Algemene Sinode oor

Homoseksualiteit
Die Algemene Sinodes van 2002 en 2004 se
besluite oor homoseksualiteit is van tyd tot tyd
in die nuus. Hier is die volledige besluite wat
dié sinode in onderskeidelik 2002 en 2004 oor
homoseksualiteit geneem het.

Algemene Sinode 2002
1. In die lig van die voortgaande besinning
verklaar die Algemene Sinode dat ons ons nie
langer sonder meer kan vereenselwig met die
verslag, Homoseksualiteit. Wat sê die kerk
(1986) nie. In die lig van voortgaande besinning verklaar die Algemene Sinode dat daar in
die Kerk ernstige meningsverskil ontstaan het
oor sy ingenome standpunt oor
homoseksualiteit.
INTERPRETASIE VAN BESLUIT 1:
Die Algemene Sinode verstaan dit so dat hy
met die aanvaarding van besluit 1 erken dat
daar rede is om weer te besin oor sy standpunt
oor homoseksualiteit. Alhoewel die besluit van
1986 geldig bly totdat dit herroep word, bring
die aanvaarding van die amendement mee dat
daar 'n nuwe, oop situasie ontstaan het in afwagting op 'n standpunt by die volgende
Algemene Sinode
2. Sonder miskenning van die feit dat daar in
die samelewing verhoudings bestaan en tot
stand kom tussen lede van dieselfde geslag,
handhaaf die Sinode die standpunt dat slegs die
verbintenis tussen een man en een vrou volgens ons verstaan van die Skrif as 'n huwelik
beskou kan word.
3. Die Algemene Sinode erken met hartseer en
berou dat ons in die verlede deur veroordelende gesindhede en liefdelose optrede 'n aandeel gehad het aan die vervreemding van
homoseksuele gelowiges. Ons bevestig dat
ons nie die integriteit van medegelowiges bloot
op grond van 'n homoseksuele oriëntasie in

twyfel wil trek nie. Graag verseker ons hulle
van die NG Kerk se opregte pastorale bewoënheid en verklaar dat hulle hartlik welkom is in
ons gemeentes.
4. Die Algemene Sinode waarsku in 'n tyd van
seksuele losbandigheid met groot erns om die
Godgegewe gawe van die seksualiteit te gebruik op 'n wyse wat die Gewer eer en ons
medemens koester. Dit impliseer dat heteroen homoseksuele promiskuïteit ten sterkste
veroordeel word.
5. Die Algemene Sinode dra dit op aan die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake om 'n grondige en omvattende studie te
doen oor homoseksualiteit met die oog op die
volgende Algemene Sinode. Die Kommissie
betrek ook ander kommissies en deskundiges
by die besinning oor hierdie saak. Veral moet
gepoog word om ook gelowiges met 'n homoseksuele oriëntasie, asook gelowiges wat bely
dat hulle deur God se genade van 'n homoseksuele ingesteldheid en leefwyse bevry is, by
die ondersoek te betrek. Die Algemene Sinode
versoek AKLAS om hierdie studie te onderneem binne die raamwerk van die meer omvattende antropologiese vraag na die rol van
die seksuele as sodanig in die lewe van mens
en maatskappy.
6. Die Algemene Sinode versoek ampsdraers
en kerkvergaderings om met groot omsigtigheid en respek teenoor alle medegelowiges die
aangeleentheid te hanteer in afwagting op die
besluite van die volgende Algemene Sinode.
Op almal wie se pad kruis met persone met 'n
homoseksuele oriëntasie, word 'n beroep gedoen om hulle in die styl en gesindheid van
Jesus Christus te aanvaar.

(Blaai om)
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Algemene Sinode 2004
1. Dit is die roeping van die kerk om die
evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en aan alle mense te bring. Daarom is dit
die kerk se taak om die lig van God se Woord
ook op die terrein van menslike seksualiteit te
laat val sodat die boodskap van hoop en
bevryding in Jesus Christus ook met betrekking tot hierdie aspek van die lewe tuisgebring
kan word.
2. Dit is ook die roeping van die kerk om
sonder vooroordeel, bewus van ons eie gebrokenheid, ons lidmate op te roep en te begelei,
om in waarheid met liefde en deernis voor God
met mekaar om te gaan. In die lig hiervan vra
die Algemene Sinode verskoning aan alle
homoseksueles en hulle families, binne en
buite die kerk, vir elke geval waar die kerk
sulke mense in die verlede, onder andere as
gevolg van ’n gebrek aan leiding, seergemaak
en veronreg het en waar God se liefde nie in
die kerk se optrede raakgesien kan word nie.

6. In aansluiting by die Algemene Sinode van
2002 bevestig die Sinode dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten
sterkste veroordeel word.
7. Die Sinode is daarvan oortuig dat alle
mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, ingesluit is in God se liefde en dat hulle op grond
van hulle doop as volwaardige lidmate van die
kerk aanvaar behoort te word. Dit is ons oortuiging dat ons alle mense se getuienis oor
hulle geloof en toewyding, sowel as oor hulle
seksuele oriëntasie, ernstig moet opneem en
hulle integriteit moet aanvaar.
Hierdie besluit vervang die vorige besluit van
die Algemene Sinode oor homoseksualiteit en
word nou die amptelike standpunt van die NG
Kerk.

3. Die Sinode is diep geraak deur die pyn en
lyding, verwerping en eensaamheid van persone wat op een of ander wyse met die werklikheid van homoseksualiteit gekonfronteer is.
Daarom onderneem ons om met mekaar saam
op weg te gaan, deur:
• in liefde mense te ondersteun op persoonlike
vlak en die nodige ondersteuningsisteme daar
te stel op alle vlakke;
• met die middele tot ons beskikking die nodige pastorale begeleiding te verskaf, as daar
’n behoefte is;
• saam te besin oor wat ’n Bybels-gefundeerde pastorale model is om homoseksuele
persone te versorg.
4. Die Sinode erken dat daar in die kerk
verskillende vertolkings is van die beskikbare
Skrifgegewens oor homoseksualiteit. Ons
onderneem om die gesprek en studie oor
hierdie saak met groot erns voort te sit met die
oog daarop om die kerk en ons lidmate op die
mees verantwoordelike manier te dien.
5. Volgens ons verstaan van die Skrif kan
slegs die verbintenis tussen een man en een
vrou as ’n huwelik beskou word. (Handelinge,
Algemene Sinode 2002: 624 12:11 punt 2.)
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