en in die
toekoms ons roeping op ’n nog meer uitnemende manier vervul.
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Motivering
Die nuwe koninkryksvisie het as vertrekpunte die volgende:
Ons leef in ’n meertalige, multi-kulturele land en is omring met rykdom en groot
armoede hier en in die res van Afrika. Veral die miljoene arm mense in ons stede
beleef feitlik algehele geestelike nood ten opsigte van suiwer Woordbediening.
Die opleiding van bedienaars van die Woord, eers by die Teologiese Skool
Potchefstroom(TSP) en vir ’n tyd lank ook by Hammanskraalse Teologiese Skool
(HTS) het benewens tot die Afrikaanssprekendes ook uitgereik na mense uit ander
taal- en kultuurgemeenskappe. Tog is daar toenemend meerdere behoefte aan
toegespitste opleiding van geroepenes tot die bediening uit alle taal- en
kultuurgemeenskappe.
Die bedieningsbehoeftes van alle kultuurgroepe in Suid-Afrika vereis, bykomend tot die
tradisionele GKSA-model, ’n geheel ander model van teologiese opleiding. Sodoende
kan die toenemende miljoene mense bereik word deur ’n verskeidenheid moontlikhede
van indiensopleiding, o.a. met ’n laer toegangsdrempel sonder om van huidige werk en
woonplek te verskuif.
’n Nuwe koninkryksvisie van die GKSA ten opsigte van die opleiding van
Woordbedienaars volgens verskillende studieprogramme wat makliker toegang bied vir
geroepe verkondigers van die evangelie wat nie die voorreg van goeie vooraf
skoolopleiding kon ontvang nie en tog ’n geroepenheid en passie het om die Woord te
verkondig. So kan duisende huidig-ongeskoolde Woordverkondigers met suiwer
Gereformeerde opleiding bereik word. Dit het dringend nodig geword in die lig van
enersyds ontploffende getallegroei van kerke en andersyds gevaarlike sinkretisme en
vermenging van die Christelike evangelie met elemente van oer-heidendom.
Sien Verdere Motivering uit vorige Sinode- en Kuratorebesluite as Bylae
aangeheg.

3.

Slotopmerking
Die GKSA vier in 2009 sy 150ste bestaansjaar in Suid-Afrika.
3.1 Dit stem tot innige dankbaarheid teenoor die Here vir sy groot genade in die
voortdurende voorsiening van Gereformeerde bediening aan die minderheidsgroep
Afrikaanssprekendes in ons land.
3.2 Dit stem ook tot ernstige nadenke oor die GKSA se roeping op die pad vorentoe in ’n
land en kontinent wat groot veranderinge beleef en ontsaglike geleenthede skep vir die
voortgang van die evangelie van Jesus Christus te midde van geweldige groei van
kerke ten spyte van skreiende armoede, lyding en droefheid. Die GKSA mag nie net
voortbestaan soos in die verlede nie, maar is nou geroepe tot ’n nuwe visie en
roepingsvervulling gedring deur ons dankbaarheid en koninkryksbesef.
TTTTTTTTT. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Aanbeveling
Van die Beskrywingspunt, in die lig van KO, art 46, word kennis geneem.
2. Motivering
Die inhoud van die Beskrywingspunt word volledig ondervang in die Rapport van die
Kuratore TSP [24.1 – by Teologiese Opleiding vir Afrika].
Besluit: Dat aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word.
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2225. Werkswyse Sinode
25.1 BESWAARSKRIF : STREEKSINODE BOSVELD OOR
VERMINDERING VAN DEPUTATEGROEPE (ART 19, 45, 176)

UUUUUUUUU.
Ds SP Venter stel die Beswaarskrif.
VVVVVVVVV. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 3.
WWWWWWWWW. Ds FM Dreyer rapporteer namens die Beswaarskrifkommissie 3.
XXXXXXXXX. BESWAARSKRIF
1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word
Nasionale Sinode-Acta 2000:537, art 2.2.3: Besluit: Punt 3.2: Die werkswyse soos
uiteengesit in 2.2 (waaronder 2.2.3 ook staan) word goedgekeur. Vermindering van
Deputategroepe ... Die verkleinde groepe koöpteer soveel hulp en kundiges as wat
nodig is om toe te sien dat opdragte uitgevoer word. Aan die werk van die
gekoöpteerdes word in Rapporte erkenning gegee.
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Grond vir die beswaar
’n Oënskynlik onskuldige en sekerlik goed bedoelde wysiging het verreikende
kerkregtelike implikasies
Die baie belangrike kerkregtelike beginsel dat meerdere vergaderings nie permanente
strukture daar kan stel nie, word uit die oog verloor. Deputate moet slegs uitvoer dit wat
klaar besluit is. Daarvoor het die vergadering hulle geroep. Hulle moet in alle gevalle
nie sake hanteer nie, maar alleen besluite wat deur hulle uitgevoer moet kan word
volgens die meerdere vergadering se wel omskrewe opdrag.
Met die benaming Deputategroepe word naas die enigste erkende tydelike
vergaderings van kerke op direkte of trapsgewyse metode nou liggame as
Deputaatgroepe (of Deputaatskappe) in of tussen die kerklike meerdere vergaderings
van KO, art 29 gestel aan wie bepaalde opdragte as kerklike beheer met woorde soos
koöpteer, inroep van hulp, en toe te sien en beoordeling van “werk” van gekoöpteerdes
geïmpliseer. In die verklarings van die KO van Dordrecht wat die GKSA basies nog
vashou, word enige sweem van kerklike regering deur Deputate afgewys en gevalle
waar dit in die verlede voorgekom het, sterk veroordeel waar dit na “interreges” naas
die vergaderings van die Kerkrade en meerdere vergaderings gelei het (vgl. Bouwman:
Geref Kerkrecht II p214 ev, oor ontstaan of gevaar van bestuurskolleges waarom die
Dordtse Sinode KO, art 49 ingevoeg het. Voor 1816 is geen Deputate van die
“Generale Sinode” benoem nie). Vandag neem Deputaatgroepe blykens die Notules
van opeenvolgende Sinodes en in bogenoemde besluit die karakter van permanente
Kommissies van Sinodes aan wat meer doen as “uitvoering” van besluite of advies in
en aan kerkvergaderings. Bouwman wys die naam “Kommissie” (LW. “Deputategroep”)
met opdragte vir Deputate af (1934:215) “omdat de aldus benoemde personen in zich
zelf een eenheid vormen en op hun terrein een zelfstandigheid en vrijheid van
handelen bezitten”, terwyl KO, art 49 slegs persone ken wat kan uitvoer wat meerdere
vergaderings besluit het.
Bogenoemde bemagtiging van ’n Deputaatgroep om homself uit te brei deur “kundiges”
(m.b.t. Skrif en Belydenis of wetenskaplike kwessies?) te laat werk en die werk te
erken dui op verskuiwing van gesag van kerkvergaderings wat in die lig van Skrif,
Belydenis en KO moet besluit, na gesag van kundigheid van individue wat bepaalde
Kommissies (moontlik vanuit ’n bevooroordeelde hoek?) selekteer en wat so
seggenskap as persone in kerklike sake uitoefen.
Die verskuiwing van gesag na kundigheid in bogenoemde bring die posisie en gesag
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2.5

2.6

2.7

van die Rapport van ’n Deputategroep teenoor die oordeel van die afgevaardigdes in ’n
kerkvergadering onder verdenking wanneer onkundiges oor die Rapport van kundiges
moet stem. Die bepaling in die besluit bring die kerkvergadering wat volgens die
geloofsbriewe van afgevaardigdes onder sekere instruksie (KO, art 33) moet oordeel,
onder verdenking. Kan minder kundiges oor die werk van kundiges oordeel – of maak
die besluit Deputaatgroepe die spreekwoordelike stert wat die hond swaai en
kerkvergaderings die formele rubberstempel op wat kundiges aanbeveel het? Die
besluit bevat dus nie ’n bepaling wat 'n kerklike wyse van handeling in
kerkvergaderings volg nie.
Streeksinode meen dat as gevolg van hierdie bepaling van Sinode 2000
Deputaatgroepe reeds manipulasies in besluitneming van vorige Sinode veroorsaak
het en daardeur onrus en onsekerheid in die GKSA veroorsaak het. Streeksinode
verwys hier na versteuring in die kerklike eenheid oor die liturgie (Psalmberyming,
alternatiewe beryming en liedere, kelkies by Nagmaal), kerkbediening (vroue in sg
ampte). Vgl. Acta 2006:172, 3.2 waar Deputate hulle eie oortuiging aan die oordeel van
kerke kom voorlê het hoe hulle “van oordeel is dat die GKSA aansoek om lidmaatskap
by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) moet doen en beveel so by die Sinode
aan”. Die Deputate lyk nou meer die opdraggewers na kerke se kant te wees, want
hulle wat Deputate is, maak aanbevelings oor sake wat KO, art 49 vermink, want waar
en wanneer het kerke die Deputate opdrag gegee om ons lidmaatskap van die SARK
te ondersoek, wat nog te sê om aanbevelings te maak of om dit te probeer afhandel?
As die versoek nie van kerke gekom het nie, moet Deputate dit nie wil kweek nie. So
begin die kollegialistiese kerkbegrip ons al hoe meer bloots te ry as dit al meer om die
organisasie GKSA se belang by ’n ander organisasie, die SARK, gaan. Op die einde
word die eintlike kerk, die GKSA is nie kerk nie, maar die kerk op die grond, die
plaaslike kerk wat regtig kerk moet wees, kry die skaafmerke en snyplekke van
Deputate wat ongevraagde perde wil opsaal en boonop bloots wil ry.
Streeksinode is van oordeel dat wanneer mindere vergaderings sake voor ’n Sinode lê,
die Sinode moet besluit in die lig wat hy het en as die saak nie duidelik en oortuigend
voor hom gelê word nie, kan hy nie sy plig na Deputategroepe verplaas nie, maar moet
hy dit na die kerke wat die saak voor die Sinode voorgelê het, terugverwys. Dit lê dan
op die weg van die kerke om advies in te roep, persone te laat studeer en met ’n meer
afgeronde en gegronde versoek voor die Sinode te kom. Die huidige prosedure
volgens Sinode 2000 met sy verkleinde Deputaatgroepe wat hulleself kan uitbrei, lei tot
eindelose Rapporte wat in onvoldoende tyd in Sinodes deurgedruk word.
Bogenoemde gronde kan almal herlei word na die eenvoudige stelling: dat KO, art 49
nie Deputaatgroepe soos Kommissies ken nie, maar dat ’n kerkvergadering elke saak
op die Agenda oorweeg en besluit en, indien nodig, onmiddellik daar Deputate benoem
om die besluit uit te voer. Dit impliseer nie ’n oop-mandaat deur ’n opdrag tot studie of
insamel van kundigheid nie. Die bepaling dat Deputaatgroepe kundiges na goeddunke
kan inroep buite die kerkvergaderings om, krenk in wese die reformatoriese verset teen
hierargie wat in KO, art 84 (art 1 van Emden 1571) as voorwaarde vir meerdere
vergaderings neergelê is. Die Kerkraad versoek derhalwe dat KO, art 49 onveranderd
en sonder die besluit van Sinode 2000 gehandhaaf word. Elke meerdere vergadering
benoem Deputate om wat besluit is, uit te voer volgens ’n welomskrewe opdrag. Vir die
onderskeie belange moet so veel as moontlik afsonderlike groepe Deputate benoem
word. Hierdie Deputate hou van al hulle handelinge Notule om aan die meerdere
vergadering verslag te doen. Slegs die betrokke meerdere vergadering kan hulle van
die opdrag onthef. Die benoeming en ontslag van Deputate berus daarom nie by die
Deputate self soos Sinode 2000 reël of Deputate wil verminder nie, maar by die
betrokke meerdere vergadering. Die Sinode 2000 het onnodige en onverantwoorde
reglementering t.o.v. KO, art 49 meegebring.
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YYYYYYYYY. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Opdrag
Beswaarskrif: Streeksinode Bosveld oor vermindering van Deputategroepe.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname
2.1 Werkswyse
Die Kommissie het die saak deeglik bespreek. Daar is geluister na insette en advies
van ander lede van die Sinode oor die Beswaarskrif. Die toeligter van die Beswaarskrif
is ook gevra vir mondelingse toeligting. In die lig van al die gegewens is die saak
beredeneer bevindings, gemaak en word aanbevelings aan die Algemene Sinode 2009
gemaak vir besluitneming.
2.2 Beredenering
2.2.1 Die besluit van Sinode 2000 (Acta 2000:538, 3.2) waarteen beswaar gemaak word,
word in 1 aangehaal. Beswaar word gemaak teen die werkswyse van Deputate in
punt 2.2.3 (Acta 2000:537) wat deur die besluit goedgekeur is.
2.2.2 Een beswaargrond word gegee in 2. Hierin word die bewering gemaak dat die besluit
van Sinode 2000 ’n oënskynlik onskuldige en sekerlik goed bedoelde wysiging
gemaak het met verreikende kerkregtelike implikasies. Die wysiging waarna die
beswaargrond verwys, dui op die vermindering van die Deputate deur groepe saam
te voeg. Die genommerde paragrawe 2.1 tot 2.7 word aanvaar as motiverings vir die
beswaargrond. Die getuienis wat hierin aangebied word, word in die beredenering
geweeg.
2.2.3 In 2.1 word beweer dat die besluit van Sinode 2000 die kerkregtelike beginsel uit die
oog verloor dat meerdere vergaderings nie permanente strukture kan daarstel nie.
Daar word aanvaar dat hier na Deputategroepe as permanente strukture verwys
word. Die bewering word nie bewys nie. Die besluit van Sinode 2000 bevestig dat die
termyn van Deputate 3 (drie) jaar is (Acta 2000:537, 2.2.1). Die besluit van Sinode
2000 maak dus nie – soos die beswaar beweer – van Deputate permanente
Kommissies van die Sinode nie. Die stelling dat Deputate die welomskrewe opdrag
van die meerdere vergadering (KO, art 49) moet uitvoer, is waar. Geen aanduiding
word gegee hoe die stelling die beswaar teen die besluit van Sinode 2000 ondersteun
nie.
2.2.4 Die sin (paragraaf) waarmee 2.2 begin, is nie heeltemal afgerond nie en daarom
moeilik om te verstaan. Wat met die verwysing na die benaming Deputaatgroepe
anders as Deputate bedoel word, word nie in die beswaar aangedui nie. In die besluit
van Sinode 2000 (Acta 2000:537.2) word die woord as sinoniem vir Deputate gebruik.
Die bewering dat die besluit van Sinode 2000 Deputaatgroepe as permanente
liggame naas die bestaande kerklike vergaderings (KO, art 29) stel, is reeds in 2.2.3
hierbo beredeneer en afgewys.
2.2.5 Die sin waaruit 2.3 bestaan, beweer dat die besluit van Sinode 2000 meebring dat
gesag van kerkvergaderings verskuif na individue. In hierdie bewering kom ’n
gesagsbegrip na vore wat vreemd is aan die presbiteriale kerkregering. Kerklike
vergaderings in die GKSA het nie gesag wat na individue kan verskuif nie.
Kollegialisme ken gesag aan vergaderings toe. In die presbiteriale kerkregering
(GKSA) word die gesag van Christus in gehoorsaamheid aan sy Woord bedien. Hy
laat sy gesag bedien in vergaderings deur persone wat Hy roep tot diens en deur sy
Gees daarvoor toerus.
2.2.5.1 Die afleidings en bewerings in die Beswaarskrif wat op grond van die verkeerde
gesagsbegrip gemaak word, kan nie as geldige motivering vir die beswaargrond
dien nie.
2.2.6 Die motivering in 2.3 beweer in aansluiting by 2.2 dat die werkswyse van Deputate in
koöptering aan hulle onregmatige gesag en beheer gee om uit te brei. In die besluit
van Sinode 2000 (Acta 2000:537, 2.2.3), waarteen beswaar gemaak word, word
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opdrag aan Deputate gegee om waar nodig hulp en kundiges te koöpteer. Die
motivering vir die opdrag is dat Deputate die werkswyse kan gebruik om die opdragte
wat die Sinode gegee het af te handel. Waar Deputate van hierdie werkswyse gebruik
maak handel hulle dus nie met sogenaamde “eie gesag” nie, maar in opdrag van die
Sinode. Hierin word KO, art 49 nie verbreek nie. Hierin word uitvoering aan KO, art 49
gegee. Die betoog in die motivering oor koöptering lewer geen bewys ter
ondersteuning van die beswaar teen die besluit van Sinode 2000 nie.
2.2.6.1 Die bewering in 2.3 dat Deputate in koöptering selektief kan optree om `n bepaalde
siening te bevorder word nie bewys nie. Die bewering lewer geen bewys waarom
die beswaar teen die besluit van Sinode 2000 gehandhaaf moet word nie.
2.2.7 ’n Onderskeid word in 2.4 gemaak tussen kundiges en onkundiges. Die onderskeid
word sonder bewys toegepas op kerklike vergaderings en hulle besluite. In die
onderskeid word die onaanvaarbare teenstelling tussen cleres en leke in die kerk
teruggebring. Afgevaardigdes is nie onmondig nie. Hulle word deur God geroep en
toegerus om sy gesag uit te oefen in en deur besluite wat in die Skrif begrond is. Die
onderskeid kan nie aanvaar word as ’n geldige bewys vir die beswaargrond nie.
2.2.8 Die Beswaarskrif stel in 2.5 dat Deputaatgroepe alreeds manipulasies in
besluitneming van vorige Sinodes veroorsaak het – en sodoende onrus en
onsekerheid in die GKSA veroorsaak het. As bewys vir die stelling word na die hele
saak rondom die lidmaatskap by die SARK verwys. Die Beswaarskrif beweer dat dit
lyk of die Deputate die opdraggewers van die kerk was “... want waar en wanneer het
kerke die Deputate opdrag gegee om ons lidmaatskap tot SARK te ondersoek, wat
nog te sê om aanbevelings te maak of om dit te probeer afhandel.”
2.2.8.1 Die Beswaarskrif beklemtoon spesifiek dat die opdrag om lidmaatskap tot SARK te
ondersoek by ’n plaaslike kerk moes begin het. Artikels 30 en 52 reël egter spesifiek
dat die algemene sinode juis ’n saak soos kontak met die SARK behoort te hanteer.
KO, art 32: “Op meerdere vergaderings moet alleen sake behandel word ... wat by
die meerdere vergaderings tuishoort.”
KO, art 52: “Kerklike korrespondensie en samewerking of kontak (met kerke en
kerklike instansies) buite die algemene sinodale verband, word in ’n Algemene
Sinode gereël.”
Daarom het Sinode 1997 (Acta, 1997:177, 3.2.3) gestel dat dit belangrik is dat die
GKSA (o.a. deur hierdie Deputate) insette en getuienis by o.a. die Raad van
Kapelaansdienste, die Raad vir Godsdiensuitsendings, die Suid-Afrikaanse Raad
van Kerke en soortgelyke organisasies sal lewer. Die opdrag is aan die Deputate vir
Ekumeniese Sake gegee (Acta, 1997:176-177, 3.2) en Sinode 2000 het dit as
opdrag aan die Deputate Ekumenisiteit Binnelandse Kerke opgedra (Acta,
2000:216-217, 3.5).
2.2.8.2 Hieruit is dit duidelik dat die Beswaarskrif se bewering dat die Deputate as
opdraggewers opgetree het, nie geldig is nie en dat hulle stelling dat
Deputaatgroepe manipulasies in besluitneming van vorige Sinodes veroorsaak het,
ongegrond is.
2.2.9 In 2.6 word versoek dat die Sinode sake wat nie afgehandel kan word nie, nie na
Deputate nie, maar na die kerke terugverwys. Dit kan so gebeur, maar dit kan nie
altyd so gebeur nie. Indien dit altyd gebeur, sal dit strydig wees met die reëling van
KO, art 49 oor Deputate. Deputate staan nie los van die kerke nie. Kerke kry soos
besluit deur die Sinode (Acta 2000:537, 2.1, 2.2 en 2.6) geleentheid om persone voor
te stel vir benoeming op Deputate. Deputate kan in die uitvoering van hulle opdrag,
soos en wanneer nodig, met die kerke skakel waaruit die saak voortgekom het. Die
werkswyse wat in 2.6 voorgestel word, gee nie enige motivering om die
beswaargrond teen die besluit te handhaaf nie.
2.2.10 Die motiverings in 2.1 tot 2.6 word in 2.7 saamgevat. Geen nuwe gronde word hier
aangevoer om die beswaargrond te motiveer nie. Die versoek van die
Kerkraad/Streeksinode word in die punt verwoord. Daarin word gevra dat artikel 49
gehandhaaf word en die besluit van Sinode 2000 waarteen die beswaar ingedien is,
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tersyde gestel word. Die beswaar het egter nie in die beswaargrond of in die
motiverings vir die beswaargrond daarin geslaag om te bewys dat die besluit van
Sinode 2000 strydig is met KO, art 49 nie. Daarom kan daar nie aan die versoek
voldoen word nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.2.10.
3. Bevinding
Die beswaar en sy motivering slaag nie daarin om te wys dat die besluit van Sinode 2000
(Acta 2000:538, 3.2 en Acta 2000:537,2.2.3) strydig is met die Kerkorde nie.
Besluit: Kennis geneem.
4. Sake vir besluitneming
4.1 Aanbeveling
Die beswaar slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
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25.2 BESWAARSKRIF: STREEKSINODE BOSVELD OOR
AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGS (ART 19, 46, 237)
ZZZZZZZZZ. Ds SA Cilliers stel die Beswaarskrif.
AAAAAAAAAA.
Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Beswaarskrifkommissie 3.
BBBBBBBBBB.
Ds PA Odendaal rapporteer namens Beswaarskrifkommissie 3.
CCCCCCCCCC.
BESWAARSKRIF
1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word
Nasionale Sinode 1958:42, art 271, D, punt 1-4:
“(1) Die Klassis vaardig ewe veel predikante en ouderlinge af na die Partikuliere Sinode. (3) Die
Partikuliere Sinode bepaal die getal afgevaardigdes wat deur elke Klassis in sy ressort gedeputeer
moet word.” Dieselfde geld vir die besluit ten opsigte van afvaardiging na die Nasionale Sinode
p41, punt C.b.(2) (a): “Die Partikuliere Sinode vaardig ’n gelyke aantal predikante en ouderlinge af
na die Algemene Sinode gelykstaande aan agt afgevaardigdes per elke Klassis in sy ressort.”
2. Grond vir die beswaar
Die Sinode is in sy besluit in stryd met die Presbiteriale Kerkregering en daarin ook met artikels
van die Kerkorde en ons Gereformeerde Belydenis.
3. Motivering
Die Presbiteriale Kerkregering se uitgangspunt is nog altyd dat die plaaslike kerk selfstandig en
volledig kerk is en die openbaring van die liggaam van Christus op ’n bepaalde plek. Daarby is dit
so dat meerdere vergaderings, vergaderings van plaaslike kerke in hulle afgevaardigdes is en nie
vergaderings van ampsdraers nie.
Meerdere vergaderings hanteer sake wat plaaslike kerke nie alleen kan afhandel nie, maar ook
ander kerke in die omgewing raak, sowel as sake wat meerdere wysheid nodig het (KO, art 30).
Meerdere vergaderings dien die belange van die plaaslike kerk en bestaan net solank die
vergadering in sitting is. Daarna word dit ontbind en slegs die plaaslike kerke en kerkraad as
kerklike vergadering waardeur Christus sy kerk wil regeer, bestaan voort (NGB, art 30).
’n Verdere beginsel is dat een kerk nie oor ’n ander kerk mag heers nie, maar dat alle kerke gelyke
gesag en seggenskap het, omdat die kerk die gesag van Christus en nie sy eie gesag bedien nie
(KO, artt 36 en 84).
Die benaming “Klassis”, “Partikuliere Sinode” en “Sinode” in die Kerkorde beskryf die
vergadering van plaaslike kerke in ’n spesifieke omgewing en nie ’n vergadering wat op sy eie
bestaan nie. “Die kring van kerke wat betrokke is, word net groter” (Van der Linde, 1983:169)i.
Die besluit van Sinode 1958 is strydig met hierdie beginsels en maak die deure wyd oop vir
Kollegialisme en dat een kerk deur ander oorheers word.
Die Sinode bepaal dat meerdere vergaderings na volgende meerdere vergaderings ’n bepaalde en
gelyke aantal predikante en ouderlinge afvaardig. Dan is dit in praktyk nie meer ’n vergadering van
kerke nie, maar van ampsdraers uit verskillende kerke. In die praktyk gebeur dit dat:
(1) daar sekere kerke is wat minder of glad nie verteenwoordiging op die betrokke meerdere
vergadering het nie, terwyl ander kerke weer groter verteenwoordiging het;
(2) daar sekere kerke is wat altyd verteenwoordig word en ander selde of nooit.
Indien die plaaslike kerk nie sy eie afgevaardigdes kies nie, maar die afgevaardigdes van die kerke
in die ressort namens die plaaslike kerk sy verteenwoordiging op die volgende
meerderevergadering bepaal, kom dit enersyds neer op indringing in die diens van ’n ander, en
andersyds oorheersing van die een kerk oor ’n ander. Daarby is die name op die groslys op die
meerdere vergaderings vir afvaardiging nie eers by alle kerke bekend nie en kan dus nie daardie
kerke verteenwoordig nie.
Visser (1999:206)ii noem dit “indirekte verteenwoordiging” van elke kerk op meerdere
vergaderings. Die vraag is hoe ’n plaaslike kerk op meerdere vergaderings anders verteenwoordig
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kan word as juis direk deur sy afgevaardigdes met sy kredensiebrief? Daar bestaan nêrens in die
presbiteriale kerkregering iets soos indirekte verteenwoordiging nie.
Mens sou kon beweer dat KO, art 31 wel die weg open vir alle kerke, ook die wat nie
verteenwoordiging op die betrokke vergadering gehad het nie, om langs die kerklike weg in alle
besluite inspraak te hê. Dit gaan egter hier oor die uitdrukking van kerklike eenheid wat sigbaar
word in die openlike verklaring en gesamentlike besinning oor sake omdat ons een is in leer, diens
en tug.
Enige iemand buite die kerkverband kan immers teen enige besluite van enige kerklike vergadering
volgens KO, art 31 beswaar maak of appèlleer, sonder dat dit die uitdrukking van kerklike eenheid
is. Kerklike eenheid word uitgedruk deur afgevaardigdes van elke kerk per kredensiebrief met
keurstem oor sake wat alle kerke raak. Kerke besluit saam en in oorleg met mekaar.
“In meerdere vergaderinge word alleen maar gesamentlik geluister na die stem van Christus en gee
die een kerk ag op die ander in opdrag van die Here” (Van der Linde:274, KO, art 84).
Elke kerk het op die meerdere vergadering ’n roeping en verantwoordelikheid deur hulle
teenwoordigheid om die suiwer stem van Christus te laat hoor, om in die kerkregering die wil van
die Here na te speur en te handhaaf (NGB, art 30 en KO, art 55).
In die praktyk van die besluit van Sinode 1958 vaardig die plaaslike kerk slegs af om die eerste
meerdere vergadering te “vorm”. Daarna neem die meerdere vergaderings die funksie en
verantwoordelikheid van die Kerkraad oor en funksioneer die meerdere vergaderings op hulle eie
en vaardig selfstandig af na die volgende meerdere vergaderings, wat daarop neerkom dat kerke
uiteindelik oor mekaar kan heers en kollegialisties is. Dan besluit ander kerke namens kerke wat
nie teenwoordig is, of mag wees nie, omdat hulle nie ’n afvaardiging het nie. Geen Kerkraad kan of
mag hierdie reg en verantwoordelikheid aan ander oordra nie.
Ook die Openlike Verklaring kom hierdeur in gedrang, omdat sekere kerke wat saam hierdie
dierbare geloof deel, nie mag deelneem en stem in sake nie, omdat hulle nie afgevaardig is nie,
selfs al sou hulle graag wou. Ons ontken nie dat daar omstandighede buite beheer kan wees wat
verteenwoordiging kan verhinder nie, maar as die toegang binne kerkverband verhinder word deur
die huidige praktyk van afvaardiging word die eenheid versteur en word die pad oopgemaak vir
oorheersing. Indien daar kerke sou wees wat in die huidige bedeling per kredensiebrief sal wil
afvaardig na vergaderings buite hulle ressort, is dit ’n ope vraag of hulle (ten spyte daarvan
dat hulle deur die Openlike Verklaring daartoe uitgenooi word) wel ontvang en toegelaat sal
word.
“Die sogenaamde getrapte afvaardiging ... is bloot ’n praktiese maatreël om die omvang van veral
die Nasionale Sinode te beperk” (Visser:206, KO, art 47). Maar wat is dan nou genoeg kerke om ’n
meerdere vergadering te vorm? Die vraag is of die beginsel die praktyk of die praktyk die beginsel
bepaal? Dit blyk in die besluit van die Sinode of die praktyk hier die beginsel bepaal. Die huidige
wyse van afvaardiging is afvaardiging van ampsdraers en nie kerke nie. Hieroor sê Spoelstra: “Die
argument waarop Sinodes as strukture soos en naas die Kerkraad geplaas word, berus nie op
Skrifgronde nie, maar op ’n argument gebou op ‘afvaardiging’ in die verenigingsreg en op ’n
‘kerkregtelike’ argument oor die amp wat die afgevaardigde beklee (Bouwman 1937:85-97;
Spoelstra 1967). Volgens hierdie kollegialistiese opvatting is die Kerkrade en meerdere
vergaderings strukture waarvan die ampsdraers (Kerkraad) of die afgevaardigdes (in Sinodes) “lid”
word (Bouwman 1937:98; Nauta 1971:177). Volgens hierdie kollegialistiese strukturele opvatting
beslaan kerkrade grense en word kerke binne bepaalde grense weer tot onderskeie meerdere
vergaderings geïnstitueer. So beslaan ’n bepaalde meerdere vergadering ook ’n bepaalde
geografiese gebied (vgl. Nauta 1971:188v; vgl. ook by presbiterianisme). Hierdie kollegialistiese
opvatting bots radikaal met wat die Skrif ons leer oor die amp en plaaslike kerk (vgl. artt 2,3,16,23;
Calvyn Inst IV.3.vii) en kerke in kerkverband” (Spoelstra, 1989:173).
Indien meerdere vergaderings vergaderings van plaaslike kerke is, moet dit plaaslike kerke wees
wat afvaardig en deur hulle afgevaardigdes verteenwoordig word per kredensiebrief wat die
Kerkraad van daardie plaaslike kerk alleen kan uitreik. ’n Meerdere vergadering kan uit die aard
van sy wese nie ’n kredensiebrief gee nie. ’n Meerdere vergadering bestaan slegs solank dit in
sitting is. Sodra die vergadering afgehandel is, bestaan dit nie meer nie en kan dus ook nie
afgevaardigdes hê om ’n vergadering, wat nie meer bestaan nie, te “verteenwoordig”. Daarom het
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’n meerdere vergadering slegs Deputate wat opdragte van die kerke, namens die kerke, moet
uitvoer.
Dan verklaar die vergadering na die tyd: “Die Heilige Gees en ons het besluit ...” (Hand 15). Die
“ons” in vandag se terme is die kerke. Maar in die huidige bedeling was al die kerke nie
teenwoordig nie. Dit is dus sommige kerke en die ander is van hierdie “ons” uitgesluit.
4. Versoek
Ons versoek die Algemene Sinode om hierdie besluit te herroep en in lyn te bring met die beginsels
van die Presbiteriale Kerkregeringstelsel waarin die selfstandigheid en kompleetheid van elke
plaaslike kerk ononderhandelbaar is.
DDDDDDDDDD.
RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
a. Opdrag
Beswaarskrif: Streeksinode Bosveld oor afvaardiging na meerdere vergaderings.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake vir kennisname
2.1 Werkswyse van kommissie
Insette is ontvang van verskeie persone, onder andere proff CFC Coetzee (benoemde adviseur),
PP Kruger en A le R du Plooy. Die toeligter van die Beswaarskrif het geleentheid ontvang om
die Kommissie toe te lig.
2.2 Beredenering: Beswaarskrif
2.2.1 Die Beswaarskrif beweer dat, indien ’n plaaslike kerk anders verteenwoordig word by
meerdere vergaderings as juis deur sy afgevaardigdes met sy Kredensiebrief, dit in stryd sou
wees met die Presbiteriale Kerkregering en daarom ook met die artikels van die Kerkorde en
Gereformeerde Belydenis.
2.2.2 Die Beswaarskrif gaan uit van die Presbiteriale Kerkregering se uitgangspunt dat die plaaslike
kerk selfstandig en volledig kerk is en dat alle meerdere vergaderings vergaderings van
plaaslike kerke is.
2.2.3 Indien ’n plaaslike kerk nie deur sy afgevaardigdes met Kredensiebrief op meerdere
vergaderings verteenwoordig word nie, dan is dit in praktyk nie meer ’n vergadering van
kerke nie, maar ’n vergadering van ampsdraers uit verskillende kerke.
2.2.4 Kerklike eenheid kan nie anders uitgedruk word as deurdat elke kerk in sy afgevaardigdes by
meerdere vergaderings teenwoordig is nie. Kerke besluit saam en in oorleg met mekaar.
2.2.5 Die Openlike Verklaring kom in gedrang “omdat sekere kerke wat saam hierdie dierbare
geloof deel nie mag deelneem en stem in sake nie, omdat hulle nie afgevaardig is nie”.
2.2.6 Getrapte afvaardiging is bloot ’n praktiese maatreël en sluit aan by afvaardiging soos in
verenigingsreg wat die kollegialistiese opvatting bevorder.
2.2.7 Meerdere vergaderings bestaan slegs solank dit in sitting is. Indien meerdere vergaderings sou
afvaardig, verteenwoordig die afgevaardigdes ’n vergadering wat nie meer bestaan nie.
2.2.8 In die uitdrukking in Handelinge 15: “Die Heilige Gees en ons het besluit” verwys die ons na
die kerke.
2.3 Beoordeling: Beswaargrond
2.3.1 Dit is duidelik dat die Beswaarskrif die beginsel van afvaardiging deur meerdere vergadering
wil vasstel. Die probleem van die besluit van Sinode 1958 vir die Beswaarskrif is juis dat daar
op die oog af geen beginsel aangebied word vir die besluit tot getrapte afvaardiging nie. Die
Kommissie wil deel in hierdie uitgangspunt: Eers die beginsel en dan moet die praktyk gereël
word.
2.3.2 Soos die Beswaarskrif volgens hulle beredenering die gevaar van kollegialisme wil
beklemtoon, moet ook die gevaar van independentisme en demokratisering nie misgekyk word
nie (waar ek nie deel van die besluit is, as ek nie direk daaraan meegewerk het nie).
2.3.3 Dit kan juis vanuit Handelinge 15, wat die Beswaarskrif aandien, aangetoon word. Alhoewel
al die plaaslike kerke nie teenwoordig was nie, was die besluit soos blyk uit Handelinge 16:4
bindend. (Handelinge 16:4 Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat
die apostels en ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle
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2.3.4

2.3.5

2.3.6

beveel om daarvolgens te handel.) Hoekom? Die klem val op die werk van die Heilige Gees,
en nie op die ons wat besluit nie. Die wese van gesag van kerklike besluitneming gaan nie oor
wie almal pertinent teenwoordig is nie, maar of Christus deur die afgevaardigdes gesagvol aan
die Woord kom deur sy Gees.
Dit is ook betekenisvol dat Sinode 1958 met hulle besluit nie die Kerkorde verander nie, maar
dit prakties inklee. Die inleiding van die besluit is nie deur die Beswaarskrif aangehaal nie:
“Afvaardiging moet geskied volgens die beginsel van die Kerkorde” (Acta 1958:41, artt. 41,
47, 50). Die numerering van die Beswaarskrif is nie korrek nie. Daarom hou die Kommissie
hier net by bladsy-aanduiding.
KO, art 41 reël: “Die Klassis is ’n vergadering van naburige kerke” en KO, art 47 reël: “Die
Partikuliere Sinode is ’n vergadering van naburige Klassisse.”
Hierdie besluit van 1958 moet in konteks verstaan word: Tevore het kerke in Suid-Afrika
direk na al die meerdere vergaderings afgevaardig. Nadat dikwels deur die kerke gevra is vir
vermindering van afgevaardigdes, het Sinode 1952 studie begin vir verminderde afvaardiging
met inagneming van kontinuïteit en verband(kontak) met die kerke. Die Deputate wat
rapporteer by 1958 stel: “Ons verklaar egter tewens dat die verwagting in ons opdrag om ’n
skema uit te werk waarin ‘die kontinuïteit van die Sinode en die nodige verband met die
gemeentes bewaar sal word’, aan die onmoontlike grens” (Acta 1958:39, art.31). Dan kom
die aanbeveling wat Sinodebesluit (vgl. 3.3.4 Rapport) word. Dit impliseer tog:
Afgevaardigdes uit elke kerk is volgens Kerkorde nie noodsaaklik vir die Partikuliere Sinode
en Algemene Sinode nie. So was dit lank reeds in Nederland toegepas.
Kerkregtelikes is eenstemmig dat die Kerkordelike reëlings met betrekking tot die hoeveelheid
afgevaardigdes vanuit die Klassis en ander meerdere vergadering nie in hulle praktiese
inkleding op pertinente Skrifbeginsels berus nie, maar eerder op afspraak tussen die kerke.

Tereg het kerkregtelikes onderskei tussen die kerkregering deur
middel van die opsieners wat tot die wese van die kerk behoort en
kerkregering in samekomste van kerke (Sinodes) wat tot die
welwese van die kerk behoort (Bouwman 1934:65; vgl. Franse KO
1559: art 40). Sonder die bediening van die gesag van Christus
(NGB, artt 7, 31) kan daar geen gemeente wees nie, maar sonder
die tussen-gemeentelike hulp aan en toesig oor mekaar kan dit met
geen gemeente goed gaan nie.
en
Die feit dat Christus bepaalde dienste as gawes aan die gemeente of plaaslike kerk gegee het
(1 Kor 12:28; Ef 4:11v; Fil 1:1; Kol 4:12; 1 Ts 5:12; 1 Tim 3:1-5; 1 Pet 5:2; Jak 5:14; Op
1:20) en die ouderlinge dikwels saam as ’n korps genoem word (Hand 11:30; 15:22;
20:17,28; 21:18; FiI 1:1; Jak 5:14), beklemtoon dat naas dit wat hulle individueel gedoen het,
hulle ook as ’n raad in die kerk opgetree het. Dit was veral nodig wanneer hulle die sleutels
van die koninkryk van God, dit wil sê die kerklike ekskommunikasie (NGB, art 32; HK, So 31)
moes bedien (Calvyn Inst IV.11.i-vi). Die kerkraad (kyk artt 37,38) moet dus kragtens sy
wenslike plek in elke plaaslike kerk prinsipieel van die meerdere vergaderings onderskei word
(vgl. bv. Bouwman 1934:22; Ridderbos 1965:212-215). (Aanhalings van Spoelstra (1989) in
sy behandeling van KO, art 29 – onderstreping deur Kommissie)

Die Skrif skryf nie die vergaderings van meer kerke voor nie.
Daarom bely die kerke die noodsaak van ’n kerkraad (NGB, art 30),
maar niks oor Sinodes nie. Die belydenis voorsien egter dat die
kerke met mekaar sal reël hoe hulle wil saamkom om mekaar met
die oog op bepaalde belange te ondersteun (NGB, art 32).
(Aanhalings van Spoelstra (1989) in sy behandeling van artikels 47,
50 en 51).
2.3.7

In watter sin is kerke wel in elke meerdere vergadering teenwoordig? Deur afgevaardigdes
met ’n Kredensiebrief by die Klassis, en dan deur verdere afvaardiging met dieselfde volmag
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van ’n Kredensiebrief. Hierdie meerdere vergaderings na die Klassis bly ’n vergadering van
kerke in die sin dat hulle nie met ander sake as dié van die plaaslike kerke besig mag wees nie.
Die kerke kom deur onderlinge afspraak tot ’n reëling hoe die meerdere vergaderings sal
funksioneer.
2.4 Bevinding
2.4.1 KO, artt 47,50 en 51 reël nie dat Kerkrade na die Streek- en Algemene Sinode afvaardig nie.
2.4.2 Hier is nie ’n Skrifbeginsel ter sprake oor die spesifieke getal en wyse van afvaardiging nie.
Dit reël eintlik net dat sake wat nie by ’n Klassis afgehandel kan word nie, deur meer kerke en
gawes behandel sal word. Net soos die hele Kerkraad nie by die Klassis teenwoordig hoef te
wees nie – kan die saak van die kerk verder verwys word sodat dit wel afgehandel kan word
waar meer gawes uit meer kerke teenwoordig sal wees. Die Beswaarskrif toon nie aan dat die
besluit van 1958 in stryd met die Kerkorde of Presbiteriale Kerkregering is nie.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.4.2.
c. Sake waaroor Sinode moet besluit
3.1 Die Sinode neem kennis van 1 en 2 van die Rapport.
3.2 Die Beswaarskrif slaag nie. (Om veranderde reëlings oor afvaardiging tot vermindering of tot
vermeerdering sodat selfs uit elke kerk iemand teenwoordig kan wees op die Sinodetafel te
bring, moet daar veral op praktiese gronde beredeneer word. Praktiese probleme het dikwels
gelei tot verminderde afgevaardigdes sonder dat die beginsel van Christus se regering deur
ouderlinge daardeur aangetas is.)
Besluit: Goedgekeur.
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26.

RAPPORTE: BENOEMING VAN DEPUTATE (Artt 12, 103, 245, 309, 316, 344)

EEEEEEEEEE.
Ds P Fanoy lewer die Eerste Kommissierapport.
FFFFFFFFFF. Dr CJ Smit lewer die Tweede Kommissierapport.
GGGGGGGGGG.
Ds SD Snyman lewer die Derde Kommissierapport.
HHHHHHHHHH.
Ds EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie benoeming van
Deputate (2.27).
IIIIIIIIII. Ds CA Jansen rapporteer namens die Ordekommissie (2.9).
JJJJJJJJJJ. Dr D Lartz rapporteer namens die Ordekommissie oor aanwys van sekundi.
KKKKKKKKKK.
Besluit: Aanwys van sekundi by Deputate: Dit staan Deputate vry om,
waar dit werklik noodsaaklik is, verdere kundige persone vir advies te koöpteer. Die
persone wat gekoöpteer word, word nie vaste lede van die Deputategroep nie, maar
word op ad hoc-basis gebruik.
LLLLLLLLLL. EERSTE RAPPORT
a. Opdrag
Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.
b. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Oor 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 vir
die Direkteur wat verskeie oproepe aan Kerke en Deputaatgroepe gerig het om
sodanige name deur te gee. Hierdie oproep is gedoen in opdrag van vorige
Sinodebesluite, en daarom betreur die Kommissie die feit dat dit nou vir die tweede
agtereenvolgende Sinode gebeur het dat bitter min reaksie op die versoeke na vore
gekom het. Dit bemoeilik die taak van die Kommissie om Deputaatgroepe aan te wys.
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).
2.1.4 Voor die Finale Rapport aan die Sinode voorgelê 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 moet sover moontlik ook nie in Deputaatgroepe benoem
word nie (Acta 1979:179, 8.4; 1991:69, 3.3.12.2d; 1994:729, 1.2.4). Professore kan
wel as adviseurs tot Deputategroepe gevoeg word.
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.
2.2 Voorstellers en dié wat voorgestel is, 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
bepaalde Deputaatgroep opgeneem sal kan word nie.
Besluit: Kennis geneem – wysigings reeds aangebring – Deputate Handelinge.
c. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Sinode keur met inagneming van 2.1 tot 2.6 hierbo die volgende werkswyse goed:
3.1.1 Afgevaardigdes het geleentheid tot Donderdag, 8 Januarie 2009 om 20:30 om nog
name van persone deur te gee vir moontlike benoeming op Deputaatgroepe.
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3.1.2

Dit moet skriftelik ingedien word by die Skribaat van die Kommissie, naamlik dr HG
Stoker en di BR Kingma en 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, 14
Januarie 2009. 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, So 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 Vrydag, 16 Januarie
2009. Geen bespreking word daaroor gevoer nie, daarom word afgevaardigdes
versoek om vooraf insette by die Kommissie te lewer.
Besluit: Goedgekeur.
MMMMMMMMMM. TWEEDE RAPPORT
a. Opdrag
Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.

b. Sake wat Deputaatgroepe in ag moet neem
2.1 Deputate behoort hulle opdragte so uit te voer dat dit kostevriendelik sal wees. Dit
behels dat reiskoste tot die minimum gehou behoort te word en daarom sover moontlik
van die e-pos- en telefoonkonferensiefasiliteite gebruik gemaak sal word. Die versoek
word gerig in die lig van die feit van die hoë aantal Deputaatgroepe wat hoë koste vir
die Kerkverband in die hand kan werk.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Deputate moet noulettend ag gee op hulle opdragte en daaraan hou. So word
Sinodebesluite na behore uitgevoer en word ongelukkigheid oor uitbreiding van en
kontinuering van opdragte voorkom.
2.3 Wanneer afwykings ten opsigte van opdragte van die Sinode voorkom, behoort dit na
behore in Rapporte aan die volgende Sinode verdiskonteer te word.
Besluit: Kennis geneem van 2.2 en 2.3.
NNNNNNNNNN.
DERDE RAPPORT
a. Opdrag
Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.
b. Voorgestelde Deputategroepe
NOTA: Dit staan Deputate vry om waar dit werklik noodsaaklik is verdere kundige persone
vir advies te koöpteer. Die persone wat gekoöpteer word, word nie vaste lede van die
Deputaatgroep nie, maar op ’n ad hoc-basis gebruik.
2.1

BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE DIENSBURO
Ds EJ Tiemensma (Voorsitter), Adjunkdirekteur (Sekretaris), Direkteur, br LJ Kruger
(Finansies), oudl NJ van Rensburg (IT en Stelselkundige), ds W Vogel (Trustees), oudl
MC Erasmus (Eiendomme), prof G Pienaar (Regskundige), oudl JH van der Merwe
(Ontdekkers – Mensbestuur), di MA Modise (Kuratore) en LH van Schaik
(Skakeldeputaat).
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Sekundi: Di PA Coetzee (Kurator), CA Jansen (Trustees), brr P Roos (Mensbestuur),
GJ Badenhorst (Eiendomme), dr PWB Kruger (Pretoria-Brooklyn) en ds ME
Makhobosi.
Ouditkomitee: Brr JP Snyman (Koster) en JA Venter (Klerksdorp).
Skakeldeputate: Di LH van Schaik (Voorsitter), CA Jansen (Skriba) en W Vogel.
Verder verteenwoordigers uit die Streeksinodes.
Verteenwoordigers uit Streeksinodes
Suidelike Streeksinode: Ds KAJ van Rensburg (p).
Streeksinode Pretoria: Ds PJ Nel (p).
Oostelike Streeksinode: Ds J van Schaik (p).
Streeksinode Randvaal: Dr D Lartz (p).
Streeksinode Noordwes: Prof SJ van der Merwe (p).
Streeksinode Bosveld: Ds N Boy (p).
Streeksinode OVS+Natal: Ds AF Berg (p).
Besluit: Vir die Sekundi: sekundi word deur die betrokke Streeksinodes en
Klassisse aangewys.
2.2

DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KERKORDE, ARTIKELS 11,
13 en 20
Verkose lede Trustees PPF: Di LH van Schaik (Voorsitter), PA Coetzee
(Skriba/Skriba medies en Thuso), W Vogel (Skriba EVT) en CA Jansen (Skriba PPF).
Sekundi: Ds CJH Breed en dr EJ de Beer.
Kundiges benoem: Brr JJ Howell (Randburg, Ondervoorsitter), BD Bakker
(Standerton), JH van der Merwe (Ontdekkers) en AJ Kruger (Kroonstad).
Adviseur: Br BG Kukkuk (Meyerspark).
Aangewese lede: Di JP Sithole en HH Sehoole.
Hoofbeampte: Word volgens Reglement deur nuwe Trustees aangewys.
Adjunk-Skriba en Fondsbestuurder: Dr W du Plessis.
Sekundi vir moontlike koöptering: Br B van der Merwe (Rietvallei).
Aktuaris: Mnr C Heymans.

2.3

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Binnelands)
Di PW Kurpershoek (Voorsitter), H Goede (Skriba), drr CJ Smit, JV Fatuse, MJ du
Plessis, di TE Gxotani en C Aucamp.
Adviseurs: Proff CFC Coetzee, A le R du Plooy, FW de Wet en RS Letšosa.
Sekundi: Ds TJ Potgieter en dr G Breed.

2.4

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Buitelands)
Dr DG Breed (Voorsitter), ds HS Coetzee (Skriba), drr HG Stoker, CJ Smit, di IW
Ferreira, CB Swanepoel, S Hibbert, TF Dreyer, drr PJ Buys, J Lion-Cachet, di BCG
Fourie (verantwoordelik vir skakeling), ASA de Bruyn, MA Modise, RS Hobyane, N
Boy, drr J Smit en SP van der Walt.
Adviseurs: Proff A le R du Plooy, CFC Coetzee en D Mashau.
Korrespondente: Ds MJ du Plessis (Australië), dr VE d’Assonville (Europa), di HK de
Kock (Verenigde Koninkryk), JAT van Blerk (VSA), A Jansen (Nederland) en R Khumar
(Ooste).
Sekundi: Di PG Geertsema en E Kayayan.

2.5

DEPUTATE OWERHEID
Ds C Aucamp (Voorsitter), dr N Vorster (Skriba), di RP van Wyk, DF Muller, prof M
Wiechers, dr PWB Kruger (Pretoria-Brooklyn), ds ED Pelele en dr JV Fatuse.
Sekundi: Ds CJH Breed en br MN Hermann.
Adviseurs: Prof JM Vorster en dr PJ Buys.
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2.6 DEPUTATE PUBLIKASIES
2.6.1 Kerklike Tydskrifte
Ds P Venter (Voorsitter), di NW Ligthelm, JG Noëth (Skriba), MR Ramalisa, Drie
Redakteurs van Tydskrifte, mev J Fourie (Adjunk-redakteur) en Adjunkdirekteur van
Administratiewe Buro.
Adviseurs: Proff CFC Coetzee en RS Letšosa.
Redakteurs: Die Kerkblad – Dr CN van der Merwe; Die Gereformeerde Vroueblad –
Mev C Steyn; Die Slingervel – Dr CN van der Merwe; Kruispad – Mev Maureen van
Helden.
2.6.2 Almanak
Di W Vogel (Voorsitter), CA Jansen, MR Ramalisa en dr W du Plessis (Skriba).
2.6.3 CJBF, Kerkorde en Evangelisasiemedia
Drr GJ Meijer (Voorsitter), VE d’Assonville (Skriba), di SD de Kock, S Hibbert, br JM
Earle, di PG Geertsema, LH Moretsi en Direkteur van Administratiewe Buro.
Adviseurs: Proff GJC Jordaan en DF du Plessis (Pretoria-Alkantrant).
Kundiges hersiening Totius-beryming: Die Deputate moet kundiges betrek om die
beoordeling van die Totiusteks te hanteer voordat die opdrag tot afhandeling daarvan
volvoer word. Numering van Psalms is aan die Deputate vir CJBF opgedra.
2.7 TEOLOGIESE SKOOL
2.7.1 Kuratorium
Streeksinode Bosveld
Primi: Di SA Cilliers, CB Swanepoel, dr VE d’Assonville.
Sekundi: Di HPM van Rhyn, JG Noëth, dr ALA Buys.
Noordwes Streeksinode
Primi: Di PA Coetzee, ED Pelele, drr WC Opperman, CJ Smit.
Sekundi: Ds MR Ramalisa, dr SJ van der Merwe, di JB du Plessis, PM Lekgetho.
Oostelike Streeksinode
Primi: Di LH van Schaik, EJ Tiemensma, MA Modise.
Sekundi: Di CJH Breed, PJ van der Walt, CA Jansen.
Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal
Primi: Di MJ Smidt, MJ Temba, dr SJ van der Walt.
Sekundi: Di JA du Preez, SJ Ntuli, dr HF van Wyk.
Streeksinode Pretoria
Primi: Drr DG Breed, HG Stoker, PH Heystek.
Sekundi: Dr GJ Meijer, di MA Sekhoalelo, C Aucamp.
Streeksinode Randvaal
Primi: Drr G Breed, D Lartz, ds PM Modise.
Sekundi: Drr WC Vergeer, J Pretorius, ds LH Moretsi.
Suidelike Streeksinode
Primi: Di RG Aucamp, BR Kingma, MP Fourie.
Sekundi: Di TJ Potgieter, JP van der Walt, DHP Wijnbeek.
2.7.2 Breë Kuratorium
Streeksinode Bosveld
Primi: Di HPM van Rhyn, JG Noëth, dr ALA Buys.
Sekundi: Di PJJ van Nieuwenhuizen, G Opperman, CJJ Putter.
Noordwes Streeksinode
Primi: Ds MR Ramalisa, dr SJ van der Merwe, di JB du Plessis, PM Lekgetho.
Sekundi: Ds W Vogel, dr AH Grové, di AB van der Walt, TC de Klerk.
Oostelike Streeksinode
Primi: Di CJH Breed, PJ van der Walt, CA Jansen.
Sekundi: Drr AJ Krüger, JH Howell, ds LSD du Plessis.
Streeksinode Vrystaat en Kwa-Zulu-Natal
Primi: Di PK Lourens, JP Sithole, dr HF van Wyk.
Sekundi: Di WJ Botha, MJ Letebele.
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Streeksinode Pretoria
Primi: Dr GJ Meijer, di MA Sekhoalelo, C Aucamp.
Sekundi: Di BCG Fourie, IW Ferreira, HJP de Beer.
Streeksinode Randvaal
Primi: Drr WC Vergeer, J Pretorius, ds LH Moretsi.
Sekundi: Drr ME Schalekamp, FP Kruger, ds P Fanoy.
Suidelike Streeksinode
Primi: Di TJ Potgieter, JP van der Walt, DHP Wijnbeek.
Sekundi: Di P Lubbinge, RP van Wyk, JH Venter.
2.8

DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA
Kerkargief en –museum
Di G Opperman (Voorsitter), C Jooste (Skriba), srs C Huisman, R van der Walt
(Potchefstroom), di JG Noëth, AH Stavast, dr J du Plooy (Krugersdorp), brs J Verhoef
(Potchefstroom-Noord), J Malunga (Ikageng-Bophirima), AB du Plessis (Bellville-Oos)
en ds J Malan.
Sekundus: Ds PJ Venter.
Adviseurs: Dr JM van Tonder en prof PH Fick.
Nota: Dit is onder die Kommissie se aandag gebring dat die huidige Kurator van die
Kerkmuseum, sr M Coetsee, na die Fees gaan uittree. Daarom beveel ons aan dat die
Deputate saam met die Bestuur van die Administratiewe Buro ’n plaasvervanger in
haar plek sal aanstel.

2.9

DEPUTATE LITURGIESE SAKE
Dr EJ Smit (Voorsitter), ds JL van der Schyff (Skriba), proff PGW du Plessis
(Potchefstroom-Noord), H du Plooy (Noordbrug), br PH Roodt (Meyerspark), dr J van
Rooy (Noordbrug), srs WJC Schoombee (Rooihuiskraal), A Viljoen (PotchefstroomNoord, di BC Smit, JM Letebele en dr JA Erasmus.
Sekundi: Ds D Pansegrouw, sr D Pretorius (Ontdekkers), brs D Strydom en W Luitting
(Rietvallei).
Adviseurs: Proff BJ de Klerk, HF van Rooy en RS Letšosa.
Opdrag vanuit Art 69: Dr ME Schalekamp (Voorsitter), di JH Grobler (Skriba), HLJ
Momberg, drr SJ van der Walt, EJ Smit, JV Fatuse, di JM Letebele, NN Ligege en S
Phungula.
Adviseurs: Dr J van Rooy, prof RS Letšosa en dr DG Breed.
Besluit: Die besluite soos geneem, staande bly. Motivering: die beginselontwerp
en eventuele uitwerking op KO, art 69 is voorvereiste vir beoordeling van alle
liedere vir kerklike gebruik.
Besluit: Goedgekeur.

2.10 DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS
Drr DJ de Kock (Voorsitter), EJ de Beer (Skriba), prof PJ Mentz (Potchefstroom), br R
Boshoff (Waterberg Dolerend), prof AJ Viljoen (Noordbrug), ds LSD du Plessis, br K
Ndou, dr ALA Buys, ds DP Prinsloo, drr M van Loggerenberg, M Kirsten, brr MAL Linde
(Messina) en P Bisschoff.
Adviseurs: Proff CJ Reinecke (Noordbrug) en PP Krüger.
Sekundi: Dr L Swanepoel en br A Swaters.
Evolusieteorie: Prof PH Stoker (Sameroeper), br AT van de Wetering (Die
Kandelaar), ds PJ Venter, br L Coetzee (Randburg), prof L Coetzee (Rietvallei), dr AG
Miskin, ds A Sekhaulelo en prof G Kruger (Pinetown).
2.11 DEPUTATE JEUGSORG
Di HC van Rooy (Voorsitter), TJ van Vuuren (Skriba), RA Bain, LJ Buys, G Mtuli, LH
Moretsi, brs G Jooste (Wapadrant), W Smit (Middelburg-Noord), GLM Erasmus
(Pretoria-Brooklyn), di G van Wyk en HV Venter.
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Sekundi: Di RB Fourie en HL Stavast.
Adviseurs: Ds BCG Fourie, dr DG Breed en prof RS Letšosa.
Redakteur Kruispad: Sr M van Helden.
Adviseur Kruispad: Dr AJ Krüger.
2.12 DEPUTATE KATKISASIE
Dr FP Kruger (Voorsitter), ds BR Kingma (Skriba), dr PC van der Walt, ds JP van der
Walt, br J Dreyer, di PJ Nel, TP Liphoko, PM Modise, brs DJ Coetzee (BloemfonteinNoord), A van Wyk (Rietvallei), ds PJ van Blerk, sr R Steenkamp (Rietvallei) en oudl P
Bisschoff (Die Kandelaar).
Adviseurs: Dr G Breed en prof RS Letšosa.
2.13 DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE
Di HPM van Rhyn (Voorsitter), DF Muller (Skriba), dr N Vorster, ds HLJ Momberg, dr
De W Saaiman, di HH Sehoole, JP Sithole en PC van Rooy.
Adviseurs: Proff PH Fick, CFC Coetzee, JJJ van Rensburg en PP Krüger.
Alternatiewe Nagmaalsformuliere: Dr N Vorster (Voorsitter), di JP Kruger (Skriba),
SJMS Smit, proff H Du Plooy, HF van Rooy en JJJ van Rensburg.
2.14 REGSDEPUTATE
Ds RM van der Merwe (Sameroeper), dr J Smit (Skriba), adv JL Gildenhuys (PretoriaAlkantrant), adv LS de Klerk (Pretoria-Brooklyn), adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant),
adv LI Vorster (Pretoria-Alkantrant), adv JJ Swanepoel (Windhoek), prof F Venter
(Potchefstroom-Noord) en professor in Kerkreg.
Sekundus: Dr JH Howell.
Nota: Dit word aan die Regsdeputate opgedra om 'n kundige prokureur te vind om
hulle by te staan in sake waar nodig.
2.15 DEPUTATE DIAKONALE SAKE
Di MJ Erasmus (Voorsitter), LAS Nel (Ondervoorsitter), GS Kruger, Direkteur van
Administratiewe Buro (Skakeldeputaat), I Minnie (Glenzicht), twee hoofde kinderhuise,
diak G Pool (Kemptonpark), diak F Pretorius (Odendaalsrus), diak J Pretorius (Akasia),
di VP Rankgotha (Bloemfontein) en SM Nhlongo.
Adviseur: Br CJH Kruger (Waterkloofrand).
Sekundus: Diak J Beumer.
2.16 DEPUTATE VAN DIE ALGEMENE SINODE
2.16.1 Uitgee van Handelinge
Skriba van Sinode (2009) (Voorsitter), Adjunk-skriba (2009), Voorsitter en Skribas
van Ordekommissie (2009), en dr W du Plessis.
Adviseur: Prof CFC Coetzee.
Nota: Die Deputate moet die omvattende studie doen rakende alternatiewe tyd en
logistieke reëlings vir toekomstige Sinodes.
2.16.2 Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode
Ds CA Jansen (Voorsitter), drr D Lartz (Skriba), SP van der Walt, Direkteur van
Administratiewe Buro, dr W du Plessis en twee verteenwoordigers (programmering)
uit elke Streeksinode.
Adviseur: Ds LH van Schaik.
2.16.3 Beoordeling van Appèlle en Beswaarskrifte
Di PA Coetzee (Voorsitter), RM van der Merwe (Skriba), J Temba en 'n
verteenwoordiger van elke Streeksinode.
2.17 DEPUTATE BYBEL
Di DJ Bakker (Voorsitter), J van Schaik (Skriba), dr AJ Krüger en ds AM Sekhaulelo.
Skakeldeputaat Bybelgenootskap: Br H Dekker.
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Sekundi: Ds CJC Roets en dr AH Bogaards.
Adviseurs: Proff GJC Jordaan en PP Krüger.
2.18 DEPUTATE TOEPASSING KO, ART 66
Klassis Potchefstroom.
2.19 DEPUTATE MEDIA EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE
2.19.1 Radio en TV
Di HJP de Beer (Voorsitter), HL Stavast (Skriba), P van Wyk, SZ Phungula, LH
Moretsi, NN Ligege, VA Rankhotha, B Companie, WGM Kotze, JP Sithole, HH
Sehoole, JH Grobler, brs SO Oostruis en TE Xotani.
Nota: Die Deputate kry opdrag om ’n kerngroep/dagbestuur saam te stel om die
oorhoofse koördinering te doen terwyl die ander in streekverband aangewend word.
2.19.2 Inligtingstegnologie
Administratiewe Buro het opdrag om webmeester aan te stel. Tot dan dien Deputate
wat met Sinode 2006 aangewys is.
2.20 DEPUTATE KO, ART 48
Ds MA Modise (Voorsitter), dr PH Heystek (Skriba), ds A Venter, dr EJ de Beer, ds HH
Sehoole en dr JV Fatuse.
Adviseurs: Proff RS Letšosa, A le R du Plooy en dr PJ Buys.
2.21 DEPUTATE HERVERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE EN FORMULIERE
Drr VE d’Assonville (Voorsitter), AH Bogaards en ds E Kayayan.
Adviseur: Prof PH Fick.
2.22 DEPUTATE: TOERUSTING VAN OUDERLINGE EN HULP AAN KERKE MET
UITDRA VAN EVANGELIE
Ds IW Ferreira (Voorsitter), drr FP Kruger (Skriba), PJ Buys, B de Vries, di MA
Sekhaulelo, LH Moretsi en br PWB Kruger. Twee Kuratore deur die Kuratorium
aangewys.
Adviseurs: Proff TD Mashau, BJ de Klerk en SJ van der Merwe.
Streekverteenwoordigers
Bosveld: Di CB Swanepoel en NN Ligege.
Pretoria: Di TP Liphoko, E Kayayan, C Aucamp, OJ Oosthuizen en br O Nkoana.
Namibië: Dr WC Opperman en ds PJ de Bruyn.
Noordwes: Di JJ Venter, S Hibbert en prof RS Letšosa.
Randvaal: Drr HM Zwemstra, G Breed, DN Nkulu, EJ Smit en ds PT Hlela.
Vrystaat: Di TJ van Vuuren en PA Odendaal.
KwaZulu-Natal: Dr De W Saaiman, di SZ Phungula en DG Zwemstra.
Boland: Di JP van der Walt en JP Fleischmann.
Oos-Kaap: Ds DJP Erasmus en dr JV Fatuse.
Mpumalanga: Di PC van Rooy en J Mhlangu.
Oosrand: Ds CJC Roets.
2.23 STUDIEDEPUTATE: APPÈLPROSEDURES EN DRAAGWYDTE VAN BEGRIP
“AANBEVELING”
2.24 ASOOK “ONTVANKLIKHEID VAN BESWAARSKRIFTE” EN HERSIENING ART. 31
KO (POTCHEFSTROOM)
Di PA Coetzee (Voorsitter), RM van der Merwe (Skriba), HJP de Beer, HH Sehoole, dr
GJ Meijer, di H Reinecke, FM Dreyer en PK Lourens.
Adviseurs: Proff A le R du Plooy en CFC Coetzee.
2.25 DEPUTATE VERSOENING WATERBERG EN ETOSHA
Ds MJ Smidt (Sameroeper), dr G Breed en br PWB Kruger.
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Nota: Dit sou wenslik wees as die groep reeds met die voortsettingsvergadering in
2010 voorlopig sou kon rapporteer oor vordering.
2.26 STUDIEDEPUTATE – BESWAAR TEEN 2001-OMDIGTING (INDIEN NODIG!)
Di TJ Potgieter (Voorsitter), JP van der Walt (Skriba), RG Aucamp, FM Dreyer, dr MJ
du Plessis en ds PA Coetzee.
Adviseurs: Proff FP Viljoen en PP Krüger.
2.27 DEPUTATE KERKREGSAKE
Dr J Smit (Voorsitter), di CA Jansen, PK Lourens, dr JH Howell.
Adviseur: Prof A le R du Plooy.
Nota: Ondersoek tot welke mate die toepassing van KO, art 38 geraak word deur die
feit dat vroue as diakens kan dien en maak relevante aanbevelings.
c. Sake wat Deputaatgroepe in ag moet neem
3.1 Deputate behoort hulle opdragte so uit te voer dat dit kostevriendelik sal wees. Dit
behels dat reiskoste tot die minimum gehou behoort te word en daarom sover moontlik
van die e-pos- en telefoonkonferensiefasiliteite gebruik gemaak sal word. Die versoek
word gerig in die lig van die feit van die hoë aantal Deputaatgroepe wat hoë koste vir
die Kerkverband in die hand kan werk.
3.2 Deputate moet noulettend ag gee op hulle opdragte en daaraan hou. So word Sinode
besluite na behore uitgevoer en word ongelukkigheid oor uitbreiding van en
kontinuering van opdragte voorkom.
3.3 Wanneer afwykings ten opsigte van opdragte van die Sinode voorkom, behoort dit na
behore in Rapporte aan die volgende Sinode verdiskonteer te word.
d. Slotopmerking
Al die Deputate word die seën en leiding van die Here toegebid in die uitvoering van
opdragte tot eer van die Koning van die Kerk en in belang van die GKSA.
27. BEDANKINGS (Artt 288, 290, 292, 293, 346)
Br F Slabbert bedank die karwagte en oorhandig aan hulle ’n bedrag.
Dankwoord aan dr W du Plessis vir die Agenda in Braille.
Dankwoord vanaf Sinode Middellande vir die moeite gedoen sodat hulle sinvol aan die
vergadering kon deelneem.
Dankwoord aan mnr Neels Jackson vir sy bywoning van die Sinode en positiewe
beriggewing.
Dankwoord aan dr SP van der Walt met die hulp van die notules.
Dankwoord aan die Ordekommissie.
Prof E Peels rig ’n dankwoord vir die ontvangs en deelname aan die Sinode.
Dr SJ van der Walt rig namens die Sinode ’n dankwoord aan die voorsitter, dr CJ Smit,
ondervoorsitter, ds SD Snyman, skriba ds LH van Schaik, hulp-skribas di HJP de Beer en
MA Modise.
Dankwoord aan prof A Combrink van die NWU asook mnre W de Klerk en C Gentle.
Dankwoord aan die personeel van die Administratiewe Buro, in besonder mnr HSJ
Vorster en dr W du Plessis; adviseurs en buitelandse verteenwoordigers, tolke, vertalers,
o.a. ds H Goede, kosters – Victor Correia, Johan Engelbrecht, Lohan Linde en Nobington
Murambadoro, al die Kommissies met hulle voorsitters en skribas, Ordekommissie onder
leiding van ds CA Jansen, die susters van die onderskeie gemeentes (skrywe
Administratiewe Buro) Roepende Kerkraad, tiksters – Silvia Martens en Marlise Venter,
Pieter van Schaik [hantering van duplisering van die Kommissierapporte en Notules]
persone wat die feesstalletjie beman het – Lydia Vogel, Cecile Kinghorn en Paul Vogel.
Dank aan ons Hemelse Vader vir sy seën aan ons as Sinode geskenk.
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Die volgende professore emeriteer voor die volgende Sinode: Proff A le R du Plooy, BJ
de Klerk, CFC Coetzee en JM Vorster. So ook die volgende predikante: drr CJ Smit, JM
van Tonder, MJ du Plessis, di RG Aucamp, DHP Wijnbeek, JC Erasmus, KAJ van
Rensburg, Peet J van der Walt, B Companie, NN Ligege en PM Lekgetho.
Die volgende predikante wat nie na Sinode 2009 afgevaardig was nie, emeriteer moontlik
voor die volgende Sinode: Drr DJS Steyn, AH Grové, IL Bekker, di JPB van der Walt en
PGW de Beer.
28. AFSLUITING (Artt 294, 347)
Die Voorsitter, dr CJ Smit, rig enkele woorde van dank aan die Sinode, die
Ordekommissie, dr W du Plessis, ds SD Snyman vir sy hulp, di LH van Schaik, MA
Modise en HJP de Beer.
Die Voorsitter sluit die Sinode af deur te lees uit Efesiërs 3, ’n paar woorde te rig aan die
Sinode en te laat sing uit Skrifberyming 4:6 waarna met gebed afgesluit word.
DIE SINODE VERDAAG
i

ii

Van der Linde, GPL. 1983. ’n Verklaring van die Gereformeerde Kerkorde. Pretoria: TG van Wyk Drukkers (art 47).
Visser, J. 1999. Die Kerkorde in Praktyk. Orkney: EFJS Drukkers (art 47).
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