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Vennoot in geloof en bediening

Van die redakteurs

Johann Symington

Pieter Fourie

Domineeswerk méér as
kerklike ambag

‘O

m Dominees te help om van die ‘blues’
ontslae te raak”. “Om kennis en vaardighede te stimuleer en die bloumaandagdominee se dag vir hom vroliker in te kleur
en die voorreg van predikantwees te vier”. Só het
ons in die vorige Kruisgewys geskryf oor waarom
Bybel-Media vir alle dominees, dosente en predikante in sinodale diens ses maal per jaar Kruisgewys gratis stuur.
Bybel-Media se visie is om ’n vennoot in geloof en bediening te wees. Dit doen ons op allerlei maniere. Een daarvan is om te help dat kerk
leiers, te midde van vol programme wat nie altyd
genoeg leestyd toelaat nie en begrotings wat nie
noodwendig genoeg geld vir boeke voorsien nie,
op ’n manier ingelig bly oor wat in die kerk en die
teologie gebeur.
Daarom is Bybel-Media betrokke by Kerkbode, die
NG Kerk se vernaamste kommunikasiemiddel met
gewone lidmate en gemeentes. Dis opvallend hoe
die graad van kerklike ingeligtheid tussen gemeentes en kerkrade verskil waar op dié blad ingeteken
en dit gelees word, en waar dit nie gebeur nie.
Aan die ander kant van die spektrum is BybelMedia betrokke by ’n akademies-teologiese tydskrif soos die NGTT. Alhoewel die blad sy eie onafhanklike redaksie en akademiese akkreditasie het,
bied Bybel-Media die infrastruktuur waarbinne dit
saamgestel en aan meer as 500 intekenaars land-
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wyd versprei word.
Hier tussenin val Kruisgewys. Kruisgewys is onbeskaamd primêr ’n blad vir dominees, een wat
hulle denke wil prikkel – maar op ’n manier dat dit
selfs ná ’n dag se harde werk gelees kan word en
nog steeds verstaanbaar is ... Dit is dus teologie
– maar dan teologie só aangebied dat dit moeiteloos gelees en maklik verteer kan word.
Daar was ’n tyd toe gemeentes gedink het
goeie dominees is altyd op straat – êrens besig
met huis-, siekebesoek of watter ander "kerkwerk"
ook al. Die eise van predikantswerk vandag wys
toenemend op die onhoudbaarheid van so ’n eensydige opvatting. Sonder goeie teorie (teologie),
is ons hoogstens kerklike ambagslui wat gou sal
uitvind dat ons gereedskap obsoleet is vir die taak
wat ons moet verrig.
Die Prediker het weliswaar in een van sy meer
moedelose buie vir ons gewaarsku: "Aan baie
boeke maak kom geen einde nie, en baie studie
is vermoeiing van die vlees." Dit neem egter niks
daarvan weg nie dat ons as dominees deurlopend
moet studeer en moet lees. Hoe anders gaan ons
opgeskerp bly vir die steeds veranderende en uitdagende konteks waarbinne ons die evangelie wil
laat grondvat?
Soms is dit makliker gesê as gedoen. Met dié
Kruisgewys-poging (wat na meer as 2 000 adresse
toe gaan en so terloops nogal ’n paar Rand kos), in
samewerking met GDN, vertrou Bybel-Media dat
ons dominees wel ’n klein bietjie daarmee help
– en dat dit daarom geld goed spandeer is!
Hopelik vind jy in hierdie uitgawe van Kruisgewys stof tot nadenke. As jy kommentaar wil
lewer, skryf gerus aan ons. Die adres is pieter@
bmedia.co.za, symington@tydskrifte.co.za of
chris@gemeentes.co.za.
l Pieter Fourie - Direkteur: Media (Bybel-Media)
l Johann Symington - Direkteur: Kommunikasie
(NG Kerk)

Boekbekendstelling l Boekbekendstelling

Groot guns vir kerkeenheid
Coenie Burger

R

eggie Nel en Howard du Toit het ons ’n groot
guns gedoen met die publikasie van hulle
boek Ons pelgrimstog na eenheid oor die
herenigingsproses in die familie van NG Kerke.
Nadat die herenigingsproses om verskeie redes
die afgelope dekade nie juis gevorder het nie, is
daar sedert Junie 2006 weer nuwe energie. ’n
Hele paar gesprekke het plaasgevind, en by die
laaste gesamentlike gesprek by Achterberg is ’n
voorlopige stuk opgestel wat lidmate inlig oor die
stand van die gesprek.
Hoewel ons vorder is, daar nog
heelwat kwessies wat uitgeklaar
en baie werk wat gedoen sal moet
word. Dit is op hierdie vlak dat die
publikasie ons baie kan help. Die
boek bevat ’n veertiental goeie,
relevante artikels oor die eenwor
dingsproses.
Die artikels is verdeel in vyf groter
afdelings.
¦ In die eerste deel wat handel
oor ’n Bybelse en teologiese moti
vering, skryf Piet Naudé dat die be
langrike Bybels-teologiese motief
vir die eenheid van die kerk lê in
die feit dat daar net een God is.
¦ Die tweede deel handel oor die geskiedenis.
Dit bespreek die huidige standpunte en posisies
van die vier kerke in verband met die eenwordings
proses. Hoffie Hofmeyr en Hugo van der Linde
(NGK), Johan Botha (VGK), Victor Pillay (RCA) en
Dawid Keta en andere (NGKA) het dit geskryf.
¦ Die derde deel gee aandag aan sleutelkwes
sies wat in die proses bespreek en onderhandel
sal moet word. Die situasie rondom die Belharbelydenis (Jaap Durand en Piet Meiring) kry aan

dag. So ook die werklikheid van kultuurverskille
en diversiteit (Attie van Niekerk), en ’n interes
sante boek van die teoloog Miroslav Volf wat ons
dalk kan help (Annalet van Schalkwyk). Daar is ook
artikels waarin Piet Strauss en Thias Kgatla hulle
sienings oor verskillende sake rakende die proses
gee.
¦ In die vierde deel word gekyk na verhale van
eenheid wat reeds aan die gebeur is. Erik Basson
vertel die mooi storie van Wesland Verenigde
Ring. Zerilda Nel en Nicodemus Setshedi vertel die
verhaal van Hoëveld en Suid-Transvaal se proses.
Daar is ook ’n interessante artikel van
Frederick Marais en Andrew Esterhui
zen waarin hulle skryf oor die fasilite
ring van eenwordingsprosesse.
Klippies Kritzinger skryf in die laas
te hoofstuk van dié afdeling oor hoe
’n dieper verstaan van die doop en ’n
sinvolle herdenking en viering daar
van ons in die proses kan help.
¦ In die laaste afdeling word ’n klom
pie besprekingsvrae vir eenheidsge
sprekke en -prosesse gegee.
Ek kan die boek met groot vrymoe
digheid aanbeveel. Dit gaan ons help
om ons gedagtes oor die proses aan
die gang te kry. Daar is ook heelwat
helder perspektiewe wat ons op die pelgrimspad
kan help.
l Ons pelgrimstog na eenheid van Reggie Nel en
Howard du Toit (redakteurs) is te kry by bestel@
bmedia, www.bybelmedia.co.za of 0860 26 33 42
teen slegs R59.95 (BTW en posgeld ingesluit).
* Coenie Burger is ’n vorige moderator van die
Algemene Sinode van die NG Kerk en Hoof van die
Buro vir Voortgesette Teologiese Onderwys (Buvton)
op Stellenbosch.

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Deeloproepe:		
0860 231 231
		
0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA

E-aankope: www.bybelmedia.co.za

Vennoot in geloof en bediening

Perspektiewe op die
Algemene Sinode 2007
Chris van Wyk - Artikelredakteur

D

ié uitgawe van Kruisgewys skets ’n paar
teologiese perspektiewe op die afgelope
sitting van die Algemene Sinode van die
NG Kerk.
 Danie Mouton –Teologiese impak van die roe
pingsverklaring – skryf oor die skuif wat by die si
node plaasgevind het in die verstaan van God, as
ook van ons identiteit en roeping. ‘n Mens sien dit
raak in die roepingsverklaring van die sinode. Danie
wys daarop hoedat teologiese besinning ál hoe
meer geloofsonderskeidend begin funksioneer.
Dit verbreed die verstaan van God, en het ‘n skuif
in die gepaardgaande mensbeskouing tot gevolg.
Dit help ons om die kompleksiteit in die NG Kerk
beter te hanteer – bladsy 4.
 Andries Cilliers – In gesprek oor Skrifgesag –
dink na oor die verskillende standpunte oor
Skrifgesag wat in die gay-verslag en die de
bat daaroor na vore gekom het. Hy wys op die
vloeibaarheid van ons interpretasies, sowel as
op die uiteenlopendheid van ons werklikheidsbe
skouinge. Die behoefte aan vaste bakens aan die
een kant en die soeke na hedendaagse integriteit
aan die ander kant, kan net in ‘n egte luister in
gesprek met mekaar bevredig word – bladsy 6.
 Marius Nel – Geloofsonderskeiding in Skrifge
bruik – skryf oor die gay-verslag se Skrifgebruik
en ontleed die onderliggende hermeneutiek aan
die twee standpunte daarin: ‘n Gereformeerde
en ‘n Verligtingshermeneutiek. Hy wys hoe
moeilik ons verby ons eie refleksie en ons eie
dowwe spieëls kyk, en dui ‘n uitweg aan: om
geloofsonderskeidend in mekaar se spieëls te kyk.
Die motivering daarvoor kry hy in die waardes van
die Seisoen van Luister: leerbaarheid, vertroue,
deernis en openheid – bladsy 8.
 Nelis Jansen van Rensburg – Diversiteit
en diskresie kenmerk nou die NG Kerk – skryf oor
die skuif van debat na dialoog in kerklike ver
gaderings, wat ook in die Algemene Sinode
beslag gekry het. Hy wys hoe die verstaan van
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die kerk as ‘n hermeneutiese gemeenskap ons
gereformeerde kerkbegrip verryk het. Hierdie dia
logiese benadering is pragtig geïllustreer in die
besluit oor homoseksualiteit waar die kerk groter
diversiteit as ooit te vore kon akkommodeer deur
meer ruimte vir diskresie aan kerkrade te gee
– bladsy 10.
 Chris van Wyk – Van instituut tot beweging:
konsultasie in kerkverband – skryf oor wat ons by
die afgelope Algemene Sinode oor die ontwik
keling van die kerkverband kon leer, soos wat
dit geïllustreer is in die besluit om in die kerkher
enigingsproses die konsultasie met gemeentes
voort te sit. Sodoende word gemeentes as deel
nemende vennote erken. Dis ‘n proses waardeur
die kerk as instituut én as beweging al hoe meer
tot sy reg kom. Die woorde van Jesus: “Julle
is my vriende”, word ‘n metafoor vir hoe die
kerkverband ontwikkel – bladsy 12.
 Frederick Marais – Wanneer ‘n kerk se
kultuur begin verander … – skryf oor die kultuur
verandering in die NG Kerk. Ons kan dit raaksien
in die wyse waarop buitestanders daaroor in die
dagpers berig het. Leierskap het daarin ‘n groot
rol gespeel, sowel as die waardes van die Seisoen
van Luister. Maar, sê hy, daar is ook ‘n meer geldige
verklaring: kultuurverandering is die werk van die
Gees, ‘n geskenk aan ‘n kerk wat deur diep waters
is. Ons verantwoordelikheid is om nou getuies van
hierdie geskenk van genade te wees – bladsy 14.
l Die keramiekwerke op die voorblad Wall of
masks is van die bekende kunstenaar Clementina
van der Walt van Clementina Ceramics en die Albie
Bailey A.R.T. Gallery in Kalkbaai (www.clementina.
co.za). Die gebruik van klei, glas en metaal as
voertuie vir geestelike betekenis tipeer haar werk.
Die detail van die verskillende maskers verbeeld
vir my die werklikheid van die uiteenlopende
perspektiewe in ons kerk. Die geheelprentjie sim
boliseer die gelyktydige werklikheid van die ruimte
vir en akkommodering van ons diversiteit, wat ken
merkend raak van ons styl van kerkwees. Só ‘n kerk
is ‘n inspirasie en ‘n getuienis vir ‘n tyd soos hierdie!

Teologiese impak van die
roepingsverklaring
Danie Mouton

een hand en die konteks in die ander, kan ons biddend begin vra: Waarheen roep en stuur die Here
ons?
Dit is presies wat die Hervormers in die sestiende eeu gedoen het. Calvyn se Institusie is ‘n
voorbeeld hiervan. Die kerk fouteer as ons die sestiende-eeuse insigte van die Hervormers sonder
meer in ons tyd wil toepas, sonder om ons verant
woordelikheid tot geloofsonderskeiding na te
kom. Té lank het gereformeerde teologie hierdie
benouende, verlammende en stagnerende rol in
die NG Kerk gespeel.

D

ie Algemene Sinode van 2007 van die
NG Kerk verteenwoordig ‘n enorme skuif
in ons verstaan van God en die identiteit
en die roeping van die kerk. Indien ‘n mens die
ouderdom en samestelling van die afgevaardigdes in gedagte hou (oorwegend mans, hoofsaaklik
middeljarig en ouer), is die skuif verstommend.
Daar is ‘n paar kante aan hierdie skuif wat ‘n
mens vanuit die roepingsverklaring kan toelig en
selfs verklaar.

Verstaan van God verbreed
Meer as enigiets anders, het die roepingsverkla
ring van 2002 ons gehelp om nuwe kante van God
raak te sien. Ek het in die kerk grootgeword met
die idee dat God kwaad is vir die wêreld. Hy is ver
van die sondige wêreld, ‘n heilige God wat nooit sy
hande met die dinge van hierdie wêreld sal vuilmaak nie.
Natuurlik is God heilig. Maar die roepingsver
klaring getuig van ‘n deernisvolle God wat aktief in
die wêreld betrokke is. Hierdie God, ‘n fontein van
sturende liefde (David Bosch), roep ons om saam
met Hom by sy werk in die wêreld aan te sluit.
Die behoefte om dié God deur praktiese diens
aan die medemens te verheerlik, het oor die afgelope vyf jaar ongelooflik sterk in die NG Kerk
gegroei. ‘n Mens beleef oral dat mense hulleself
met gefokusde energie aan diegene in nood gee.
Dit is deelname aan die missie van God self: “Soos
die Vader My gestuur het, stuur Ek julle. Ontvang
die Heilige Gees ...”

Teologie as geloofsonderskeiding
Teologie het nog altyd die deurslag in die NG Kerk
gegee. Ons verstaan van die Calvinisties-Gereformeerde teologie, het vir dekades die wese, identiteit en roeping van die kerk bepaal.
Natuurlik moet teologie (letterlik ons woorde of
belydenis oor God) die kerklike praktyk begelei.
Die probleem was dat ‘n gefikseerde teologie
ons dikwels blind gemaak het vir die uitdagings
en nood van die konteks. Dit was asof ons oogklappe gehad het, en nie die moontlikhede vir die
kerklike strukture en bedieninge kon raaksien nie
omdat dit nie by ons raamwerke ingepas het nie.
Die roepingsverklaring van 2002 het ons bewus
gemaak van ons konteks. Skielik het ons begin
praat van Afrika, van die nood en pyn van Afrika,
van die genesing van Afrika.
Binne hierdie raamwerk word teologie‘n geloofs
onderskeidende aktiwiteit. Met ‘n helder verstaan
van wie God is en wie ons is, met die Bybel in die

‘n Skuif in mensbeskouing
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Die besondere klem wat ménse in die sinode
geniet het, en die impak van besluite op hulle, dui
op ‘n teologiese skuif in die NG Kerk.
Die Reformasie oordeel baie negatief oor die
mens: Die beeld van God is verduister in die mens,

en die mens is tot niks goeds in staat nie. Hierdie
mensbeeld dink primêr vanuit die sondeval.
‘n Roepingsteologie dink ongetwyfeld méér
trinitaries oor menswees. Dit was duidelik in die
debatte tydens die sinode. Mense kan medewer
kers van God wees op grond van God se werk in
ons deur skepping, verlossing en bemagtiging tot
gehoorsaamheid. Die waardigheid van mense, die
uitskakel van lyding en ongeregtigheid, die hoor
van ander se noodkrete en daadwerklike hulpver
lening, het ‘n beslissende rol in verskeie besluite
gespeel, veral ook die kompromisbesluit oor ho
moseksualiteit.
Hierdie skuif is die direkte gevolg van ‘n roe
pingsbesef wat ons help om ons medemens raak
te sien. ‘n Mens sien God in die gesig van jou
naaste. Jy hoor God as jy na ander luister. Om jou
roeping onder mense wat genesing nodig het
te begin uitvoer, is met ander woorde nie vir die
teologie ’n neutrale saak nie.
Let ook daarop dat die roepingsverklaring die
nood van mense nie bloot in terme van hulle
indiwiduele sonde beskryf nie. Ons herken
nood nou óók in gebrokenheid, ontmagtiging,
marginalisering en in slagofferskap. Ons herken
nou ook gebrek, boosheid en sonde as kragte wat
in sisteme en samelewings nesskop. Ons verstaan
nou ook verlossing in terme van die oorwinning
van verwoestende kragte soos misdaad, geweld
en ongebreidelde kapitalisme.
In die gesprek oor homoseksualiteit is die kerk
selfs as een van die magte en owerhede beskryf wat
besluite kan neem met ‘n geweldige negatiewe im
pak op veral gemarginaliseerde mense, soos vroue.
Dit verteenwoordig ‘n skuif van formaat!

beklemtoon.
Hierdie tweede motief het nog nooit só helder
en bepalend in die NG Kerk gefunksioneer nie. Dit
is bevrydend, want dit kan veel groter kompleksi
teit en diversiteit hanteer as die rasionele formule
ring van beginsels waarmee ons vantevore bly vas
val het. Dit bied ‘n legitieme, evangeliese uitkoms
uit die dilemma: “Hoe kies mens tussen die Bybel
en jou familie?”, soos ‘n vroulike afgevaardigde oor
homoseksualiteit gevra het.
In hierdie proses het die waardes wat die roepings
verklaring onderskryf, ‘n beslissende rol gespeel.

Gom
Die roepingsverklaring is in 2007 grondig hersien
en verbind aan die waardes van die Seisoen van
Luister. In ‘n kerk wat deur soveel kragte uitme
kaargeskeur kan word, is my gebed dat ‘n fokus
op ons gemeenskaplike roeping in Afrika ons soos
goeie gom hegter aan God en mekaar sal bind.
l Danie Mouton is een van die predikante van
die NG Gemeente PE Hoogland in Port Elizabeth
en skriba van die Sinode van Oos-Kaapland. Skryf
gerus in vir sy gereelde eNuus by skriba@ngkok.
org vir Oos-Kaaplandse nuus en vars teologiese
perspektiewe.

‘
‘

Die roepingsverklaring van
2002 het ons bewus gemaak van
ons konteks. Skielik het ons begin
praat van Afrika, van die nood en
pyn van Afrika, van die genesing
van Afrika.

Beter in staat om kompleksiteit
te hanteer
Die gesprek oor homoseksualitet is enersyds ge
dryf deur die behoefte om aan tydlose beginsels
vas te hou. Hoe graag ons ook al deernisvol met
mense rekening wil hou, die Skriftuurlike waar
heid gee die deurslag.
Andersyds het die debat ‘n tweede, nuwe motief
na vore gebring: die waarde en waardighed van
elke indiwidu in die oë van God. In die kompromis
besluit is die liefde van God trinitaries begrond, en
as die enigste grondhouding in die kerk geneem.
Identifikasie met die lot van gemarginaliseerdes
is belangrik. Die gelykwaardigheid van mense is
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Die roepingsverklaring is in 2007
grondig hersien en verbind aan die
waardes van die Seisoen van Luister.
In ’n kerk wat deur soveel kragte
uitmekaargeskeur kan word, is my
gebed dat ’n fokus op ons gemeenskaplike roeping in Afrika ons soos
goeie gom hegter aan God en
mekaar sal bind.

’

In gesprek oor Skrifgesag

P

Andries Cilliers

Die vloeibaarheid van ons interpretasie
van die Skrif
By alle waardering vir die respek wat hierdie
standpunt vir “die Skrif” bybring, moet ’n mens tog
kritiese vrae ook stel.
Die eerste is: Al sou “die Skrif” ’n vaste baken
wees, is ons interpretasie van “die Skrif” dit? Enig
iemand wat selfs net ’n bietjie van die geskiedenis
van die kerk se interpretasie van die Skrif weet, of
van die manier waarop gelowiges in verskillende
kontekste die Skrif verskillend vertolk, weet dat
alles in ons interpretasie inderdaad vloeibaar is.
Daar is doodeenvoudig nie ’n helder eenstem
migheid wat ons toelaat om enige spesifieke
interpretasie van die Skrif as absoluut te beskou
nie.
Die tweede vraag is: Maak mense nie dalk hulle
interpretasie van die Skrif belangriker as die Skrif
self nie? In ’n gesprek aan ontbyttafel hoor ek ’n
dominee by die sinode sê: “As die Bybel só ver
tolk moet word, sal ek maar liewer my Bybel in
handig.” Waar lê die gesag werklik vir iemand wat
dít sê?
Derdens: Misken hierdie standpunt nie dat alle
interpretasie van die Skrif eintlik maar ’n vertaling
en ook ’n seleksie is wat uit die Skrif gemaak word
nie? Sekere dinge word beklemtoon, ander word
op die agtergrond geskuif; sekere dinge word re
delik direk oorgeneem, ander word “verduidelik”
sodat dit sin kan maak in ons konteks. Mense kan
hard protesteer teen die hermeneutiese skuiwe
wat gemaak word om die duiwel as letterlike per
soonlike Bose weg te verklaar, of om die tekste
oor homoseksualiteit anders te vertolk – maar die
werklikheid is dat hulle self soortgelyke herme
neutiese skuiwe oor ander sake maak.

anta rei – alles vloei – het die ou Griekse
filosoof Heraklitus eeue gelede gesê. Geen
mens kan heeltemal konsekwent met dié
gedagte saamleef nie. Iewers soek ons ’n vaste
punt, iets wat soos ’n paal bo water staan; iets wat
“absoluut” is in die see van relatiwiteit; iets wat
kan dien as helder baken in die skemer waarin alle
dinge dreig om grys te lyk.

Die behoefte aan ‘n vaste
absolute baken in die Skrif
Dit het ons by die pas afgelope Algemene Sinode
weer beleef – veral in die manier waarop die Skrif
hanteer is in die debat oor homoseksualiteit en
oor die bediening van bevryding.
Aan die een kant was daar diegene vir wie die
Skrif die vaste baken is. Die Skrif sê dat homosek
suele dade sonde is – dus ís dit sonde. Die Skrif
getuig van die bestaan van die duiwel as ’n per
soonlike bose wese – dus bestáán die duiwel. Dit
maak nie saak wat die mense se behoeftes of werk
likheidsbeskouing deesdae is, of wat die weten
skap sê nie. Die Skrif het gepraat, en daarmee is
die saak afgehandel. Om nog verder te redeneer,
beteken eintlik dat jy nie regtig voor die gesag van
die Skrif wil buig nie.
Dit word nie hardop in debatte gesê nie, maar
jy kry tog die aanvoeling dat daar sommige is wat
reken: Wie aan die Skrif torring, se geloof kan nie
heeltemal suiwer wees nie.
Jy wonder: Sit daar in die erns, soms amper
driftigheid waarmee mense hierdie standpunt
verdedig, nie ook ’n bietjie angstigheid nie? As
ons onseker raak oor die Skrif – of selfs net oor die
interpretasie van die Skrif oor sekere belangrike
sake – dan is ons terug by Heraklitus: alles vloei.

Die soeke na hedendaagse integriteit
Daar was ook mense wat sterk klem gelê het daar
op dat die Skrif ’n menslike boek is en dat ons die
menslikheid daarvan ernstig moet opneem.
Vir hulle beteken dit dat die werklikheidsbe
skouings en die etiese oordele wat uit die Skrif
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na vore kom, nie noodwendig bindend is vir die
hedendaagse gelowige nie. Die kerk moet in sy
etiese besluitneming ook uit ander bronne put.
Dit wat die wetenskap vir ons oor homoseksua
liteit sê, of die feit dat verskynsels wat vroeër as
demoniese besetenheid beskou is tans as psigolo
giese versteurings gesien word, beteken dat ons
ook ánders moet kyk na dit wat die Skrif oor hier
die dinge sê.
In die debat oor die bediening van bevryding
is byvoorbeeld meermale verwys na die verskil
tussen die werklikheidsbeskouing van die post
moderne mens en die premoderne werklikheids
beskouing wat in die Bybel veronderstel word.
Die indruk is geskep dat die postmoderne mens
gewoon nie meer (met integriteit) in die bestaan
van demone of ’n persoonlike duiwel kan glo nie.
Op dieselfde manier is in die debat oor homosek
sualiteit, dikwels na “die wetenskap” as ’n tweede
bron van insig in ons etiese besluitneming
verwys. In dié debat is die behoeftes van gay
mense meermale gestel as ’n norm vir ons etiese
besinning.

opsigte armer is in ons insig in die Bose as wat
Paulus of Jesus was? Ons hedendaagse insigte
staan immers ook nie buite die vloeibaarheid
van alle dinge nie.

Die noodsaak van egte luister
in gesprek met mekaar

Die uiteenlopendheid van
werklikheidsbeskouings
Ook hier kom vrae na vore.
¦ Is dit wat “die wetenskap” sê, werklik so eenduidig en helder, veral as dit kom by ’n in
gewikkelde kwessie soos homoseksualiteit?
¦ Is gay mense se behoeftes so eenders dat ons
dit op ’n eenvoudige manier as argument kan
gebruik? (Sou dit byvoorbeeld moontlik wees
dat daar gay mense is wat nie ’n behoefte
daaraan het dat hulle gay-wees deur ander
mense aanvaar moet word nie?)
¦ Is die postmoderne mens se werklikheidsbeskouing werklik so eenvorming dat gesê kan
word waarin so ’n mens kan glo of nie kan glo
nie?
¦ Kan “die wetenskap” hoegenaamd gebruik
word om ’n argument oor die bestaan of niebestaan van die duiwel te beklink?
¦ Kan ons eenvoudig aanvaar dat die postmoderne mens se werklikheidsbeskouing – as dit
op die een of ander manier saamgevat word
tot ’n eenheid – noodwendig vir ons ’n beter
insig gee in die aard van die Bose as wat die
Bybelse werklikheidsbeskouings dit doen? Of
is dit dalk net moontlik dat ons in sommige

7

Die gevaar van die eerste standpunt is vir my dat
ons so seker is dat ons reeds die antwoord in die
Skrif het, dat dit ons onthef van die verantwoorde
likheid om te luister na insigte wat uit ons heden
daagse konteks na vore kom. Ons is inderdaad
só seker van ons insig dat ons ook nie eers meer
regtig na die Skrif hóéf te luister nie. Ons ge
bruik bloot die Skrif om ons bestaande insigte te
verdedig.
Die gevaar van die tweede standpunt weer is
dat ons só oop is vir die hedendaagse konteks dat
ons dit wat in die Skrif vir ons vreemd voorkom,
by voorbaat uit die gesprek uitskakel. Ons kan dan
nog net vir die hedendaagse mense dit sê wat
hulle in elk geval reeds weet. Ons luister nie meer
eg na die Skrif nie, en ons neem nie meer werklik
deel aan die hedendaagse gesprek nie. Ons word
’n eggo van die “postmoderne mens".
Die vraag is of daar ’n ander pad is. Die ant
woord, lyk dit my, lê juis in die gesprek. Dit lê in die
vaardigheid om so goed te luister as wat jy kan:
Om na die Skrif in sy vreemdheid te luister – nie
net om te hoor wat jy reeds dink nie, maar juis om
uitgedaag te word om ánders te dink.
Ons uitdagings is om te luister na die stemme
uit ons konteks – nie net om so goed as moontlik
’n eggo daarvan te wees nie, maar om eg met die
wêreld waarin ons leef in gesprek te bly.
In die vloei van alle dinge, kom ons nie los van
ons afhanklikheid van die Gees waardeur die
Woord tot ons spreek as die lewende stem van
God nie. Ons hoor die Woord nooit anders as met
ons eie ore nie, gevorm deur ons eie konteks. Juis
dáárom is dit so noodsaaklik dat ons sáám na
die Woord sal luister, verlos van die waan dat die
absolute eenvoudig vir my as enkeling soos ’n paal
bo water kan staan. Ons hoor té voorlopig en on
volkome! Sáám hoor ons egter voldoende ‑ sodat
ons kan leef, glo en dien.
l Andries Cilliers is een van die predikante van die
NG Gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark in die
Sinode van Wes-Transvaal en ’n bekende skrywer. Sy
nuutste boek is God se wil en ek by Lux Verbi.BM.

Geloofsonderskeiding
in Skrifgesag
promiskue gays volledig as lidmate, ampsdraers
en leraars in die kerk welkom moet wees.

Hermeneutiek van verligting
Marius Nel

Die tweede verslag het aangevoer dat geen
homoseksuele verhouding ooit God se wil kan
reflekteer nie.
Die hermeneutiek onderliggend aan dié verslag
is ’n sogenaamde hermeneutiek van verligting.
Volgens dié hermeneutiese uitgangspunt is daar
met die historiese neerslag van die openbaring
van God se wil in die Skrif (spesifiek die Ou en die
Nuwe Testament) enkele etiese en teologiese sake
wat duidelik verander en verbreed is (byvoorbeeld
die besnydenis ná die doop en Jesus se uitsprake
oor moord).
Ander sake, soos die Ou-Testamentiese afkeer
van homoseksuele gedrag, word egter steeds in
die Nuwe Testament gehandhaaf. Die gevolg is
dat dit as die tydlose refleksie van God se wil ge
neem moet word. Die kerk moet daarom kyk wáár
die Lig mettertyd oor die hele spektrum van die
Skrif geval het. Daarom het die kerk volgens die
verslag geen ander keuse as om homoseksuele
verhoudings af te keur nie.

Dowwe spieëls

P

aulus was reg. Ons ken God se wil slegs ge
deeltelik, want ons sien Hom net soos ’n
wasige refleksie in ’n dowwe bronsspieël
(1 Kor 13:12).
Selfs met die verligting deur die Gees, die gawe
van die Nuwe Testament en byna twee millennia
se nadenke, sien ons in die hede steeds slegs ’n
raaiselagtige beeld van God en sy wil. Dikwels kyk
ons as ’t ware in verskillende spieëls, deurdat ons
die Skrif uiteenlopend lees. So verdiep die raaisel
van God se wil nóg verder.
Tydens die afgelope Algemene Sinode het twee
uiteenlopende verslae as dowwe spieëls gedien
wat God se wil oor homoseksualiteit totaal verskil
lend reflekteer het.

Hoe dof is ons spieëls?

Gereformeerde hermeneutiek
Die eerste verslag het gepleit vir die aanvaarding
van homoseksuele verhoudings van liefde en trou
as ’n ware refleksie van God se hart.
Onderliggend aan dié verslag is ’n sogenaamde
gereformeerde hermeneutiek wat tussen die
skopus en die periferie van die Skrif onderskei.
Hiervolgens het nie alles wat in die Skrif staan,
dieselfde gesag nie. Die kerk moet uit die skopus
– daar waar die Lig gefokus is – leef. Die verslag
neem Jesus en sy uitlewing van die liefdesgebod
op ’n inklusiewe wyse teenoor alle gemarginali
seerdes, as die skopus wat die kerk se bediening
behoort te bepaal. Daarom het dit gevra dat nie-
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Onderliggend aan die twee verslae is ’n diep
gaande teologiese verskil oor hóé dof (of indirek)
die Skrif, as spieël van God se wil, werklik is.
Kan ons hoegenaamd ons postmoderne leef
wêreld in die Skrif herken, of het die tydsverloop
nie veroorsaak dat ons weinig, indien enige, riglyne
oor huidige gebruike (soos gewettigde homosek
suele huwelike) daarin kan raaksien nie?
Omgekeerd moet ons vra of ons nie maar net
besig is om dit wat helder in die Skrif is, doelbe
wus te verdof nie? Sou Paulus nie net vandag bloot
ander woorde as dié in sy briewe gebruik het om
steeds alle vorms van homoseksuele verhoudings
te veroordeel nie?

Soos met alle spieëls, bevat die twee verslae
beide bepaalde defekte wat ons blik op God ver
dof.
Die eerste verslag wat Jesus se aanvaarding
van almal (gays ingesluit) as skopus neem, neem
byvoorbeeld nie genoegsaam in ag dat Jesus wél
sommige mense uit die koninkryk van God uit
gesluit het nie (Matt 23:13-39). Dit onderskat die
vernuwende gerigtheid van Jesus se omgang met
sondaars (Joh 8:11).
Die tweede verslag bring weer die vraag na vore
watter etiese sake werklik met die voortgaande
openbaring, soos dit in die Skrif neerslag ge
vind het, verander en verdiep het. Is daar werklik
vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament ’n
verandering ten opsigte van slawerny, maar nie
ten opsigte van homoseksualiteit nie? Dit is ook ’n
vraag of ons konsekwent volgens dié hermeneu
tiese sleutel handel in die hantering van alle etiese
sake (byvoorbeeld ten opsigte van egskeiding)?

Om geloofsonderskeidend in mekaar
se spieëls te kyk
Die waardes onderliggend aan die Seisoen van
Luister dui vir ons ’n ander weg aan, ’n weg van
geloofsonderskeiding sáám met mekaar.
Dit is ’n weg waarop ons sal moet leer om in me
kaar se spieëls te kyk deur waarlik leerbaar te wees
– leerbaar deurdat ons daadwerklik sal streef om
’n grondige hermeneutiek te ontwikkel.
Dit is ’n hermeneutiek wat nie net ons eie
wêreldbeeld in die Skrif weerkaats nie, maar ’n
grondige hermeneutiek waarmee ons alle etiese
sake (egskeiding én homoseksualiteit) konse
kwent kan benader.
Dit is ’n hermeneutiek wat aan beide die histo
riese ontwikkeling én die skopus van die Skrif reg
laat geskied (vergelyk in dié verband NT Wright se
hermeneutiese aanslag om die Skrif as ’n opvoe
ring met vyf bedrywe te lees).
Ons sal dié weg nie net met wedersydse ver
troue moet bewandel om God se wil in die Skrif te
kan onderskei nie. Ons sal ons reisgesprek ook met
wedersydse deernis en openheid moet voer ‑ nie
net teenoor gays nie, maar ook teenoor diegene
wat fundamenteel van ons verskil (hetsy pro- of
anti-gay huwelike). Dis die weg wat die kerk by
Hartenbos begin bewandel het. Dit is ’n weg waar
oor ons oplaas aan God rekenskap sal moet gee
wanneer ons Hom eendag nie meer indirek in ’n
dowwe spieël sien nie, maar direk, van aangesig
tot aangesig.
l Marius Nel is een van die predikante van die NG
Gemeente Doornpoort in die Noordelike Sinode. Hy
is ’n konsultant van die Projek vir Gestuurde Gemeentes in Pretoria.

Ons kyk moeilik by ons eie refleksie verby
Daar is ’n verdere probleem met spieëls. Hulle
is nie net dof nie. Hulle weerkaats ook net die
kyker se beeld. Sowel die dialogiese debat, as die
verslae, het dit duidelik gemaak dat dit byna on
moontlik is om verby ons eie weerkaatsings in die
Skrif te kyk.
Die pogings om deur die benutting van die ge
netiese wetenskap, sielkunde en selfs persoonlike
getuienisse die helderheid van die twee herme
neutiese spieëls te verbeter, het grootliks slegs
ons eie verskillende weerkaatsings in die Skrif net
nóg helderder gemaak. Ons sien doodgewoon
wat ons wil sien!
Is daar ’n derde weg, ’n weg wat hart en kop,
mense en tekste, gister en vandag, reinheid en
liefde, op ’n verantwoorde wyse rondom ho
moseksualiteit bymekaarbring?
Ja, daar is een, maar dis nie ’n maklike een nie.
Die Sinode het immers koers gekies tussen die
simplistiese uiterstes van die schilla van libera
lisme (die Skrif keur gay-verhoudings af, maar ons
verskil van die Skrif ) en die charibdis van funda
mentalisme (ons hoef nie die Skrif in konteks te
lees nie, want alle gay-verhoudings word glashel
der daarin afgekeur).

‘

Die pogings om deur die benut
ting van die genetiese wetenskap,
sielkunde en selfs persoonlike getuie
nisse die helderheid van die twee
hermeneutiese spieëls te verbeter,
het grootliks slegs ons eie verskillen
de weerkaatsings in die Skrif net
nóg helderder gemaak.
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T

Nelis Jansen van Rensburg

Diversiteit en diskresie
kenmerk nou die NG Kerk

ydens die Algemene Sinode van 2007 het die
verskuiwing van debat na dialoog in kerklike
vergaderings verdere betekenis gekry.
Debatvoering in vergaderings veronderstel ’n
opstelling van standpunte téénoor mekaar, met
’n meerderheidsbeslissing aan die einde. Die
gehalte van luister na mekaar in hierdie debatte
oor die jare was egter nie goed nie.
Die vermoede is ook dat die mate van oorreding
wat in sulke debatte plaasvind klein is. Sulke de
batte en besluite ontknoop selde die problema
tiek wat tot die debat aanleiding gegee het. Die
mag van die meerderheid werk gewoonlik op ’n
dwingende wyse, en versterk meesal net die onge
mak van die “verloorders” in die stryd.

Dialogiese benadering tot kerkwees
In ‘n dialogiese proses, daarenteen, word ver
onderstel dat gesprek gevoer word met die oog
daarop om eerlik na mekaar te luister. Só ontwik
kel begrip vir ander se standpunte en menings.
Die gespreksdeelnemers neem die verskillende
kontekste van die ander deelnemers in ag.
In die Seisoen van Luister het ons geleer dat daar
onder andere vier waardes is wat in gesprekke
moet funksioneer, voordat daarop aanspraak ge
maak kan word dat eg geluister is: leerbaarheid,
vertroue, deernis en openheid.
Alles dui daarop dat ’n dialogiese benadering
beter met ons gereformeerde verstaan van die kerk
te rym is. Gereformeerdes verstaan dat die kerk ’n
hermeneutiese gemeenskap is. Dit beteken dat ons
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glo dat die Bybel slegs in die ryke en volle gemeen
skap van die één katolieke kerk gelees behoort te
word – binne die wonderbare en komplekse koinonia waarvan die Nuwe Testament praat.
Uiteenlopende ervarings en lewenskontekste
help ons om mekaar te verryk en onderling te kri
tiseer, ter wille van beter begrip van die teks en
die saak voor hande (Neem, lees! Hoe ons die Bybel
hoor en verstaan. Dirkie Smit. 2006, Lux Verbi.BM:
Wellington, p108). Deelhebbers aan die kerkver
band moet mekaar vertrou dat die Here juis die
ander lede van die verband aan hulle gegee het
met die oog op ’n beter verstaan van sy wil.
Om meerdere vergaderings as regulerende,
reëlmakende en heersende entiteite te verstaan,
strook nie noodwendig met ’n gereformeerde
kerkbegrip nie.
Meerdere vergaderings gee uitdrukking aan
die verband wat daar tussen kerke is. Dié ver
band bestaan uit ooreenkomste wat tussen die
kerke bereik is. Hierdie ooreenkomste word in
belydenisskrifte en kerkordes verwoord, en ook
in die besluite van die meerdere vergaderings.
Die bedoeling is nie dat die verband aan die kon
stituerende kerke voorskryf wat geglo of gedoen
moet word nie. Dit is eerder so dat besluite wat
geneem word, op die ooreenkomste tussen die
kerke berus. Dié ooreenkomste wat die verband
konstitueer, is sake soos wat ons van God glo, van
verlossing, die kerk, sakramente en van die lewe
voor God.
Die leiding van die Gees en die Woord word
telkens gesoek deur binne die verband deeglik
na mekaar te luister. Dialogiese luister neem egter
niks weg van die intensiteit van verskille nie.

Ooreenkoms om diversiteit
te akkommodeer
Die dialogiese benadering van 2007 se Algemene
Sinode het juis tot ’n besluit gelei waaroor die
verteenwoordigers van die samestellende kerke

grootliks kon saamstem.
Alhoewel die bydraes van die sprekers oor
homoseksualiteit van hoogstaande kwaliteit was
en van grondige navorsing en deurdagtheid ge
tuig het, het die debat steeds beweeg na ’n punt
waar twee teenoorstaande standpunte vir ’n meer
derheidsbeslissing opgestel was.
Sinodegangers se gesprek die aand vóór die
onderwerp van homoseksualiteit aan die orde
gekom het, het egter ’n groot rol gespeel. Tóé is
reeds ooreengekom oor die waardes wat tydens
dié moeilike en intense debat sou geld. Die gewil
ligheid tot dialoog het toe reeds geblyk. Tydens die
voorafgesprek is die koste van ’n stereotiperende
en kwetsende debat verreken, en besluit dat die
gelowiges op die sinode nie bereid was om die in
tegriteit van hulle leerbaarheid, deernis, vertroue
en openheid te kompromitteer nie.
Dié dialogiese benadering het uiteindelik aan
leiding gegee tot ’n bereidheid om die diversi
teit van standpunte in die kerk as ’n werklikheid
te aanvaar en in ’n besluit te akkommodeer. Die
ordevoorstel tydens die debat oor homoseksua
liteit dat dié kwessie na ’n kommissie verwys
moet word, het onder meer gelui: “Die Algemene
Sinode wys ’n kommissie aan (die 10 moderators
van die sinodes) om alle voorstelle wat tans in die
vergadering ter tafel is, te bestudeer met die oog
op die versoening van idees en die bestuur van
diversiteit.”
Die bestuur van diversiteit beteken dat diegene
wat in ‘n debat teenoor mekaar staan, mekaar se
erns hoor; dat hulle respek en deernis vir mekaar
het; en dat hulle oop genoeg vir mekaar is om te
weet dat hulle aan die persone met teenoorstaan
de standpunte ruimte wil laat om hulle mening te
huldig, selfs al was dit moontlik om by wyse van ’n
meerderheidstem hulle sin te kry.
By dié sinode was dit ook so: Oor die punte waar
oor daar verskille was, is besluit om die diversiteit
wat in die kerk bestaan, as ’n gegewe te aanvaar.
Oor homoseksualiteit het ons immers al lank met
mekaar gepraat, en kon mekaar nie oortuig nie.

Ruimte vir diskresie
Die kerk het met hierdie besluit ’n monumentale
tree gegee weg van die regulering van die totale
lewe en die vestiging van homogeniteit. In plaas
van regulering het die kerk ruimte gelaat vir die ak
kommodering van verskillende standpunte – soos
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onder andere om in die toepassing van die besluit
oor homoseksualiteit diskresie aan kerkrade te
gee.
Kerkrade se reg om só oor sake te besluit, word
natuurlik nie in die eerste plek deur die Algemene
Sinode of enige ander meerdere vergadering aan
hulle verleen nie. Kerkrade het in elk geval hierdie
reg. Met ander kerke (lees sinodes) kom hulle
weliswaar ooreen om sekere funksies by die meer
dere vergaderings te laat setel.
Gevolglik is die diversiteit in denke van lidmaat
tot lidmaat, van gemeente tot gemeente en van
sinode tot sinode ’n werklikheid. Ons leef immers
in ’n komplekse wêreld waarin mense die werk
likheid van God en die wêreld verskillend beleef
en interpreteer.
Die Algemene Sinode se besluit oor homosek
sualiteit verwoord die punte van ooreenstemming
wat wél bestaan. Dit laat egter ook ruimte vir ge
meentes om dit waaroor hulle moet besluit, met
diskresie verskillend van mekaar te hanteer. Daar
om gaan gemeentes heel moontlik verskillende
besluite oor homoseksualiteit neem. Gemeentes
is immers toegerus om self onderskeiding aan die
dag te lê.
In sommige gemeentes gaan homoseksuele
mense in vaste verhoudings op kerkrade verkies
word, en in ander nie. Dit is die presiese bedoeling
van die besluit van die sinode. Diversiteit word
erken en omarm. Soos gemeentelike eredienste
verskil, gaan gemeentes ook oor etiese kwessies
van mekaar verskil.
Die nuwe handboek vir die erediens maak juis
voorsiening vir ’n verskeidenheid liturgieë. Hier
mee word die verband versterk eerder as verswak.
Die duisende sake waaroor ons spontaan saam
stem, bind ons só stewig aan mekaar, dat dit on
nodig is om mekaar met dwang aan sake te bind
waaroor ons verskil, sake waarvoor die verskillen
de kontekste waarin ons leef ruimte vir eiesoor
tigheid vra.
Hierdie benadering skep nuwe opwindende
moontlikhede ten aansien van die eenheid van
die kerk. Eenheid beteken dus nie noodwendig
homogeniteit nie, maar berus op ooreenkomste
van fundamentele aard, met ruimte vir verskeiden
heid.
l Nelis Jansen van Rensburg is een van die pre
dikante van die NG Gemeente Welgemoed in die
Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland. Hy is die voorsit
ter van die Taakspan vir die Seisoen van Luister.

D

Chris van Wyk

Van instituut tot beweging:
konsultasie in kerkverband

ie dae is verby dat ’n meerdere vergade
ring soos die Algemene Sinode bymekaar
kom, voorbereide verslae tot bindende
besluite verteer en hulle ex cathedra op alle minde
re vergaderings van die kerk in sinodes, ringe en
gemeentes afdwing.
Die NG Kerk het ’n beduidende skuif na konsul
terende prosesse gemaak. Dit was die geval in die
aanloop tot die Algemene Sinode 2007, sowel as in
die afloop daarná in die verhouding met sinodes,
ringe en gemeentes.
Dié skuif is duidelik sigbaar in die wye konsulta
sie wat gevolg is met die totstandkoming van die
verskillende verslae. Dink maar net aan die same
stelling van die lede van die taakspan oor homo
seksualiteit en hulle werkswyse, die wyse waarop
die taakspan vir teologiese opleiding kennis ge
neem het van nuwe wetgewing rondom tersiêre
onderrig, en die integrale deel wat konsultasie in
die ekumeniese verklarings rondom geweld en
misdaad gespeel het.
Konsultasie met gemeentes vorm nou ’n in
tegrale deel van die voortgaande proses van
kerkhereniging wat ná die Algemene Sinode in
sinodes gevolg gaan word (soos trouens ook al
by die vorige Algemene Sinode in 2004 die geval
was).
Hierdie manier van doen verteenwoordig ’n in
siggewende ontwikkeling in die wyse waarop die
NG Kerk-verband funksioneer.

Gemeentes as deelnemende vennote
Konsultasie van ander kerke op ekumeniese vlak is
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natuurlik al lank die aanvaarde manier van doen.
Die selfstandigheid van die deelnemende partye
vereis dit. Die konsultasie van mindere vergade
rings van die kerk, daarenteen, meer spesifiek van
gemeentes, is relatief nuut. En dit verteenwoordig
nie net ’n nuwe manier van doen nie, maar ook ’n
nuwe verstaan van die kerkverband.
Die taal van die besluite oor kerkhereniging
weerspieël hierdie nuwe verstaan. Dit is die taal
van onderhandeling en konsultasie, byvoorbeeld:
l Die Algemene Sinode versoek die sinodes om
die Achterberg II-dokumente, saam met die be
sluite van die Algemene Sinode van 2004, aan ge
meentes deur te gee vir bespreking en kommen
taar. Klem word daarop gelê dat hierdie fase slegs
vir konsultasie, bespreking, insette en kommen
taar is.
l Die Algemene Sinode dra dit aan die modera
men op om, in die lig van die kommentaar en in
sette van gemeentes, asook die besluite van die
Algemene Sinode 2004, met die ander drie kerke
te onderhandel oor konkrete voorstelle aan kerk
rade en gemeentes van al vier die kerke. Uitiende
lik word dié voorstelle ook voorgelê aan gemeen
tes vir besluitneming.
Wat ’n mens hierin raaksien, is dat gemeentes se
reg om oor hulle eie werk te besluit, erken word.
Die wesenlike rol van gesamentlike gesprek en
besinning op alle vlakke word in ag geneem.
Dit sal ook die geval wees in die wyse waarop
approbasie of goedkeuring van die uiteinde
like besluite sal werk. Om die waarheid te sê, die
terugvoer van die mindere vergaderings van die
kerk word nou ’n integrale deel van die konsulta
sieproses van die Algemene Sinode met ander
Algemene Sinodes. Gemeentes word ál meer as
deelnemende vennote beskou, eerder as ontvan
gende kliënte.

Interafhanklike netwerke
Daar is filosofiese redes vir dié beweging. Teenóór
’n eensydig-meganistiese, hiërargiese verstaan

van die wêreld as vrug van die moderne tyd ná
die Aufklärung, het ’n ál groter besef van die in
terafhanklikheid van dinge na vore getree. Eddie
Gibbs en Ian Coffey in Church Next dui daarop dat
as gevolg van dié besef, wêreldwyd ’n skuif van
hiërargiese institute na begeleide (apostoliese)
netwerke na vore gekom het. Kerke raak méér
en méér netwerke van verhoudings waar stories,
bronne en hulpmiddels gedeel word, insigte uit
geruil en van mekaar geleer word.
In só ’n “learning organisation” is die fokus
die stimulering van uitkringende en kreatiewe
sáám dink en sáám doen, en nie die beperking
en versmoring daarvan deur reëls wat hiërar
gies afgedwing word nie. Waardes is dit wat die
rigtinggewende basis word en die verbeelding
aangryp, en nie presiese voorskrifte wat die ver
beelding inperk nie.
’n Skuif soos hierbo beteken ook dat generie
se gemeentes, waar almal dieselfde dinge op
dieselfde wyse gedoen het, verander word na
inkarnerende gemeenskappe waar die evangelie
op unieke maniere vir spesifieke gemeenskappe
ingeklee word. Dit beteken dat daar meer in ge
meenskappe met die evangelie inbeweeg word,
as wat mense uit die gemeenskappe uitbeweeg
na ’n alternatiewe eilandsituasie (beweeg van “in
vitation to infiltration” – Gibbs & Coffey).
Dit resultaat is dat van die blote instandhou
ding van die instituut – wat baie keer ’n oorlewe
ringsmodus tot gevolg het – oorbeweeg word na
die evangelisering van die gemeenskap (met an
der woorde na ’n missionale modus). Geen won
der dat die Algemene Sinode ook aangekondig
het dat in 2010 met ’n Seisoen van Evangelisasie
begin word nie, want dít is in ooreenstemming
met dié ontwikkeling.

weeglikheid en aanpasbaarheid is, wat ’n groter di
versiteit op grondvlak waar gelowiges met plaaslike
gemeenskappe in kontak kom, moontlik maak.
Op formele vlak kan die kerk as ’n instituut (en
ná die Reformasie as verskillende denominasies)
beskryf word, waar ’n sterk hiërargie van gesag
gewoonlik in terme van leer en lewe gehandhaaf
word.
Die wyse waarop die Algemene Sinode in die
verlede gefunksioneer het, met die baie groot
klem op kommissies en kerkordelike artikels en
reglemente, en die toesig dat die ordereëls nouge
set nagekom is, het baie gedoen om die NG Kerk
se gestalte as instituut te bevorder. Dit het daar
voor gesorg dat daar eenvormigheid in openbare
standpuntinname en in leer en lewe in gemeen
tes kon wees, maar dit kon nie die diversiteit van
plaaslike kontekste genoegsaam verreken nie.
Dit wil egter nou voorkom of die kerkverband
in die NG Kerk besig is om te ontwikkel tot ’n in
teressante kombinasie van instituut en beweging.
Dit word geïllustreer deur die klem wat verskuif
het van hiërargiese besluite (wat sonder enige in
set deur mindere gestaltes van die kerk uitgevoer
moes word), na konsulterende prosesse (waar die
insette van die mindere gestaltes van die kerk ’n
integrale deel van die uiteindelike ooreenkomste
en besluite uitmaak).
Dit beteken nie dat die rol van die instituut
heeltemal tot niet gemaak is nie. Die instituut van
die NG Kerk, veral in die meerdere vergaderings,
bly nog die plek waar insette saamgevoeg en
gekoördineer word en in onderhandelings met
die ander kerke verder geneem word.
Bogenoemde veroorsaak egter dat die kerkorde
byvoorbeeld ’n tweede-orde dokument word wat
die veranderinge en besluite binne die kerk – ook
op grond van die insette van gemeentes – reflek
teer, saamvat en bestuur. Dit kan telkens verander
word om nuwe ontwikkelinge te akkommodeer.
Daarom het die Algemene Sinode van 2007
hulle vergadering met die roepingsverklaring en
-verbintenis van 2002 en 2004 begin.
Die eerste deel van die vergadering het ge
fokus op die temas van roeping, identiteit en ver
houdings vóórdat die temas van administrasie en
bestuur aan die orde gekom het (waarvan die kerk
orde en reglemente ’n integrale deel vorm). Soos
by die vorige twee sinodes, is wéér afgesluit met ’n

Die kerk as instituut én as beweging
Teologies gesproke wil dit lyk asof met die voor
gestelde konsultasieproses gemeentes in die
kerkverband weer herontdek word as geskenk
van die Here aan die wêreld, as die primêre draers
van die evangelie (1 Tim 3:15). Dit verander die
wyse waarop die kerkverband funksioneer redelik
ingrypend.
Kerkwees het tradisioneel verskillende gestaltes.
Op informele vlak kan die kerk beskryf word as ’n
beweging van gelowiges wat hulle geloof sáám
uitleef. Die waarde hiervan is dat daar groter be
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Wanneer ’n kerk se kultuur
begin verander ...
Frederick Marais

Dit is dikwels die ongeskrewe dinge wat
nuwelinge óf aantrek óf wegstoot. Wat vir hulle in
die sisteem nuut is, is byna asof dit op ons voor
koppe geskryf staan. Hulle sien dit in alles wat ons
doen. Vir ons wat binne die sisteem is, is dit dikwels
’n verrassing as hulle ons daarmee konfronteer.

Leiers beliggaam organisasiekultuur

E

k het nog selde so moeilik aan iets geskryf
soos hierdie artikel. Ek dink dit het alles te
make met die onderwerp.
Om te skryf oor die kultuur van die organisasie
waarvan jy deel is, is byna so futiel as om vir ’n vis
te vra om oor water te skryf. En tog glo ek moet ek
maar probeer, want ek is oortuig dat ons tans ge
tuies is van ’n kultuurverandering in die NG Kerk.
Ek gaan dit probeer doen aan die hand van dit wat
by die afgelope Algemene Sinode gebeur het. Om
eerlik te wees, eintlik dit wat gebeur … en nie ge
beur het nie.

Organisasiekultuur is lewenswandel
Kultuur is daardie onsigbare en dikwels ongeskrewe
“ooreenkoms van gedragsreëls” wat aan mense in
die organisasie voorskryf oor hóé dinge gedoen
word, en met watter gesindheid.
Dit is hierdie hóé waarna Paulus in Filippense
verwys wanneer hy die gemeente aanmoedig om
hulle “lewenswandel” in ooreenstemming met die
Evangelie te bring (Fil 1:27).
Organisasiekultuur is lewenswandel. Dit word
uitgedruk in die taal wat ons gebruik, asook die
gebruike, denkpatrone, voorskrifte en gesindhede.
Sommige van hierdie ooreenkomste skryf ons neer
in belydenisskrifte en kerkordes. ’n Groot deel van
die organisasiekultuur is egter ongeskrewe, en
daarom so moeilik om te verander. Ek dink dit is
ons gesukkel met die organisasiekultuur wat ons
laat besluit het om iets soos die Seisoen van Luis
ter te begin.
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Dit is hier waar leierskap so uitdagend raak. Leiers
word aangewys juis omdat hulle die kultuur van
die organisasie beliggaam.
Leiers is egter ook die meeste blootgestel aan
die kragte van die organisasiekultuur. Die oomblik
as hulle buite die ongeskrewe reëls begin optree
of teen die grense daarvan druk, kom hulle onder
skoot, word hulle verdink van kontrakbreuk, van
manipulasie, en dat hulle buite hulle mandaat op
tree. Hou hulle aan om die gedragsreëls te wysig of
anders te interpreteer, neem die druk op hulle toe.
Mense in die sisteem begin hulle verdag maak, en
selfs aktief teenwerk. Daar is ’n ou gesegde dat jy
revolusie van die kansel af kan preek en niks sal
gebeur nie, maar skuif nou net die kansel met ’n
halwe meter, en jy het ’n revolusie! Jy sal maklik ’n
kerkorde-artikel op ’n sinode verander, maar oor
tree een van die ongeskrewe reëls en jy sit met ’n
opstand!
In prosesse van verandering wat dieper as maar
net die oppervlak gaan, word leiers verrinneweer
– en dit dikwels juis deur hulle vriende wat hulle
daar geplaas het! Robert E Quinn noem dit “walk
ing naked into the land of uncertainty” in sy boek
Deep Change (Josey-Bass 1996).
Leiers wat geroep word om die kultuur van hulle
organisasies te verander, is kwesbare mense. Vra
maar vir Jeremia oor sy stryd met die valse profeet
Gananja (Jer 28). Gananja vertolk die situasie van
die ballingskap vanuit die “bekende” selfverstaan,
terwyl Jeremia ’n nuwe interpretasie probeer
gee, en daarom binne die kultuur van Israel uiters
kwesbaar is.

wat dié mense – almal lief vir hul kerk – wil besweer.
Net: ’n Mens kry die gevoel hulle weet nie heeltemal hoe hulle dit gaan regkry nie.”

Buitestanders sien ons kultuur
makliker raak
Hoe langer jy deel van die sisteem is, hoe “onsigbaarder” word die kultuur, omdat dit juis daardie
kultuur is wat jou eie gedrag en denke begin vorm.
Nuwelinge of buitestaanders sien die kultuur
die maklikste raak. Dit is soos konsentriese sirkels.
In die binneste kring is die “familie” wat die kultuur byna verpersoonlik. Die tweede kring is die
toeskouers of “besoekers”. Hulle is goed bekend
met die kultuur en neem waar hoedat die familie
die kultuur in stand hou en uitleef.
Op die buitenste kring is die “buitestanders”.
Hulle kom so nou en dan kyk na wat in die sisteem
aan’t gebeur is, en het eintlik van almal die beste
kans om hierdie “onsigbare” gedragsreëls raak te
sien. Hulle is buitestanders juis omdat hulle nie
die kultuur ken nie, of nie daarvan hou nie. Dit is
nie moeilik om te verstaan nie dat juis hulle ons
beste bondgenote in prosesse van diepgaande
verandering is.
Wanneer buitestanders begin om te vertel van
’n verandering wat hulle bespeur, moet ons ons
ore spits, want hulle neem verandering in die kultuur die vinnigste waar.
Ek het daarom gaan kyk na die wyse waarop
daar in die Afrikaanse dagpers vóór, tydens en ná
die afgelope Algemene Sinode oor die verloop van
gebeure berig is. Die volgende aanhalings vertel
die verhaal van “buitestanders” wat iets dramaties
sien gebeur het.
¦ Hoe om die Algemene Sinode te oorleef?
Woensdag 30 Mei (’n week vóór die Sinode) – Die
Burger
Neels Jackson skryf oor die komende sinode met
die duidelike boodskap: Hier kom ’n groot “ backlash”, en die geveg gaan onaangenaam wees.
¦ Stemmige sinodedag is dalk stilte voor NG
Kerk-storm
Dinsdag 5 Junie – Die Beeld
Ná die eerste dag berig Jan-Jan Joubert, dit was
verstommend rustig, maar wag maar, hier kom ’n
groot oorlog, want die verdeeldheid is diep: “Daar
is ’n geselligheid, die warmte van gemeenskaplikheid, ... (D)ie sinodegangers is welmenend en
vriendelik, maar ’n somber wolk is waarneembaar
bo die mooi sang ... ( D)ié wolk is die onenigheid
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¦ Moenie die ooms onderskat – grysheid bring
wysheid
Vrydag 8 Junie – Die Burger
Ná vier dae, berig Jan-Jan Joubert: “Dit was gister
asof die wolk van swaarmoedigheid wat sedert
Maandag net oorkant die einder gehuiwer het,
by die NG Kerk se Algemene Sinode in Boksburg
gelig het. Die konsensus wat oor die hantering
van gay lidmate bereik is, maak van die NG Kerk
een van die progressiefste kerke in die land oor
dié kwessie – en laat aan diegene wat meer behoudend voel, die ruimte om in eie gemeente vas
te hou aan die ou weë ... Moenie die ooms onderskat nie – grysheid bring wysheid.
“En as dit gaan om uitset, sou min mense kon
kers vashou by hierdie ooms. Daar is nie ’n wegglippery nie, daar is nie veel tydmors nie, op die
oog af is die mense ingelig. Die debat is van hoë
peil en persoonlike nydigheid kom soms verskuild
voor, maar dan op so ’n wyse dat ’n politieke verslaggewer soms voel dis tot ’n kunsvorm skerpgemaak!
“Trouens, laat ’n mens toegee: Waar sommige
van die teologiestudente wat hier as hulpspan
optree, redelik afwysend verwys na die ou ooms
met die grys skoene, sou jy stellig kon aanvoer die
ooms het dalk al meer oor dié sake vergeet as wat
sommige van hul kritici ooit sal aanleer.
“En hul gay-besluit wys soms kom die wysheid
met die grysheid en kan ’n klomp gryskoppe meer
oopkop wees as wat algemeen aanvaar word.
Moenie die ooms onderskat nie!”
¦ Sinode vind konsensus binne groot verskille
Saterdag 9 Junie – Die Beeld
Die dag ná die sinode skryf Jan-Jan die volgende:
“Om van Maandag tot gister in daardie vergadering
te sit, het ’n hele berg vooroordeel en vooropgestelde idees uitgedaag. Die sterkste indruk waarmee ’n
mens daar weg is, is dat dit eerlike mense is wat in
die algemeen bereid is om verrassend oopkop te
stoei met die komplekse vraagstukke van ons tyd
… Die besluit was soos die sinode: ’n verrassende en
uitsonderlike voorbeeld van mense wat konsensus
vind binne verskille omdat die wesensake van hul
kerk vir hulle belangriker is as randkwessies waar
oor niemand in elk geval die wysheid in pag het nie.

Wat ’n voorreg was dit om hierdie sinode by te
woon!”
Van vooroordeel tot waardering, van spot tot
bewondering, en dit vanuit die pen van ’n politieke
verslaggewer oor die NG Kerk wat die  afgelope
dekades – dikwels met reg – maar swaar gekry het
in die pers.

Wat het gebeur?
Ek dink die kultuur het geskuif en die buitestan
ders het dit eerste raakgesien!
Natuurlik speel leierskap ’n groot rol. Natuurlik
het die Seisoen van Luister se waardes en luister‑
vaardighede ’n groot rol gespeel.
Dit was eintlik van die begin af duidelik dat die
“lewenswandel” van hierdie Sinode anders gaan
wees as vorige sinodes, dat leerbaarheid, vertroue,
deernis en openheid die deurslag gaan gee. Die
werk van die afgelope vyf jaar het skielik bokant
die oppervlakte uitgebreek.
Daar is ook ’n ander, méér geldige verklaring.
Kultuurverandering is die werk van die Gees; dit is
’n geskenk aan ’n kerk wat deur diep waters is, wat
hulle leiers gekruisig het en wat hulleself en almal
om hulle wantrou. Ook hierdie gemeenskap van ge
lowiges is gevorm deur die werk van die Heilige Gees
wat liefde, verdraagsaamheid en deernis aan ons as
onverdiende gawe teruggegee het (Gal 5:13 ev).

Wat het ons geleer?
As die waarnemings van ’n kultuurskuif deur die
verslaggewers waar is – en ek dink dit is waar – is
die vraag: Wat gaan ons daarmee maak? Soos baie
ander kere wat ek sulke skuiwe waargeneem het,
bly die een groot vraag: Waarop gaan ons fokus?
Sal dit op die binnegevegte wees, of gaan ons in
gesprek bly met die buitestanders om ons te help
ontdek wat die Gees aan ons skenk?
Dit is die voorreg van die leierskap om ons te
help om hierdie gawe te kan ontvang, en dit wéér
en méér te beliggaam. Dit is die verantwoorde‑
likheid van ons almal om hierdie geskenk te
ontvang.
Oral waar ons kerk is – in gemeentes, ringe en
sinodale werk en in die gemeenskap – moet ons
getuies wees van die gemeenskap van gelowiges
wat by van sy moeilikste oomblikke, toe konflik en
skeuring die helderste voor hom kom staan het,
die genade ontvang het om te kies vir leerbaar‑
heid, vertroue, deernis en openheid.
l Frederick Marais is ’n gemeentekonsultant by
BUVTON wat verskeie netwerke in die NG Kerk help
ontwikkel het: Leesrooster, CFN en die Projek vir Gestuurde Gemeentes. Hy is die skrywer van die derde
Seisoen van Luister-produk: God Praat – Leef Luis‑
terryk: vir vergaderings by Bybel-Media.

Van instituut tot beweging: konsultasie in kerkverband
roepingsverklaring, nuut verwoord aan die hand
van die waardes van die Seisoen van Luister.

“Julle is my vriende”
Die idee van vennootskap en samewerking begin
dus die wyse waarop ons kerkwees verstaan ver
ander. Dit het ook bepaalde skuiwe in die mag‑
strukture tot gevolg, omdat nou in die eerste plek
nagedink word oor wáár ons wil uitkom en wát
ons wil doen, eerder as dat gepraat word oor wie
die reg het om dit te doen en hoe gevestigde be‑
lange beskerm kan word.
Van ’n ander kant gesien: Die mag wat in die
sisteem van verhoudinge ontwikkel, word nou
gebruik om die visie te dryf en nie om die geves‑
tigde belange te beveilig en besluite aan die hand
van dié belange te manipuleer nie.
Die woorde van Jesus in Joh 15:15 is van toepas
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sing: “Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie,
want ’n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen
nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat
Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend ge‑
maak het” ‑ ’n metafoor vir die wyse waarop die
verband funksioneer: vennote en vriende, en nie
base en klase nie.
Die mag van die verband is nou die mag van
verhoudings wat sinergie skep, diversiteit insluit,
gebruik en vier – tot ’n baie groter impak op baie
méér terreine in die koninkryk.
l Chris van Wyk is een van die predikante van
die NG Gemeente Somerstrand in Port Elizabeth en
assessor van die sinode van Oos-Kaapland. Hy is
skriba van die Gemeentedienste Netwerk, www.
gemeentes.co.za, en medeskrywer van die eerste
twee Seisoen van Luister-produkte: God Praat – Leef
Luisterryk: vir groepe/vir begeleiers by BybelMedia.

