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SAKEREGISTER

Voorwoord

VOORWOORD
1. WELKOMSWOORD

4. VERGADERPLEK

1.1 U word hartlik welkom geheet by die tiende
gewone vergadering van die Sinode van die NG
Kerk in Oos-Kaapland, een van die tien sinodes
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ons
sinode het 34-jaar gelede in Oktober 1973
afgestig van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes- en
Suid-Kaap).

4.1 Die Sinode vergader by die WillowsKonferensiesentrum in Marine-Rylaan, net suid
van Port Elizabeth, enkele kilometer van die
Universiteit.

1.2 Die Sinode van Oos-Kaapland is dus in haar
jeugdige dertigerjare! Mag elke afgevaardigde iets
van die dinamiek en avontuur van kerk-wees in ‘n
tyd soos hierdie beleef. Dit is ‘n besondere tyd om
die Here na te volg en getuies van Sy liefde en
trou te wees.

5. REGISTRASIEREËLINGS

4.2 Raadpleeg die ingeslote roetekaart.

5.1 Registrasie vind op Maandag 12 November
2007 vanaf 11:00 in die ingangsportaal van die
Willows-Konferensiesentrum plaas.
5.2 Kom asseblief so vroeg as moontlik (d.w.s
reeds om 11:00) aangesien u verblyf-/slaapplek
ook uitgesorteer moet word.

1.3 Die Sinode bestaan uit 13 ringe en 105
gemeentes. Sowat 260 afgevaardigdes sal die
vergadering bywoon. Ons verteenwoordig meer
as 62,000 lidmate in Oos-Kaapland.

5.3 Middagete word vanaf 13:00 bedien.
5.4 Die vergadering konstitueer stiptelik om 14:00
in die Konferensiesentrum. Die vergadering duur
tot Donderdag, 15 November, om 13:00.

2. VERANDERING AAN AFVAARDIGING

5.5 Let daarop dat die vergadering ook in die
aande in sitting is tot na 20:30.

2.1 U het hierdie sakelys van u gemeente se
kerkkantoor ontvang. Indien u om een of ander
rede nie die vergadering kan bywoon nie, moet u
dit asseblief onverwyld aan u sekundus
oorhandig.

6. AFWESIGHEID
6.1 Afgevaardigdes word versoek om alle sittings
getrou by te woon. Verlof vir afwesigheid moet
met opgaaf van redes by die Skriba / Notulekommissie aangevra word.

2.2 Ek versoek leraar-afgevaardigdes om enige
verandering aan u afvaardiging soos gepubliseer
in hierdie sakelys vooraf onder my aandag te
bring. Indien ‘n nuwe geloofsbrief voorgelê moet
word, moet u ook asseblief vooraf met my skakel.
Stuur gerus ‘n SMS na 082 9234 178 of e-pos na
skriba@ngkok.co.za.

7. RAADPLEEG DIE VERSLAG VAN
DIE ONTWERPSPAN / ORDEKOMMISSIE
7.1 Verslag A1, die Verslag van die Ontwerpspan
/ Ordekommissie, bevat baie belangrike reëlings
waarvan u ook op hoogte moet wees. Dit raak
onder andere fasette soos:
● Mediese inligting;
● Reis- en verblyfkoste (dit word vanjaar anders
hanteer as in die verlede);
● Kleredrag (gemaklik);
● Noodtelefoonnommers; en
● Tydelike kommissies.

3. VOORBEREIDING
3.1 Berei uself asseblief deeglik voor deur hierdie
sakelys met goeie aandag deur te werk. Stel uself
op hoogte met die inhoud van die dokumente,
aangesien dit as gelese beskou sal word.
3.2 Die inhoud van hierdie sakelys is baie ver
verwyder van die tradisionele sinodale verslae
waarmee baie van ons kerklik “groot geword” het!
Waar die NG Kerk tans in ‘n besondere fase van
voorbereiding vir ‘n nuwe tyd verkeer - die
perfekte storm soos die titel van ‘n resente boek
lui - sal u oplet dat baie van die dokumente ons
juis help voorberei om die Here in ‘n tyd soos
hierdie na te volg.

8. TYDELIKE KOMMISSIES
8.1 Indien u ingedeel is by een van die Tydelike
Kommissies (sien pt 22 van die Ontwerpspan se
verslag - A1) moet u asseblief seker maak dat u
die vergaderings bywoon. Sekere Tydelike
Kommissies vergader reeds vroeër die oggend
van 12 November, dit wil sê voordat die
vergadering begin.

3.3 Die Sakelys is grootliks toekoms-georiënteerd.
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Voorwoord

9. OM SAAM TE BRING

Dokumente op die Internet

9.1 Maak seker dat u hierdie sakelys saambring,
asook u Bybel, Liedboek van die Kerk, en ‘n pen.
U ontvang by registrasie ‘n lêer met skryfpapier, ‘n
naamkaartjie en stembriefies.

Hierdie volledige sakelys is
beskikbaar op die
Sinode se webblad by
www.ngkok.co.za/sinode2007

9.2 Leraar-afgevaardigdes, en ander wat ook
daaroor beskik, kan gerus die Agenda van die
Algemene Sinode 2007 saambring. Dit mag op
bepaalde punte waardevol wees om hierna te kan
verwys.

10. VOORBIDDING
10.1 Doen asseblief getrou voorbidding vir die
vergadering. Gemeentes kan gerus ook in
eredienste vir die Sinode bid.
10.2 Gemeentes word spesifiek opgeroep om op
Sondag 4 November in die eredienste vir die
sinodale vergadering te bid.

11. UITSTALLINGS EN BOEKVERKOPINGS
11.1 Die Christelike Lektuurfonds en CUM Boeke
het verlof ontvang om uitstallings te hou en hul
produkte te koop aan te bied.

12. DANKWOORD
12.1 Baie dankie aan almal wat op een of ander
wyse deel was van die reël van hierdie
vergadering: die lede van die Dagbestuur van die
Sinodale Kommissie, die lede van die
Ontwerpspan / Ordekommissie, asook die leraars,
kerkrade en skribas in kerkkantore. Jan Viljoen
en Nellie Westraadt van die sinodale kantoor is
hulle gewig in goud werd!
12.2 Ek wil ook baie dankie sê aan my kollegas in
PE-Hoogland Gemeente, Basie Fourie, Eugene
Malan, Colin Campbell, Saretta Dawson, Bokkie
Swanepoel, Marinda Wolmarans en Riana van
den Heever, wat oor die afgelope vier jaar dikwels
die wa deur die drif moes trek terwyl ek met
sinodale werk as skriba besig was.
Baie dankie!

Danie Mouton
Skriba Sinodale Kommissie
22 September 2007
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Lys van Afgevaardigdes

LYS VAN AFGEVAARDIGDES VOLGENS DIE GELOOFSBRIEWE
Die gemeentes word in alfabetiese volgorde en daarna ontstaansdatum gelys. Beide die primarii en sekundilede verskyn op hierdie lys, met sekundi in kursiewe druk.

1. ABERDEEN (1855)

10. BUFFELSRIVIER (1962)

Ds AJ Beyers
Oudl JM Nel
Oudl GS Botha

Dr WL Steenkamp (Verskoning)
Oudl AJ Botha
Oudl PJ de Kock

2. ADELAIDE (1890)

11. BURGERSDORP (1846)

Ds PCPA Odendaal
Oudl CPP van der Walt
Oudl CR de Wit
Oudl LE Brown

Ds FJ Greeff
Oudl PA du Plessis
Diak D van Litsenborgh

12. CAMBRIDGE (1952)
3. ALBANIE (1831)

Ds JSJ Swart
Oudl IE Barnard
* Oudl SJ van der Walt

Ds FS de Jager
* Ds C van der Walt
Oudl JJ Moolman
Oudl AR Peterson
Oudl BC Hoole
Oudl M v R Jurgens

13. CATHCART (1907)
Ds JS Kloppers
* Oudl S Prinsloo
* Diak M van de Vyver

4. ALEXANDRIA (1854)
14. COLESBERG (1826)

Ds FG Terblanche
Oudl CR Landman
Oudl JS Fourie

Ds JN Taljaard
Oudl JJ Joubert
Oudl JJ Barnard

5. ALGOAPARK (1953)
15. CRADOCK (1818)

Ds MH Langenhoven
Oudl me EJ Langenhoven
Diak JA Steenberg

Ds JT van Rooyen
Oudl H van Zyl
* Diak M Slabbert

6. ALGOAPARK-NOORD (1959)
16. CRADOCK-NOORD (1966)

Ds HJ Alberts
* Ds E Bester
Oudl L Stander
Diak GJ Victor
Oudl AJ Potgieter
* Oudl R Strydom

Vakant
* Oudl AS Smit
* Oudl MM Bosch

17. CRADOCK-OOS (1951)
Ds EGJdeG Schutte
Oudl TT van der Nest
Diak A Slabbert

7. ALIWAL-NOORD (1852)
Ds AC van der Westhuizen
Ds JS van der Watt
* Oudl CJ Nel
Oudl C van der Spuy
* Oudl AH Loubser

18. DE BRUG (1993)
Ds JH Kleynhans
Oudl WD Wagener
* Diak WE Pretorius

8. BARKLY-OOS (1873)
Dr JGM Richter
Oudl L Theron
Oudl JSJ Jordaan

19. DESPATCH-DAGBREEK (1984)
Ds JJH Vermeulen
Oudl JP Malan
Oudl BF Barnard

9. BOTHASRUS (1941)
Ds PP Kuhn
Oudl P Mey
* Oudl DL Barnard

20. DESPATCH-EENDRAG (1965)
Ds AHG Lötter
Ds A van Jaarsveld

4

Lys van Afgevaardigdes
Diak SE Phillipson
Oudl PG Anker
Oudl JJ Barnard
Oudl BV Schmidt

31. GRAAFF-REINET (1792)

21. DESPATCH-NOORD (1976)

32. GRASVOËLKOP (1978)

Ds DW O’Kennedy
Oudl FA Büchner
Oudl JJ Kitching

Ds CP Crouse
Oudl A Els
Oudl JH Greyling

22. DESPATCH-SUID (1969)

33. HOFMEYR (1876)

Ds GG Binneman
Ds J van der Merwe
Oudl LS Rossouw
* Oudl AB Stander
Oudl DAJ van Niekerk

Vakant
Oudl IJR Vermaak
Oudl FM Jordaan
Oudl TF Roux
Oudl CE Manley

23. DIAS (1981)

34. HUMANSDORP (1849)

Vakant
Oudl CFJ Botha
Diaken E Marais

Ds DF Oelofse
* Oudl W Haasbroek (vakante leraarspos)
Diak CJ van Onselen
* Diak JA Potgieter
Diak JV Vermaak
* Oudl J Beukes

Ds JWE Esterhuysen
Oudl D Botha
* Oudl JC Etsebeth

24. DORDRECHT (1857)
Ds JS Marais
Oudl E Verster
Oudl GFJ Henning

35. HUMANSDORP-OOS (1976)
Dr JJJ Putter
Oudl FD Terblanche (vakante leraarspos)
Oudl LG Vermaak
Oudl P Loots
Oudl WL Basson
Oudl FD Smith
Oudl M Herselman

25. ELLIOT (1890)
Ds DC Thomas
-

26. FORT BEAUFORT (1949)
Ds JM Wolmarans
* Diak me EAS Lombard
Oudl R de W Oosthuizen

36. INDWE (1906)
Vakant
Oudl P Stötter
Oudl J Roodt

27. GAMTOOSVALLEI (1944)
Ds J van der Merwe
Oudl AM Vermaak
Oudl F vd M du Preez

37. JAMESTOWN (1891)
Vakant
Oudl J van Pletzen
Oudl A Coetzee

28. GAMTOOSVALLEI-OOS (1958)
Ds S Sass
Oudl PR Nel
Oudl JF Landman

38. JANSENVILLE (1855)
Ds HJ Roberts
* Oudl EC Buys
* Oudl S Francis
Oudl L Wright

29. GLEN LYNDEN (1829)
Ds LR Swanepoel
Oudl WG de Klerk
Oudl GJ de Klerk

39. JEFFREYSBAAI (1969)
30. GONUBIE (1986)

Ds EP de Kock
Dr WJH de Koker
Ds D Higgs
Ds GJA van Niekerk
Oudl CR Peyper
Oudl JZ du Plessis
Oudl B Fouche
Oudl C vd H du Plessis
* Oudl ME Gertenbach

Ds JJ Pretorius
Ds WH Immelman
Oudl CJ de Klerk
Diak M Ferreira
Oudl CCW Engelbrecht
* Oudl ZJ Schultz
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51. MISGUND (1950)

Oudl AK Smith
* Oudl LHC Fourie
Oudl DJ Marlow

Ds T Conradie
Oudl JAP de Jager
Oudl JH Crous

40. JOUBERTINA (1907)
52. MOLTENO (1881)

Ds BIC Steyn
Oudl WS van der Merwe
Oudl JDW Olivier

Ds DH Davel
Oudl APJ van Zyl
Oudl DH Els

41. KAREEDOUW (1906)
53. MTHATA (1890)

Ds BJJ van Rensburg
Oudl GK Gerber
Oudl EA Howard

Ds WGP Botes

54. MURRAYSBURG (1855)
42. KENSINGTON (1945)

Dr S du Toit
Oudl C Kromhout
Diak KS van Heerden

Vakant
* Oudl VJ Westraadt
Oudl (prof) B Potgieter

55. NAHOON (1960)
43. KING WILLIAM’S TOWN (1912)

Ds R van der Mescht
Oudl WA Nel

Vakant
Oudl A Olivier
Oudl MJ Erasmus

56. NEWTONPARK (1953)
Ds CH van Heerden
Diak JJG Pozyn
Oudl AJ Schlemmer
* Diak MP van Zyl

44. KLIPPLAAT (1944)
Geen afgevaardigde

45. KRAGGAKAMMA (1973)
57. NIEU-BETHESDA (1878)

Dr LM Steenkamp
Ds V Keyter
Oudl PJ Rootman
Oudl CJ Lötter
Oudl JS van der Vyver
Oudl AB Barnard

Vakant
Oudl LM Snyman
Oudl J Vögel

58. NOUPOORT (1944)
* Ds WE Joubert
* Diak EM Groenewald
* Diak J Wait

46. LADY GREY (1862)
Ds CM Erasmus
Oudl CC Cloete

59. NUWEKERK (GRAAFF-REINET) (1927)
47. LOERIE (1938)

Ds HW de Kock
* Oudl HJ Coetzee
* Oudl HC Olivier

Ds JP Bekker
Oudl E van Rooyen
* Oudl MA van Rooyen

60. OOS-LONDEN (1905)
48. MACLEAR (1916)

Ds J Labuschagne
Ds NW Bezuidenhout
* Oudl SF Prinsloo
Oudl H Botha
* Oudl MJ Cloete
* Oudl MM Hattingh

Ds WA van Zyl
Oudl JH Britz
Oudl H van Niekerk

49. MIDDELBURG KP (1852)
Prof DA du Toit
Oudl WJ Olivier
Oudl WL Joubert

61. OOS-LONDEN-NOORD (1946)
Ds AP Coetzee
Ds PL Moolman
Oudl BS Lemmer
Oudl JC Davel
Oudl MJ le Roux
Oudl HJ Malherbe

50. MIDDELBURG-UITSIG (1963)
Ds HM Strydom
Oudl GC de Kock
Oudl NJ Olivier

6

Lys van Afgevaardigdes

62. OOS-LONDEN-WESHEUWELS (1971)

* Oudl CM Steynberg

Ds WP Petzer
Oudl GJ Slabbert

72. PORT ELIZABETH-NOOITGEDACHT
(1959)

63. PARKHEUWEL (1955)

Ds C Coetzee
Dr JP Cloete
Oudl CSA Lottering
* Oudl GL Oosthuizen
Oudl MJ Bester
Oudl PS Basson

Dr M Muller
Oudl J Human
* Oudl AM Myburgh

64. PATERSON (1906)
Ds WG Olivier
* Diaken SE Swanepoel
Oudl AE Büchner

73. PORT ELIZABETH-NOORD (1933)
Ds J van der Westhuizen
* Oudl L Möller
Oudl JJ Minnie

65. PATMOS (1962)
Dr GW Olivier
Oudl L Coetzee
Oudl H Lawrence-Savage

74. PORT ELIZABETH-OOS (1952)
Ds B Peters
Oudl PW Juta
Oudl DG Roos

66. PEARSTON (1859)
Ds GF Aggenbag
Oudl JF Froehlich
Oudl L van Niekerk

75. PORT ELIZABETH-SENTRAAL (1924)
Ds GJ Noeth
Oudl WS Stoltz
Oudl JJ van Zyl

67. PORT ELIZABETH (MOEDERGEMEENTE) (1907)

76. PORT ELIZABETH-SHERWOOD (1987)

Ds TL Wait
Oudl PW Engelbrecht
* Oudl JEA van Wyk

Ds RM van Tonder
* Oudl N Visser
Oudl IF Jansen

68. PORT ELIZABETH-DE DUIN (1963)
77. PORT ELIZABETH-SIONSRAND (1970)

Ds JE van Rooyen
Oudl PPJ Jacobs
Oudl JS de Beer

Ds JC Coetzee
Oudl J Tait
Oudl JJ Roberts

69. PORT ELIZABETH-HEIDEVELD (1982)
78. PORT ELIZABETH-SONHEUWELS
(1964)

Ds D van Rooyen
Dr JD Prinsloo
Oudl RJ Scholtz
Oudl PJ Grobler
* Oudl AH Bakker
Oudl PC York

Ds FJ Nel
Ds D van Staden
Oudl JC Theunissen
Oudl J van der Westhuizen
Diak TJP du Plessis
* Diak M Bosch

70. PORT ELIZABETH-HOOGLAND (1972)
Ds OJ Fourie
Ds DW Mouton
Ds E Malan
Oudl D Botha
Diak D Marais
* Diak W Badenhorst

79. PORT ELIZABETH-WES (1940)
Ds JP Kampman
Dr M Wolmarans
Oudl L Diedericks
Oudl JA du Preez
Oudl MC Britz
* Oudl IZ Scholtz

71. PORT ELIZABETH-LORRAINE (1976)
Dr A Oliphant
Ds PG Loubser
Ds MNPD Cruywagen
* Oudl J Lake
Oudl RJF van Niekerk
Oudl L Coetzee
* Oudl AL Kapp
Oudl J Bosch

80. QUEENSTOWN (1854)
Ds PS Grobbelaar
Ds J Potgieter
Oudl C le R Mathewson
Oudl RH Barnard
* Oudl M Bekker
Oudl CJ Nieuwoudt
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Oudl J Marais

91. SWARTKOPSRIVIER (1976)

81. RETIEF (1958)

Ds IJ van Zyl
Oudl (ds) GEG Louw
Oudl WJ Bachuis

Ds FE Marais
Oudl G Knoetze
* Oudl Y Claassens

92. SYDENHAM (PORT ELIZABETH)
(1946)

82. RIETBRON (1913)

Vakant
Oudl (ds) JJ van Wyk
Oudl DP Nel

Ds MR van der Spuy
Oudl H Bekker
Oudl B Snyman

93. TARKASTAD (1863)
83. SOMERSET-OOS (1825)

Ds JPL van Straaten
Oudl JMR van Rooyen
Oudl JH van Heerden

Ds CJ du Raan
Ds FP Louw
Oudl CJ Davis
Oudl JJ Joubert
* Oudl MC Erasmus
Oudl AN Troskie

94. TSITSIKAMMA (1944)
Vakant
Oudl AA Scholtz
Oudl PS Ferreira

84. SOMERSTRAND (1983)
Dr ACV van Wyk
Ds G Loots
* Ds M van Niekerk
* Oudl C Veldsman
Oudl DP Pieterse
Oudl JCH Greyling
* Oudl M Coetsee
Oudl JFK Marais

95. UGIE (1903)
Ds WD Schoeman
Oudl W Koedyk
* Oudl J Botha

96. UITENHAGE (1817)
Ds A Gouws
Oudl CJ Ratangee
* Oudl P van Vuuren
* Oudl L Scholtz

85. SONDAGSRIVIER (1918)
Ds GJ Gouws
Oudl JJ Nortjé
* Oudl AE Kilian

97. UITENHAGE-DE MIST (1950)
Ds CJ Stümke
* Oudl I Ludewig

86. SONDAGSRIVIER-SUID (1938)
Ds JH Enslin
Oudl TF Rintoul
Oudl C Rens

98. UITENHAGE-NOORD (1950)
Ds TJ van Schoor
Ds CJ Weyers
Ds C Slabbert
Oudl DP de W Coetsee
Oudl A Wait
* Oudl M Els
* Oudl AC Theron
Oudl HJ Kotzé
* Oudl EL van Schoor

87. STERKSTROOM (1891)
Ds DH Davel (verteenwoordig ook Molteno)
* Oudl C Kleynhans

88. STEYNSBURG (1875)
Ds DJT van Wyk
Oudl JJ Pienaar
* Oudl C Steyn

99. UITENHAGE-OOS (1950)
Ds JJD Nel
Ds PJ van Santen
Oudl HJ van Niekerk
Oudl WJ Swanepoel
Oudl ED Venter
Oudl BJ Dippenaar
Oudl CS v R Muller
Oudl JW Pentz

89. STEYTLERVILLE (1876)
Vakant
Oudl SJ Nel
Oudl CJ Strydom

90. STUTTERHEIM (1948)
Ds SSL de Witt
* Oudl P Forster
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100. UITENHAGE-WINTERHOEK (1971)
Ds HJ Meyer
Oudl EJA Thirion
Oudl D Louw

101. VANSTADENSRIVIER (1966)
Ds M Lourens
Ds HW Crouse
* Oudl JH Erasmus
* Oudl R Halgreen
Oudl WR Smuts
Oudl NK d’Assonville

102. VENTERSTAD (1882)
Vakant
Oudl HJ Griessel
Oudl G Rossouw
Diak L de Wet

103. WALMER (1929)
Ds L van Vuuren
* Oudl BM Strydom
* Oudl LJ Young

104. WATERFORD (1919)
Vakant
* Oudl L van Tonder
* Oudl M Gouws
Oudl S Nell

105. WILLOWMORE (1864)
Ds AJ Liebenberg
Oudl N Clasen
Oudl LG Scheün
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A1: Verslag van die Ontwerpspan / Ordekommissie

A1: VERSLAG VAN DIE ORDEKOMMISSIE / ONTWERPSPAN
Die volgende aanbevelings word vir goedkeuring
aan die vergadering voorgelê:

5. SITPLEKKE EN GROEPSINDELING
5.1 Die vergadering vind in groepsverband plaas.
Afgevaardigdes ontvang hul groepsindeling en
ander besonderhede by registrasie.

1. VERGADERPLEK EN -TYD
1.1 Die vergadering word gehou by die Willows
Vakansieoord, Marine Rylaan, Port Elizabeth
vanaf 12 tot 15 November 2007.

6. SITTINGSURE
6.1 Die tydskedule van die vergadering is as volg:

1.2 Registrasie vind op 12 November vanaf 11:00
tot 13:00 plaas in die groot vergadersaal van die
konferensiesentrum.

Maan

1.3 Middagete vir al die afgevaardigdes word op
die eerste sittingsdag vanaf 13:00 by die konferensiesentrum bedien.
1.4 Afgevaardigdes word vriendelik versoek om
hul sitplekke teen 13:50 in te neem.

2. DOEL
2.1 Die doel van die vergadering is onderskeiding
van God se wil / roeping vir die bediening van die
NG Kerk in Oos-Kaapland oor die volgende 4 jaar.
Wat is dit wat die Here op sleutelgebiede deur ons
wil doen? Waarheen nooi Hy ons om saam met
Hom te gaan?
2.2 Die NG Kerk in Oos-Kaapland is as verband
saam op reis - as gemeentes en ringe van die
Oos-Kaap, maar ook in Algemeen-Sinodale
verband. Belangrike sake en verslae wat in
hierdie opsig kennisname en besluite verg, verskyn ook op die sakelys.

Dins Woens

Don

Ontbyt

07:00 - 08:15

X

X

Dagwyding

08:30 - 09:00

X

X

Oggendsitting 1

09:00 - 10:30

X

X

Teepouse

10:30 - 11:00

X

X

Oggendsitting 2

11:00 - 13:00

X

X

Middagete

13:00 - 14:00

X

X

X

Middagsitting 1

14:00 - 15:30

X

X

Koffiepouse

15:30 - 16:00

X

X

Middagsitting 2

16:00 - 18:00

X

X

Aandete

18:00 - 19:00

X

X

Aandsitting

19:00 - 20:30

X

X

Dagsluiting

20:30

X

X

Tydelike Komm

20:45

X

X

6.2 Die sinode sluit Donderdagmiddag om 13:00
af, waarna die middagete in die vorm van kospakkies beskikbaar sal wees.

2.3 Die Sinode is ook ‘n saam-wees geleentheid.
Ons wil nie net besluite neem nie, maar mekaar
ook beter leer ken en in ons vertroue van mekaar
groei. Communitas is ‘n prioriteit.

7. PROGRAM VAN WERKSAAMHEDE
7.1 Die Ordekommissie / Ontwerpspan het die
Program van Werksaamhede voorberei na aanleiding van die vier sinodale funksies en die
sinodale roepingsverklaring

3. OPENING EN KONSTITUERING
3.1 Die opening en konstituering van die vergadering word om 14:00 waargeneem deur dr
Schalk du Toit.

7.2 Die Sakelys volg die Program van
Werksaamhede soos deur die Ontwerpspan
beplan.

3.2 Die opening en volle vergadering vind in die
groot vergadersaal in die konferensiesentrum van
die Willows Vakansieoord plaas.

8. KLEREDRAG

4. ORDEKOMMISSIE /
ONTWERPSPAN

8.1 Dit word van afgevaardigdes verwag om te
alle tye geklee te wees in drag wat by die geleentheid pas (Regl 1.7).

4.1 ‘n Ordekommissie, wat as Ontwerpspan
optree, is as volg saamgestel: Ds Hansie Schutte
(sameroeper); dr Chris van Wyk, dr Schalk du
Toit, ds Danie Mouton (skriba) en dr Jan Viljoen
(DA).

8.2 Die Ordekommissie interpreteer Regl 1.7 in
die lig van die vergaderplek en beveel aan dat die
drag gemaklik en informeel sal wees.
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12. SPREKERS

9. AKKOMMODASIE / ETES / VERVERSINGS

12.1 Die Ontwerpspan reël moontlik met enkele
sprekers van buite wat die werksaamhede van die
vergadering dien.

9.1 Die Direkteur Administrasie tree as logistieke
koördineerder van die Ontwerpspan op en het die
reëlings getref. Hy hanteer ook die navrae in
hierdie verband.

13. PASTORALE SPREEKKAMER

9.2 Afgevaardigdes van buite Port Elizabeth word
op die terrein van Willows Vakansieoord op koste
van die vergadering gehuisves. Die sinode huur
die hele kampterrein. Waar afgevaardigdes hul
eie, alternatiewe akkommodasiereëlings tref, sal
dit dus volledig vir hul eie rekening wees.

13.1 Dr Jaco Putter is tydens die sinode beskikbaar vir pastorale berading met enige van die
afgevaardigdes wat ‘n behoefte daarvoor het.
Moontlik is daar veral leraars wat hiervan gebruik
wil maak. Jaco is ook beskikbaar om leraars te
konsulteer wat berading en pastoraat in hul
gemeentes op ‘n dieperr vlak wil implementeer.

9.3 Afgevaardigdes vanaf Port Elizabeth word
versoek om tuis te oornag weens die beperkte
aantal oorslaapgeriewe. Daar word reiskoste vir
hierdie afgevaardigdes voorsien.

13.2 U is welkom om reeds vooraf met hom ‘n
afspraak te maak, of selfs tydens die sitting.
Skakel of SMS Jaco by 082 563 1616 of by
jputter@telkomsa.net.

9.4 Alle etes en verversings word op koste van
die vergadering voorsien. Etes begin met die middagete van 12 November en eindig weer met
middagete op 15 November. Port Elizabethafgevaardigdes word ingesluit om ál die etes (ook
ontbyt) saam met die ander afgevaardigdes te
geniet.

14. JONGMENSE
14.1 Die Sinodale Kommissie het ook besluit dat
jongmense baie welkom is om die sinode by te
woon en in te skakel by die gesprek. Die enigste
twee reëlings is:

9.5 Afgevaardigdes wat van ver kom, mag
verkies om reeds die Sondagaand en steeds die
Donderdagaand by Willows te oornag. Hierdie
persone moet vooraf met die Direkteur Administrasie skakel sodat die nodig reëlings getref kan
word. Keerdatum: 31 Oktober 2007.

14.1.1 Gee asseblief die name teen 31 Oktober
aan die skriba deur, en
14.1.2 Onthou dat die koste ook in hierdie geval
R1,500 per persoon vir die volle sitting sal beloop.

15. AANBEVELINGS IN VERSLAE
10. VOORBEREIDING VAN SAKELYS

15.1 Voorstelle met finansiële implikasies word
voor behandeling vir advies na die Tydelike
Kommissie vir Fondse verwys.

10.1 Die sakelys is deur die skriba van die
Sinodale Kommissie voorberei en gedupliseer en
versend deur die kantoor van die Direkteur
Administrasie ten einde afgevaardigdes nie later
as 12 Oktober 2007 te bereik nie.

15.2 Voorstelle met kerkordelike- en regsimplikasies word voor behandeling vir advies na
die Tydelike Regskommissie verwys.

10.2 Die sakelys sal tydens die vergadering as
gelese beskou word. Berei dus asseblief
noukeurig voor.

16. HANTERING VAN DIE NOTULE /
HANDELINGE
16.1 Die notule word deur die Notulekommissie
versorg en sal daagliks deur die Sinode
goedgekeur word. Die notule van die laaste
sittingsdag sal deur die Sinodale Kommissie
goedgekeur word.

11. VOORBIDDING VIR DIE SINODE
11.1 Gemeentes word opgeroep om op Sondag,
4 November voorbidding te doen vir die sinode. ‘n
Versoek word ook gerig om vanaf 14 Oktober by
elke oggenddiens in die voorbidding aan die
sinode te dink.

16.2 Na goedkeuring deur die SK word die notule
as deel van die Handelinge na gemeentes versend vir die aandag van die afgevaardigdes.

11.2 Daar word ‘n gebedspan saamgestel om
voor en tydens die sinode voorbidding te doen.
Die bedoeling is dat ‘n gebedskoördineerder uit
elke gemeente as skakelpersoon tussen die
sinode en gemeentelike voorbidders optree. Ds
Rethie van Niekerk sal daagliks gebedsversoeke
beskikbaar stel.

17. DIREKTEURE
17.1 Die Direkteur Administrasie is adviserend in
die vergadering en by die Tydelike Kommissies
teenwoordig. Die Direkteur Begeleiding is ook
adviserend by die Tydelike Kommissies betrokke.

11.3 Daar word ook ‘n gebedslokaal op die
Willows Vakansieoord ingerig waar plaaslike
voorbidders vir die vergadering-in-sitting sal bid.
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22.4 Alle voorstelle, besluite of beskrywingspunte
met finansiële of regsimplikasies word na onderskeidelik die Tydelike Kommissie vir Fondse en
die Tydelike Regskommissie verwys. Voorstellers
het die reg om hul aanbeveling by die Tydelike
Fondsekommissie / Tydelike Regskommissie te
motiveer.

18. REISKOSTE EN DAGGELDE
18.1 Die koste van die sinode beloop R1,500 per
afgevaardigde en is deur kerkrade vir elke
afgevaardigde betaalbaar.
18.2 Reiskoste word vooraf deur die Direkteur
Administrasie bereken en elke gemeente ontvang
korting op die bedrag betaalbaar per
afgevaardigde. Dit is dus die gemeente se
verantwoordelikheid om hierdie korting as
reiskoste aan die gemeente se afvaardiging oor te
betaal.

22.5 Tydelike Kommissie vir die
Notule / Sakeregister / Besluite aan
Kerkrade
22.5.1 Samestelling

18.3 Reiskoste word op die volgende basis
bereken:: een motor per gemeente vir elke vier
afgevaardigdes, na en van Port Elizabeth.

Di DW Mouton (sameroeper), JPL van Straaten
en PCPA Odendaal (hulpskribas), dr A Oliphant,
di HJ Alberts, J van der Westhuizen, TL Wait en
W Schoeman.

18.4 Afgevaardigdes van Port Elizabeth word ook
op ‘n vaste basis vergoed vir reiskoste.

22.5.2 Hierdie kommissie vergader op Maandag
12 November om 10:00 by die moderatuurstafel.

18.5 In die lig van punt 9.4 word geen daggelde
uitbetaal nie.

22.6 Tydelike Regskommissie

19. AFKONDIGINGS

22.6.1 Samestelling (Bep 35.7.1)

19.1 Die Skriba en Notulekommissie keur en
hanteer alle afkondigings.

Ds WA van Zyl (sameroeper), AC van der
Westhuizen, JM Wolmarans, EGJdeG Schutte, dr
S du Toit, oudle S Wait, BM Strydom, JZ du
Plessis en TT van der Nest.

20. VERLOF VIR AFWESIGHEID
20.1 Aansoeke om afwesigheid word by die
skriba en Notulekommissie ingedien, wat dit
daagliks aan die vergadering voorlê, waarna dit in
die notule gepubliseer word.

22.6.2 Hierdie kommissie vergader om 12:00 op
Maandag 12 November in lokaal 1, op die stoep
langs die eetkamer.

21. GROEPLEIERS / LUISTERSPAN

22.7 Tydelike Fondsekommissie

21.1 Die afgevaardigdes is in groepe verdeel ten
einde maksimum deelname aan die besprekings
ter vergadering te bevorder.

22.7.1 Samestelling (Bep 35.7.2)
Leraars: Di CH van Heerden (sameroeper), JM
Wolmarans, FJ Greeff, JN Taljaard, JWE
Esterhuysen, DF Oeloefse, AP Coetzee, B Peters,
EH Avis, J Potgieter, AHG Lötter, TJ van Schoor
en dr JGM Richter.
Kerkraadslede: JM Nel (Aberdeen), S Prinsloo
(Cathcart), JJ Joubert (Somerset-Oos), PJ
Rootman (Kraggakamma), CJ Nel (Aliwal-Noord),
JJ Joubert (Colesberg), L Theron (Barkly-Oos),
FD Terblanche (Humansdorp-Oos), A Olivier
(King William’s Town), PPJ JAcobs (PE-De Duin),
JC Theunissen (PE-Sonheuwels), HJ van Niekerk
(Uitenhage-Oos), SE Phillipson (DespatchEendrag).

21.2 Groepleiers is aangewys en ontvang
toerusting op Maandagoggend, 12 November,
vanaf 11:00 - 13:00. Groepleiers word afsonderlik
gekontak.
21.3 ‘n Luisterspan, wat insette van groepe
saamvat en aan die vergadering voorlê, word
saamgestel.

22. TYDELIKE KOMMISSIES
22.1 Die Tydelike Kommissies is deur die Ordekommissie / Ontwerpspan saamgestel uit die
afgevaardigdes (Bep 35.7).

22.7.2 Hierdie kommissie vergader op Maandag
12 November om 12:00 in lokaal 2, op die stoep
langs die eetkamer.

22.2 ‘n Sameroeper verantwoordelik vir die konstituering van die kommissie, is benoem. Nadat
die kommissie gekonstitueer het, kies hy sy
voorsitter en skriba.

22.8 Tydelike Kommissie vir
Algemene Sake

22.3 Die skriba van elke Tydelike Kommissie
besorg sy kommissie se verslag/e aan die Notulekommissie wat dit in samewerking met die skriba
van die sinode nasien, versorg en laat dupliseer.

22.8.1 Samestelling
Dr ACV van Wyk (sameroeper), ds DW Mouton,
dr LM Steenkamp, ds E Bester, oudl C Veldsman
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26.2 Boodskappe vir afgevaardigdes kan te enige
tyd tussen 08:30 tot 21:00 by een van die volgende nommers gelaat word:

(Somerstrand), oudl HJ Coetzee (Nuwekerk), prof
Danie du Toit (Middelburg).
22.8.2 Hierdie kommissie vergader indien en
wanneer nodig.

• 082 577 7918, of
• 084 599 1188.

22.9 Tydelike Kommissie vir
Kommissies

Boodskappe sal onverwyld aan afgevaardigdes
oorgedra word.

22.9.1 Samestelling

27. NOODHULP EN MEDIESE
DIENSTE

FG Terblanche, G Olivier, DH Davel, JT van
Rooyen, DW Schoeman, MR van der Spuy, T
Conradie, JH Kleynhans, M van Niekerk, M
Lourens, PS Grobbelaar, GJ Gouws en CJ
Stümke.

27.1 Basiese noodhulpbenodigdhede is
voortdurend beskikbaar. Kontak dr Jan Viljoen of
mev Nellie Westraadt indien u hiervan gebruik wil
maak.

22.9.2 Hierdie kommissie stel die verslag saam
van afgevaardigdes in verskillende rolle aangewys
deur die sinodale vergadering en in enkele
opsigte deur die kommissie self.

27.2 Daar is met die volgende dokters gereël om
vir die duur van die vergadering op bystand te
wees: André Killian, Petra Conradie en Louis
Visser. Hul praktyk is in Somerstrand te Negende
Laan 6, telefoon 041 583-2121.

22.10 Stemmetellers

27.3 In die geval van dringende nooddienste kan
die Netcare Ambulansdiens by 082 911 geskakel
word.

22.10.1 Samestelling
Di JP Bekker (sameroeper), JS van der Watt, D
Higgs, FE Marais, S Sass, HJ Roberts, WH
Immelman.

27.4 Vir na-uurse mediese aandag kan u die
ongevalle afdeling van Greenacres Hospitaal
skakel by 041 390-7000 of 041 390-7272.

22.10.2 Die kommissie is ook verantwoordelik vir
die uitdeel van alle stukke.
22.10.3 Hierdie kommissie vergader op Maandag
12 November om 12:00 by die moderatuurstafel.

27.5 Mediese dienste sal in alle gevalle vir die
rekening van die betrokke pasiënt (afgevaardigde)
wees.

22.11 Kommissie vir Reiskoste

28. AFSLUITING

22.11.1 Die Tydelike Fondsekommissie sal,
indien nodig, ook as Reiskostekommissie optree.

28.1 Die afsluiting sal op Donderdag 15
November deur die onder-voorsitter waargeneem
word.

23. SKAKELING MET DIE MEDIA
29. SLOT

23.1 Skakeling met die media word deur die lede
van die moderatuur hanteer.

29.1 Die Kommissie bid die sinode ‘n geseënde
vergadering toe.

24. DAGWYDINGS EN DAGSLUITINGS

Ds Hansie Schutte (Voorsitter)
Dr Chris van Wyk
Dr Schalk du Toit
Dr Jan Viljoen
Ds Danie Mouton (Skriba)

24.1 Ds Rudi Swanepoel neem oorhoofs
verantwoordelikheid vir dagwydings en - sluitings

25. UITSTALLINGS / BOEKVERKOPE
25.1 Toestemming is op versoek aan CUM
Boeke en CLF verleen om uitstallings tydens die
sinode te hou en hul produkte te koop aan te bied.

Ordekommissie / Ontwerpspan

25.2 CLF se aanbod om lêers met materiaal
beskikbaar te stel, is met dank aanvaar.

Dokumente op die Internet

25.3 Toestemming is aan CLF verleen om hul
promosievideo tydens die sinode te vertoon.

Hierdie volledige sakelys is
beskikbaar op die Sinode se
webblad by
www.ngkok.co.za/sinode2007

26. TELEFOON- EN BOODSKAPDIENS
26.1 Afgevaardigdes word versoek om hul
selfone afgeskakel te hou tydens die vergadersessies.
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A2: SINODALE KOMMISSIE - VERSLAG VAN WERKSAAMHEDE
VIR DIE PERIODE 2003 - 2007
1.2.3 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis.

Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
Die Sinodale Kommissie doen as volg verslag oor
haar werksaamhede sedert die vergadering van
die Sinode in Oktober 2003.

2. SINODALE FUNKSIES

Die NG Kerk in Oos-Kaapland is ‘n roepingsgedrewe gemeenskap van gelowiges wat in een
sinodale verband, saamgestel uit 105 gemeentes
en 13 ringe, saam soek en saam doen aan God
se roeping vir ons in hierdie streek.

2.1 Tydens die Buitengewone Sinode van 2002 is
vier sinodale funksies goedgekeur. Hierdie
funksies verteenwoordig die instrumente of modi
waardeur die geloofsverbintenis uitgevoer word:
●
●
●
●

In hierdie verslag plaas die Sinodale Kommissie
ook al die sake vir oorweging en besluite voor die
vergadering wat na haar mening belangrike
oorwegings vir die volgende 4 jaar is.

Visionêre leierskap
Begeleiding
Navorsing
Bestuur

2.2 Die vier sinodale funksies, verbind aan die vyf
aspekte van ons geloofsverbintenis, vorm die
oriënteringspunte aan die hand waarvan hierdie
verslag saamgestel is.

VASTE ORIËNTERINGSPUNTE
1. GELOOFSVERBINTENIS

2.3 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis.

1.1 Gedurende die Buitengewone Sinode van
2002 is die volgende geloofsverbintenis
goedgekeur:

3. ROEPINGSVERKLARING VAN DIE
ALGEMENE SINODE

GELOOFSVERBINTENIS

3.1 Tydens die jongste Algemene Sinode (Junie
2007) is die volgende roepingsverklaring
geformuleer:

Ons glo aan een kerk as spieëlbeeld van ons
een God: Vader, Seun en Heilige Gees.
Daarom verbind ons ons aan eenheid onder
mekaar, in ons kerkfamilie en met ander
Christene oor die wêreld.

Roepingsverklaring
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Ons glo aan `n heilige kerk wat deur wet en
belydenis `n ligdraer in die wêreld is.
Daarom verbind ons ons om as Geesvervulde
mense prakties aan die evangelie gestalte te gee.

Algemene Sinode : Junie 2007
Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy
Woord en Gees om aan Hom te behoort.
Christus, die Hoof van die kerk, stuur ons om ons
roeping te gehoorsaam en ons daaraan toe te wy:

Ons glo aan `n algemene kerk wat weens
Christus se koningskap oor tyd en ruimte
heen bestaan;
Daarom verbind ons ons om die boodskap van
Christus oor die wêreld heen te dra.

(a) Om met ‘n leerbare gees die wil van God
deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die
uitdagende en komplekse wêreld waarin ons
lewe.

Ons glo aan `n Christelike kerk wat as
barmhartigheidsgemeenskap in Christus
gesalf is;
Daarom verbind ons ons om met dade lief te hê
en blymoedige offers te bring.

Ons is daarvan oortuig dat slegs die evangelie
van Jesus Christus mense op die pad van
verlossing, versoening en lewende hoop plaas.
Daarom wil ons die Woord van die Here tydig en
ontydig verkondig, as profete optree, en oral
getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.

Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges
wat hulle gawes met vreugde tot nut van
mekaar gee;
Daarom verbind ons ons om na mekaar om te
sien en die ander se belang eerste te soek.

(b) Om voortdurend in liefde na mekaar te
luister en in ons vertroue van mekaar te groei.
Bewus van ons diversiteit, verbind ons ons aan
groter eenheid tussen gemeentes, aan die
hereniging van die kerkfamilie, asook aan die
versterking van ons ekumeniese bande. Ons wil

1.2 Hierdie geloofsverbintenis funksioneer as
sinodale visie.
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graag met alle ander Christene saamwerk om
veilige ruimtes te skep waarbinne ons eerlik met
mekaar kan praat en bly praat.

VISIONÊRE LEIDING:
VERSLAG OOR WERKSAAMHEDE

(c) Om in deernis met ander saam te leef.

4. PERSONEEL EN VERGADERINGS

Ons word deur God geroep as deel van sy
liggaam in Afrika. Ons is dankbaar vir alle
positiewe ontwikkelinge op ons kontinent,
waaronder die snelle groei van die Christelike
geloof. Daar is ook vele tragiese verhale van
geweld, misdaad, armoede, hongersnood en die
gevolge van MIV-Vigs. Ons betuig ons
meegevoel aan die talle slagoffers hiervan en wil
meewerk aan genesing vir mens, dier en
omgewing. God roep en stuur sy kerk om ‘n
verskil te maak. Ons verseker alle owerhede van
ons voorbidding.

4.1 Ons is dankbaar oor die goeie onderlinge
samewerking oor die afgelope vier jaar tussen die
lede van die Kommissie. Daar het deurgaans ‘n
aangename gees in die vergaderings geheers.
4.2 Die Kommissie se samestelling het oor die
afgelope vier jaar ietwat gewysig weens die
vertrek en aftrede van lede, en sien tans as volg
daar uit:

4.2.1 Dagbestuur
Ds EGJdeG Schutte - Voorsitter
Dr ACV van Wyk - Ondervoorsitter
Dr S du Toit - Aktuarius
Ds DW Mouton - Skriba
Ds AC van der Westhuizen
Ds M van Niekerk
Oudl (ds) PL Louw
Ds CH van Heerden - Deskundige Lid Finansies
Sekundi:
Ds TJ van Schoor
Ds AC van der Westhuizen (vir die aktuarius)
Ds DF Oelofse (vir die skriba)

(d) Om met openheid onvoorwaardelik
diensbaar te wees in die wêreld.
Ons wil graag met alle ander Christene hande vat
om ons samelewings op te bou en pynlike
omstandighede te verlig. Ons wil mekaar as
gemeentes en leiers met liefde aanspoor, begelei
en toerus om by die genesing van ons lande
betrokke te raak. Ons is beskikbaar en is verbind
tot diens aan gemeenskappe. Ons dank die Here
vir die toewyding van lidmate en die talle
positiewe aksies waarvan ons oral hoor. As
gestuurde gelowiges is ons sout van die aarde en
lig vir die wêreld. Ons staan in diens van die
koms van God se koninkryk.

4.2.2 Adviserend
Dr JWJ Viljoen - Direkteur Administrasie

Ons buig voor die Here. Ons is hier. Ons is sy
kerk. Ons is gestuurdes.

4.2.3 Adviserend en op uitnodiging

Aan God al die eer.

Ds BIC Steyn - Begeleidingsnetwerk

4.2.4 Lede deur die ringe aangewys
3.2 Hierdie roepingsverklaring verbind die OosKaapse Sinode ook tot bepaalde waardes en
fokus ons aandag op bepaalde konkrete aksies.
Dit is ons verantwoordelikheid om op die vlak van
gemeentes, ringe en sinode seker te maak dat
ons gestalte aan hierdie roepingsverklaring gee.

Albanie
Ds WG Olivier, oudl A Büchner (ds C du Raan,
oudl H Otto)
Algoa
Ds JP Kampman, oudl (me) EJ Langenhoven (dr
A Oliphant, oudl L Diedericks)

3.3 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis

Burgersdorp
Ds AC van der Westhuizen, oudl (me) CJ Nel
(vakant, oudl PG Marx)
Cradock
Ds HM Strydom, oudl (me) AS Smit (vakant, oudl
LC Moolman)
Dordrecht
Ds WA trydom, oudl L Theron (dr JGM Richter,
oudl PJ Roodt)
Graaff-Reinet
Ds JWE Esterhuysen, oudl JM Nel (vakant, diak
(me) S Francis)
Humansdorp
Ds DF Oelofse, oudl JZ du Plessis (vakant, oudl
(me) J Beukes)
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Oos-Londen
Ds JSJ Swart, oudl A Olivier (ds Ap Coetzee, oudl
MPJ van Rooyen)

nie. Die proses is deurentyd met groot omsigtigheid en dringendheid bestuur.
5.4 Die Predikante-Pensioenfonds het die Sinode
aan die begin van 2004 versoek om ds Pienaar
(jnr) in te lig oor die erns van die feit dat hy in
gebreke bly om by die Pensioenfonds in te skakel.

Port Elizabeth
Ds M van Niekerk, oudl (ds) PL Louw (ds TL Wait,
oudl (me) BM Strydom)

5.5 Patmos het in Junie 2004 ‘n skrywe aan die
leraars in die Oos-Kaaplandse sinodale gebied
gestuur. Die SK het hierop gereageer by wyse
van ‘n studiestuk waarin Patmos se besware
behandel is. Die SK het ook sy onvergenoegdheid
uitgedruk deurdat die saak met skrywes en
korrespondensie hanteer moes word. Die
beslegting van verskille geskied in persoonlike
kontak tydens ontmoetings en vergaderings.

Port Elizabeth-Wes
Ds C Coetzee, oudl (ds) GEG Louw (dr JD
Prinsloo, oudl PS Naudé)
Queenstown
Ds JPL van Straaten, oudl FvZ Bakkes (ds S
Grobbelaar, oudl (me) M Bekker)
Sondagsrivier
Ds AHG Lötter, diak SE Phillipson (ds JH Enslin,
oudl G Knoetze)

5.6 Die voortslepende en onvergenoeglike
spanning lei op 3 April 2005 tot die uiteindelike
bedanking uit die NG Kerk van die twee leraars,
Theuns Pienaar, Snr en Jnr, en ses kerkraadslede. Die gemeente word daardeur die gemeente
geskeur.

Uitenhage
Ds TJ van Schoor, oudl HJ van Niekerk (ds CJ
Stümke, oudl JMW Viviers)
4.3 Die Sinodale Kommissie het 13 keer in die
reses vergader, terwyl die dagbestuur 24 keer
byeen gekom het, waarvan een ‘n telefoniese
vergadering was.

5.7 By hierdie geleentheid het die lede van die
moderatuur die volgende mediaverklaring op 4
April 2005 uitgereik:

4.4 Gedurende 2006 het ds Martin Steyn,
jarelange lid van die SK, weens gesondheidsredes emeritaat aanvaar. Ons wens hom en sy
gesin alles van die beste toe.

Mediaverklaring:
NG Kerk Patmos : Bedanking van leraars
en ses kerkraadslede

4.5 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

Datum: 4 April 2005
Die moderatuur van die NG Kerk in Oos-Kaapland
het met teleurstelling kennis geneem van di
Theunis Pienaar (senior en junior) en ses
ouderlinge van die gemeente Patmos se
bedanking uit die NG Kerk. Hiermee reageer die
moderatuur namens die Sinodale Kommissie, wat
volgende week vergader.

5. NG KERK PATMOS
5.1 Tydens die sinodale vergadering van 2003 is
met die konstituering gesprek gevoer oor die
geloofsbrief van die NG Kerk Patmos, waarna dit
deur die vergadering aanvaar is. Tydens die
tweede sittingsdag het Patmos-gemeente haar
geloofsbrief onttrek. Die moderatuur het op 21
Oktober, tydens die aand-etenspouse, met drie
verteenwoordigers van Patmos gesprek gevoer.
Dit was sonder sukses. Patmos het ernstige
besware geopper teen die Sinode se getrouheid
aan die belydenisbasis, die verslag oor die
gebruik van rituele en simbole in die erediens, en
die funksionering van Skrifgesag in die Sinode.

Volgens ‘n berig in DIE BURGER van 4 April (NG
KERK IN BAAI GAAN DALK SKEUR) volg die
leraars se optrede op hul jarelange
ongelukkigheid oor “Bybelvreemde liturgiese
rituele” in die NG Kerk.
As moderatuur stel ons dit onomwonde dat met
groot erns en geduld oor die afgelope drie jaar
gepoog is om met Patmos-gemeente gesprek oor
hul besware te voer. Alle pogings tot ontmoeting
en gesprek het van die kant van die Sinodale
Kommissie gekom, sonder dat Patmos se leraars
ooit die indruk gewek het dat hulle gretig is om
gesprek te voer. Enkele ontmoetings het wel
gerealiseer, maar ongelukkig sonder dat enige
vordering gemaak is.

5.2 Die Sinode besluit hierna, op grond van ‘n
aanbeveling van die Tydelike Regskommissie, as
volg:
3.2 Die Sinode dra dit aan die nuwe Sinodale
Kommissie op om weer met Patmos-gemeente
in gesprek te tree en indien moontlik die
Kerkraad te oorreed om ten volle by die
kerkverband in te skakel.

Die moderatuur verklaar onomwonde dat die
Sinode van Oos-Kaapland nog nooit op ‘n roete
van ver-Roomsing was nie, dat hy nog nooit kerse
vir ontslapenes aangesteek het nie, en dat hy nog
nooit ‘n mengsel van as en gom as boete-doening
op mense se voorkoppe gesmeer het nie.

5.3 Die moderatuurslede het hierna, onder leiding
van die SK en sy Dagbestuur, verskeie kere
gesprek met die leraars van Patmos gevoer. Dit
was nooit moontlik om die kerkraad te ontmoet
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6. UITKOOP VAN TYD VAN DIE LEDE
VAN DIE MODERATUUR

Dat daar van simboliese rituele en simbole in die
Kerk gebruik gemaak word (bv doop, nagmaal, 'n
houtkruis, kanselklede ens) en dat dit selfs nog
verder uitgebou word as ondersteuning van die
Bybelse boodskap, is waar. Maar om van
"Bybelvreemde liturgiese rituele" in die NG Kerk te
praat is doodgewoon onverantwoordelik en
moedswillig!

6.1 Die Algemene Sinode se benadering van niekompenserende vergoeding, die uitkoop van die
tyd van ‘n leraar met die oog op die
Gemeentedienste-Netwerk (later B-Net), die groot
hoeveelhede tyd wat deur lede van die
moderatuur aan sinodale werksaamhede
spandeer word, was ‘n tema wat die SK reg deur
die reses deurlopend hanteer het.

Dit dien ook om vermeld te word dat die leraars
van Patmos hulself in die jongste verlede van die
kerkverband begin losmaak en vervreem het. Vir
jare reeds dra die gemeente nie meer by tot
sinodale fondse nie, is die leraars se meelewing in
die Ring van Algoa uiters gebrekkig, verklaar die
kerkraad op sy geloofsbrief vir die sinodale
vergadering van 2003 dat hy homself slegs aan
sinodale besluite gebonde voel in soverre as wat
die kerkraad met daardie besluite saamstem, en
verklaar die kerkraad op sy gemeentelike webwerf
dat Patmos nie 'n NG-gemeente is nie. Die
moderatuur se oortuiging is dat die leraars van
Patmos vir 'n geruime tyd alreeds die weg van die
independentisme (kerklike onafhanklikheid)
opgaan, en daarom is die bedanking van die
leraars en van sommige kerkraadslede uit die NG
Kerk net 'n volgende (hartseer maar) logiese stap.

6.2 Reeds in 2004 is besluit om ‘n bydrae aan
kerkrade, waar moderatuurslede in diens is, te
maak as kompensasie vir tyd wat vir sinodale
werksaamhede afgestaan word.
6.3 Objektiewe kriteria is in hierdie proses
ontwikkel waarvolgens die eerste 10% van ‘n
predikant se tyd, wat vir sinodale werksaamhede
afgestaan word, as offergawe aan die verband
gesien word. Die moderatuurslede het elkeen ook
‘n volledige, gedetailleerde skedule van die tyd in
sinodale diens spandeer, voorgelê.
6.4 Gedurende 2005 stel die Ring van Humansdorp voor dat die kapasiteit van B-Net en die
Navorsingsnetwerk op ‘n meer permanente wyse
uitgebrei word. Hierdie aanbeveling word by die
Ad Hoc Kommissie vir Teologiese Beplanning op
19 Januarie 2006 bespreek, en loop later in die
jaar uit op ‘n konsultasieproses met ringe oor die
aanstel van ‘n Direkteur Begeleiding. Oorweldigende positiewe terugvoer word ontvang, en in
November 2006 skep die SK ‘n nuwe sinodale
pos vir ‘n Direkteur Begeleiding. Vergelyk ook pt
47 vir verdere verslag oor die Direkteur
Begeleiding.

Die moderatuur wil ook op hierdie laat stadium die
uitnodiging tot gesprek met die leraars en ses
ouderlinge van Patmos herhaal en sy oortuiging
uitspreek dat die liggaam van Christus en die eer
van God nie met hierdie optrede gedien word nie.
Voorts wil die moderatuur alle ampsdraers en
lidmate van Patmos-gemeente verseker van sy
voorbidding en volgehoue ondersteuning van die
voortgesette bediening in Patmos.
Patmos bly ‘n NG Gemeente, en daar sal steeds
op 10 April en volgende Sondae eredienste en
kategese op die gewone tye in die gemeente
aangebied word. Lidmate word aangemoedig om
deel van die NG Kerk Patmos te bly. Die
gemeente se bediening word voortgesit. Die ring
gaan voort om verantwoordelikheid vir die
bediening te aanvaar, totdat ‘n nuwe kerkraad
deur die gemeente saamgestel is.

6.5 Die uitkoop van tyd sal in die toekoms - nadat
die pos van Direkteur Begeleiding begin
funksioneer het – noukeurig deur die Sinodale
Kommissie bestuur word, indien dit by hoë
uitsondering nodig mag wees..

Ds Hansie Schutte : Voorsitter
Dr Chris van Wyk : Onder-voorsitter
Dr Schalk du Toit : Aktuarius
Ds Danie Mouton : Skriba
(Moderatuur: Sinode NG Kerk in Oos-Kaapland)

7. EMERITI-VERENIGING

6.6 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

7.1 Emeriti in die Oos-Kaap het hulself in ‘n
vereniging georganiseer, aanvanklik onder leiding
van di Emile van Zyl (voorsitter) en PA van Taak
(skriba). Die SK het besluit om die vereniging as
‘n informele mondstuk (nie die enigste nie) van
emeriti te aanvaar. Die SK-Dagbestuur het by
twee geleenthede tydens vergaderings gesprek
gevoer met verteenwoordigers van die vereniging.

5.8 Danksy groot insette deur die plaaslike
ringskommissie o.l.v. ds Jan Kampman het die
bediening in Patmos na die traumatiese skeuring
gevlot en kon die gemeente mettertyd weer ‘n
leraar, dr Gerhard Olivier, beroep. Die Sinode dra
Patmos in haar voorbidding aam die Here op.

7.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

5.9 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis en bid die seën van
die Here af op NGK Patmos.
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10.4 Die skriba en later die sinodale kerkkantoor
het ook verantwoordelikheid geneem om die
Algemene Sinode se webblad vir die Oos-Kaap
op te dateer. Hierdie taak is geweldig groot en
ernstige probleme met kapasiteit is ondervind. Die
aanstelling van ‘n Direkteur Begeleiding sal in
hierdie verband ook baie help.

8. UITVOERING VAN DIE SINODALE
FUNKSIES
8.1 Sinodale funksies
8.1.1 Die Sinodale Kommissie het reeds in
November 2003 ‘n uitvoerige raamwerk
geformuleer wat die funksionering van die
Kommissie oor die afgelope 4 jaar begelei het.
Die plan behandel die konkrete take wat uitgevoer
moet word en aanwys van spesifieke rolspelers
ten einde die vier sinodale funksies te begelei
rondom:
• Visioenêre leierskap;
• Navorsing;
• Begeleiding; en
• Bestuur.

10.5 Na afloop van die Algemene Sinode 2004 is
‘n Oos-Kaapse Algemene SinodeBode saamgestel om besluite en hoogtepunte van die Sinode
aan lidmate te kommunikeer. Dit is deur Kerkbode tegnies versorg en gedruk. Drieduisend
eksemplare is pro rata volgens lidmaattal van
gemeentes in die Oos-Kaap versprei. Ander
sinodes het ook op hierdie projek ingekoop en die
SinodeBode versprei.
10.6 Die skriba het tydens die Algemene Sinode
2007 daagliks ‘n uitgawe van die OosKaap eNuus
gesirkuleer.

8.2 Sinodale Ritme
8.2.1 Die SK het ook reeds in 2003 ‘n bepaalde
ritme goedgekeur wat die sinodale funksionering
sinvol belyn en in ‘n konstruktiewe siklus van
opeenvolgende werksaamhede tot ‘n
betekenisvolle eenheid saambind.

10.7 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis en spreek sy groot
waardering uit teenoor Danie Mouton vir sy
kundige hantering van kommunikasie in die
sinodale gebied.

8.2.2 Die SK het die funksionering en ritme
voortdurend hersien en verfyn in konsultasie met
ringe en leraars.

11. SKAKELING MET DIE MEDIA
11.1 Die verhouding tussen die NG Kerk en die
media is vroeg in die reses reeds geïdentifiseer as
‘n saak wat dringende aandag nodig het. Die kerk
word dikwels stief behandel. Tog skep die media
‘n belangrike kommunikasiekanaal na lidmate en
die gemeenskap.

8.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

9. DIE SINODALE KOMMISSIE AS
FORUM VAN RINGE

11.2 In die lig hiervan is moeite gedoen om
media-vrystellings beskikbaar te stel, soos in
verband met die skeuring in Patmos-gemeente.
Daar is ook ‘n media-vrystelling geplaas in al die
streekskoerante wat die Oos-Kaap bedien na
afloop van die buitengewone vergadering in 2005.
Die voorsitter van die SK het deurgaans briewe
oor aktuele punte van gesprek in Die Burger te
plaas. Spesifiek dié koerant het die voorsitter
dikwels vir ‘n mening oor kerklike en verwante
sake genader.

9.1 Die SK het moeite gedoen om in die reses as
gespreksforum, kommunikasieforum, leerforum en
forum van inter-afhanklikheid tussen ringe te
funksioneer.
9.2 Ringsverteenwoordigers het by elke
vergadering geleentheid gekry om ontwikkelinge,
suksesse, mislukking, leermomente en groeipunte
met die res van die vergadering te deel.
9.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

11.3 Tydens die Algemene Sinode 2007 in
Gauteng het dit opgeval hoeveel meer ingelig,
omvattend en verantwoordelik die verslaggewing
van Beeld oor kerksake is.

10. SINODALE KOMMUNIKASIE
10.1 Die SK het hoë prioriteit op sinodale
kommunikasie geplaas. Gegewe die ontwikkeling
van moderne kommunikasiemiddele is die skriba
getaak om ‘n e-pos en webblad-kommunikasiestrategie te implementeer.

11.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

12. GESPREK MET MENINGSVORMENDE LIDMATE

10.2 Die vrug hiervan was die totstandkoming
van die OosKaap eNuus en die webblad van die
Sinode - www.ngkok.co.za

12.1 Op versoek van dr Coenie Burger, voorsitter
Algemene Sinodale Kommissie, is ‘n gesprek
tydens aandete met meningsvormende lidmate uit
Port Elizabeth en omgewing gereël. Die gesprek

10.3 ‘n Spesiale SinodeBode is na die 2003sitting aan al die gemeentes versprei.
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leiding van dr Ryk van Velden te bemark en ringe
en gemeentes aan te moedig om daarvan gebruik
te maak.

het op 21 September 2004 plaasgevind. ‘n Eerlike
en openhartige bespreking het die geleentheid
gekenmerk. Dit was ‘n goeie klankbord vir dr
Burger, en lidmate het sy insette as positief
beleef.

16.2 Dr Van Velden is genooi om by die OosKaapse Verantwoordelike Vernuwingskonferensie
in 2005 op te tree.

12.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

16.3 AANBEVELING
Die Sinode moedig kerkrade aan om dr Van
Velden te benut in die toerusting van uitreikspanne en toerusting om interkulturele
werkers sinvol te ondersteun.

13. COLLOQUIUM DOCTUM: VERNON
JOHAN LOUW
13.1 Mnr Vernon J Louw het aansoek gedoen om
hertoelating tot die bediening by wyse van
colloquium doctum. Die SK het op 13 Mei 2004 ‘n
indringende gesprek met hom gevoer, waarna sy
toelating tot die bediening aanbeveel is. Hy het sy
colloquium doctum uiteindelik suksesvol voltooi.

17. KERKLIKE INSEËNING VAN
HUWELIKE
17.1 Die kerkraad van NGK Jeffreysbaai het
navraag gedoen oor die moontlikheid om huwelike
in te seën sonder ‘n formele bevestiging en
registrasie van die huwelik in terme van die
huwelikswet.

13.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

17.2 Die aktuarius adviseer dat ‘n huwelik nie tot
stand kan kom losstaande van ‘n burgerlike
huweliksbevestiging nie.

14. COLLOQUIUM DOCTUM: DAWIE
KOTZE
14.1 Pastoor Dawie Kotze van die Polisiekollege,
Graaff-Reinet, het aansoek om die aflê van ‘n
colloquium doctum gedoen ten einde bedieningsbevoegdheid in die NG Kerk te verkry.

17.3 Die kerkraad van Jeffreysbaai het hierop
verdere insette gemaak, wat na deur die SK na
AKLAS gekanaliseer is.
17.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

14.2 Na afloop van ‘n indringende persoonlike
gesprek het die SK aanbeveel dat pastoor Kotze
tot ‘n colloquium doctum toegelaat word.

18. BOSBERAAD 2005

14.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

18.1 ‘n Bosberaad vir ringskommissies is in April
2005 te Lekkeroord gehou. Die doel was om - as
integrale deel van die sinodale ritme - geloofsonderskeidend vas te stel wat die pad is wat die
Here vir die NG Kerk in Oos-Kaapland wys. Dr
Jan Bisschoff het ‘n Oos-Kaapse kontekstuele
analise aan die hand van Kerkspieël 2004
voorgedra en ds Danie Mouton het relevante
agtergrondsinligting oor die Oos-Kaapse konteks
gedeel. Dr Jan Lubbe het as fasiliteerder
opgetree.

15. LIDMAATSKAP: OOS-KAAPSE
RAAD VAN KERKE
15.1 Die Oos-Kaapse Raad van Kerke, gesetel in
Oos-Londen, het die NG Kerk in Oos-Kaapland in
2004 genooi om by die Raad aan te sluit. Dit het
gevolg op die volle lidmaatskap wat op nasionale
vlak aan die NG Kerk verleen is. Die SK het
besluit om die uitnodiging te aanvaar. Die Sinode
is dus ‘n volle lid van die OKRVK.

18.2 Lede van ringskommissies het saam beplan
oor die verskillende uitdagings waaroor
ringsprojekte gefomuleer kan word, en opleiding
oor die funksionering van die stelsel van
ringsprojekte is gegee.

15.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

18.3 Aanwesiges het die Bosberaad baie positief
beoordeel, maar uiteindelik is in die evaluering
besluit om alle predikante liewer in die toekoms by
gedesentraliseerde byeenkomste te betrek.

16. TOERUSTINGSBURO VIR
INTERKULTURELE WERKERS
16.1 Die Toerustingsburo vir Interkulturele
Werkers het aansoek om befondsing deur die
Sinode gedoen. Aangesien werksaamhede nie op
hierdie vlak deur die Sinode onderneem word nie,
kon finansiële ondersteuning nie oorweeg word
nie. Die SK het egter besluit om aktief mee te
werk om die uitstekende werk van die TIW onder

18.4 Die Bosberaad is ook as konsultasiegeleentheid gebruik om die sakelys vir die
Buitengewone Sinode van Julie 2005 te finaliseer.
18.5 ‘n Volledige prosesnotule van die bosberaad
is beskikbaar by www.ngkok.co.za
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21.3 Broer Du Randt wou die aanvaarding van sy
bedanking as lidmaat deur die kerkraad ter syde
laat stel, en het hom hieroor na die Hooggeregshof gewend. Die hof se beslissing was ten gunste
van die kerkraad.

18.6 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

19. REËLINGS BUITENGEWONE
SINODE 2005

21.4 ‘n Skikking is uiteindelik tussen die kerkraad
van Adelaide en broer Du Randt bewerkstellig.
Die Ring van Cradock het - op versoek van die
Ring van Albanie - ook ‘n belangrike bemiddelingsrol gespeel om versoening in die gemeenskap te bewerkstellig.

19.1 Die vervroegde Algemene Sinode van 2004
het die SK - hoofsaaklik weens finansiële redes laat besluit om ‘n buitengewone sinode vir 2005 te
belê. Om te verseker dat die sakelys inklusief is,
is wyd oor die inhoud daarvan gekonsulteer.
19.2 Die Sinode het van 26-28 Julie 2005 by
Willows, Port Elizabeth, plaasgevind. ‘n Sakelys
met Bylae is vooraf aan alle kerkrade versend, en
die Handelinge is na afloop van die vergadering
saamgestel en versprei.

21.5 PW du Randt, ‘n broer van WSH du Randt,
het op ‘n stadium klagtes teen bepaalde verkose
ampsdraers van die Ring van Albanie en die
Sinode van Oos-Kaapland gelê. Hierdie klagtes
het inhoudelik nié aan die kerkordelike bepalings
voldoen nie en was daarom nie ontvanklik nie.
Ook hierdie saak is later in der minne geskik.

19.3 Uitvoerige evaluering is na afloop van die
vergadering gedoen. Verskeie indiwidue predikante en kerkraadsafgevaardigdes - het na
die Sinode skriftelike en mondelings kommentaar
gelewer. Al die terugvoer is verwerk en
getabuleer. Waar nodig het die voorsitter van die
SK persoonlik kontak gemaak met van die
persone. Ds Schutte het ook ‘n baie positiewe
gesprek met die Ring van Oos-Londen gevoer.

21.6 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

22. “HEARTLINES”
22.1 Die Heartlines-Projek was ‘n besondere
inisiatief om Christelike waardes deur middel van
hoogstaande TV-programme te bevorder. Die SK
het meegewerk aan die bemarking van die projek.

19.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

22.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

20. HOË KOSTE VAN SINODALE
VERGADERINGS

23. SEISOEN VAN LUISTER

20.1 Die kerkraad van Uitenhage-Oos het
beswaar aangeteken teen die hoë koste van die
buitengewone sinode en vra vir ‘n meer
bekostigbare reëling in die toekoms. Die NGK PENoord het ook vir finansiële bekostigbaarheid
gevra.

23.1 Die NG Kerk verkeer tans in ‘n Seisoen van
Luister. Die SK neem entoesiasties deel aan die
implementering van die projek in ons sinodale
gebied. Ds Johan van Rooyen (vroeër ds Rethie
van Niekerk) tree as netwerkbestuurder vir die
Seisoen van Luister op.

20.2 Die SK het besluit om alles moontlik te doen
om koste binne redelike perke te hou. Waar
gemeentes nie oor die nodige fondse beskik nie,
kan hulle aansoek om hulp doen. Ringsprojekte
kan ook vir hierdie doel ingedien word.

23.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

20.3 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis.

24. GEDESENTRALISEERDE
BYEENKOMSTE MET LERAARS IN
RINGSVERBAND

21. BEWERINGS DEUR WSH DU
RANDT RE TUGWAARDIGE SONDES

24.1 Na afloop van die Bosberaad 2005 met
ringskommissies het uit die evaluering geblyk dat
gedesentraliseerde byeenkomste met leraars in
ringsverband selfs beter daaraan kan slaag om
geloofsonderskeiding en die verbandhoudende
ringsprojekte te bevorder.

21.1 Na aanleiding van onverkwiklike gebeure in
die NGK Adelaide, het broer WSH du Randt uit
die gemeente bedank. Na sy bedanking wou hy
bepaalde klagtes oor vermeende tugwaardige
sondes teen lede van die kerkraad en ampsdraers
van die Ring van Albanie by die SK indien.

24.2 Gevolglik het lede van die moderatuur en
die netwerkbestuurder B-Net beide in 2006 en
2007 sodanige byeenkomste in vier sentra gelei.

21.2 Hierdie klagtes was nie ontvanklik nie,
aangesien broer Du Randt nie langer ‘n lidmaat
van die NG Kerk was nie.

24.3 Die resultate van hierdie byeenkomste is
byna skouspelagtig. Om enkeles te noem: daar is
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sinodale sisteem nie, bv
● die voltooiing van terugvoer-kringe t.o.v.
suksesvolle projekte, en
● terugvoer ten opsigte van projekte deur middel
van geloofsgelofte-offers en gelde vir versending
finansier.
26.3.5 Teologisering as ‘n gesig van die Sinode is
afwesig.
26.3.6 Die vrywillige diens wat ons op die oomblik
gebruik skep nie volhoubaarheid nie.
Implementering blyk ook ‘n probleem te wees
weens die besige programme van die rolspelers.
26.3.7 Die uitkoop van diens lewer beperkte
kapasiteit.
26.3.8 Die uitkoop van diens fragmenteer die
werk
26.3.9 Die begrotingsimplikasies van die uitkoop
van tyd groei tot die omvang van ‘n voltydse pos,
sónder om die geïntegreerde dienslewering van
so ‘n pos te lewer.

groter vertroue in die sinodale leierskap; die
identifisering en ontwerp van ringsprojekte is meer
intensioneel; die byeenkomste verteenwoordig ‘n
groot leerervaring vir almal betrokke; kommunikasie in die sinodale gebied word dramaties
verbeter; insette word van voetsoolvlak verkry;
geloofsonderskeidende vaardighede en
gewoontes word aangeleer; en sosiale samesyn
en die bou van onderlinge vertroue bevorder.
24.4 Hierdie soort byeenkomste is ‘n baie groot
prioriteit vir die toekoms en kan moontlik uitgebrei
word om die Familie van NG Kerke in te sluit.
24.5 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

25. KERKSPIEËL
25.1 Gemeentes uit die Oos-Kaap het geesdriftig
deelgeneem aan Kerkspieël 2004. Dr Jan
Bisschoff het die data vir die Oos-Kaap gebruik
om ‘n pasklaar voorlegging vir die Oos-Kaap voor
te berei.

26.4 Op grond van hierdie oorwegings is ‘n
konsultasieproses met ringe deurloop oor die
skep van ‘n nuwe sinodale pos. Die oorgrote
meerderheid ringe het die skep van ‘n nuwe pos
ondersteun.

25.2 Hierdie voorlegging is beskikbaar op
www.ngkok.co.za/sinode2007.

26.5 ‘n Analise van sinodale notules dui daarop
dat die Sinode aan die SK die reg verleen het om
die pos van Direkteur Sinodale Kommissies met ‘n
hersiene posbeskrywing te aktiveer.

25.3 Dr Jan Viljoen en me Nellie Westraadt dien
op die Kerkspieël-Projekspan.
25.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

26.6 Op grond hiervan het die SK in November
2006 besluit om ‘n Direkteur Begeleiding aan te
stel.

26. ROEPING VAN DIE SINODE EN
SINODALE KAPASITEIT

26.7 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

26.1 Tydens die jaarlikse strategies-teologiese
besinning vir 2006 is aandag gegee aan die
kapasiteit van die Sinode om haar roeping uit te
voer, veral in terme van menslike hulpbronne. Die
vraag was of ‘n sisteem van predikante, wat
voltyds in diens by gemeentes is, en wie se tyd op
die basis van nie-kompenserende vergoeding by
gemeentes uitgekoop word, werklik voldoende
kapasiteit by die Sinode (kan) skep.

27. FUNKSIONERING VAN DIE RING
VAN PE-WES
27.1 Die ringsverteenwoordiger van die Ring van
PE-Wes op die SK het versoek dat die Sinode die
Ring bystaan met sy funksionering en inskakeling
by die sinodale sisteem.
27.2 ‘n Ontmoeting met die ringsleraars is vir 21
Augustus 2006 gereël en ‘n baie konstruktiewe
gesprek het plaasgevind.

26.2 Uit strategiese sessies o.l.v. mnr Johan
Kotze, voormalige hoofbestuurder van Sanlam, is
vasgestel dat die Sinode nie oor voldoende
kapasiteit beskik om haar missie en visie te
verwesenlik nie.

27.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis

26.3 Hoewel die Sinode oor voldoende administratiewe kapasiteit beskik, is die volgende leemtes
geïdentifiseer:
26.3.1 Ons werk met vrywilligers – nie met
bemagtigde personeel nie;
26.3.2 Kontekstuele navorsing vind nie plaas nie.
26.3.3 Ons beskik nie oor kapasiteit om ‘n
geloofsonderskeidende vermoë in gemeentes te
vestig nie.
26.3.4 Die beginsel van ‘n meerdoelige
aanwending funksioneer nie na wense in die

28. ACCRA VERKLARING
28.1 Die Sinode het kennis geneem van die
Accra-verklaring van die Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke (Covenanting justice in the
economy and the earth) en ‘n bydrae gelewer in
die formulering van die NG Kerk se respons op
hierdie belangrike dokument.
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28.2 Belangstellendes kan gerus die verslag van
die Algemene Taakspan Diensgetuienis in die
Agenda van die Algemene Sinode 2007 in hierdie
verband raadpleeg.

Theron is as primariuslid en dr Jan Viljoen as
sekunduslid aangewys.
31.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

28.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

32. KERKGEBOU VGK HOFMEYR
32.1 ‘n Dispuut het tussen die VGK en NGKA van
Hofmeyr ontstaan oor die eiendomsreg van die
gebou. Die NGKA Hofmeyr beskou die gebou
steeds as hul eiendom, terwyl die VGK ‘n versoek
gerig het dat die NGK, wat die gebou in die ou
bedeling in trusteeskap gehou het, dit aan hulle
oorhandig.

29. BIDDAG VIR REËN
29.1 ‘n Ernstige droogte in die Oos-Kaap is deur
‘n wonderlike reënseisoen aan die begin van 2006
gevolg.
29.2 In reaksie hierop het die SK gemeentes
versoek om Hemelvaartdag 2006 ook as dankdag
vir die reën te benut.

32.2 Aangesien die Sinode geen bevoegdheid
het om so ‘n saak te hanteer nie, is dit aan die
plaaslike NGK gemeente en die leierskappe van
die VGK en NGKA oorgelaat om die saak te
hanteer.

29.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

30. OPLEIDINGVAN LIDMATE OM
ONDER TOESIG BEDIENINGSHULP TE
LEWER

32.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

30.1 Verskeie kleiner plattelandse gemeentes
kan nie meer leraars bekostig nie, en benodig die
dienste van goed-toegeruste lidmate om
bedieningshulp te help lewer.

VISIONÊRE LEIERSKAP:
KERKEENHEID
33. SINODALE OPDRAGTE (2003) RE
KERKEENHEID

30.2 Groter gemeentes het ook aangedui dat
hulle behoefte het aan toegeruste lidmate om die
kwaliteit van die gemeentelike bediening te
verbreed.

33.1 Die Sinode het in 2003 ‘n uitgebreide besluit
oor kerkeenheid geneem wat op ‘n merkwaardige
manier die konsensus saamvat wat sedertdien
wyd oor kerkhereniging ontwikkel het, insluitend
die belydenisbasis van ‘n herenigde kerkverband
(Handelinge 2003 Voorstel 6, p 205-6).

30.3 In die lig hiervan het die SK ‘n ooreenkoms
met die Sentrum vir Kontekstuele Bediening van
die Universiteit van Pretoria (prof Malan Nel) om
leraars op te lei met die oog op die opleiding van
lidmate in ringsverband.

33.2 Twee opdragte is as deel van die besluit
gegee, naamlik dat die moderatuur ‘n persverklaring oor hierdie besluit sal uitreik, en beskikbaar sal wees om gemeentes te besoek en in te
lig.

30.4 Opleiding is vir 2007 geskeduleer ten
opsigte van:
Gemeentebou;
Pastoraat, en
Prediking.
Volledige besonderhede oor die kursusse, en die
opleidingsmodel, is beskikbaar by
www.ngkok.co.za.

33.3 Die moderatuur het beide opdragte
uitgevoer. Verskeie gemeentes is indiwidueel
besoek en gesamentlike fasiliteringsessies in
ringsverband is deur moderatuurslede gehou.

30.5 Evaluering van die opleiding dui daarop dat
die inhoud van die opleiding nog verder verfyn sal
moet word.

33.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

30.6 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

34. KONVENT VIR EENHEID

31. GRONDHERVORMING

34.1 Die Sinode is ‘n lid van die Kaaplandse
Konvent vir Eenheid, saam met die VGK
Kaapland, die NGK in SA en die RCA.

31.1 Dr Thys Smith van die Algemene Sinode se
Grondhervormingskomitee het die SK in
November 2006 besoek. Hy versoek dat die
Sinode ‘n verteenwoordiger op die AS se
grondhervormingskomitee aanwys. Broer Lucien

34.2 Die moderatuurslede verteenwoordig die
Sinode op die Uitvoerende komitee van die
Konvent, en het aktief deelgeneem aan die werk
van die Konvent.
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34.3 Die Konvent het op 22 en 23 Junie 2004 in
Brackenfell vergader. Na afloop van die konvent
het die SK ‘n spesiale vergadering gehou (29 Julie
2004) om besluite oor die aanbevelings van die
konvent te formuleer. Hierdie besluite is as
beskrywingspunt aan die Algemene Sinode van
2004 voorgelê.

wees. Hierdie ring het reeds twee keer
gesamentlike ringsvergaderings met die VGK
gehou. Ook in ander ringe het mini-konvente
reeds plaasgevind.
35.5 Hereniging as die skep van een Algemene
Sinode blyk vermoedelik tegnies die eenvoudiger
proses te wees. Die vestiging van streeksinodes
sal - gegewe bv verskillende geografiese grense
en werkswyses - veel langer neem en moeiliker
wees. Ons kan dus dankbaar konstateer dat die
Oos-Kaap besonder goed geplaas is om die
kerkherenigingsproses in ons streek vorentoe te
neem.

34.4 Vanweë deurbrake op nasionale vlak het die
groter kerkherenigingsproses sedert 2006 meer
aandag geniet. Die klem moes noodwendig verskuif na die vlak van praktiese verhoudingsbou op
grondvlak. In hierdie verband is ‘n groot voorwaartse stap geneem deurdat die VGK Kaapland
toestemming verleen het dat Oos-Kaapse lede
van die VGK moderamen saam met die NGK in
Oos-Kaapland kan vergader om kerkherenigingsinisiatiewe te neem.

35.6 Streeks- en ringskonvente is die kern van
die SK se strategie vir die bevordering van
kerkhereniging.
35.7 Meer detail oor die kerkherenigingsproses is
te vind in die sake vir die Sinode se aandag vanuit
die Algemene Sinode se dokumente.

34.5 ‘n Belangrike konferensie re kerkhereniging
het op 2 en 3 Maart 2007 te Cradock plaasgevind.
Leraars en lede van Ringskommissies uit die
NGK, VGK en RCA het mekaar beter leer ken,
verhoudings gebou en saam beplan. Talle
deelnemers se gesindhede het radikaal verander
en in talle ringe het praktiese inisiatiewe gevolg.

35.8 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

36. EEN OOS-KAAPSE HERENIGDE
SINODE

34.6 Die inskakeling van die NG Kerk in Afrika by
die proses van die Konvent bly steeds ‘n uitdaging
en het nog nie konkreet gerealiseer nie.

36.1 In die ou Kaapland (pre-1994) bestaan drie
NG Sinodes: Wes-Kaap, Oos-Kaap en NoordKaap. Die VGK se Kaapland-Sinode omsluit
rofweg die grense van die Wes- en Oos-Kaapse
NG Sinodes. Vroeg reeds het ons dus besef die
voortbestaan van ‘n Oos-Kaapse herenigde
Sinode is nie vanselfsprekend nie. Een
moontlikheid sou wees dat die Oos-Kaap terugstig
na die Wes-Kaap en as eenheid met die VGK
Kaapland sinodaal herenig.

34.7 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

35. GEBEURE IN 2006
35.1 Vir geruime tyd was die Konvent vir Eenheid
die instrument waardeur die Sinode se betrokkenheid by kerkeenheid gekanaliseer is. Dit was ‘n
gespanne tyd, omdat die nasionale proses van
kerkhereniging moeisaam voortgestrompel het.
Veral weens ‘n wisseling in leierskap by die VGK
in 2005 het die nasionale proses in 2006
verstommende momentum gekry.

36.2 Die SK het wyd oor hierdie saak gekonsulteer - tydens ontmoetings met leraars in ringsverband, in kommunikasie met ringsverteenwoordigers, en in gesprek met ons vennote in die
NG Kerkfamilie.

35.2 Sedert Augustus 2006 het die Algemene
Sinode se strukture ‘n belangrike ruimte vir gesprek en vordering oor kerkhereniging geword.
Derhalwe het die Oos-Kaapse Sinode ook deelgeneem aan die Achterbergh I en II gesprekke re
kerkhereniging.

36.3 Die groeiende konsensus is dat ons ons
moet beywer vir die totstandkoming van ‘n OosKaapse herenigde sinodale verband. Die
eiesoortige Oos-Kaapse teologiese sinodale
model, wat nie bedieningsmatig of finansieel met
gemeentes kompeteer nie, blyk die grootste
enkele faktor te wees. Die grense hoef nie die
bestaande grense te wees nie - dit sou moontlik
wees om bv die oostelike dele van die Suid-Kaap
by so ‘n Sinode in te sluit.

35.3 Die Konvent vir Eenheid het in hierdie opsig
strategies belangriker as ooit geword. Vir die
eerste keer kom dit eintlik nou tot sy reg as ruimte
vir praktiese inisiatiewe om kerkhereniging op
grondvlak te bevorder. Inisiatiewe in hierdie
verband, soos die konferensie te Cradock (Maart
2007), het onmiddellike vrugte op grondvlak begin
dra. Verskeie ringe het konkreet begin saamwerk.

36.4 AANBEVELING
Die Sinode versoek die SK om mee te werk
aan die vestiging van ‘n Oos-Kaapse
herenigde sinode waarin die waardes en
uitgangspunte van die bestaande Oos-Kaapse
model bevorder kan word.

35.4 Die Ring van Graaff-Reinet is ‘n uitstekende
voorbeeld van hoe konkrete bedieningsbehoeftes,
en die vorming van vennootskappe om dit te
hanteer, ‘n wesenlike vrug van kerkhereniging sal
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ring is aangewys om die gesprekke op
gemeentevlak te fasiliteer. Die fasiliteerders is van
‘n stembrief voorsien waarop gemeentes kon
stem en kommentaar lewer. By sommige
gemeentes is kerkrade se mening getoets en
ander het gemeentevergaderings gehou.

37. OOS-KAAPSE GESPREK MET
KERKRADE RE KERKHERENIGING
37.1 Die besluite van die Algemene Sinode 2004
re kerkhereniging is deur middel van gefasiliteerde gesprekke in die tweede helfte van 2005
met alle kerkrade bespreek. Die terugvoer is
verwerk in ‘n kompilasieverslag wat aan die
Algemene Sinode versend en onder Oos-Kaapse
gemeentes versprei is.

3. Terugvoer
3.1 Die gesprekke is meesal sinvol en met goeie
begeleiding gevoer. Enkele gemeentes het nie
ringsfasiliteerders vertrou of toegelaat nie en
sommige het die resultate van die meningspeiling
teruggehou. Hierdie rondte gesprekke was ‘n
belangrike skakel in die multi-dimensionele proses
en behoort opgevolg te word. Die getuienis van
gemeentes wat gevorder het op die pad van
kerkhereniging is tot lof en eer aan God.

37.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

38. VERSLAG AAN DIE ALGEMENE
SINODE re GESPREK MET KERKRADE
38.1 Die Netwerkbestuurder vir B-Net het ‘n
verslag uit die terugvoer van kerkrade saamgestel
wat deur die SK-Dagbestuur goedgekeur en aan
die Moderamen Algemene Sinodale gestuur is.
Die volledige teks word hier geplaas:

3.2 Die gesprekke was ook ‘n geleentheid om
kennis te neem hoe oningelig baie lidmate oor
aspekte van kerkhereniging is, soos die Bybelse
riglyne, sinodale besluite, en die Belharbelydenis.
Met hartseer is kennis geneem van rol wat leraars
en gemeenteleiers speel wat negatief staan
teenoor kerkhereniging en opbouende
kommunikasie onderdruk.

NG Kerk in Oos-Kaapland
Verslag oor Gesprekke op
Gemeentelike Vlak oor Kerkhereniging

4. Belharbelydenis
4.1 Die oortuiging is, soos die verklaring dit stel,
dat die verskille oor die Belharbelydenis meer te
doen het met historiese, emosionele en
simboliese faktore as met die wesenlike inhoud
self. Verskeie lidmate het in voorbereiding van
hierdie rondte gesprekke die belydenis vir die
eerste keer gelees en tot groter waardering
gekom.

Maart 2006
1. Verbintenis
1.1 Die NG Kerk in Oos-Kaapland het tydens ‘n
sinodale vergadering in 2003 haar verbintenis aan
die kerkherenigingsproses bevestig. Ons is
daarvan oortuig dat die Woord van God ons hierin
lei. Kerkhereniging is deel van ons roeping en
getuienis tot lof van die Een Vader wie se kinders
ons is, tot lof van die Een Gekruisigde en
Opgestane Christus wat ons in sy Een Liggaam
ingelyf het en tot lof van die Een Lewendmakende
Gees wat ons saam in sy diens wil gebruik, tot
seën in Afrika en die hele wêreld. Die noodsaak
om gemeentes en lidmate op die pad van
kerkhereniging in te lig en saam te neem, is
uitgespreek.

4.2 Die punt oor die Belharbelydenis het die
mees negatiewe terugvoer ontlok uit die vyf punte
wat getoets is. ‘n Hele aantal gemeentes het ‘n
100% teenstem geregistreer. Soms was dit juis
die teenstanders van Belhar wat by die gesprekke
opgedaag het en is ‘n verteenwoordigende stem
nie weergegee nie. ‘n Beduidende aantal lidmate
is “onseker” (lees “huiwerig en versigtig”) oor die
positiewe rol wat die belydenis in kerkhereniging
kan speel. Die gedagterigting van ‘n opsionele
belydenisskrif klink vir baie te willekeurig en
onordelik.

2. Opdrag

4.3 Gemeentes wat na kerkhereniging streef,
aanvaar die Belharbelydenis. ‘n Gemeente
onderstreep dat skuldbelydenis voor ‘n
belydenisskrif kom en versoek begeleiding oor die
waarde en betekenis van Belhar. Enkeles is ten
gunste van Belhar, maar vind die bewoording van
die verklaring te akkommoderend om hulle
daarmee te vereenselwig.

2.1 Die Verklaring van die Algemene Sinode oor
Kerkhereniging is in 2004 uitgereik en in Mei 2005
het die Sinodale Kommissie van Oos-Kaapland
kerkrade versoek om gesprek te voer oor dié
verklaring. Dit is duidelik gekommunikeer dat dit
nie ‘n stemming vir of teen kerkhereniging nie,
maar oor die meriete van die besluite handel.
2.2 Tydens die Oos Kaapse Sinodevergadering
in 2005 is die Verklaring van die Algemene
Sinode oor Kerkhereniging in behandeling
geneem en gepoog om tot konsensusbesluite oor
punte 5, 6, 7, 8 en 15 te kom. Twee leraars per

5. Model
5.1 Die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel
word algemeen aanvaar en daar is wye
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aanvaarding vir die bewoording van die verklaring.
Gemeentes wat ten gunste is van kerkhereniging,
versoek verbintenis tot die kerkregeringstelsel en
waarsku dat selfstandigheid nie as dekmantel
misbruik mag word nie. Vir gemeentes wat teen
kerkhereniging gekant is, is die behoud van ‘n
bekende kerkregeringstelsel ‘n skrale troos wat
nie vertrou word nie.

Punt
15

8.1 In vergelyking met die ander punte is die
aantal lidmate wat onseker is, nie saam stem nie
en glad nie saam stem nie hoër as wat verwag is.
Dit weerspieël moontlik ‘n behoefte om op te kyk
na ‘n Algemene Sinode wat konsensus bereik het
oor ‘n rigtinggewende aangeleentheid soos
kerkhereniging. Oorwegend is daar egter
instemming dat sinodes wat daarvoor gereed is,
ongedwonge strukturele bande kan smee.

9.2.5 Die totale per punt varieer vanaf 739 – 785.
Waar slegs van die totale terugvoer gegee is, is
kontrolering onmoontlik en sommige lidmate het
geen keuse by van die punte uitgeoefen nie.

38.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis

9. Terugvoer oor die Algemene Sinode
se 2004 Besluit re Kerkhereniging

39. GESPREKKE MET LERAARS IN
RINGSVERBAND : KERKHERENIGING

9.1 Tabel: Indiwiduele stemming in
gemeentes oor die 2004-besluit
Totaal

Punt
5

257

146

127

190

65

785

Punt
6

89

76

83

367

139

754

Punt
7

55

52

40

401

228

776

Punt
8

186

125

152

221

59

743

739

9.2.4 Nog die wyse van toetsing of terugvoer is
gestandaardiseer en gemeentes, ringe en
fasiliteerders het eie interpretasies en
implementerings gebruik.

8. Sinodevorming

Stem
sterk
saam

98

9.2.3. Gemeentes wat wel konsensusbesluite
geneem het, is nie in die bostaande terugvoer
ingesluit nie. Waar gemeentes ‘n 100%
konsensusbesluit aangedui het, sou dit wel
moontlik wees om navraag te doen na die getal
gemeentelede teenwoordig. Gemeentes het egter
ook ander persentasies vir die konsensusbesluit
aangedui sonder verwysing na die persentasies
vir die ander kategorieë.

7.1 Hierdie kwessies is die sigbare uitdrukking
van onsigbare dieptestrukture in die kerk. In die
proses geniet kultuur prioriteit en moet praktiese
aangeleentheid met groot omsigtigheid hanteer
word. Daar bestaan ‘n geestelike volwassenheid
om in onderhandeling te tree, terwyl ander al die
genoemde kwessies as ononderhandelbaar
beskou.

Stem
saam

369

9.2.2 Die oorspronklike opdrag was dat
gemeentes ‘n konsensusbesluit oor punte 5-8 en
15 van die verklaring neem. By die meeste
gemeentes het dit egter, na inligting deur
fasiliteerders, op ‘n individuele stemming
uitgeloop en die resultaat van dié stemming word
hier gereflekteer.

7. Ander Kwessies

Onseker

104

9.2.1 Die betrokke punte in die tabel verwys na
die volgende sake:
● Punt 5: Belharbelydenis
● Punt 6: Model
● Punt 7: Gemeentes se reg om oor eie werk te
besluit
● Punt 8: Kwessies word onderhandel
● Punt 15 Sinodevorming

6.1 Oorhoofs word ‘n herhalende tendens hier,
soos met die vorige punt oor model en die
volgende punt oor ander kwessies, bespeur
naamlik oorwegende instemming en vermaning
tot versigtigheid by gemeentes wat ten gunste en
nie ten gunste nie van kerkhereniging staan. ‘n
On-Bybelse ekklesiologie wat tot uitdrukking kom
in ‘n ons-maak-met-ons-gemeente-wat-ons-wilhouding dreig hier.

Stem
nie
saam
nie

80

9.2 Opmerkings

6. Gemeentelike Reg

Stem
glad
nie
saam
nie

128

39.1 Na afloop van ‘n spesiale inligtingsessie
deur die Algemene Sinodale Moderamen waar al
die moderatuurslede van die verskillende sinodes
teenwoordig was, het Oos-Kaapse moderatuurslede en die DA predikante in die sinodale gebied
volledig ingelig oor die verwikkelinge rondom
kerkhereniging.
39.2 Dit was ‘n gulde geleentheid om begrip te
bevorder en terugvoer van grondvlak te kry.
39.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.
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40. VERSLAG: GESPREK MET
LERAARS IN RINGSVERBAND RE
KERKHERENIGING

4. Terugvoer
4.1 Dit lyk asof die oorweldigende meerderheid
van predikante ten gunste van kerkhereniging is,
terwyl ‘n kleiner persentasie kerkraadslede
positief gestem is. ‘n Groot hoeveelheid lidmate
sien nie die sin van kerkhereniging in nie. Telkens
het dit geblyk dat die kerkbegrip van lidmate, en
die onvermoë om die kerk en die afgelope dekade
se verloop van die landspolitiek van mekaar te
skei, die groot struikelblokke is. Die fasiliteerders
is orals goed ontvang en getrakteer. Die
gesprekke was sinvol en opbouend. Twee
fasiliteerders het ook die gesamentlike
ringsvergadering van die NG Kerk en VGK van
die Ring van Graaff-Reinet bygewoon.

40.1 Die aktuarius en skriba het ‘n verslag
saamgestel na die gesprek met leraars rondom
kerkhereniging. Die volledige teks van die verslag
word hierby ingesluit:

NG KERK IN OOS-KAAPLAND
VERSLAG RE FASILITERING
KERKHERENIGING
1. Opdrag

4.2 Daar is by elkeen van die geleenthede
voorbehoude oor kerkhereniging uitgespreek. Die
voorbehoude het in die volgende kategorieë
geval:
4.2.1 Sensitiwiteit vir die diversiteit van lewensen wêreldbeskouings, klasse-, kulturele en
spiritualiteitsverskille waarmee ons werk.
Kerkhereniging moet ‘n baie sensitiewe proses
wees waarin die kerke mekaar respekteer en
ernstig neem.
4.2.2 Bekommernis oor rassisme by lidmate wat
hereniging moeilik sal aanvaar omdat dit ‘n
bedreiging inhou;
4.2.3 Daar is ‘n gevoel dat die leierskap eintlik
klaar besluit het - vandaar die aankondiging van ‘n
tydraamwerk (3 jaar). Dit is negatief ervaar.
4.2.4 Wat gaan word van die gemeentes wat
uiteindelik teen kerkhereniging stem?

1.1 Drr Schalk du Toit en Jan Viljoen en di
Hansie Schutte en Danie Mouton het opdrag
ontvang om in die ringe fasiliteringsgesprekke met
(veral) leraars re die nuwe inisiatiewe rondom
kerkhereniging te voer. Ringsleraars is ook ingelig
met betrekking tot die nuutste ontwikkelings
rondom kerkhereniging. Broers Schutte en Du Toit
het in die noord-oostelike ringe die gesprekke
hanteer (7 ringe) en Viljoen en Mouton in die suidwestelike ringe (ses ringe).

2. Bywoning en Meelewing
2.1 Ons is aangenaam verras deur die goeie
bywoning en meelewing van ringsleraars en in
enkele gevalle ook die groot aantal kerkraadslede
en lidmate wat die byeenkomste bygewoon het. ‘n
100% bywoning, of bykans 100%, is in die meeste
gevalle behaal, terwyl bywoning in ander ringe
gewissel het van 60% tot 80%.

4.3 Die Ring van Uitenhage se leraars het
oorwegend gevoel dat inisiatiewe rondom
kerkhereniging gestaak moet word. Dit sluit
leraars in wat gemeentes bedien wat reeds in ‘n
mindere of meerdere mate multi-kultureel is. Die
argument is dat eenheid van onder moet groei en
nie van bo georganiseer moet word nie.

2.2 Aangesien die klem op luister na die
ringsleraars geval het, was daar groot
vrymoedigheid geneem om eerlik gedagtes te
deel. Daar is ook telkens waardering uitgespreek
vir die byeenkomste.

3. Insette

4.4 Daar is waardering vir die fasiliteringsgesprek
as geleentheid om terugvoer vanaf grondvlak na
die NG leierskap te gee. Dit word gesien as ‘n
bydrae wat kan lei tot die formulering van
behoorlik deurdagte eindvoorstelle vir
kerkhereniging waaroor gemeentes / kerkrade kan
stem. Veral kerkraadslede het gesê dit maak hulle
rustig om te weet daar word na hulle geluister.

3.1 Die fasiliteerders het:
3.1.1 verskeie fasette van kerkhereniging belig,
waaronder die geloofsonderskeidende vraag hoe
God in kerkhereniging met sy kerk besig is;
3.1.2 die verhaal van die nuwe inisiatiewe
onderweg na ‘n proses van kerkhereniging vertel;
3.1.3 die verklarings van Esselenpark en
Bloemfontein uitgedeel; en
3.1.4 inligtingstuk van die Algemene Sinode
kortliks behandel.

4.5 Behoorlike, gekoördineerde kommunikasie
word deurgaans as voorvereiste gestel. Leraars is
bewus van die uitdagings verbonde aan
kommunikasie, maar stel dit as ‘n
onverhandelbare vereiste dat die kerklike
leierskap met hulle praat en na hulle luister. By
elke gesprek is groot klem gelê op kommunikasie.

3.2 Daarna is ruim geleentheid vir bespreking
gegee, wat nooit minder as 60 minute geduur het
nie. Die gesprek was lewendig.
3.3 Ten slotte is gesprek oor die toekoms van die
Oos-Kaaplandse Sinode gevoer, en die “Vrae wat
dikwels gevra word”- brosjure aan gemeentes
beskikbaar gestel.

4.6 Verskeie van die kleiner, plattelandse
gemeentes sien kerkhereniging as die logiese, en
paslike toekomspad vir hulle. Dit maak sin en
lidmate is bereid om mekaar se hande te vat.
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4.7 Die politieke klimaat in die land verduister
kerkhereniging vir baie lidmate. Mense gebruik die
politieke toneel as ‘n kristalbal wat duidelik uitwys
dat “ons kerk” oorgeneem gaan word.

BEGELEIDING:
VERSLAG OOR WERKSAAMHEDE

4.8 Kerkbegrip en geloofsonderskeiding blyk
kritiese vraagstukke te wees. Baie min van selfs
die leraars kon God en kerkhereniging bymekaar
bring. Die kerk as “eie klub” - die liberale teologie
se kerkbeskouing - speel by lidmate ‘n baie groot
rol.

42. GEMEENTEDIENSTE-NETWERK
VIR DIE NG KERK IN OOS-KAAPLAND

4.9 Daar is ‘n sterk besef dat kerkhereniging nie
kan slaag as verhoudinge en brûe nie gebou word
nie.

3.1 Om die begeleidingsfunksie van die
Sinode effektief te kan begin uitvoer, besluit
die Sinode dat:

5. Aanbevelings

3.1.1 ‘n Gemeente Dienste Netwerk vir die
Sinode van Oos-Kaapland gestig word;

42.1 Die Sinode het as volg besluit (E3 Laat
ingekome Stukke, Begeleidingsfunksie van die
Sinode):

5.1 Dit is noodsaaklik dat hierdie gesprekke
opgevolg word en dat lidmate daarby betrokke
raak. Dit sal die proses baie help as ‘n paar
leraars uit die sinodale gebied beskikbaar gestel
word om op uitnodiging van gemeentes dienste of
gesprekke oor kerkhereniging te lei. Die sake wat
pertinent aandag moet kry, is:
5.1.1 die Bybelse opdrag tot sigbare eenheid;
5.1.2 die kerk as eiendom van Christus
(kerkbegrip);
5.1.3 die proses waarvolgens hereniging
plaasvind;
5.1.4 die rede waarom die familiekerke voorkeur
kry in die hereniging teenoor die ander Afrikaanse
(blanke) kerke.

3.1.2 hierdie netwerk verantwoordelik is vir
die begeleiding van ringe, gemeentes en
predikante in samewerking met die
voorgestelde navorsing sentrum;
3.1.3 hierdie begeleiding omvat onder andere
die volgende:
3.1.3.1 die ontwikkeling van ‘n span kundiges
3.1.3.2 die fasilitering van prosesse in ringe
en gemeentes
3.1.3.3 die ontwikkeling van die pastor
pastorum begeleiding
3.1.3.4 die ontwikkeling van ‘n gepaste
mentorprogram
3.1.3.5 kollegiale verhoudings
3.1.3.6 leierskapsontwikkeling
3.1.3.7 diensverhoudinge en versorging van
predikante
3.1.3.8 standplaasverwisseling
3.1.3.9 konflikresolusie
3.1.3.10 nuwe gemeente ontwikkeling

5.2 Die SK en ringe moet - saam met die ander
Familiekerke - ‘n dringende fasiliterende rol speel
om gesprek op “mini-konvent vlak” in ringe op
dreef te kry, sodat onderlinge verhoudinge gebou
kan word.
Hansie Schutte, Schalk du Toit, Jan Viljoen, Danie
Mouton (skriba)

3.1.4 ‘n kundige persoon of persone
aangewys word deur die nuwe Sinodale
Kommissie om die netwerk te ontwikkel in
samewerking met ander (bv Algemene
Sinodale) strukture en dienste

Nota: Hierdie aanbevelings is deur die SK op 23
November 2006 goedgekeur

3.1.5 jaarliks vir die netwerk begroot word uit
sinodale fondse (ongeveer R25 000) en vir
spesifieke projekte uit die sinodale dankoffers
soos deur die ringe jaarliks by die Sinodale
Kommissie ooreengekom.

40.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

41. KONSULTASIE MET GEMEENTES
RE KERKHERENIGING - 2007

42.2 Die Sinodale Kommissie het ds Barnard
Steyn as oorhoofse netwerkbestuurder van die
Begeleidingsnetwerk (B-Net) benoem. Die
volgende netwerke en netwerkbestuurders het in
die reses binne die raamwerk van B-Net
gefunksioneer:
• Barmhartigheid - dr A Oliphant
• Familie - ds E Malan
• Getuienis - ds JH van Niekerk
• Jeug - ds WP Petzer
• Liturgie - ds LR Swanepoel
• Predikante-begeleiding - dr JD Prinsloo

41.1 Gedurende September en Oktober 2007
vind konsultasies re kerkhereniging in al die OosKaapse gemeentes plaas. Die resultate hiervan
word op die Sinode se webblad gepubliseer. ‘n
opsomming hiervan sal aan die Algemene Sinode
gestuur word.
41.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.
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• Seisoen van Luister - ds JT van Rooyen, vroeër
ds Rethie van Niekerk
• Vrouelidmate - mev L Steyn, en sedert haar
uittrede aan die einde van 2006 mev C Higgs.
• Dr Jan Cloete het ‘n bydrae rondom lidmaatbemagtiging gelewer en fasiliteringsopleiding is
deur ds Steyn en dr Chris van Wyk deurloop.

●
●
●
●
●
●
●
●

42.3 B-Net het ‘n besondere rol gespeel in die
verwerking van aansoeke vir ringsprojekte, die
beplanning van die jaarlikse Sinodale Werkswinkel, die lewering van fasiliteringsdienste en
uitgebreide toerusting van leiers in gemeentes.

Koördineer Sinodale Netwerke
Sinodale Werkswinkels en Sinodale Retreat
Ontwerpspan van ‘n Sinodevergadering
Bosberaad te Oos-London
Bosberade in Ringsverband
Ringsprojekte
Gemeentelike Kerkherenigingsgesprekke
Ondersoek na Opleiding van Lidmate.

2.5 Uitnodigings om as fasiliteerder by die
volgende geleenthede op te tree, is aanvaar:
● Predikante Konferensie te Bloemfontein
● Algemene Sinodale Vergadering te Hartenbos
● Algemene Sinodale Vergadering te Boksburg.

42.4 Ervaring in die ontplooiing van die nuwe
sisteem het vinnig geleer dat die vernaamste
vaardigheid van deskundige lede die vermoë is
om netwerke te vestig wat op bepaalde take
fokus. Daarom het die SK die term deskundige
lede na netwerkbestuurders gewysig, behalwe in
die geval van die deskundige lid finansies waar
deskundigheid ‘n voorvereiste is.

3. Netwerke
Die huidige tien netwerke lewer opsommend
verslag oor die afgelope jaar se aktiwiteite:

3.1 Barmhartigheid
Gereelde kontak vind plaas tussen Anton
Oliphant, CMR en Carl Swart van Badisa oor die
herstrukturering van die gesamentlike
barmhartigheids-arm van die die NG Kerk en VGK
in Wes-, Noord- en Oos-Kaap. Daar sal ter
gelegener tyd ook raad, leiding en insette van die
plaaslike SK verlang word. Die Algemene
Diensgroep Diensgetuienis (ADD) het tydens die
afgelope Algemene Sinodevergadering ontmoet,
waarheen die netwerkbestuurder nie afgevaardig
was nie. Hierdie situasie veroorsaak onmiddellike
agterstand en bemoeilik kommunikasie.
Terugvoer van goedgekeurde toekenning van
fondse vir projekte, sowel as die skedulering van
uitbetaling word verlang. Verder loop al die
projekte, soos verneem word, goed. Ons is ook
dankbaar vir al die gemeentes binne ons sinodale
gebied wat met eie befondsing besig is met
opheffings- en barmhartigheidswerk. Hulle
voorsien regtig in ‘n nood wat op geen ander
manier opgelos kon word nie. Terselfdertyd word
daar ook brûe gebou tussen minder en meer
gegoede gemeenskappe, en sodoende word die
liefde van Jesus Christus sigbaar gevestig.

42.5 Ds Barnard Steyn het die volgende verslag
oor die werksaamhede van B-Net opgestel:

NG Kerk in Oos-Kaapland
Verslag van die Begeleidingsnetwerk
aan die Sinode 2007
1 Funksionering
1.1 Die Begeleidingsnetwerk (BNet) het vir jaar
gelede in werking getree met die oorskakeling van
sinodale kommissies na netwerke. Hierdie
vervanging het met bepaalde winste en verliese
gepaard gegaan wat weer omvattend ge-evalueer
moet word. ‘n Nuwe fase breek aan met die
aanstelling van die PSD-pos van Direkteur
Begeleiding.

2 Kontrakpos
2.1 Sedert die oorskakeling tot en met Julie 2007
het Barnard Steyn die BNet kontrakpos behartig
en ‘n oorsig van aktiwiteite waarby hy betrokke
was, word gelys.

3.2 Familie
Eugene Malan bied ‘n Familie Fokus Week vanaf
13 tot 17 Augustus te die NG Gemeente
Hoogland aan en ‘n Winterskool die
daaropvolgende naweek van 17 tot 19 Augustus
2007. Die tema is “Life Long Learning” en word
deur John Roberto aangebied.

2.2 Die Sinode van Oos-Kaapland is by die
volgende vergaderings, werkswinkels en
konferensies verteenwoordig:
● Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling
(ADGO)
● Gemeente Dienste Netwerk (GDN)
● Buvton se Liturgiese Navorsingsgroep
● Excelsus se Lentekonferensie.

3.3 Fasilitering
Gedurende die afgelope vergadering van die
Gemeente Dienste Netwerk (GDN) op 3 en 4 Mei
2007 te Stellenbosch is Barnard Steyn en Chris
van Wyk opgelei in Buvton se nuut ontwikkelde
Visioneringsproses en kan deur gemeentes in die
Oos-Kaap benut word. Die Ring van Humansdorp
se Leraarsretraite (31 Julie tot 3 Augustus 2007)

2.3 Dien adviserend op die volgende twee
sinodale vergaderings:
● Sinodale Kommissie Dagbestuur
● Sinodale Kommissie.
2.4 Die volgende verantwoordelikhede is namens
die Sinode nagekom:
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word deur Pierre Goosen aangebied met die
Roepingsretraite as inhoud waarna van die
leraars as fasiliteerders vir die Sinode kan optree.

3.10 Vroue
Christene Higgs bied ‘n bederfnaweek saam met
Analize Wiid vir vroue van die Ring van Humansdorp vanaf 14 tot 16 September 2007 te Halyards
Hotel in Port Alfred aan. Die tema is “Fantasties,
ons is ‘n familie!”

3.4 Getuienis
Die netwerkbestuurder, Johan van Niekerk, is na
Somerset-Wes beroep, maar het hom daaraan
verbind om steeds die Kingfisher Program aan die
gemeentes van Aberdeen, Willomore, Jansenville,
Noupoort, Colesberg, Burgersdorp, Ugie, ens aan
te bied. ‘n Nuwe netwerkbestuurder behoort
aangestel te word.

Ds Barnard Steyn (VDM)
Netwerkbestuurder : B-Net
42.6 AANBEVELINGS
42.6.1 Die Sinode neem met dank kennis van
die totstandkoming van B-Net en bedank ds
Barnard Steyn en sy span netwerkbestuurders
vir hul toewyding.
42.6.2 Die Sinode kondoneer die besluit om
die term deskundige lede te wysig na netwerkbestuurders.
42.6.3 Die Sinode dra dit aan die SK op om
deurlopend toe te sien dat gepaste ad hoc
strategiese netwerke binne die
Begeleidingsnetwerk funksioneer met die oog
op die verwesenliking van die NG Kerk in OosKaapland se roeping.

3.5 Jeug
Willem Petzer verteenwoordig die Sinode by die
JONK-vergadering (voormalige AJK) saam met
Eugene Malan vanaf 30 Julie tot 1 Augustus
2007. Skoolverlaterskampe en skoolverwisselingskampe word vir skoolkinders
aangebied.

3.6. Lidmaatbemagtiging
Aan die verslae van Lidmaatbemagtiging by die
afgelope Algemene Sinode het Jan Cloete ‘n
groot aandeel gehad. Hulle beywer hulle vir die
groot skuif om die kerk weer aan lidmate terug te
gee en hulle vir die roeping te bemagtig. ‘n
Pamflet is aan gemeentes gestuur ’n inligtings-CD
word voorsien. Die volgende vergadering op
Algemene Sinodale vlak geskied in November
2007.

43. ALGEMENE PREDIKANTEBYEENKOMS 2005
43.1 ‘n Besondere opbouende byeenkoms vir alle
predikante van die NG Kerk is in Junie 2005 te
Bloemfontein gehou. 70% van die predikante in
die Oos-Kaap het die byeenkoms bygewoon.

3.7 Liturgie:
43.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis

Rudi Swanepoel bied ‘n werkswinkel met die
tema “Liturgie vir die Lewe” op 23 en 24 Julie
2007 te Bedford aan waartydens sprekers soos
Theo Geyser en Annalize Wiid optree.

44. ONDERSOEK: BEDIENINGSNOOD
IN DIE RINGE VAN DORDRECHT EN
BURGERSDORP

3.8 Luisterseisoen:
Die helfte van die ringe het gereageer op Johan
van Rooyen se versoek om ‘n ringsverteenwoordiger vir die Luisterseisoen aan te stel. ‘n Persoonlike bekendstellingsbesoek aan verteenwoordigers word beplan. Verskeie Luisterprodukte
vir vergaderings, stiltetyd, families, ens het die lig
gesien. ‘n Doelgerig Luister DVD verskyn
eersdaags.

44.1 Tydens die Buitengewone Sinodesitting
2005 het die vergadering onder die indruk gekom
van die bedieningsnood in die ringe van Dordrecht
en Burgersdorp. ‘n Baie groot aantal gemeentes
was vakant.
44.2 In die lig hiervan is besluit om ‘n behoorlike
ondersoek te doen na die bediening in kleiner
plattelandse gemeentes. Die Ringe van Dordrecht
en Burgersdorp is besig met hierdie inisiatief. Die
Ringe het reeds ringsprojekte geloods om die
situasie aan te spreek.

3.9 Predikante
Die meerderheid ringe bied leraarsretraites of
ander programme vir leraarversorging aan. Die
bekendstelling en implementering van die A-Z
Handleiding vir Predikante behoort nou prioriteit te
geniet. Kobus Prinsloo stel voor dat die Sinodale
Kommissie ‘n keuse uitoefen of dit deur middel
van padberade of op ringsvergaderings behoort te
geskied.

44.3 Hoewel die prentjie bleek gelyk het tydens
die buitengewone sinode van Julie 2005, was ons
die Here intens dankbaar toe die meeste
vakatures in die Ring van Dordrecht binne
maande gevul is - meestal met kontrakposte.
44.4 Die opleiding van lidmate om onder kerklike
toesig bedieningshulp te lewer is een van die
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eerste konkrete vrugte van hierdie inisiatief op
sinodale vlak. (Sien ook pt 53 in hierdie verband.)

NAVORSING:
VERSLAG OOR WERKSAAMHEDE

44.5 AANBEVELING
Die Sinode neem met danksegging teenoor die
Here kennis.

47. NETWERK VIR KERKLIKE EN
TEOLOGIESE NAVORSING

45. VOORTGESETTE BEDIENINGSOPLEIDING (VBO)

47.1 Die Sinode het IN 2003 as volg besluit (pt 80
van die SK-verslag soos gewysig deur
Amendement 1):

45.1 Volgens die nuwe A-Z Beleid vir Predikante
van die Algemene Sinode is voortgesette
bedieningsopleiding ‘n vereiste vir die behoud van
bedieningsbevoegdheid.

1. Die Sinode besluit om ‘n netwerk vir
kerklike en teologiese navorsing op die been
te bring.
2. Hierdie netwerk is o a verantwoordelik vir

45.2 Die NG Kerk in Oos-Kaapland is ‘n rolspeler
in die voorsiening, organisering en akkreditering
van hierdie opleiding.

2.1 die generering en verspreiding van kennis
wat noodsaaklik is vir die eietydse en
verantwoordelike funksionering van die
kerkverband

45.3 In die lig hiervan is strategiese
vennootskappe alreeds operasioneel met die
Sentrum vir Kontekstuele Bediening van die
Universiteit van Pretoria, Shepherd (Universiteit
van die Vrystaat) en Communitas (voorheen
Buvton - Universiteit van Stellenbosch).

2.2 toepaslike voortgesette toerusting van
leraars en gemeenteleiers in samewerking met
bestaande kerklike strukture (Buvton, Sevto,
Iswen, SGDN, ens)
2.3 fasilitering van navorsing op die kerk se
diensterreine, in noue samewerking met
deskundige lede (bv rol van vroue, sake van
openbare etiese belang, nuwe gemeenteontwikkeling, ens)

45.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis

46. SKOOLVERLATERSKAMPE

3. Om hieraan prakties gestalte te gee besluit
die Sinode om

46.1 Ds SAS Swart versoek die SK in April 2007
om skoolverlaterskampe as sinodale werksaamheid te hanteer. Hy interpreteer dit as die
korrekte uitvoering van sinodale besluite.

3.1 ‘n kundige persoon / persone aan te wys
om hierdie netwerk op die been te bring, en
verwys dit na die Sinodale Kommissie vir
optrede

46.2 Na indringende gesprek handhaaf die
Sinodale Kommissie die standpunt dat skoolverlaterskampe ‘n afgewentelde werksaamheid is.
Fondse is beskikbaar via die sinodale kollekte vir
Jeugbediening.

3.2 die nouste moontlike samewerking met
Buvton en die familie van NG Kerke te soek,
en ‘n wyer ekumeniese betrokkenheid met
ander kerke in ons streek as besliste ideaal te
stel

46.3 Ds SAS Swart is steeds beskikbaar om die
logistieke koördinering vir die skoolverlaterskampe te hanteer.

3.3 as deel van die sinodale werksaamhede
op ‘n jaarlikse basis vir hierdie werk te
begroot.

46.4 AANBEVELING:
Die Sinode versoek een van die ringe om as
ringsprojek verantwoordelikheid vir die
jaarlikse skoolverlaterskamp(e) te neem.

47.2 Ter uitvoering van hierdie besluit het die
Sinodale Kommissie prof Piet Naudé versoek om
as Netwerkbestuurder vir Navorsing op te tree.
Prof Naudé het vir drie jaar in hierdie rol opgetree,
maar het in 2006 bedank weens werksverpligtinge.
47.3 Sedertdien het die Sinodale Kommissie die
navorsingsfunksie aan die onderskeie netwerkbestuurders toevertrou om op hul onderskeie
terreine navorsing te doen en dit te bestuur.
47.4 Dit word ook van die Direkteur Begeleiding
(die nuutgeskepte PSD-pos) verwag om
navorsingswerk te onderneem en/of te koördineer.
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47.5 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis, en bedank prof Piet
Naudé vir sy waardevolle diens as koördineerder van die Navorsingsnetwerk.

STRATEGIESE BESTUUR:
VERSLAG OOR WERKSAAMHEDE
49. SINODALE BESLUITE (2003) VERWYS NA DIE SINODALE KOMMISSIE

48. SAKE VERWYS NA DIE NETWERK
VIR NAVORSING / DL LEER EN
AKTUELE SAKE

49.1 Notule laaste sittingsdag van
Sinode 2003

48.1 Verskeie sake is deur die Sinode van 2003
en die SK na die Deskundige Lid vir Leer en
Aktuele Sake, wat later vervang is deur die
Netwerkbestuurder vir Navorsing, verwys.

49.1.1 Die notule is deur die dagbestuur
nagegaan, goedgekeur en onderteken.
49.1.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis

48.2 Prof Piet Naudé het as Netwerkbestuurder
vir Navorsing opgetree en besondere uitsette in
die vorm van populêre maar diepgaande
teologiese besinning gelewer. Hierdie uitsette is
as bylae tot die Oos-Kaap eNuus gepubliseer en
is op die Sinode se webblad beskikbaar
(www.ngkok.co.za).

49.2 Handelinge van die Sinode
49.2.1 Die Handelinge is laat druk en aan
afgevaardigdes versend.
49.2.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

48.3 Prof Naudé het weens werksdrukte en ander
verpligtinge gedurende Julie 2006 as Netwerkbestuurder bedank. Die navorsingsfunksie is
sedertdien deur die onderskeie netwerkbestuurders van B-Net oorgeneem.

49.3 Besluite aan Kerkrade
49.3.1 Die verslag wat handel oor besluite van
die Sinode vir die aandag van kerkrade is deur die
skriba voltooi en by die Handelinge 2003 ingesluit
vir die aandag van kerkrade.

48.4 Die volgende sake is deur die Sinode na die
Netwerk vir Navorsing verwys:
48.4.1 Studie oor die oorsprong van die titel
“dominee” (Handelinge 2003 voorstel 10, bl 212);

49.3.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

48.4.2 Huidige spiritualiteit in die NG Kerk
(Handelinge 2003 Voorstel 11). In hierdie voorstel
word versoek dat die besprekingsvrae wat vir
gebruik deur kerkrade en ringe opgestel is, deur
die Netwerk vir Navorsing beantwoord moet word.

49.4 Die Kerkordeboek, Aanvullende
Bepalinge en Reglemente
49.4.1 Die Sinodale Regskommissie het die
Kerkorde-Bundel persgereed gemaak, laat druk
en beskikbaar gestel.

48.4.3 Persoonlikheid en spiritualiteit (Handelinge
2003 Voorstel 12). In hierdie voorstel word
besorgdheid oor die Myers Briggs TiperingIndikator van persoonlike voorkeure en die
gebruik daarvan in kerklike kringe uitgespreek.
Verdere studie word gevra.

49.4.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

48.5 Weens ‘n gebrek aan kapasiteit het hierdie
sake nie aandag gekry nie.

49.5 Kapitalisering van die rente op
sinodale beleggings

48.6 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis en herhaal die
opdragte indien dit nodig geag word.

49.5.1 Die Sinode het in 2003 die volgende
voorstel goedgekeur:
Voorstel 13
Op die Buitengewone Sinode in 2002 is besluit
dat die volgende gewone vergadering van die
Sinode weer moet besin oor die 75%
kapitaliseringspersentasie op sinodale
beleggings. Hierdie saak is nog nie hanteer nie
en die Sinode besluit om volmag aan die
Sinodale Kommissie te verleen ten einde die
aangeleentheid af te handel.
49.5.2 Die SK het indringend oor die saak
gesprek gevoer, sonder om onmiddellik ‘n finale
besluit te neem. Die implementering daarvan is
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51.2 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis.

uiteindelik na die Buitengewone Sinode van 2005
verwys.
49.5.3 Die Buitengewone Sinode 2005 het die
volgende reëling getref:

52. PERSONEELVERMINDERING
WEENS DIE VERKOOP VAN DIE
SINODALE SENTRUM

Die Sinode besluit dat ‘n maksimum van 85%
van die rente op die Sinodale Bystandfonds vir
die befondsing van sinodale werksaamhede
gebruik word.
(Handelinge Buitengewone Sinode 2005,
Amendement 4)

52.1 Die verkoop van die sinodale sentrum het
meegebring dat die pos van mnr Jan Pienaar,
faktotum by die sentrum, gerasionaliseer is. Die
faktotum is op ‘n billike wyse uit diens gestel.

49.5.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis dat die saak
afgehandel is.

52.2 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis.

49.6 Sinodale dokumente op laserskyf

53. BELASTINGVRYSTELLING

49.6.1 Die Sinode besluit dat goedgekeurde
werksdokumente, aanbiedings en ander sinodale
dokumente op laserskyf of ander elektroniese
wyse aan gemeentes beskikbaar gestel word
(Voorstel 14).

53.1 Wetgewing het van gemeentes en ringe
vereis om by die Kommissaris van die SA
Inkomstediens te registreer vir belastingvrystelling. Hierdie proses is deur die DA bestuur
en afgehandel. Vrystelling is mettertyd verleen dat
gemeentes as nie-winsgewende organisasies
registreer.

49.6.2 Die skriba het ‘n volledige stel dokumente
per CD aan ringe beskikbaar gestel waarvan
leraars en ander belangstellendes dit kon verkry.

53.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

49.6.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

54. JAARLIKSE BYDRAES TOT DIE
BEGROTINGS VAN DIE ALGEMENE
SINODE EN DIE NG KERK VAN SA
(WES- EN SUID-KAAPLAND)

50. MEDIESE SUBSIDIE AAN CMRGEPENSIOENEERDES
50.1 Twee voormalige werknemers van die CMR
het die SK genader om ‘n mediese subsidie. Die
indruk het blykbaar bestaan dat emeriti ‘n
addisionele mediese subsidie ontvang. Die SK het
geoordeel dat - aangesien die Sinode geen
emeritus se medies subsidieer nie - dit ook nie vir
CMR-gepensioeneerdes oorweeg kan word nie.

54.1 Die NG Kerk in Oos-Kaapland is verbind tot
bydraes aan die Algemene Sinode en die NG
Kerk in SA vir die Argief en Teologiese
Kweekskool, Stellenbosch.
54.2 Ten einde te verseker dat die bydraes vir die
Sinode bekostigbaar bly, is die situasie deurgaans
fyn gemoniteer en bestuur. Samesprekings is op
10 Mei 2007 met dr Kobus Gerber (Algemene
Sekretaris) en ds Bobby Sherrer (voorsitter ATF)
oor hierdie saak gevoer.

50.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

51. VERKOOP VAN SINODALE
EIENDOMME

54.3 Die saak geniet deurlopend aandag.
54.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

51.1 Tydens die reses het die Sinodale
Kommissie die verkoop van die volgende sinodale
eiendomme bestuur (die netto verkoopsom, na
kommissie en regskoste afgetrek is, word
aangedui):
51.1.1
51.1.2
51.1.3
51.1.4

Lekkeroord Kampterrein
Dave Marais Kampterrein
Sinodale Sentrum
Schoenmakerskop
Erf 54
Erf 55
51.1.5 TOTAAL

55. PROJEKAANSOEKE EN
FUNKSIONERING VAN RINGE

700,000
450,000
2,269,768

55.1 Die besluite van die Buitengewone Sinode
van 2002 rondom die funksionering van ringe is in
die reses geïmplementeer. Beleids- en bestuursdokumente is deur die SK opgestel en deur die
Buitengewone Sinode van 2005 goedgekeur.
Hierdie dokumente is beskikbaar by
www.ngkok.co.za

719,789
195,616
4,335,174
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Reglement van die Teologiese Studiefonds
goed.

55.2 Die wyse waarop ringe oor die afgelope drie
jaar by ringsprojekte betrokke geraak het, en die
positiewe effek daarvan op die ringe en ringsgemeentes, vertel ‘n besondere suksesverhaal.
Ringsprojekte help talle gemeentes transformeer
na ‘n dieper geestelike vlak.

58. SENTRALE SALARISSTELSEL
58.1 Die SK het die moontlikheid van ‘n sentrale
salarisstelsel vir gemeenteleraars ondersoek.
Uiteindelik het so ‘n stelsel heeltemal onhaalbaar
geblyk te wees gegewe die regsposisie van
gemeentes as werkgewers met die verantwoordelikhede wat daarmee gepaardgaan, soos die
hantering van aanspreeklikheid teenoor die SA
Inkomstediens. Die administrasie van ‘n sentrale
stelsel, en die bestuur van die bydraes en
verantwoordbaarheid teenoor gemeentes sal ‘n
enorme infrastruktuur verg.

55.3 Die DA as oorhoofse projek-administrateur,
die netwerkbestuurders en die SK-Dagbestuur as
begrotingskommissie speel ‘n belangrike rol in die
suksesvolle implementering van die projek. Die
sinodale strategiese beplanningsiklus waarin die
ringsprojekte geïdentifiseer word, dra by tot die
paslikheid en strategiese impak van die projekte.
55.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

58.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

56. HULP AAN DIE KERK IN
ZIMBABWE

59. CMR EN DIE NG KERK IN OOSKAAPLAND

56.1 Die disintegrasie van die Zimbabwiese
samelewing het ‘n radikale impak op die NG Kerk
in Zimbabwe gehad. Die Algemene Sinode het
versoek dat ons Sinode medeverantwoordelikheid vir finansiële ondersteuning
ter waarde van R60,000 per jaar vir drie jaar
neem. Die SK het ‘n bydrae uit sinodale fondse
gemaak. Gemeentes is ook versoek om spesiale
kollektes vir die kerk in Zimbabwe op te neem om
die bedrag aan te vul.

59.1 Aan die einde van 2006 rig die CMR ‘n
skriftelike versoek dat die SK erkenning verleen
dat die CMR die NG Kerk in Oos-Kaapland se
vennoot vir barmhartigheidsdienste en
welsynsdienste is, en aan die CMR adviserende
sittingsreg op die SK verleen.
59.2 Die SK herbevestig dat die CMR die NG
Kerk in Oos-Kaapland se primêre vennoot vir
formele barmhartigheidsdienste / welsynsdienste
is, maar bevestig ook dat die CMR ‘n selfstandige
welsynsorganisasie is. Sittingsreg op die SK word
dus nie verleen nie. Die funksionele lyn van kontak met die CMR is die Begeleidingsnetwerk en
spesifiek die Netwerkbestuurder vir Barmhartigheid.

56.2 Die totaal van die spesiale kollektes vir
Zimbabwe ingesamel beloop R55,547.
56.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

57. REGLEMENT TEOLOGIESE
STUDIEFONDS

59.3 AANBEVELING
Die Sinode kondoneer die SK se besluite.

57.1 Die SK het die reglement van die Teologiese
Studiefonds in die reses aangepas om daarvoor
voorsiening te maak dat lidmate wat toegerus
word om onder kerklike toesig bedieningshulp te
lewer, ook uit die fonds ondersteun kan word.

60. SKRYWES BADISA EN CMR RE
SONDAG VAN BARMHARTIGHEID

57.2 Motivering: Aangesien beide rente en
kapitaal aangewend kan word, is voorsiening
gemaak dat die fonds uitgeput kan word. Die
bedoeling was dus om in ‘n bepaalde behoefte in
‘n bepaalde tyd te help voorsien. Tans is die NG
Kerk in Oos-Kaapland se grootste bedieningsnood die onbekostigbaarheid van leraars in baie
kleiner gemeentes. Dit sal verstandig wees om die
fonds wyer te maak en die teologiese fasiliteerders se onkoste te help bestry.

60.1 Badisa, die gesamentlike welsynsorganisasie van die NG Kerk in Wes- en SuidKaapland en die VGK-Kaapland, bedien die WesKaap en die Oos-Kaap, aangesien die VGK
Kaapland se grense beide die Wes- en Oos-Kaap
insluit.
60.2 Dit skep soms ‘n moeilike posisie vir die
CMR in Oos-Kaapland. ‘n Voorbeeld is die
fondsinsameling wat Badisa aangekondig en via
die Wes-Kaapse SinodeNuus, wat ook aan OosKaapse NG gemeentes gestuur word, geïmplementeer het. Prakties het dit beteken dat OosKaapse NG Gemeentes versoek is om tot die
Wes-Kaapse welsynskas by te dra.

57.3 Die Reglement, soos gewysig, word hierby
aangeheg as Bylaag A2.3.
57.4 AANBEVELING
Die Sinode keur die wysiging van die
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60.3 Die CMR Oos-Kaapland het hieroor by die
SK navraag gedoen, waarop die SK besluit het:

63. STRUKTURERING EN
BEFONDSING VAN SINODALE
FUNKSIES

Alle fondsinsamelings ten opsigte van die
Sondag vir Barmhartigheid waarby NG
Gemeentes in die Oos-Kaap betrokke is, vind
onder die vaandel van die CMR / Inrigtings
plaas. Hierdie fondse word by die Oos-Kaapse
Sinode inbetaal ten bate van ons eie
barmhartigheidswerk. Hierdie reëling geld ook
vir opvolgende jare.

63.1 Soos deur die Buitengewone Sinode van
2005 besluit, is die boekhouding van alle fondse
wat nog in terme van die vorige bedeling vir
kommissies geoormerk was, in die Sinodale
Bystandfonds gekonsolideer. Die SK het ook,
soos besluit, die fondse in die begroting benut
binne die raamwerk van die sinodale funksies
soos bepaal deur die Buitengewone Sinode van
2002.

60.4 Die SK handhaaf steeds die besluit dat die
Sinode nie regsaanspreeklik is vir die CMR as
selfstandige welsynsorganisasie nie, maar
aanvaar die CMR steeds as primêre barmhartigheidsorganisasie van die NG Kerk in OosKaapland.

63.2 Hierdie reëling is ook van toepassing
gemaak op die sinodale kollektes, soos besluit in
2005 (Handelinge Buitengewone Sinode 2005,
Amendemente 2 en 3).

60.5 AANBEVELING
Die Sinode kondoneer die SK se besluite.

63.3 Die begrotingsproses en finansiële bestuur
van die Sinode word nou volledig ooreenkomstig
die reëlings vir die nuwe bedeling bedryf.

61. POS VAN HOSPITAALLERAAR
PORT ELIZABETH

63.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

61.1 Ds Christo Jordaan het sy pos as hospitaalleraar in 2005 ontruim en mnr Johan Lamprecht
van die Livingstone Hospitaalbediening het
verantwoordelikheid vir al die hospitale aanvaar.
Dit is ‘n afgewentelde pos wat nie meer onder die
Sinode ressorteer nie.

64. BEDANKING: INTERNE
REKENMEESTER
64.1 Me Theresa Botha het aan die einde van
2006 as interne rekenmeester bedank aangesien
die gesin na Gauteng verhuis.

61.2 Die SK handhaaf steeds die reëling dat alle
kollektes vir siekesorg steeds by die sinodale
kantoor inbetaal word, vanwaar dit aan die
Livingstone Hospitaalbediening oorgedra word.

64.2 Die SK het die reëling getref dat die DA teen
bykomende vergoeding vir ‘n interim-periode as
interne rekenmeester optree.

61.3 AANBEVELING
Die Sinode kondoneer die SK se reëling.

64.3 AANBEVELING
Die Sinode kondoneer die SK se besluit.

62. TIEN RAND PROJEK

65. SINODALE BOEKHOUDING EN
REGLEMENT 8.8

62.1 Hierdie projek is die gevolg van ‘n besluit
tydens die Buitengewone Sinode van 2005
(Handelinge, Voorstel 2). Die bedoeling is dat
lidmate bydrae vir die voortsetting van die
bediening in kleiner plattelandse gemeentes.

65.1 Die Ring van Queenstown het navraag
gedoen of die wyse waarop die sinodale boekhouding na afloop van die Buitengewone Sinode
2005 nie in stryd met Reglement 8.8 is nie.

62.2 Die Sinode se besluit is aan alle gemeentes
gekommunikeer. Baie goeie samewerking is
verkry, en die totale bedrag van R106,522 (soos
op 31 Julie 2007) is sedertdien vir die fonds
ingevorder.

65.2 Die aktuarius het formeel geadviseer dat die
stelsel van boekhouding nie in stryd met Reglement 8.8 is nie, mits die bronne van inkomste en
die doelwitte waarop die fondse spandeer word
duidelik aangetoon kan word. (Sien ook A3
Verslag Sinodale Regskommissie pt 3.2.1.2)

62.3 Die fondse is beskikbaar vir aanwending by
wyse van projekaansoeke deur die kleiner
plattelandse gemeentes.

65.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

62.4 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.
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69. VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEURE

66. GESPREK MET DIE RING VAN
HUMANSDORP RE SINODALE
DANKOFFERS

69.1 Die verslag van die onafhanklike ouditeure,
Moore Stephens, word as Bylaag A2.2
aangeheg.

66.1 Die Ring van Humansdorp het volgens
skrywes van die ringskriba oorweeg om
gemeentes se sinodale dankoffers liewer na die
ringsfonds te kanaliseer en vir eie projekte aan te
wend.

69.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis van die onafhanklike
ouditeure se verslag vir die 2007 finansiële
jaar.

66.2 Die SK-Dagbestuur het op 22 November
2006 met die ringskommissie gesprek gevoer. die
RK het bevestig dat die Ring verbind is tot die
Sinode en die sinodale sisteem van dankoffers.
66.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

67. OOS-KAAPLANDSE BEHUISINGSMAATSKAPPY (OKBM)
67.1 Die Sinode het reeds in 1995 besluit om die
bates van die OKBM aan die onderskeie inrigtings
oor te dra en die maatskappy óf te ontbind óf na
een of meer van die belanghebbendes oor te dra.
67.2 Die stand van die OKBM se uitstaande sake
kan soos volg opgesom word:
67.2.1 Welbedacht Sentrum / Dagbehandelingsentrum: Die kansellasie van die verband deur
die Nelson Mandela Metropool word steeds
afgewag. Die jongste korrespondensie in hierdie
verband is op 10 April 2007 deur Goldberg en De
villiers Prokureurs hanteer.
67.2.2 Huis Spitskop, Murraysburg: Sodra
bogenoemde transaksie afgehandel is, sal ‘n
finale vergadering van die direksie gehou word
om hierdie eiendom saam met die maatskappy na
die beheerraad van Huis Spitskop oor te dra.
67.3 Intussen is een van die direkteure, ds JF
Viljoen, oorlede. In die lig van die voorgenoem
oordrag van die maatskappy, word die vakature
op die direksie nie gevul nie.
67.4 AANBEVELING
67.4.1 Die Sinode neem kennis van die stand
van die OKBM se uitstaande sake.
67.4.2 Die Sinode betuig sy simpatie met die
familie van ds JF Viljoen.

68. VERSLAG VAN DIE DL VIR
FINANSIES
68.1 Die verslag van die Deskundige Lid vir
Finansies, ds Christo van Heerden, word aan die
einde van hierdie verslag aangeheg as Bylaag
A2.1.
68.2 AANBEVELING
Die Sinode keur die DL Finansies se verslag
goed.

(Blaai om vir Bylaag A2.1)
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Bylaag A2.1

VERSLAG VAN DIE DESKUNDIGE LID VIR FINANSIES
VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 2007
Ten opsigte van die afgelope jaar kan ek weer met groot dankbaarheid teenoor die Here vir Sy wonderlike
seën en leiding, ‘n baie positiewe verslag aan u voorlê.

1. Deur middel van:
1.1 Die interne beheermaatreëls, die Sinodale Kommissie se omsigtige bestuur van uitgawes binne die
perke van die Sinode se begroting en bekwame oorhoofse bestuur; en
1.2 Die goeie samewerking van gemeentes, kerkrade en skribas/kassiere;
kan ek met vrymoedigheid die mening uitspreek dat ook die 2007 finansiële jaar ‘n suksesvolle jaar was.

2. Hoogtepunte
Soos met die vorige jaar, som ek graag sekere van die finansiële en administratiewe hoogtepunte van die
finansiële jaar op:
2.1 Administratiewe aangeleenthede:
2.1.1 Onder leiding van die Direkteur Administrasie en sy personeel, wat verantwoordelik is vir die
oorhoofse bestuur van die Sinode se finansiële en administratiewe funksies, is die rekenkundige funksies en
beheer oor die Sinode se fondse en bates gehandhaaf. Waar nodig, is verdere uitbreidings aan die
registers gedoen ten einde aanbevelings van die Sinode en dié se ouditeure te implementeer.
2.1.2 Die gevestigde prosedures met betrekking tot verslae aan die Sinodale Kommissie wat steeds
gehandhaaf word, het ook die kultuur van gedissiplineerde besteding verder versterk. Sodoende word
beheerde aanwending van sinodale fondse verseker.

3. Die Administratiewe Personeel het bestaan uit die volgende persone:
Direkteur Administrasie: Dr J.W.J. Viljoen
Interne rekenmeester: Mev T. Botha (sy het die Sinode se diens op 30 November 2006 verlaat).
Sekretaresse: Mev P.H. Westraadt
Sedert 1 Desember 2006 hanteer Dr Viljoen ook die Sinode se interne rekenmeesters-verpligtinge in
samewerking met en onder toesig van die Sinode se eksterne ouditeure.

4. Eie fondse:
4.1 Die Sinode kan vryelik beskik oor daardie netto fondse wat aan hom beskikbaar gestel is vir die
finansiering van sy oorhoofse aktiwiteite. Dit is die Sinode se plig om hierdie fondse só te bestuur dat
redelike sinodale aktiwiteite, selfs in toekomstige periodes, daaruit gefinansier kan word, sonder om 'n
onredelike las op lidmate en gemeentes te plaas.
4.2 Eie fondse van die Sinode bestaan uit daardie opgehoopte algemene fondse wat uit jaarlikse aktiwiteite
oorgehou en na toekomstige periodes oorgedra word, ten einde die Sinode se aktiwiteite voort te sit. Soos
op 28 Februarie 2007, het die Sinode vryelik oor die volgende fondse beskik:
2007

2006

R

R

17 782 221

17 209 972

966 328

404 221

18 748 549

17 614 193

Kapitaalfondse
Sinodale Bystandsfonds
Sinodale Hulpfonds
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2007

2006

R

R

Vaste Bates

8 339

16 013

Debiteure en Ander

8 112

29 324

18 332 725

17 455 024

399 373

113 832

18 748 549

17 614 193

Bates waarin Fondse belê is

Kontantbeleggings
Kontant in Bank

4.3 Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die totale fondse van die Sinode gedurende die jaar onder
beskouing met ‘n bedrag van R1 134 356 toegeneem het.
4.4 Hierdie toename word veral toegeskryf aan goeie opbrengste op beleggings; die herbelegging van rente
en besparings op sinodale uitgawes.

5. Algemene opmerkings
5.1 Die Sinodale Hulpfonds word gebruik om verdienstelike projekte in diens van die Koninkryk te finansier.
Dit word befonds met sinodale dankoffers wat deur sommige gemeentes betaal word en deur middel van
sinodale kollektes.
5.2 Trustfondse word nie as deel van die Sinodale Bystandsfonds bestuur nie. Die Sinodale Bystandsfonds
is daar gestel vir die bestryding van die koste van die Sinode soos bepaal in riglyne wat deur die
Sinode/Sinodale Kommissie vasgestel word. Die Fonds word gevoed deur sy eie groei (rente) en die
oorskotte op die jaarlikse begroting. Slegs die rente verdien op die SBF mag aangewend word om die
begroting van die Sinode te befonds.
5.3 Uit die onderstaande tabelle word die gesonde tendens in die Sinode se finansiële omstandighede oor
die afgelope vyf jaar, weerspieël.

6. Ontleding van Finansiële State
2007
Sinodale dankoffers

2006

2005

2004

2003

914 516

809 523

880 000

679 998

0

0

8 569

47 704

82 019

1 296 897

Sinodale kollektes

300 672

0

177 952

178 733

197 625

Spesiale kollektes

0

59 622

64 601

45 188

46 868

1 688 196

3 301 663

820 304

1 047 199

711 144

13 692

1 819 946

392 779

1 049 096

729 618

2 917 076

5 999 323

2 383 340

3 082 233

2 982 152

618 273

558 425

556 085

863 515

1 486 599

0

0

0

0

23 000

784 606

1 680 175

1 320 630

1 430 577

1 268 976

0

0

0

49 023

51 464

432 271

0

0

0

0

Totale Uitgawes

1 835 150

2 238 600

1 876 715

2 343 115

2 830 039

Bedryfsoorskot

1 081 926

3 760 723

506 625

739 118

152 113

Sinodale bydraes

Rente op beleggings
Ander inkomste
Totale Inkomste
Salarisse & lone
Sinodale hulp
Ander bedryfskostes
Werksaamhede
Projekte
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7. Kommentaar
Die volgende kommentaar kan aanvullend tot bogenoemde finansiële gegewens gelewer word:

7.1 Sinodale bydraes
Sedert 2006 het die vordering van sinodale dankoffers dié van sinodale bydraes vervang.

7.2 Sinodale kollektes
Die sinodale kollektes vir 2006 was vir dié jaar by Trust en Reserwe Fondse ingesluit en het R209 891
beloop. Sedertdien, word hierdie kollektes individueel as deel van die Sinodale Hulpfonds bestuur.

7.3 Spesiale kollektes
Aangesien alle kollektes slegs vir die befondsing van ringsprojekte gebruik mag word op die diensterrein
waarvoor dit ingesamel is, word spesiale kollektes sedert 2007 by sinodale kollektes ingesluit en so daarvan
boekgehou.

7.4 Rente op beleggings
Die 2006 bedrag het die opbrengs van die sinodale sentrum ingesluit.

7.5 Bedryfskoste
Die 2006 bedryfskoste het die finansiering van ringsprojekte en dié van die onderskeie diensterreine
ingesluit. Vanaf 2007 word hierdie projekte afsonderlik in die boeke van die Sinodale Hulpfonds getoon.

7.6 Die finansiering van projekte
Projekte vir ‘n bepaalde jaar word uit sinodale dankoffers en sinodale kollektes befonds wat die
voorafgaande jaar ingesamel is. In enige jaar bestaan die bedrag vir sinodale dankoffers op jaareinde dus uit
fondse wat vir dieselfde jaar se projekte gebruik was en ‘n reserwe vir dié van die volgende jaar.

8. Vooruitskouing
8.1 Ek is daarvan oortuig dat, gegewe die gesonde finansiële basis en gedissiplineerde bestuursomgewing
waarmee die Sinode die nuwe finansiële jaar binnegaan, ons Sinode weereens sy lidmate en ook die breër
gemeenskap van Oos-Kaapland suksesvol sal kan bystaan en ondersteun.

9. Slotsom
9.1 My opregte dank gaan aan ons Hemelse Vader, sonder wie se seën die Sinode se bedrywighede nie
deur die positiewe aspekte soos ek hierbo uiteengesit het, gekenmerk sou kon word nie.
9.2 Ek wil graag ook my dank uitspreek teenoor die Direkteur Administrasie, al die finansiële en
administratiewe personeel van die Sinode asook die ouditeure, Moore Stephens (voorheen Wolmarans
Kruger) vir hul bystand en ondersteuning gedurende die afgelope jaar.

Ds C.H. van Heerden
Deskundige Lid: Finansies
27 Julie 2007
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Bylaag A2.2

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN OOS-KAAPLAND

FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 28 FEBRUARIE 2007

INHOUD

BLADSY

Verslag van die Onafhanklike Ouditeure

1

Gekonsolideerde Balansstaat

2

Inkomstestaat van Sinodale Bystandsfonds

3

Inkomstestaat van Sinodale Hulpfonds

4

Trust- en Reserwefondse

5

Aantekeninge by die Finansiële State

6 -7

Die Finansiële State is goedgekeur en bekragtig deur die dagbestuur van die Sinodale Kommissie
op sy vergadering van 26 Julie 2007 en word namens die Kommissie onderteken deur:

……………………………………..
VOORSITTER

……………………………………..
DIREKTEUR ADMINISTRASIE
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26.07.2007

Bladsy 1

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEURE AAN DIE SINODALE KOMMISSIE
Ons het die NG Kerk in Oos-Kaapland se finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 2007
wat op bladsye 2 tot 7 uiteengesit word, geouditeer. Dié finansiële state is die verantwoordelikheid van die Sinodale Kommissie. Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit 'n
mening oor die finansiële state uit te spreek.
Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig die Standpunte van Suid-Afrikaanse Ouditstandaarde opgestel.
Dié standaarde vereis dat ons die oudit beplan en uitvoer om redelike sekerheid te bekom dat daar
geen wesenlike wanvoorstwelling in die finansiële state is nie. 'n Oudit behels:
• 'n ondersoek, op 'n toetsgrondslag, van bewyse wat die bedrae en openbaarmakings in die
finansiële state ondersteun.
• 'n beoordeling van die rekeningkundige beginsels wat gebruik is en wesenlike ramings wat
deur die bestuur gedoen is, en
• 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons is van mening dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening bied.
Ouditmening
Hierdie finansiële jaarstate is na ons mening in alle opsigte en ooreenkomstig algemene
aanvaarde rekenkundige praktyk, 'n redelike weergawe van die finansiële stand van die Sinode op
28 Februarie 2007 en van die resultate van sy bedrywighede en kontantvloei vir die jaar wat
op daardie stadium geëindig het.
MOORE STEPHENS WK
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (SA)
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure

Port Elizabeth
26 Julie 2007
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NG KERK IN OOS-KAAPLAND

Bladsy 2

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTAAT OP 28 FEBRUARIE 2007
Aantekeninge

2007
R

2006
R

19,366,420

18,804,636

8,339
19,358,081
-

16,013
18,782,417
6,206

407,485

144,039

396,372
3,001
8,112

110,832
3,000
30,207

19,773,905

18,948,675

19,576,185

18,656,130

197,719
-

132,785
159,760

19,773,905

18,948,675

BATES
Nie-bedryfsbates
Vaste bates
Beleggings
Langtermynlenings

2
3

Bedryfsbates
Bank
Kontant
Debiteure

4

Totale bates

FONDSE EN AANSPREEKLIKHEID
Fondse

5

Laste
Bedryfslaste
Krediteure
Vooruitontvange rente
Totale fondse en aanspreeklikheid
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NG KERK IN OOS-KAAPLAND
Bladsy 3
SINODALE BYSTANDSFONDS
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 28 FEBRUARIE 2007
Inkomste

2007

AJK toekenning
Bydrae van Sinodale Hulpfonds
Diverse inkomste
Rente
Versekering eis ontvang
Wins met verkoop van vaste bates

10,000
248,861
1,051
1,688,196
2,523
118

Bruto inkomste

1,950,749

Uitgawes
Visionêre leierskap
Aktuarius
Assessor
Ekumeniese verhoudinge
Gesamentlike Argief en Teologiese Opleiding
Kerkraad Cradock Oos
Kerkraad Hoogland
Kerkraad Murrayburg
Kerkraad Somerstrand
Konvent/Kerkhereniging
Projekte: Algemene Kerkverband
Skriba
Voorsitter

422,190
6,000
6,000
1,512
165,929
15,408
20,544
7,704
7,704
27,757
151,632
6,000
6,000

Begeleiding
B.Net: Netwerke
B.Net: Vergaderings
B.Net: Vrouebediening
Bosberaad
Kontrakpos-B.Net
Sinodale kommunikasie
Sinodale werkswinkel

112,896
26,819
450
17,544
25,814
26,000
10,253
6,016

Strategiese bestuur
Ad hoc dienste
Bankkoste
Herstelwerk en instandhouding
Kantoorhuur
Kantooruitgawes
Ouditfooi
Reis- en verblyfkoste
Rekenaarkoste
Salarisse en lone
Skryfbehoeftes en drukwerk
Telefoon en posgeld
Vergoedingskommissaris
Versekering
Verversings
Waardevermindering

867,794
18,712
4,361
262
16,737
2,175
35,910
95,074
8,641
618,273
11,362
39,231
1,753
3,955
804
10,544

Netto inkomste

547,870
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NG KERK IN OOS-KAAPLAND
SINODALE HULPFONDS
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 28 FEBRUARIE 2007

Bladsy 4

INKOMSTE

2007

Sinodale Kollektes
Diens van Barmhartigheid
Gemeentebediening
Getuienis
Jeug
Leer en aktuele sake
Siekesorg
Vrouebediening

300,672
55,639
45,058
53,014
37,401
46,143
16,022
47,395

Sinodale dankoffers

914,516

Bruto inkomste

1,215,188

UITGAWES
Ringsprojekte
Algoa
Cradock
Graaf Reinet
Humansdorp
Oos-Londen
Port Elizabeth
Port Elizabeth Wes
Queenstown
Sondagsrivier
Uitenhage

432,271
39,950
35,000
27,000
62,650
58,331
49,640
19,000
32,000
59,700
49,000

Oordrag na Sinodale Bystandsfonds

248,861

SURPLUS VIR DIE JAAR

534,056
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NG KERK IN OOS-KAAPLAND
VIR DIE JAAR GEëINDIG 28 FEBRUARIE 2007
TRUST- EN RESERWEFONDSE

Teologiese Opleiding
PJJS Lateganfonds
Peddie Trust
Greykerk Bybelverspreiding
Greykerk Gebouetrust
Van Jaarsveld/Archer familietrust

Bladsy 5

Kapitaal
Rente
Fondse
Saldo
ontvangste inkomste Aangewend
Saldo
2006/03/01 vir die jaar vir die jaar vir die jaar 2007/02/28
545,801
53,293
50,600
548,494
44,545
120,599
4,349
92,750
76,743
50,384
4,920
4,920
50,384
20,000
1,953
1,953
20,000
96,232
9,396
9,396
96,232
35,782
3,494
3,494
35,782
792,744
120,599
77,405
163,113
827,635
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NG KERK IN OOS-KAAPLAND

Bladsy 6

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 28 FEBRUARIE 2007
1. Rekenkundige beleid
Die finansiële state is ooreenkomstig met die historiese koste grondslag opgestel. Dit sluit die
volgende vernaamste rekeningkundige beleidspunte in, wat ooreenstem met die vorige jaar.
1.1 Beleggings
Beleggings word aangetoon teen markwaarde.
Rente word op 'n tydbasis in berekening gebring, inaggenome die kapitale balans uitstaande, die effektiewe rentekoers en terugbetalingstydperk.
1.2 Vaste bates
Vaste bates word ingesluit teen kosprys. Kosprys sluit alle kostes in om vaste bates in 'n
werkende toestand te bring vir voorgenome gebruik.
Waardevermindering, bereken op 'n reguitlynmetode om die koste van die vaste bates oor
die verwagte lewensduur tot die geskatte sloopwaarde te verminder, word as 'n uitgawe in
die inkomstestaat herken.
Die verwagte nuttige lewensduur is soos volg:
Kantoormeubels en toerusting
Rekenaartoerusting
Interkomstelsel
2.

5 jaar
3 jaar
5 jaar

Vaste bates
2007
Koste/
Opgehoopte
Waardasie Waardevermindering
R
R
Kantoormeubels en
toerusting
Rekenaartoerusting
Interkomstelsel

40,846
40,573
6,882
88,301

40,537
33,690
5,735
79,962

Boekwaarde

Koste/
Waardasie

R

R

309
6,883
1,147
8,339

45,604
52,574
6,882
105,060

2006
Opgehoopte
Waardevermindering
R

41,354
43,334
4,359
89,047

Die boekwaarde van vaste bates kan soos volg gerekonsilieer word:
Boekwaarde
aan begin
van jaar
R
Kantoormeubels en
toerusting
Rekenaartoerusting
Interkomstelsel

4,250
9,240
2,523
16,013

Toevoegings

Verkope

R

R

2,874

2
2

2,874

4
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WaardeBoekwaarde
vermindering aan einde
van jaar
R
R

3,938
5,230
1,376
10,544

310
6,882
1,147
8,339

Boekwaarde
R

4,250
9,240
2,523
16,013
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Bladsy 7

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 28 FEBRUARIE 2007
(Vervolg)
2007

2006

671,618
852,634
8,293,937
4,753,046
2,515,409
2,271,437
19,358,081

1,545,765
3,245,217
7,432,944
2,627,030
1,821,726
2,109,735
18,782,417

759
5,873
180
1,300
8,112

20,250
180
1,300
8,477
30,207

17,782,221

17,209,972

17,209,972
547,870
24,379

9,707,342
1,889,191
1,771,589
3,841,850
-

5.2 Sinodale Hulpfonds

966,328

404,221

Balans - 1 Maart
Surplus
Aanpassing

404,221
534,056
28,051

365,166
39,055
-

827,636

1,041,937

19,576,185

18,656,130

3.

Beleggings
Beleggings by depositonemende instellings is
op jaareinde soos volg belê:
Sanlam
Metropolitan
Nedbank
Standard Bank
Liberty
Investec

4.

Debiteure
Bydraes Zimbabwe
Diverse debiteure
Elektrisiteitsdeposito
Huurdeposito
Sinodale bydraes uitstaande

5.

Fondse

5.1 Sinodale Bystandsfonds
Balans - 1 Maart
Surplus
Bedryfsoorskotte
Oordrag vanaf fondse
Aanpassing

5.3 Trust- en Reserwefondse

6.

Vergelykende syfers
Aangesien die metode van verslagdoening verskil met dié van die vorige jaar, is dit nie
sinvol om vergelykende syfers in die inkomstestate te toon nie.

46

A2: Sinodale Kommissie : Verslag van Werksaamhede 2003-2007

Bylaag A2.3

REGLEMENT VIR DIE TEOLOGIESE STUDIEBEURSE VAN DIE
NG KERK IN OOS-KAAPLAND
Nota: Vergelyk Verslag A2 pt 56. Die wysiging van die Reglement verskyn hieronder by pt 3.2
1.
NAAM VAN DIE FONDS
Die fonds is saamgestel uit die volgende erflatings / donasies, Vosloo Fonds, AC Knoetze
Studiefonds en CJ & S Botha Fonds, wat deur die Sinodale Kommissie op 14 Junie 1999
saamgevoeg is en nou bekend is as “Die Studiebeurse van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in Oos-Kaapland”.
2.
ADMINISTRASIE VAN DIE FONDS
Die fonds behoort aan die NG Kerk in Oos-Kaapland en word geadministreer deur die kantoor van
die Direkteur Administrasie van genoemde kerk. Die Sinodale Kommissie benoem die Trustees.
3.
3.1

DOEL VAN DIE FONDS
Om studiehulp in die vorm van beurse toe te ken aan behoeftige en verdienstelike studente
wat hulle as predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wil bekwaam, met voorkeur
aan applikante uit die sinodale ressort van Oos-Kaapland. Beide die rente en kapitaal van
die fonds kan vir hierdie doel aangewend word.
3.2` Op aanbeveling van die Trustees kan die Sinodale Kommissie die doel van die fonds wyer
interpreteer en op ander wyses aanwend, mits dit verband hou met teologiese opleiding ten
bate van die kerk in Oos-Kaapland.
4.
4.1

TOEKENNING VAN BEURSE UIT DIE FONDS
Applikante vir beurse sal gekeur word en beurse sal toegeken word deur die Trustees.

4.2

Aansoeke om hulp uit die fonds geskied op die voorgeskrewe aansoekvorm wat by die
kantoor van die Direkteur Administrasie van die NG Kerk in Oos-Kaapland beskikbaar is.
Die bedrag van die beurs aan 'n bepaalde applikant word bepaal volgens die diskresie van
die Trustees.
Beurse word jaarliks toegeken en applikante moet elke jaar opnuut aansoek doen.
Aansoeke moet ingehandig word voor 31 Januarie van die jaar waarvoor die beurs verlang
word.
Beurse word uitbetaal in halfjaarlikse paaiemente en 'n vorderingsverslag moet halfjaarliks by
die kantoor van die Direkteur Administrasie ingedien word.

4.3
4.4

4.5
5.
5.1

5.2

5.3

VERPLIGTINGE VAN DIE APPLIKANT
Applikante sal, wanneer hulle hul finale eksamen afgelê en tot die bediening toegelaat is,
onder geen verpligting staan om enige bedrae wat hulle by wyse van beurse ontvang het,
terug te betaal nie.
Alvorens 'n beurs aan 'n applikant toegeken word, sal sodanige applikant tot bevrediging van
die Trustees 'n skriftelike onderneming gee dat, indien hy / sy studies sou beëindig word
voordat die finale eksamen afgelê is en hy / sy tot die bediening toegelaat is vir redes
waaroor sodanige applikant beheer het, hy / sy alle bedrae wat by wyse van beurse ontvang
is, sal terugbetaal.
Die voorwaardes van terugbetaling van sodanige beurse sal bepaal word deur die Trustees.
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A3: VERSLAG VAN DIE SINODALE REGSKOMMISSIE
die vereiste meerderheid goedgekeur het.
(Handelinge, 2005, p 42, pt 29).

Geagte Sinode
Die Sinodale Regskommissie bedien graag die
vergadering van die Sinode met die volgende
verslag:

3.2.1.2 Wysiging: Reglement 8 pt 8: Hierdie
punt word volgens besluit van die Buitengewone
Sinode 2005 as volg gewysig:
3.2.1.2.1 Die inleidende paragraaf van Reglement 8 pt 8 word in geheel geskrap (Handelinge
2005, p 44, pt 41.1).

1. PERSONEEL
1.1 Die kommissie het vir die afgelope termyn
bestaan uit die volgende lede: Ds WA van Zyl
(Voors), Dr S du Toit (Aktuarius), Ds AC vd
Westhuizen (Skriba), Oudl (Ds) JM Wolmarans,
Ds WPM van Niekerk, Oudl A Strydom, Mnr P
Cilliers (regsgeleerde).

3.2.1.2.2 Pt 8.1.2 van die Reglement word
gewysig om te lees: "'n Maksimum van 85% van
die rente op die Sinodale Bystandsfonds mag
aangewend word vir die befondsing van sinodale
werksaamhede." (Handelinge, 2005, p 45,
Amendement 4; p 46, pt 47.2).

1.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis van die samestelling
van die Sinodale Regskommissie.

3.2.1.2.3 Pt 8.1.6 word by die bestaande
reglemente gevoeg en lees as volg: "Geoormerkte en trustfondse mag nie as deel van die
Sinodale Bystandsfonds bestuur word nie."
(Handelinge 2005, p 46, pt 47.3).

2. VERGADERINGS
2.1 Die kommissie of sy dagbestuur het op die
volgende datums in die termyn vergader:
23.10.2003 (Konstituering), 27.11.2003,
30.03.2007 en 06.07.2007 (Dagbestuur).

3.2.2 AANBEVELING
Die Sinode keur die handeling van die SRK in
verband met die genoemde wysigings goed.

2.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

4. OPDRAGTE VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE TYDENS DIE RESES VAN
DIE SINODE

3. OPDRAGTE VAN DIE SINODE

4.1 Herformulering: Reglement 8 pt 8

3.1 Kerkordeboek

4.1.1 Die SK-Dagbestuur verwys die volgende
herformulering van Regl 8 pt 8 na die kommissie
vir voorlegging aan die eersvolgende Sinode
(Notule SK-Dagbestuur, 27.07.2006, pt 19.1.2):

3.1.1 Die Kerkordeboek vir gebruik in die NG Kerk
in Oos-Kaapland is persklaar gemaak deur die
kommissie. Die drukwerk en verspreiding is
hanteer deur die kantoor van die DA.

4.1.1.1 Wysig Reglement 8 pt 8.1.6 om as volg te
lees: "Trustfondse mag nie as deel van die
Sinodale Bystandsfonds aangewend word nie. 'n
Trustfonds is 'n fonds wat in terme van die
bepalinge van 'n geregistreerde trustakte of
testamentêre bemaking bestuur moet word."

3.1.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis dat hierdie saak
afgehandel is.

3.2 Wysigings aan die Kerkorde,
Bepalinge en Reglemente

4.1.2 AANBEVELING
Die Sinode neem die voorgestelde herformulering van Reglement 8 pt 8.1.6 in behandeling.

3.2.1 Die wysigings wat aan die Kerkorde, reglemente en bepalinge aangebring is tydens die
buitengewone sitting van 2005 word opgeneem in
die Kerkordeboek. Hierdie wysigings was die
volgende:
3.2.1.1 Wysiging: KO Art 44.1: Die Sinode het
die wysiging aan KO Art 44.1 soos voorgestel
tydens die Algemene Sinode in 2004 met die
vereiste tweederde meerderheid goedgekeur. Die
wysiging word reeds weerspieël in die Kerkordeboek as alternatiewe bewoording, en sal eers van
krag word nadat al die sinodes en die AS dit met
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4.3.2 Reglement 7.6 word gewysig om te lees:
"Die kerkkantoor is belas met die invordering en
administrasie van die sinodale kollektes wat
jaarliks deur die Sinodale Kommissie bepaal
word."

4.2 Reglement: Direkteur Begeleiding
4.2.1 Die Regskommissie is versoek om 'n
reglement vir die Direkteur begeleiding voor te
berei vir voorlegging aan die Sinode.

4.3.3 AANBEVELINGS
4.3.3.1 Die Sinode neem die voorgestelde
wysigings aan die bepalings en reglemente in
behandeling.
4.3.3.2 Na goedkeuring word die gewysigde
bepalings en reglemente opgeneem in die
Kerkorde, Bepalings en Reglemente vir
gebruik in die NG Kerk in Oos-Kaapland.

REGLEMENT 9 – REGLEMENT VIR DIE
DIREKTEUR BEGELEDING
9.1 Die beroeping, aanstelling en die
dienskontrak van die DB word hanteer deur die
Sinodale Kommissie.
9.2 Die vergoeding, mediese voordele, pensioen,
behuising, verlof, ens word in onderhandeling
tussen die DB en die Sinodale Kommissie
gekontrakteer.

5. AKTES VAN BEVESTIGING

9.3 By enige onduidelikheid oor die dienskontrak
word die DB as ’n predikant geag.

5.1 Die volgende aktes van bevestiging is
uitgereik sedert die vorige sitting van die Sinode
(tot datum 31.08.2007):

9.4 Die DB het ’n tweeledige taak:
9.4.1 die DB behartig die skribaat van die Sinode
en die Sinodale Kommissie in ooreenstemming
met Regl 3; en
9.4.2 die DB is die uitvoerende amptenaar wat
die beplanning en besluite van die Sinode en
Sinodale Kommissie by die ringe en gemeentes
laat tuiskom.
9.5 Om uitvoering te gee aan 9.4.2 gee die DB
leiding aan en bestuur hy/sy die navorsing- en
begeleidingsnetwerk van die Sinode.
9.6 Die DB bestuur die kommunikasie tussen die
sinodale kantoor (netwerke ingesluit) en die
gemeentes in die sinodale gebied. Ten opsigte
van administrasie aangeleenthede geskied dit in
oorleg met die DA.

● LR Swanepoel

Glen Lynden

06.02.2004

● HJ Roberts

Jansenville

15.05.2004

● WD Schoeman

Ugie

13.11.2005

● JS vd Watt

Aliwal-Noord

14.01.2006

● S Sass

Elliot

05.02.2006

● AJ Liebenberg

Willowmore

12.02.2006

● C vd Walt*

Albanie

21.07.2006

● PJ van Santen

Uitenhage-Oos

19.01.2007

● J vd Merwe

Despatch-Suid

09.02.2007

5.2 AANBEVELINGS
5.2.1 Die Sinode neem met gelukwense kennis
van die leraars wat in die sinodale gebied
georden is sedert vorige sitting van die
Sinode.
5.2.2 Name van leraars (indien enige) wat
georden is na 1 September 2007 tot met die
sitting van die Sinode word tydens die
vergadering van die Sinode by die lys gevoeg.

9.7 As uitvoerende amptenaar van die Sinode is
die DB in adviserende hoedanigheid lid van die
Sinode, moderatuur en Sinodale Kommissie. Dit
verhinder hom/haar nie om afgevaardig te word
en ten volle lid te wees nie.
4.2.2 AANBEVELINGS
4.2.2.1 Die Sinode neem die voorgestelde
reglement in behandeling.
4.2.2.2 Na goedkeuring word die reglement
opgeneem in die Kerkorde, Reglemente en
Bepalings van die NG Kerk in Oos-Kaapland
met die nodige hernumering van die
bestaande reglemente.

4.3 Wysigings aan die Bepalings en
Reglemente
4.3.1 Bepaling 34.3 word gewysig om te lees:
"Die moderatuur van die sinode bestaan uit die
moderator, die assessor, die aktuarius en 'n
addisionele lid met die DB in adviserende en
uitvoerende hoedanigheid."
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6. KONTRAKPOSTE

werksaamhede van meerdere vergaderings.

6.1 Lede van die Sinodale Regskommissie moes
in die reses verskeie navrae rakende
kontrakposte vir leraars hanteer. Die volgende
studiestuk van die Algemene Taakgroep Regte
word ingesluit in hierdie verslag. Dit is tydens die
AS 2007 voorgelê.

1.2 ’n Permanente predikantspos as
Tentmaker (KO Regl 19 Algemene Sinode)
Indien ’n gemeente die behoefte het aan ’n
(verdere) predikantspos, maar nie in staat is om
die volle pos te dra nie, mag ’n tentmakerspos
geskep word. Regl 19 (KO 2004) gee volledige
riglyne vir die implementering daarvan. Soos met
die volle pos word die leraar na die gemeente
beroep en as predikant van die gemeente
bevestig. Daar word nie ’n termyn aan die pos
gekoppel nie. Diensbeëindiging is soos by 1.1
hierbo (Regl 19:4.9). Wanneer die predikant
bedank, is dit met verlies van bevoegdheid (met
die uitsondering van Art 11). Die predikant kan
ook afgevaardig word en deelneem aan die
werksaamhede van die kerkverband. Die
probleem by die tentmakerspos is dat die leraar
se posisie bepaal word deur die voortbestaan van
die ander werk waaraan die leraar kontraktueel
verbind is.

Iemand kan slegs predikant wees indien hy/sy
behoorlik beroep is, die nodige approbasie verkry
is en bevestig is (Art 7). Die amp as predikant
funksioneer binne gemeentelike verband (Regl
3:1.3). Die bevoegdheid vir die uitvoering van die
werk van die bedienaar van die Woord is nie
geleë in bepaalde vermoëns of besondere
kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee
is met ’n blywende eer of mag en wat deur die
daad van ordening verkry word nie. Daar bestaan
nie so iets soos ’n ampstatus wat aan die persoon
kleef en aan hom/haar sekere regte en
bevoegdhede verleen sonder dat hy/sy hulle amp
binne gemeentelike of kerkverband beklee nie
(Regl 3.1.2).

2. ’n Termyn- en taakbepaalde pos (KO Art
11b1-3)
Hierdie tipe pos het die afgelope paar jaar sy
verskyning op die kerklike toneel gemaak. Die
bedoeling van die pos is nie soseer om ’n
predikant vir ’n bepaalde termyn aan te stel nie,
maar eerder vir ’n bepaalde taak wat binne ’n
bepaalde tyd afgehandel kan word. Die feit dat
daar bitter min voorsrifte rakende die pos is, maak
dat die betrokke pos soms tot misbruike lei. Die
aantreklikheid van die pos lê daarin dat die
predikant bevoegdheid het en die gemeente nie
verplig is tot pensioenvoorsiening nie. Die
bedoeling van die pos is dat die persoon vir ’n
bepaalde tyd en ’n bepaalde taak beroep word.
Wanneer verlenging of permanensie van die pos
ter sprake kom, tree die risiko’s van
arbeidsregtelike probleme in. Elke werknemer het
die reg om billik ontslaan te word. Volgens Art
186(b)van die Wet op Arbeidsverhoudinge
beteken ontslag dat ’n werknemer redelikerwys
van die werknemer verwag het om ’n vaste
termyndienskontrak op dieselfde of soortgelyke
voorwaardes te hernieu, terwyl die werkgewer
aangebied het om dit op minder gunstige
voorwaardes te hernieu, of dit nie hernieu het nie.
Met ’n termynbepaalde pos verval die kontrak dus
aan die einde van die termyn. Die kerkraad kan
wel aan die einde van die termyn met die betrokke
leraar onderhandel om vir nog ’n termyn aan te
bly of die pos weer bekend te stel en ’n nuwe
ooreenkoms met ’n persoon vir ’n volgende
termyn aangaan. Hierdie termynbepaalde pos
kan of ’n voltydse pos (soos1.1 hierbo) of ’n
tentmakerspos (1.2 hierbo) wees. Hierdie is ’n
pos wat tot groot misbruik kan lei, want as so ’n
pos jaar na jaar hernieu word, is dit nie meer ’n
termynbepaalde pos nie, maar ’n permanente
pos. ’n Leraar wat in so ’n pos is, kan die
gemeente as afgevaardigde op meerdere

Alle predikantsposte is kontrakposte, want vir elke
moontlike predikantspos word ’n
diensooreenkoms of dienskontrak, hetsy vir ’n
onbepaalde periode of ’n vasgestelde termyn,
opgestel.
Die faktore wat in ag geneem moet word
wanneeer ’n predikantspos in die gemeente
geskep of gevul word is:
Die konteks en bedieningsbehoeftes van die
gemeente
Die omstandighede van die leraar/proponent
Die belang van die kerkverband
Moontlike predikants- of leraarsposte
1. Permanente leraarsposte
1.1 ’n Permanente leraarspos as ’n “Volle
pos” (KO Art 4, 6, 7, 8 en 11). Dit beteken dat
die predikant voltyds vir die gemeente beskikbaar
is en volledig deur die gemeente onderhou word.
So ’n predikant word deur die gemeente beroep
en in sy/haar amp bevestig. Dit is ’n permanente
pos en diensbeëindiging geskied net by dood,
aftrede (Art 14), tughandeling (Art 64), wangedrag
(Art 12b2.1), onbekwaamheid of ongeskiktheid
(Art 12b2.2) en finansiële onvermoë van die
gemeente (Art 2b2.3). Wanneer so ’n predikant
bedank, is dit met verlies van bevoegdheid,
behalwe in gevalle waar hierdie predikant ’n
betrekking aanvaar wat ’n geestelike karakter dra
wat regstreeks verband hou met die verkondiging
van die Woord en ten bate van die NG Kerk geag
word. Dan kan hy/sy by die ATR verlof ontvang
om proponentsbevoegdheid te behou (Art 11).
Die predikant in ’n permanente leraarspos neem
deel as afgevaardigde van die gemeente aan die
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vergaderings verteenwoordig. ’n Predikant in so
’n pos kan nie kwalifiseer as ’n lid van ’n (kerklike)
pensioenfonds nie. Om dus so ’n beroep aan te
neem, moet hy/sy toestemming kry om nie deel
van ’n (kerklike) pensioenfonds te wees nie.

kan as tentmakers beroep word, mits hulle
predikantswerk in die gemeente doen.
5. Uitgestuur as sendeling deur die gemeente
(KO Regl 18 Algemene Sinode)
Daar is twee maniere waarop ’n leraar as
sendeling uitgestuur kan word. In Regl 18 word
die implikasies van beide maniere uitgespel:

[Die Algemene Sinode 2007 het onder die besluite
by Art 11 ’n besluit bygevoeg waarvolgens ’n
emeritus bo 65 jr na so ’n pos beroep kan word
om ’n taak af te handel sonder dat daar ’n
beperking op die termyn geplaas word (11b2).
Die bedoeling is dat ’n sg brugpredikant die
gemeente help om ’n oorgang te maak om dan
weer by die normale patroon in te val. Die duur
van die termyn hiervoor benodig, sal wissel van
gemeente tot gemeente. Die ring moet oordeel
oor die termyn en die geskiktheid van die leraar. S du Toit].

Uitgestuur deur die kerkraad in oorleg met die
ring/sinode
Uitgestuur deur die kerkraad in samewerking met
ander kerke en sendingorganisasies.
6.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis van die studiestuk.

3. ’n Pastorale hulp

7. KERKLIKE TRIBUNALE

Die bedoeling van ’n pastorale hulp is nie om ’n
volle leraarspos te vervang nie, maar om ’n leraar
van hulp te wees of ten tye van ’n vakature in die
leraarspos die gemeente, met goedkeuring van
die ring, behulpsaam te wees. Daar is nie sprake
van ’n beroep nie. ’n Leraar wat vir die pos in
aanmerking kom, is of ’n afgetrede leraar, of ’n
leraar wat met behoud van bevoegdheid (KO Art
12), of ’n leraar wat in ’n termynbepaalde pos
was (KO Art 11b3). Hierdie pos is hoofsaaklik
tydelik van aard en behels gewoonlik ’n
afgebakende posomskrywing. Die persoon dien
slegs op die kerkraad as hy/sy as ouderling of
diaken verkies word. Indien daar slegs so ’n pos
in die gemeente gevul is, is die predikantspos in
die gemeente vakant. KO Art 26.2 bepaal dat ’n
kerkraad bestaan uit die bedienaar(s) van die
Woord, asook ouderlinge en diakens wat as
kerkraadslede verkies is. Wanneer die leraarspos
vakant is, benoem die ring ’n konsulent om in
oorleg met die kerkraad die noodsaaklike
ampspligte waar te neem. Die kerkraad is dus
verplig om kerkraadsvergaderinge in
teenwoordigheid van die konsulent te hou (KO Art
28.4).

7.1 Die verslag oor Kerklike Tribunale is in die
Agenda van die Algemene Sinode 2007 (Deel I pt
1.4 en Agenda Deel II p 24) opgeneem. Die
Algemene Sinode het besluit om dit na die
sinodes te verwys vir raadpleging en kommentaar
aan die ATR vir verslag aan die volgende
Algemene Sinode. Twee sinodale gebiede het
ook onderneem om eksperimentele uitvoering aan
die verslag te gee. (Let daarop dat u die Agendas
van die Algemene Sinode moet raadpleeg vir
hierdie verslag. Dit word nie in die stukke vir
hierdie sinode gedupliseer nie).
7.2 AANBEVELINGS
7.2.1 Die Sinode gee geleentheid vir ’n
beperkte bespreking van die saak.
7.2.2 Die Sinode verwys die versoek van die
Algemene Sinode na die Sinodale Regskommissie. Enige persoon wat ’n bydrae oor
die saak wil maak, moet die aktuarius kontak
voor einde Julie 2008.

8. DIE GEBRUIK VAN DIE KERKORDE
Die volgende studiestuk is opgestel deur Dr
Schalk du Toit (uittredende aktuarius) vir
voorlegging en behandeling tydens die sitting van
die Sinode in 2007.

4. Gekoppel aan die gemeente (KO Regl 3:1.31.4 Algemene Sinode)
Predikante in diens van die kerkverband (PSD’s)
en teologiese dosente het ampsbevoegdheid wat
beperk is tot die bediening van die Woord en
sakramente tensy hulle, benewens hulle
verbandswerk, ook per ooreenkoms met ’n
gemeente na die gemeente beroep en bevestig is
as predikant. In laasgenoemde geval verkry hulle
volle ampsbevoegdheid. Daar is ’n sekere
voorwaardelikheid aan hierdie koppeling. Sodra
die diens by die ander instansie beëindig word,
eindig dit ook die koppelingskontrak met die
gemeente. Leraars wat by Christelike
organisasies werksaam is, kan nie op hierdie
manier aan gemeentes gekoppel word nie. Hulle

8.1 Die gebruik van die Kerkorde
Die Kerkorde staan redelik agter in die tou as dit
kom by die gewildheid van die hulpmiddele wat in
die NG Kerk gebruik word. In die opinie van die
mense wat dit behoort te gebruik wissel die
evaluering van die Kerkorde van te gevaarlik deur
te ingewikkeld tot by te beperkend en partykeer
sommer net omdat ons te lui is om dit intelligent te
probeer lees.
(Vervolg)
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onmoontlik word. Dit vra dan na ’n paleisrevolusie
in die Kerk om die ou leiers en strukture te
onttroon. En na die suksesvolle revolusie word
die volgende teologiese uitgangspunt weer
gebruik om die kerkorde in die mode van die tyd
te verstrengel.

8.2 Veranderinge aan die Kerkorde
By die skryf van die Kerkorde is daar gewoonlik
een van twee probleme wat van die Kerkorde ’n
ongemaklike instrument maak.
Die eerste is dat ons ’n geneigdheid het om teen
’n bepaalde situasie of omstandigheid vas te kyk.
Met die inligting beskikbaar en die omstandighede
rondom die bepaalde geval voorop in die gedagtes word ’n artikel of bepaling gemaak wat met
baie dinge nie rekening hou nie. Die gevolg is dat
’n mens dan met teenstrydige bepalings, verwante
bepalings en bepalings met implikasies vir
dieselfde saak in verskillende afdelings van die
Kerkorde sit. In ons samelewing het jy dan
prokureurs met botsende interpretasies wat die
saak ontrafel.

8.3 Die Kerkbegrip
Waaroor gaan dit dan in die Kerkorde? In die
kerkorde behoort – op ’n paar uitsonderings na –
net die kerkbegrip uitgespel te word. Die
uitsonderings handel oor ’n aantal praktiese sake
wat vir die Kerk van groot belang is. Dit is sake
soos die opleiding, versorging en emeritering van
predikante, die hantering van die eiendomme en
finansies van die Kerk en die sake soos die
verantwoordelikhede van ’n voorsitter en skriba.
Die hoofsaak van die Kerkorde is om die
kerkbegrip uit te spel en nie in teologiese
beskouinge vas te val nie.

Hierdie soort van skryf en verander aan die
Kerkorde met die oog op bepaalde gevalle skryf
die Kerkorde so dat die Kerk verstrengel raak in
sy eie “wette” dat dit inderdaad gevaarlik word om
iets in die geloof te doen.

Die kerkbegrip sluit die belydenisgrondslag, die
verstaan van die ampte, die rol van die gemeente,
die verhouding tussen die gemeente (kerkraad)
en verbandsvergaderinge in. In die
gereformeerde verstaan van die kerk is die kerk
dienskneg van Christus ter wille van die
uitbreiding van die Koninkryk. Die kerkorde moet
slegs die rigting hiervoor aandui, sonder dat die
kerk in die uitleef van hierdie roeping beperk
word.

Die NG Kerk in Oos-Kaapland het die onderskeiding getref tussen sake wat as bepalings vir
die Kerk belangrik is en alternatiewe wat as ’n
handleiding (die aantekeninge) minder ervare
mense in die Kerk kan help om ’n saak te hanteer.
Dit het baie daartoe bygedra dat die Kerkorde
meer sinvol gebruik word. My laaste termyn as
aktuarius was in hierdie sin baie makliker as die
eerste. As dit prakties haalbaar is, sal ek ’n groter
skeiding tussen die Kerkorde en Bepalings aan
die een kant en die handleiding aan die ander
kant wou sien. Twee boekies kan baie sinvol
aangewend word.

’n Goeie voorbeeld van hierdie soort van beperking is die diensterreine van die kerk wat in die
Kerkorde uitgespel was. Vir elke terrein waarop ’n
interkerklike organisasie gewerk het, is ’n artikel in
die kerkorde geskep om aan te toon dat “die Kerk
die onvervreembare reg het om sy eie lidmate te
organiseer”. Dit het net in artikel 55 oorgebly,
maar was waar van die jeugbediening, diens van
barmhartigheid, sending, ens. Later is gedink dat
dit al terreine is waarop die Kerk arbeidsaam mag
wees, want dit is die diensterreine wat deur die
Kerkorde aangedui is. Deesdae is hierdie artikels
ruimer geformuleer en maak artikel 55 voorsiening
vir meer georganiseerde werksaamhede.

Die tweede probleem hang nou hiermee saam.
Ons is geneig om die teologiese uitgangspunt van
die oomblik in die Kerkorde vas te pen. By die
afgelope Algemene Sinode is artikels 3 en 9
byvoorbeeld so herformuleer dat dit ’n missionêre
aanslag kry. As ’n mens nou maar net dink langs
watter pad die NG Kerk ontwikkel het om by die
missionêre benadering uit te kom, besef jy dat die
Kerk nou ook nie hier mag ophou ontwikkel nie.
Hoe verloop die sake egter verder as die
Kerkorde hierdie een visie van die Kerk as die
beginsel in die Kerk vasstel deur dit in die
Kerkorde te skryf? Dit kan nie anders as dat die
kerkorde die meulsteen word waarteen die Kerk
homself vasloop nie.

8.4 Die hantering van die Kerkorde
Die laaste twee sakies wat ek aanraak, is reeds
by implikasie in wat reeds gesê is. Dit is twee
uitdrukkings rondom die Kerkorde wat baie
gehoor en selde verstaan word.

Hoe aktueel die missionêre benadering tans in die
Kerk is en hoe belangrik dit ook vir die roeping
van die Kerk is, is die Kerkorde nie die plek
daarvoor nie. Die Kerkorde moet ruimte daarvoor
hê èn vir die volgende benadering èn vir die
vorige benaderings. Wanneer ’n bepaalde
teologiese uitgangspunt in die Kerkorde ingeskryf
word en die strukture (kommissies, taakspanne en
diensterreine) daarby aangepas word, is die Kerk
so vasgevang dat ’n evoluerende ontwikkeling

8.4.1 Die eerste uitdrukking is dat hoe minder in
die Kerkorde geskryf word, hoe beter. Maar dan
wonder die mense of jy lidmate en gemeentes kan
vertrou om dinge reg te doen as die Kerkorde nie
alle moontlike mistastings voorsien nie. Dit is nie
die mense wat vertrou moet word nie, maar die
Here van die kerk. Die Kerkorde moet help dat dit
reg verstaan word.
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nie anders kon nie, beteken dit nie dat van nou af
kan gemeentes maar nie-kerkraadslede afvaardig
nie. Die bepaling bly die reël en is nog altyd weer
die ideaal waarna gestreef word. ’n Gemotiveerde uitsondering kan ten opsigte van die Kerkorde
toegestaan word sonder dat dit die Kerkorde sy
krag ontneem omdat die kerkorde nie ’n wet is
nie.

As die kerk die voertuig is waarmee ons iewers
heen oppad is, is die Kerkorde die beskrywing van
die soort voertuig waarin ons reis en nie die
padinstruksies waar ons hoe moet ry nie.
Afhangende van jou soort voertuig soek jy jou pad
uit. As die Kerkorde die padinstruksies gegee het
en die bestuurder onderskei nie mooi tussen die
instruksies vir die woestynpad en moeraspad nie,
gebruik die prokureur die instruksies vir die
teerpad as die ideaal waarvolgens hy moes ry.
As die bestuurder sy voertuig ken, weet hy ook op
watter terrein hy hom kan begeef en watter uitslag
om te verwag.

8.4.2.3 Die derde verskil is eenvoudig dat indien
’n mens ’n skuiwergat in die wet kry waarmee jy
die wet kan ontduik, is jy nie skuldig nie. Die
kerkordebepaling behoort beginselmatig vir die
kerk ’n riglyn te wees en nie ’n verpligting waarby
jy wil verby kom nie. Daar behoort nie sprake van
skuiwergate te wees nie. Die Kerkorde behoort
nie as wet geskryf of toegepas te word nie.

Naas die kerkbegrip moet so min as moontlik in
die Kerkorde geskryf word om die Kerk so
beweeglik moontlik te maak. Persoonlik dink ek
dat indien reglemente in die Kerkordeboek
opgeneem word die reglemente ’n ander soort
gesag as die artikels van die Kerkorde behoort te
kry. ’n Reglement behoort na my mening nie
meer as ’n huishoudelike bepaling te wees nie.

8.5 Ten slotte
Wanneer die Kerk die Kerkorde op die regte
manier hanteer in die wyse waarop veranderings
aangebring word en die wyse waarop dit toegepas
word, is dit een van die belangrikste hulpmiddels
vir die vrugbare groei van die Kerk.

8.4.2 Die tweede uitdrukking wat meer gehoor as
verstaan word, is dat die artikels van die Kerkorde
en die bepalings wat daarmee saamgaan, nie
wette is nie. En dan kom mense en gemeentes
wat hulle nie daaraan hou nie tog in die verleentheid. Wat is dit anders as wette?

8.6 AANBEVELING
Die Sinode gee geleentheid om in gesprekke
om die tafels uit te spel wat vir die gespreksgenote die belangrikste inhoud van ’n ideale
Kerkorde sal wees.

8.4.2.1 Drie aspekte van ’n wet teenoor ’n
kerkordebepaling is hier ter sprake. Die eerste is
dat as ’n mens ’n wet oortree, is jy skuldig. Die
straf kan deur verswarende of versagtende
omstandighede verander word, maar die
skuldigheid staan vas. By die Kerkorde werk dit
anders.

9. UITGEE VAN KERKORDEBOEK
9.1 AANBEVELINGS
9.1.1 Die Sinode besluit dat die Kerkorde,
Aanvullende Bepalinge en Reglemente vir
gebruik in Oos-Kaapland so gou moontlik
beskikbaar gestel word vir gebruik in die kerk.
9.1.2 Die Sinode besluit op die formaat waarin
die dokument uitgegee word – gedruk en/of
elektronies (PDF-formaat).

Indien ’n gemeente om een of ander rede nie ’n
kerkraadslid het om die ringsvergadering by te
woon nie, kan die gemeeente met die toestemming van die ring ’n nie-kerkraadslid afvaardig.
Dit maak van die gemeente nie ’n oortreder nie. Al
vereis die Kerkorde dat die afgevaardigde ’n
kerkraadslid moet wees. Dit is meer volgens die
bedoeling van die Kerkorde dat die gemeente by
die vergadering verteenwoordig word as dat
niemand van die gemeente daar opdaag nie. Die
toestemming is sodat die ordelikheid in die Kerk
behou word. Die bywoning van die vergadering is
sodat die diens aan Christus en Sy koninkryk in
gehoorsaamheid voortgaan. Die wet en die
Kerkorde word op heel verskillende maniere
hanteer.

Die Kommissie vertrou dat hy sy taak tot
bevrediging van die vergadering afgehandel het.

WA van Zyl – Voorsitter
S du Toit – Aktuarius

8.4.2.2 Die tweede aspek waar die wet en die
Kerkorde radikaal verskil, is ten opsigte van die
presedent. Wanneer die oortreding van ’n wet nie
meer gestraf word nie of ’n regter ’n uitspraak in
hierdie verband maak, word ’n presedent geskep
waardeur die wet verander. Die uitsondering
word die reël. Ten opsigte van die
kerkordebepalings kan dit nie gebeur nie. Om na
die voorbeeld hier bo te verwys. Indien die
gemeente ’n nie-kerkraadslid afvaardig omdat dit

AC vd Westhuizen - Skriba

53

A4: Visionêre Leierskap : Geloofsonderskeiding, Beplanning en Strategieë

A4: VISIONÊRE LEIERSKAP - GELOOFSONDERSKEIDING,
BEPLANNING EN STRATEGIEË
2.6 Die uitdaging vir die NG Kerk in OosKaapland is om hierdie sinodale vergadering ‘n
geleentheid te maak om God se wil te soek,
onsself te verloën, ons kruis op te neem, en Jesus
na te volg.

1. DOEL
1.1 In hierdie dokument word agtergrond en
inligting verskaf wat die sinode in staat stel om
geloofsonderskeidend rondom visionêre leierskap
as eerste sinodale funksie te beplan.

2.7 Frederick Marais wys op die volgende
vertrekpunte en vrae vir geloofsonderskeiding
in vergaderings:
● Wat verstaan ons nou van God wat ons
voorheen nie verstaan het nie?
● Het ons in die besluitnemingsproses aan
onsself gesterf?

1.2 AANBEVELING
Die sinode neem kennis.

2. WAT IS GELOOFSONDERSKEIDING?

● Is daar tekens dat ons in ons besluitneming
deur die Woord gevorm word?
● Het ons genoeg geluister na die getuienisse
van mense - spesifiek die getuienisse van mense
wat dit waag om grense te deurbreek, en dit in die
lig van die Woord beoordeel?
● Is hierdie besluit mý of óns antwoord?
● God is teenwoordig in al die dinge wat met ons
gebeur - Het ons in die besluitnemingsproses al
vir God in die gewone dinge van die lewe
raakgesien?

2.1 Frederick Marais beskryf geloofsonderskeiding in sy boek God praat - Leef luisterryk vir
vergaderings, as ‘n denkproses wat die hele tyd
besig is met die één vraag oor God en sy
waarheid.
2.2 Geloofsonderskeiding funksioneer met denke
wat nuut gemaak is deur God (Rom 12:2). In
hierdie denkprosesse is ons besig om te vra oor
Wie God is en waarmee Hy besig is in die wêreld.
Ons uitgangspunt is dat God geken kan word en
dat Hy aktief besig is om sy koninkryk in die
wêreld te laat kom.

2.8 AANBEVELING
Die sinode neem kennis en implementeer die
soeke na God se wil in al haar debatte.

2.3 Volgens Marais is notuleboeke vol besluite
deur kerkvergaderings dikwels sonder enige
soeke na die “God-vrae”, die vrae oor wie God is
en wat Hy doen, en wat Hy van ons verwag om te
doen. Dan word besluite geneem, maar nie vanuit
die nuwe denke wat God in ons skep nie. Ons
dink dalk eerder vanuit denkpatrone wat deur die
wêreld en die verbruikersmentaliteit gevorm is
wanneer ons nie die - dikwels moeilike - God-vrae
vra nie.
2.4 Voorbeelde van God-vrae:
● Wie is God?
● Waarmee is God nou besig?
● Wat is God (herhaaldelik) besig om vir ons te
sê?
● Aan wie behoort die kerk?
● Wat is God se droom vir en oor die gemeente?
2.5 Geloofsonderskeiding is om versoekings ook
in goeie dinge raak te sien. Dit is moontlik om
goeie dinge te doen, maar dan dinge wat nie op
daardie tydstip God se plan met sy kerk
weerspieël nie. Dit is bv nie opsigself verkeerd om
oor waardige kleredrag in die kerk te debatteer
nie. Maar as mens dit doen in ‘n omgewing van
skreiende armoede of onreg, en nooit oor
laasgenoemde praat nie - lê daar ook ‘n
versoeking in gesprekke wat ons weerhou om by
die wesenlike van ons godsdiens uit te kom.
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3.2.2 Christus, Skrif, Genade, Geloof

DEEL 1:
IDENTITEIT EN ROEPING

3.2.2.1 In die Gereformeerde teologie is daar oor
die jare telkens teruggegryp na die boustene van
die Reformasie en is die kernsake telkens nuut
interpreteer. Een van die bondigste maniere om
Gereformeerdheid uit te druk, is via die vier
“solas”. Hierdie uitsprake moet telkens verstaan
word as ’n reaksie teenoor standpunte waarmee
die reformatore nie vrede gehad het nie.

Die doel met die verslae soos ingesluit in
Deel 1 is gesprek in kerkrade / gemeentes en
ringe rondom die Gereformeerde siening
van die kerk.
Dit help gemeente, ring en sinode om nie in
terme van haar eie belange op te tree nie, maar
om op God te fokus en sy roeping na te kom.

3.2.2.2 Teenoor die tradisie soos vasgelê in
leeruitsprake en kerklike beheer oor die uitleg van
die evangelie, en teenoor natuurlike kennis van
God, staan sola scriptura (net die Skrif).

Ons glo dat die Bybelse pad die enigste pad
vir die kerk is. As ons die Here sáám as
gemeente gehoorsaam, Hy vir ons sal gee wat
werklik goed is - al hou gehoorsaamheid vir
ons risiko’s in (Mat 7:7-11)

3.2.2.3 Teenoor bemiddeling deur die
priesteramp, staan solus Christus (net Christus).
3.2.2.4 Teenoor enige natuurlike grond waarop
God ons sou red, staan sola gratia (genade
alleen).

3. GEREFORMEERDE IDENTITEIT

3.2.2.5 Teenoor enige vorm van goeie werke om
jou vir God aanvaarbaar te maak, staan sola fide
(geloof alleen).

3.1 Gevare
3.1.1 ‘n Gevestigde kerk met baie bates, tradisie
en menslike hulpbronne loop die gevaar om nie
langer vanuit haar Bybelse identiteit besluite te
neem nie, maar in terme van haar korporatiewe
belange en ter wille van sekondêre oorwegings.

3.2.3 Die Heilige Gees
3.2.3.1 Die feit dat Calvyn soveel klem op die
werk van die Heilige Gees plaas, is tiperend van
die teologie in gereformeerde konteks. Die lewe
voor God is `n lewe in die kragveld van die Heilige
Gees. Die sterk opkoms van kerke en groepe in
die Pentakostalistiese tradisie in die laat 20ste
eeu, vra vir ‘n duideliker onderskeid tussen hierdie
groepe en die Gereformeerde opvatting van die
persoon en werk van die Heilige Gees. Natuurlik
kan Gereformeerdes ook veel van hierdie broers
en susters leer - oa hul sterk bewussyn van God
se krag, hul gees van aanbidding, en hul ywer vir
getuienis. Tog is daar klemverskille:

3.1.2 Daar is vanuit talle oorde druk op die NG
Kerk se Gereformeerde identiteit, soos dit tot
uitdrukking gebring word deur ‘n gereformeerde
spiritualiteit en die belydenisskrifte.
3.1.3 Vanuit hierdie oorwegings het die
Algemene Sinode in 2007 ‘n verslag aanvaar oor
Gereformeerde spiritualiteit wat vir gemeentes,
ringe en sinodes van die uiterste belang is.
Hierdie verslag word vervolgens kortliks opgesom
(die volledige dokument is beskikbaar op bl 13
van Deel 1 van die Agenda algemene Sinode
2007. Die bundel is op die web beskikbaar by
www.ngkok.co.za/as2007):

3.2.3.2 Betreffende die werking van die Heilige
Gees, is daar vir Gereformeerdes ‘n enger
verbintenis tussen die Gees aan die een kant en
God se bekendmaking in Jesus Christus en die
Woord aan die ander kant. Gevolglik is daar
minder ruimte vir “bonatuurlike visioene” en “vrye
profesie” en val die klem op ‘n soberder nadenke
oor die Woord in elke nuwe konteks.

3.2 Aspekte van Gereformeerde
Identiteit
3.2.1 Die kern van die kern: ‘n Gerigtheid
op God.

3.2.3.3 Betreffende die gawes van die Gees,
verwerp Gereformeerdes die vooropstelling van
een gawe (bv talespraak) as uitsluitlike teken van
Geesvervulling. Klem val daarop dat alle gawes
(genesing, lering, ensovoorts) tot opbou van die
gemeente sal wees, en dat die liefde die
allerbeste gawe van almal is.

3.2.1.1 Vir die gelowige gaan dit in die eerste
plek oor ‘n gerigtheid op God. Die eerste woord
wanneer ons oor die NG Kerk se identiteit praat,
kan nie “gereformeerd” wees nie. Ons is nie in die
eerste plek “gereformeerdes” nie. In die eerste
plek is ons ”Christene”, mense wat aan God
behoort. Die strewe is nie allereers om
“Gereformeerd” te wees nie, maar om Christelik te
wees. Daarom praat Calvyn in sy Institusie nie
van die Gereformeerde geloof nie, maar van die
Christelike geloof.

3.2.3.4 Betreffende die “doop met die Heilige
Gees”, aanvaar Gereformeerdes dat Christene die
heiligmaking moet najaag, maar terselfdertyd dat
niemand kan bely dat Jesus die Christus is sonder
die Gees nie. Daar is dus nie mense wat “meer”
en “minder” van die Gees het nie, omdat God se
Gees self ‘n Persoon en dus onverdeelbaar is. ‘n
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“Doping met die Gees” as aparte tweede en derde
ervaring naas die bekering word dus afgewys,
hoewel ons onder leiding van die Gees leer hoe
om te bid, en toeneem in wysheid en insig in die
wil van die Here. Daar is in die tradisie van
“gelyktydig sondaar en geregverdig” natuurlik
verskille in gehoorsaamheid en ‘n wandel in die
Gees; en mense kan (soos die Bybel leer) die
werking van die Gees inderdaad weerstaan en
selfs uitblus om later tot ‘n nuwe wandel in die
Gees te kom.

3.2.5 Sakramente
3.2.5.1 In die Gereformeerde tradisie word die
sakramente gesien as “tekens en seëls”
waardeur God ons help om te verstaan dat Hy
ons eerste liefgehad het. Dit is middele
waardeur die Heilige Gees in ons werk om ons
geloof te versterk. Dit help ons om iets van die
Here se genade te verstaan. Die waarheid van die
sakramente lê daarom nie in die tekens self nie en
ook nie in die manier waarop die gebruiker dit
ervaar nie, maar in Jesus Christus. Beide
sakramente wil dus nie die aandag op die tekens
self vestig nie, of op die een of ander geestelike
ervaring van die gebruiker nie, maar dit is
“daarvoor bestem om ons geloof op die offer van
Christus as die enigste grond van ons saligheid te
wys” (HK, Vr 67).

3.2.4 Die kerk
3.2.4.1 Die kerk speel `n groot en belangrike
rol in die lewe van gereformeerde gelowiges.
Dit is hier nodig om iets oor kerk en koninkryk te
sê. Dit is een van die kenmerke van
gereformeerdes se kerkbegrip dat die geloof nie
volledig opgaan in kerkwees nie. Die
koninkryk is groter as die kerk. Die kerk kan
met reg teken of gestalte van die koninkryk
genoem word. Lidmate strewe nie na die
verkerkliking van hulle lewens nie, maar na die
ver-Christeliking daarvan. Die konkreetheid en
aardsheid van geloof staan op die voorgrond. Wat
in die kerk gebeur, moet lidmate met die lewe in
die Koninkryk help.

3.2.5.2 Die diepste verskil tussen die
Gereformeerde doopbeskouing en die siening van
voorstanders van die bekeringsdoop lê juis hier.
Vir laasgenoemde dui die doop primêr op iets wat
in die dopeling se eie lewe gebeur het. Dit is ’n
getuienis van die dopeling se bekering en geloof.
Vir Gereformeerdes wys die doop en nagmaal ons
weg van onsself. Dit rig ons geloof op Christus se
kruis en opstanding - sodat die sakramente
gesien kan word as “sigbare
evangelieverkondiging.”

3.2.4.2 Die kerk het sy bestaan aan God te
danke en behoort nie aan ons nie. Ons behoort
aan God. Dit is God se geskenk aan die wêreld
waardeur Hy ter wille van die wêreld werk. Die
roeping van die kerk kan as Gestuurdes van God
omskryf word. Die kerk behoort in wese altyd op
die wêreld gerig te wees en op pad na die wêreld
te wees.

3.2.5.3 ’n Ander manier om hierdie onderskeid te
stel, is om te sê dat, vir Gereformeerdes, ons
geloof op die sakramente rus en nie andersom
nie. Die krag en betekenis van die sakramente
berus nie op ons geloof (en geloofsbelewing) nie;
ons geloof word gebou op en versterk deur die
krag wat die sakramente in hulleself het as
middele waardeur die Heilige Gees werk.

As instelling van God word dit gekenmerk deur `n
verbintenis aan die Woord as identiteitsdokument,
die viering van die genade in die bediening van
die sakramente en die handhawing van die
belydenis van die kerk. Wanneer oor gemeentewees nagedink word, word twee sake in een
asem genoem. Die gemeente is volledig kerk,
maar is nie die hele kerk nie. Daarom verstaan
Gereformeerdes die gemeente altyd as kerk-inverband en is daar `n afwysende houding teenoor
vorme van kerkplanting wat om welsprekende
individue gebou en buite enige verband gestig
word. Die eenheid van die verband en eenheid
met die hele Christelike familie is van
deurslaggewende belang omdat Christus net een
bruid het.

3.2.6 Liturgie
3.2.6.1 Die Gereformeerde tradisie is ‘n “hoortradisie” en plaas groot klem op die lees en uitleg
van die Bybel. ‘n Mens kan dus verwag dat
prediking - kontekstuele Skrifuitleg - ‘n sentrale
moment in die erediens sal wees.
● Dis egter nie die enigste manier om die Bybel
“aan die woord” te stel nie: Liedere, gebede en
getuienisse versterk die rol van die Bybel. Die
sakramente met tekens van water, brood en wyn
is ook “sigbare Woord”. Die belydenisse en
belydenisskrifte stem met die Woord ooreen, en
behoort integraal deel van elke erediens te wees.

3.2.4.3 Die ampsbeskouing is van so `n aard
dat leierskap in die kerk altyd die dienskarakter moet vertoon. Die gelykwaardigheid van die
ampte sluit heerskappy en hiërargie uit. Die
gereformeerde stelsel van kerkregering is op
hierdie ampsbeskouing gebou. Die besluite van
kerkvergaderings moet deurentyd aan die Woord
gemeet word en dit is Christus wat deur Woord en
Gees die kerk regeer.

3.2.6.2 Weens ons oorsprong is Gereformeerdes
effe huiwerig vir ‘n oormatige fokus op rituele,
simbole, en beelde. Waar sulke simbole (bv.
kruise, kanselklede aangepas by die kerklike jaar)
of rituele (salwing, uitsending) egter op visuele
manier die Woord bevestig en versterk, pas dit in
die groter geheel dat God hier met sy kinders op
verskillende maniere praat.
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3.2.6.3 Verantwoordelike liturgiese vernuwing –
wat byvoorbeeld ander begeleidingsinstrumente
en nuwe liedere in die idioom van die tyd betref –
is wesenlik deel van die semper reformanda
(voortgaande reformasie) en moet aangemoedig
word sonder prysgawe van liturgiese middele wat
die toets van die tyd deurstaan het.

meer as een manier die merktekens van die tyd
waarin hulle ontstaan het, vertoon. Dié feit kan vir
sommige in die kerk ‘n struikelblok wees om hulle
in die huidige omstandighede heelhartig te
onderskryf. Tog is die erkenning van die historiese
aard van die belydenisskrifte nie iets wat die
gesag daarvan ondermyn nie. Trouens, ons
aanvaar dan dat dieselfde verstaanreël vir die
Bybel geld. Hoe dan nou anders met die
Belydenisskrifte.

3.2.7.4 Gereformeerdes plaas groot klem daarop
dat die erediens God vereer. Hierdie ervaring met
God moet ons aanspoor en versterk om elke dag
in diens van die koninkryk te lewe.

3.2.8.3 Juis omdat die kontekstuele verstaan van
die Bybel so belangrik is, is die Gereformeerde
tradisie die enigste een waarin belydenisskrifte
voorkom. Dis kerklike dokumente wat die
kernwaarheid van die evangelie op gegewe
momente uitspreek om die Bybel so te beaam en
versterk. Die Drie Formuliere van Eenheid kom uit
die Nederlandse Gereformeerde wêreld en in
Suid-Afrika is die Belydenis van Belhar in 1986 as
vierde belydenisskrif van die destydse NGSK (nou
die VGKSA) aanvaar. Daar is talle voorbeelde in
ons geskiedenis van nuwe geloofsverklarings en
belydenisse om dwalinge te bestry en die
evangelie vars te laat klink in veranderde
omstandighede.

3.2.7 Koninkryk
3.2.7.1 Gereformeerdes het altyd ‘n oog gehad
daarvoor dat die Koninkryk groter is as die kerk.
God is nie `n afdelingshoof nie. Hy regeer oor die
kosmos. Selfs al is die realiteit van die gebroke
wêreld deurgaans teenwoordig, is daar ook orals
tekens van die voorsienigheid en sorg van God
sigbaar. Gelowiges het die roeping om orals
tekens van die Koninkryk op te rig en vanuit die
heerskappy van God te leef. Daarom word die
begrip roeping nie vir sogenaamde geestelikes
gereserveer nie en word arbeid as sodanig as
roeping gesien.

3.2.9 Mensbeeld

3.2.7.2 Met hierdie perspektief in gedagte is die
piekniek saam met die gesin nie minder geestelik
of minder belangrik as huisgodsdiens nie. Die
misverstand dat genade en natuur teenoor
mekaar staan, is goed deur die gereformeerde
teologie bestry. Die genade staan nie teenoor die
natuur nie, maar teenoor die sonde. Dit beteken
dat genade die menslike natuur bevry. God wil
dus nie hê dat ons al geesteliker word om
sodoende ons menswees te onderdruk nie. Deur
God se genadige betrokkenheid by ons word ons
weer in staat gestel om egte mense te wees. Die
Gees bevry ons van selfsug en
selfgesentreerdheid en help ons om weer mens
tussen mense te wees.

3.2.9.1 Die gereformeerde mensbeeld is baie
positief en realisties. Jy moet jouself sien soos
God jou sien. Dit bring jou by ‘n goeie en
realistiese selfbeeld.
3.2.9.2 En wat is dan die inhoud van hierdie
kennis van onsself? Uit die kennis van God as ‘n
genadige, regverdige, liefdevolle God, word die
gelowiges opgeroep tot die verwondering oor die
genade van die verkiesende God. Juis dit
beteken dat ons nie meer aan onsself behoort
nie, maar aan God. Daarom word die formulering
“ons behoort nie aan onsself nie” dikwels in die
gereformeerde belydenisse aangetref. Dit beteken
dus verantwoordelikheid en dissipelskap. Dit
beteken dat ons met ons nuwe status moet leef as
mense wat ook lief het, genadig is en geregtigheid
soek.

3.2.7.3 Daar is daarom ‘n aardsheid en ‘n
natuurlikheid wat tipies is van gereformeerde
vroomheid. Dit sou tipies gereformeerd wees om
jou op ‘n verantwoordelike wyse in die genietinge
van die lewe te verlustig. Dit kan enige iets wees
van ‘n piekniek by die dam tot ‘n besoek aan die
teater of dalk die worsteling om die waarheid by ‘n
Bybelstudiegroep. Piekniek én preke is nodig en
deel van die lewe voor God.

3.2.10 Verbond
3.2.10.1 Die begrip “verbond” was nog altyd ‘n
besonder belangrike en bruikbare konsep om kort
en eenvoudig die aard van die verhouding tussen
God en mens te beskryf. Die eensydige aard van
die verbond as iets wat deur God ingestel is, is
net nog ‘n wyse om die “genade alleen” te
beklemtoon. Die totstandkoming van ‘n
verhouding tussen God en mens is alleen op
grond van sy vrye guns alleen.

3.2.8 Belydenisskrifte
3.2.8.1 In die NG Kerk word die standpunt
gehandhaaf dat die erkende belydenisskrifte as
gesagvolle uitdrukking van die gereformeerde
geloofsoortuiging aanvaar moet word omdat
(quia) hulle met die Woord van God ooreenstem.
Hulle het gesag in die saak wat hulle volgens die
Skrif wil bely.

3.2.10.2 Die uitwerking wat hierdie verbintenis op
die lewe van mense het, bring die aspek van
gehoorsaamheid na vore. Daar is altyd twee niegelyke partye in die verbond betrokke. Die

3.2.8.2 Die NG Kerk besef dat die
belydenisskrifte historiese dokumente is wat op
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strukture aan die gang is. Ons lewe in `n antiinstitusionele tyd. Para-kerklike sisteme is meer
en meer aan die ontwikkel en so ook assosiasies
en nuwe kerklike verbande. Dit hou ingrypende
gevolge in vir die kerkverband soos ons dit leer
ken het.

genadige God roep mense op tot
gehoorsaamheid.
3.2.10.3 Verbondsmense wat aan God verbind is,
lewe vanuit hierdie verbondenheid ‘n nuwe lewe.
3.3 AANBEVELING
Die sinode stuur hierdie opsomming na kerkrade vir gesprek op gemeentevlak oor die
Gereformeerde identiteit van die plaaslike
bediening

4.1.4 Die kerk bevind haarself 13 jaar na 1994!
Die eiesoortige problematiek van ’n jong
demokrasie impakteer noodwendig op die sosiaalmaatskaplike konteks waarbinne die kerk
funksioneer en ook die gepaardgaande
emosionele uitwerking wat dit op lidmate het.
Verhoogde rassisme, bitterheid en rou is nie
ongewoon nie. Terselfdertyd word die versoeking
aan ontvlugting in die materiële al groter.

4. ‘N PRAKTIESE GEMEENTELIKE
EKKLESIOLOGIE
Nota: Hierdie is uittreksels uit ‘n verslag
(Gemeente-Ontwikkeling Bylaag 1) wat vanaf bl
44 in Deel 1 van die Algemene Sinode 2007 se
Agendaboek voorkom. Die volledige Agendaboek
is op die web by www.ngkok.co.za/as2007
beskikbaar.

4.1.5 Die voortgaande dinamika en ewige
verandering in die profiel van verskillende
generasies is duidelik sigbaar. Die nuwe geslag
“millenials” openbaar definitief ’n terugkeer na ou
waardes en onverskrokke verbintenis aan die
Evangelie. Terselfdertyd word die kloof tussen
nie-kerklikes en buite-kerklikes (gelowigesongelowiges) by die dag groter. Die “Boomers”
samel steeds geld in, terwyl die “Busters” op
uitreike gaan. Wat al duideliker word, is dat
verskillende generasies in feite al moeiliker met
mekaar kommunikeer, omdat hulle al meer en
meer met verskillende begrippe en
begripsinhoude werk.

4.1 Wat is aan die gebeur in die kerk?
’n Gesonde ekklesiologie (leer oor die kerk) wil
met realisme en nugterheid die werklikhede van
die konteks doodernstig neem en terselfdertyd op
kritiese wyse die rykdom van die dogmatiese en
kerklike tradisie herwin. Presies dit wil hierdie
gespreksdokument doen. Eerstens word die
volgende moontlikhede genoem as rigtingwysers,
ten einde die huidige konteks (2007) van die NG
Kerk te probeer definieer:

4.1.6 Daar is tans ’n ongestruktureerde gesprek
oor ekklesiologie aan die gang. Daar is ’n
dinamiese ontwikkeling in denke oor ekklesiologie
aan die gang. Gesprekke rondom die “Emerging
Church” en “missionêre gemeente-wees” is maar
enkele voorbeelde hiervan.

4.1.1 Al meer en meer stemme gaan op wat die
mening uitspreek dat die kerk inderdaad op die
vooraand van ’n nuwe reformasie staan. In hierdie
reformasie gaan dit egter oor veel meer as dit
waarvoor die sg “Nuwe Reformasie” staan.
Inderdaad gaan dit oor die herontdekking van “ou”
waardes en insigte en die aanbied daarvan op
toepaslike wyse binne ’n nuwe konteks. Sommige
druk dit selfs sterker uit en praat van `n “stil
revolusie” wat aan die gang is (Sien Barna, G,
Revolution, CUM, Vereeniging, 2006.) Die kerk
sal sekerlik op verantwoordelike wyse hiervan
moet kennis neem.

4.1.7 Die NGK is in gesprek met die res van NGKfamilie oor onder andere kerkeenheid. Dit is
duidelik dat die verskillende kerke tans binne
verskillende kerklike paradigmas funksioneer. Die
gesprek en moontlike eenheid sal noodwendige
gevolge op almal betrokke hê.
4.1.8 Die NGK het vir baie jare weens apartheid
hoofsaaklik binne ’n wit konteks funksioneer. Dit
het egter dramaties verander. Die kerk is nou deel
van ’n derde-wêreld konteks en moet in die
besonder haarself herposisioneer om binne
derde-wêreld stede te opereer.

4.1.2 Dit blyk dat die kerk met ’n nuwe geslag
gekonfronteer word wat anders dink oor konsepte
soos “belydenis” en “waarheid”. Dit is ’n generasie
wat nie in die eerste plek omgee oor belydenis in
’n suiwer dogmatiese sin van die woord nie, maar
veel eerder “reg wil doen” as wat hulle “reg wil
glo”. Hierdie nuwe generasie voel min vir baie
dinge waaroor ’n ouer geslag ernstig voel. Van die
kritiek wat byvoorbeeld op die belydenisskrifte
uitgespreek word, is dat mense baie styf daaraan
vashou, maar eintlik nie meer weet wat daarin
staan nie, en dat dit dus eintlik glad nie meer
funksioneer nie.

4.1.9 Vir meer en meer mense geld die
slagspreuk: “The church is dead... Christianity
not!”
4.1.10 Meer mense begin die kerk sien as ’n
beweging van dissipels. Vir hulle maak ’n rigiede,
ordelike struktuur/instituut nie meer sin nie en
behoort dit gedekonstrueer te word. In lyn met
vroeëre gereformeerde sieninge is ’n
minimalistiese kerkbegrip aan die ontwikkel, wat
die kerk as ’n ondergeskikte onderdeel van God
se Koninkryk gesien word. Daar bestaan ’n

4.1.3 In samehang hiermee, vind ons dat daar ’n
besliste dekonstruksie van die sisteem en
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behoefte aan ’n kerk wat my voorberei vir die kerk
van die lewe...

groot vraag is wie hiervoor verantwoordelikheid
neem.

4.1.11 Die samelewing het ’n paradoksale
mengsel van pre-moderne, moderne en postmoderne denke en sienswyses geword. Ons vind
dit ook in die kerk. Diversiteit het die norm
geword. Homogeniteit word op min plekke gevind.
Ook nie meer in gemeentes nie.

4.1.14.5 Die vraag moet gevra word of historiese
gemeentegrense nog binne ’n hedendaagse
konteks werkbaar is? Al meer en meer lidmate
beskou gemeentegrense as irrelevant.
4.1.14.6 Daar bestaan nog groter uitdagings in sg
swart en bruin gebiede en die vraag is of die
ander lidkerke van die NGK-familie oor
genoegsame kapasiteit beskik om hieraan aandag
te gee?

4.1.12 Mag het nog altyd ’n rol in die kerk
gespeel. Die gestaltes wat dit aangeneem het, het
deur die eeue van gedaante verander. So
byvoorbeeld was daar institusionele mag en
intellektuele mag wat ’n rol gespeel het. Soms
was dit mag wat in samehang met politieke mag
gefunksioneer het. Die vraag sou wees in welke
opsig die ekklesiologiese posisies wat ingeneem
word, hierdie werklikhede op subtiele en intuïtiewe
wyse verstaan, kondoneer of teenstaan.

4.1.14.7 Daar bestaan reuse missionêre
uitdagings vir NG Gemeentes. Dit geld vir die stad
(veral middestadsgemeentes) en plattelandse
gemeentes. Daar bestaan egter ’n vraag of die
gemeentes midde in die uitdaging oor genoeg
kapasiteit (holisties gesien) beskik om effektief
daaraan aandag te gee. ’n Groot verantwoordelikheid rus dus op dié verband om vennootskappe te
help oprig, wat dit wel moontlik sal maak.

4.1.13 Die moderne geskiedenis sou moontlik
onder andere in drie tydvakke opgedeel kon word,
te wete, die tyd van die kerk, die tyd van die
staat/politiek en die tyd van die ekonomie /mark.
Laasgenoemde is tans met ons met werklikhede
soos materialisme en verbruikersmentaliteit, wat
hoogty vier. In Suid-Afrika vind ons dat die staat
en die mark tans ongemaklik vermeng word. Dit
lewer ’n eiesoortige problematiek en uitdagings.

4.1.14.8 Kommerwekkend is die feit dat daar
meer en meer ringe is wat as ring onder
geweldige druk is, omdat feitlik al die gemeentes
in die ring onder finansiële druk verkeer. Hier is
dus nie net ’n strategiese herbeplanning van
enkele individuele gemeentes op die tafel nie,
maar eintlik die hele ring. Drie kategorieë bestaan:
i) Ringe waar feitlik al die gemeentes in ’n
bestaanskrisis verkeer. ii) Ringe waar
onsekerheid bestaan oor of die meerderheid van
gemeentes nog selfstandig en kragtig
funksioneer. iii) Ringe waar die minderheid
gemeentes sukkel en daar genoegsame kapasiteit
binne die ring bestaan om die probleme aan te
spreek.

4.1.14 Wanneer ons spesifiek na die kerklike
demografie kyk, tree die volgende prentjie na
vore:
4.1.14.1 Die NG Kerk is tans midde in een van die
heel grootste demografiese veranderings in haar
geskiedenis. Dit raak veral 2 aspekte: Eerstens,
die dramatiese swaai na multikulturele omgewings
waarin sommige gemeentes hulself bevind ná die
opheffing van die groepsgebiede wette.
Tweedens, die verskynsel dat soos wat ons dit in
die land in die breë aantref, daar nou ook “ryk” en
“arm” gemeentes binne in die NG Kerk is. Ten
spyte van die veranderinge wat in die land
plaasgevind het, moet kennis geneem word van
die groot verskil tussen die huishoudelike
inkomste van VGK-lidmate en NGK-lidmate wat
steeds bestaan. Gemiddeld is die huishoudelike
inkomste van NG huishoudings, tien keer meer as
dié van die VGK.

4.2 Nuwe Testamentiese insigte oor
die kerk
4.2.1 Die Kerk van Christus word meermale
beskryf as die volk van God (Sien onder andere 1
Pet 2:9,10). Hierdie volk deurbreek grense, lewe
met `n nuwe identiteit en word gesien as `n
wesenlike instrument in die vestiging van Gods
koninkryk op aarde.

4.1.14.3 Die kwynende kapasiteit in leierskap
(veral in die predikantekorps), word ’n al groter
probleem.

4.2.2 Die hartklop van die kerk word aangrypend
saamgevat in Petrus se belydenis in Matteus
16:16 dat Jesus die Christus is, die Seun van die
lewende God. Jesus reageer hierop deur te sê dat
Hy sy ekklesia, sy kerk, op hierdie rotsbelydenis
bou (Matt 16:17-18). Kortom, die wesensaard van
die kerk is geleë in ‘n geloofs en lewensverbintenis aan Jesus. Hy is die oorsprong,
gestaltegewer, lewensinhoud en instandhouer van
almal wat Petrus se belydenis agterna sê en van
harte uitleef.

4.1.14.4 Daar bestaan steeds
uitbreidingsmoontlikhede vir die NGK in enkele
stadsgebiede en groter plattelandse sentra. Die

4.2.3 Die kerk is Christologies begrond. Anders
gestel, die kerk anker altyd in Christus se Persoon
en Werk.

4.1.14.2 Verstedeliking, met al die implikasies vir
kerkwees en gemeentelike modelle, neem steeds
toe. Dit word weer bevestig dat voortgaande
besinning oor effektiewe kerkwees in die stad een
van die sinode se grootste prioriteite behoort te
wees.
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4.2.4 Jesus se roeping tot navolging van Hom
(Matt 16:24-26) veronderstel dat alle gelowiges
voltydse dissipels is. In die praktyk vra dit
gehoorsaamheid aan al sy beginsels en reëls.
Navolgers van Christus word gekenmerk deur hul
lojaliteit aan Christus en sy plan om die koninkryk
van God wêreldwyd te laat seëvier.

weet nie, is die eerste taak, belangriker as enige
iets anders, seker om te gaan uitvind. Dit is van
kardinale belang dat gemeentes regtig met die
regte goed besig sal wees. Dis die groot
uitdaging. Ons moet sien en verstaan. Ons moet
met wysheid en insig leef. Elke gemeente behoort
’n diep geestelike proses te ondergaan, ten einde
te kan onderskei waar hulle tyd, energie en
bronne gebruik behoort te word, om as die Here
wil, ’n beskeie bydrae te lewer tot die positiewe
herskryf van die geskiedenis van ons land en
kerk. Dit word al duideliker dat ons nie van die
wêreld ’n beter plek gaan maak deur gelyktydig
met te veel goed te probeer besig wees nie. Ons
sal moet fokus, maar weet ons op wat?

4.2.5 Aangesien die hartklop van die Nuwe
Testamentiese kerk sentreer rondom die
belydenis van Christus as Heer, en ook gedra
word deur onderlinge koinonia, mag die kerk nooit
verstaan word vanuit haar formele strukture,
ampte, geboue, ordes of amptelike aktiwiteite nie.
Die kerk is na haar wese ‘n beweging, nie ‘n
instelling nie. Die kerk is ‘n familie van nuutgemaakte mense voor Christus, nie ‘n geykte
institusie nie. Derhalwe moet die Nuwe
Testamentiese siening van gelowiges as tempels
van die Heilige Gees (1 Kor 3:16; 6:19) opnuut
prakties ontgin word teenoor skeefgetrekte
sienings rondom kerkgeboue as “die huis van
God.”

4.3.2.2 Die groot vraag is hoe ons dit gaan
hanteer? Hoe gaan ons besluit hoe en wat om te
doen? Onthou dat alle oplossings vir alle
probleme in die eerste plek daar begin waar ’n
kerngroep mense volle verantwoordelikheid
aanvaar, dit regkry om die eintlike probleem in sy
kern te definieer en dan genoeg mense mobiliseer
om iets konkreet daaraan te doen.

4.3. ’n Afgebakende en Praktiese
Gemeente-Ekklesiologie

4.3.2.3

Vra eerlik veral twee vrae.

4.3.2.3.1 Die eerste is: Watter een of twee uiters
belangrike dinge moet ons doen om God te eer?

Met voorafgaande as agtergrond en basisteorie,
kan daar nou oorgegaan word na die verdere
uitwerk van ’n meer praktiese en omlynde
gemeente-ekklesiologie.

4.3.2.3.2 Die tweede is: Watter een of twee
uiters belangrike dinge kan en moet ons doen om
van my land, kerk en gemeenskap ’n beter plek te
maak?

4.3.1 Identiteit
4.3.1.1 Dit word weer bevestig dat die NG Kerk
se diepste identiteit gevind behoort te word in
haar oortuiging dat sy deur Christus Jesus aan
God behoort. Ons eerste identiteit behoort nie in
menslike kulturele uitdrukkingsvorme gevind te
word nie, maar in radikale navolgelingskap
(dissipelskap) van Jesus Christus.

4.4 Gemeentes
4.4.1 Gemeentes wêreldwyd is aan die groei en
sterf. Sommige groei om kunsmatige redes, maar
dit is ons oortuiging dat daar, te midde van al die
sterwende gemeentes, ook gemeentes is wat
veral deur ’n basiese terugkeer na God en die
herontdekking van wat kerkwees in ’n tyd soos
hierdie behoort te wees, opnuut groei.

4.3.1.2 Ons identiteit sal dus nie in die eerste
plek beskerm word deur kerkordes wat uiterlike
kulturele gestaltes beskerm nie, maar in ’n vaste
belydenis dat ons aan God behoort en meer en
meer die gestalte van Christus behoort aan te
neem. Ons identiteit behoort dus gehandhaaf en
beskerm te word deur ’n diepe nadenke vanuit die
Woord oor die praktiese en konkrete implikasies
van dissipelskap. Indien elke gemeente in die kerk
op een of ander manier, hetsy deur die prediking
of ’n uitgewerkte kursus kon fokus op
dissipelskap, sou dit vir die kerk baie beteken.

4.4.2 ’n Oormatige verampteliking en
institusionalisering van gemeentes beslis
gemeentes as lewende en dinamiese organismes
en skeppinge van die Heilige Gees ’n knou
toegedien het. Algaande het daar ook heelwat
miskonsepsies ontstaan oor wat die wese van
gemeentewees is en behoort te wees. So, om
maar ’n enkele voorbeeld te noem, sien te veel
lidmate ’n gemeente as ’n entiteit wat
gekonstitueer word deur ’n kerkraad wat in staat is
om ’n leraar te kan betaal. Bybelsgesproke kan dit
nooit waar wees nie. Die Nuwe Testament leer
ons dat dit in die eerste plek ’n geloofsgemeenskap is wat gekonstitueer word onder leiding van
die Heilige Gees en opgebou word deur die
gawes wat die Gees self gee. Dit sluit natuurlik nie
die meer veramptelikte gawes soos leraars uit nie,
maar kan nie al wees nie.

4.3.2 Roeping
4.3.2.1 Die sinode het haarself die afgelope
dekade herhaaldelik oor die belangrikheid van
roeping uitgespreek. In die roepingsverklaring is
daar ook ’n breë raamwerk gegee oor hoe die
buitelyne van so ’n roeping vir die kerk sou kon
lyk. Die groot vraag vir individuele gemeentes is of
ons werklik weet wat die konkrete Godgegewe
opdragte is waarop ons moet fokus. As ons nie
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eerder ’n werklikheid te word as wat dit die geval
is met die plannetjies wat ons self maak.

4.5 Gemeentes en Hoop
4.5.1 Vanuit ons hoop op God en dit wat Jesus
Christus gedoen het, is een van die belangrikste
wyses waarop gemeentes sigbare tekens van die
Koninkryk is, die feit dat hulle draers van hoop
behoort te wees. Prakties gesproke beteken dit
egter dat ons nie net oor hoop kan praat nie, maar
ook konkrete gestalte daaraan moet gee. ’n Mens
moet opgewonde raak oor die nuwe visies en
drome wat oraloor vir die NGK en gemeentes
gebore word. Ook die roepingsverklaring van die
Algemene Sinode is hiervan ’n goeie voorbeeld.
Die vraag bly egter staan oor die vermoë en
onvermoë van kerklike leierskap om drome in
praktyk te verander. Ons het dikwels die regte
antwoorde, maar sukkel om dit konkrete gestalte
te gee.

4.5.2.8 Daarom is dit van kritiese belang dat ons
regtig ons planne en programme met
gebedsaksies sal ondersteun. Dit doen ons om
twee redes. Die eerste is, omdat ons meermale in
die Koninkryk met drome besig behoort te wees
wat menslik gesproke onmoontlik is. Ons kan tog
nie net besig wees met die instandhouding van dit
wat alreeds staangemaak is nie. Ons kan dit dus
nie alleen doen nie en het die bonatuurlike krag
van God nodig om hierdie drome waar te maak.
Terselfdertyd is ’n visie altyd iets dinamies, wat
voortdurend ontwikkel en selfs van vorm kan
verander. Gebed is dus nie net iets waarmee ons
God vra om ons planne waar te maak nie, maar
ook ’n manier waarop ons voortdurend na God
luister om te hoor of daar nie belangrike
koersaanpassings op die pad na konkretisering
gemaak moet word nie.

4.5.2 Die volgende praktiese riglyne mag help om
ons gedagtes oor die saak aan die gang te sit:
4.5.2.1 Maak seker dat die visie wat die
gemeente het, so geformuleer word dat dit ’n
konkrete en duidelike prentjie in jou eie gedagtes
en dié van jou mede-spanlede aanneem. ’n Visie
is veel meer as ’n slagspreuk of ’n teorie. Jy moet
iets sien! Bly werk met die visie tot jy seker is dat
dit die geval is.

4.6 Die Bemagtiging en Toerusting
van Lidmate
4.6.1 Die Skrifkennis, kerkbegrip en breë
prakties-teologiese insig van ons lidmate sal
verruim moet word. Dit kan alleen deur behoorlike
toerusting geskied. Vir te lank is kategese vir die
jeug en eredienste vir volwassenes as die enigste
weë gesien waarlangs dit behoort te geskied.

4.5.2.2 Maak seker dat jy ’n span om jou het
waarin daar ook goeie “bestuurders” is.
Visioenêre leiers wat ook goeie kommunikeerders
van die visie is, is nie altyd goeie
implementeerders nie.

4.6.2 Gemeentes behoort ernstig na te dink oor ’n
omvattende, holistiese en voortgaande
onderrigmodel vir alle lidmate. Programme vir
nuwe lidmate, volwasse kategese, Bybelskole,
sistematiese kurrikulums vir Bybelstudiegroepe en
kleingroepe, asook ’n deeglike beplande strategie
vir huisbesoek kan hieraan meewerk. Dit gaan
egter nie net oor die uitwerk van nuwe programme
en projekte nie, maar oor die vestiging van ’n leeren leeskultuur. Die mate waarin gemeentes
onlangse programme soos bv. Die “Purpose
driven life” (Rick Warren) aangegryp het, het
bevestig dat daar ’n besliste behoefte by lidmate
aan relevante toerusting en lering is.

4.5.2.3 Daar word deesdae al meer en meer oor
die belang van fokus geskryf. Ons maak geen
konkrete impak nie, omdat ons met te veel goed
besig is. In aansluiting hierby, is dit daarom baie
noodsaaklik dat leierskap die bedieninge en
spanlede se aksies sal belyn. Wie saam in
dieselfde rigting trek, sal ’n verskil maak. ’n Span
individue kan baie hard werk, maar in verskillende
rigtings en so eintlik teen mekaar werk.
4.5.2.4 Goeie beplanning is onverhandelbaar.
4.5.2.5 Die formulering van konkrete doelwitte is
nie iets wat net vir die bestuurswêreld bedoel is
nie. Helder doelwitte bring jou in beweging. Dit
help jou met jou evaluering. Boweal help dit jou
om jou gebedslys te formuleer.

4.7 Die Uitbou van die Gemeente as
Volwaardige Liggaam van Christus
● `n Bedieningsmodel wat die kerk en gemeente
as liggaam van Christus werklik ernstig neem, hou
die sleutel tot die ontsluiting van die grootste
onontginde bronne binne die kerk, naamlik die
gewone lidmaat.

4.5.2.6 Dissipline is ’n deug wat elke duimbreedte
van geestelike leierskap se leefwêreld behoort te
deursuur. Dit geld vir die geestelike dissiplines
waarmee ons leef, maar ook die konkrete aksies
waarmee ons binne God se Koninkryk werk.

’n Paar uitgangspunte moet hier in gedagte gehou
word:

4.5.2.7 Dit is reeds gesê, maar moet weer
beklemtoon word. Dit is ontsaglik belangrik dat
ons met die nodige geloofsonderskeiding sal
seker maak dat ons met die regte goed besig is.
Dit is ongelukkig waar, maar projekte wat regtig
binne die wil van God is, het nogal die manier om

4.7.1 Daar is nie meer genoeg geld en genoeg
opgeleide predikante om die kerk se roeping tot
uitvoering te bring met hoogsopgeleide, voltydse
predikante alleen nie. Meer en meer gemeentes
gaan in ’n posisie kom waar hulle nie gou, indien
ooit weer, ’n volwaardige predikant sal kan
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gelowiges wat wel evangelisasieprogramme in
stand gehou het, dikwels op die rand van die
gemeentelike lewe.

bekostig nie. Indien lidmate nie toegelaat en
bemagtig word om self op verskeie vlakke leiding
in die gemeente te neem nie, gaan menigte
gemeente gewoon sterf.

4.8.1.4 Die ervaring dat daar dikwels so gestry
word oor wat “evangelisasie” nou eintlik is en
behoort te wees, dat dit sinvolle bediening in die
verband ook gekniehalter het.

4.7.2 ’n Kerk wat alleen deur predikante en ’n
paar kerkraadslede in stand gehou word, was nog
nooit ’n Bybelse visie vir die kerk nie.

4.8.1.5 Die ervaring dat die sigbare getalle van
gemeentes dramaties daal, maar dat daar oor ’n
twintig jaar periode feitlik geen nuwe lidmate tot
die NG Kerk toegevoeg is, anders as deur
geboorte nie.

4.7.3 Die kerk het die potensiaal en geleentheid
wat die liggaamsmodel bied vir baie jare
verwaarloos en predikante het die wil en
vaardigheid verleer om lidmate na behore te help,
om hulle gawes te ontdek én Godgegewe plek in
die gemeente te vervul.

4.8.1.6 Die ervaring dat daar binne die NGK
verskillende teologiese strominge ontstaan het.
Dit het nie net op belydenisvlak onsekerheid
gebring het nie, maar noodwendig op
bedieningsvlak en in die besonder ons
evangelisasie praktyk begin impakteer.

4.7.4 Die liggaamsmodel vra ’n andersoortige
siening op die rol en taak van die predikant.
4.7.5 Dit vra andersoortige vaardighede van die
predikant.
4.7.6 Dit vra dat die gemeente ander verwagtinge
sal koester oor die rol van die predikant.

4.8.2 Vir ’n volledige bespreking van nuwe
uitdagings rondom evangelisasie, sien ook die
Verslag rakende bediening aan kerklos
lidmate, evangelisasie en nuwe gemeenteontwikkeling (pt 7. van hierdie verslag).

4.7.7 Dit vra ’n volwasse kerkbegrip.
4.7.8 Dit hou egter die sleutel tot eksponensiële
en organiese groei vir die kerk.
4.7.9 Dit is een van dié aksies wat meewerk tot
werklik volwasse lidmaatskap.

4.9 Gemeentes se Publieke Getuienis
In ’n Nuwe Situasie

4.7.10 Dringende evaluering rakende huidige
teologiese opleiding en die vraag of genoegsame
aandag aan hierdie uiters belangrike prakties
teologiese realiteit gegee word, is nou nodig.
4.7.11 Indien die volle konsekwensies van hierdie
teologiese waarheid (Sien Efesiërs 4, 1 Kor. 12 en
Rom. 12 ) werklik ernstig geneem word, is dit net
vanselfsprekend dat dit ingrypende konsekwensie
vir die bemagtiging van ’n verskeidenheid van
groepe in die kerk het, wat vir lank nie ten volle
hul gawes kon uitleef nie. Hier dink ons
onmiddellik aan vroue, kinders en gestremdes.

4.9.1 Gemeentes is altyd in die tyd en in die
konteks veranker. Die Christendom is in sy wese
’n geïnkarneerde geloof wat juis tot uitdrukking
kom tot dié mate waarin diegene wat daartoe
behoort in volgelingskap van Christus, God se
Koninkryk in die wêreld laat kom. Christene is
inderdaad geroep om sout en lig vir die wêreld te
wees. Dit roep Christene altyd om hulle getuienis
in die wêreld te laat hoor rakende sake wat die
welwese van die mens en skepping bedreig. Na
gelang van omstandighede sal die agenda
verander.

4.8 Evangelisasie en Nuwe GemeenteOntwikkeling

4.9.2 Vir die oomblik behoort die volgende sake
altyd in die oog en op die agenda van gemeentes
te wees:

4.8.1.2 Die ervaring dat die gesprek oor
evangelisasie al meer en meer tot ’n stilstand
gekom het. Dit geld vir gemeentelike-, rings- en
sinodale vlak en ook binne die teologiese
fakulteite.

4.9.2.1 Armoede: Werkloosheid is as gevolg van
’n verskeidenheid van faktore ’n groeiende
werklikheid. Gemeentes behoort alle moontlike
pogings aan te wend, om op kreatiewe wyse die
probleem aan te spreek en ook die slagoffers van
werkloosheid by te staan. Armoede is egter ook ’n
komplekse sistemiese probleem. Hiervan is die
wêreldwye groeiende gaping tussen dié wat het
en dié wat nie het nie, ’n sprekende voorbeeld.
Gemeentes behoort die denke van kreatiewe
denkers te stimuleer om saam te dink, te skryf en
te praat oor moontlike oplossings. ’n Klakkelose
aanvaarding van die situasie is nie aanvaarbaar
nie.

4.8.1.3 Hiermee saam het evangelisasie as
aktiwiteit ook feitlik tot ’n halt gekom. Erkenning
word onmiddellik gegee aan klein groepies

4.9.2.2 Misdaad: Niemand hoef meer te wonder
oor die kompleksiteit en broosheid van die tye
waarin ons leef nie. Ons wêreld, land en plaaslike

4.8.1 Die NG Kerk was vir baie jare ’n volkskerk
wat bloot gegroei het, deur die geboorte van
kinders. ’n Nuwe konteks het egter die situasie
verander en die kerk geforseer om van nuwe
werklikhede kennis te neem:
4.8.1.1 Die ervaring op gemeentelike vlak dat al
meer en meer lidmate kerklos word en van die
gemeentes wegdryf.
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leierskap en bestuursvaardighede wat geskoei
was op ’n gesonde Bybelse leer.

gemeenskappe is so kwesbaar soos lank te vore.
Tog is dit ’n vreemde kwesbaarheid, want in
dieselfde asem sou ons oneerlik wees as ons nie
sou wys op die ongelooflike voorregte en
geleenthede wat ons het nie. Onthou dat alle
oplossings vir alle probleme in die eerste plek
daar begin waar ’n kerngroep mense volle
verantwoordelikheid aanvaar, dit regkry om die
eintlike probleem in sy kern te definieer, en dan
genoeg mense mobiliseer om iets konkreet
daaraan te doen.

4.10.3 Na ons mening is die kerk die mees
intense leierskaporganisasie wat bestaan. Omdat
dit ’n “vrywilligerorganisasie” is, wat nie met
markkragte werk nie (jy kan mense nie betaal of
met mag dwing om vir jou take uit te voer nie),
word naas die werking van die Heilige Gees, sake
soos invloed, integriteit, spanwerk, erkenning,
aanvoeling en nog veel meer, basiese konsepte
waarmee kerklike leierskap behoort te werk.
Omdat ons vir baie jare dit ontken het en eintlik
verval het in ’n vorm van institusionele,
hiërargiese leierskap (biskop, predikant,
moderator, voorsitter, leraar, hoogleraar) is ’n
gesonde vorm van geestelike leierskap nie goed
ontwikkel nie. Die kerk betaal daarvoor ’n duur
prys.

4.9.2.3 Onderwys: Binne die gereformeerde
tradisie was daar nog altyd ’n baie noue band
tussen opvoeding, geletterdheid, geloofsvorming,
deugdevorming en moraliteitsvorming. Suid-Afrika
het wat elke faset van die onderwys betref,
enorme uitdagings. Die kerk sal moet besef dat ’n
nuwe Suid-Afrika nie haar roeping tot die
onderwys beëindig het nie. Gemeentes sal op
konkrete wyse betrokke moet bly by die skole van
hul omgewing, al voel hulle nie meer in alle
opsigte ewe welkom nie.

4.10.4 Gemeentes sal eenvoudig veel groter
aandag moet gee aan die evaluering van
bestaande leierskap en leierskapskonsepte wat
tans in die gemeente funksioneer. Laat niemand
hulself mislei nie. Leierskap kom, weliswaar soms
onbeholpe, in alle gemeentes voor. Die vraag is
net of die gestalte wat dit aanneem, wenslik is en
die saak na behore dien. In die tweede plek sal
gemeentes veel groter aandag moet gee aan die
ontwikkeling van leierskap en die bemagtiging van
onontdekte dormante leierskap in die gemeente.

4.9.2.4 Gesondheid: Wanneer armoede en
ongeletterdheid hoogty vier, ly mense se
gesondheid daaronder. Nie alleen het SA van die
hoogste VIGS-statistiek ter wêreld nie, maar gedy
ander verwante siektes soos TB by die dag. Sou
die infrastruktuur van ons gemeentes, sale ens.
nie gebruik kon word om sentrums van hoop daar
te stel waar mense op groot skaal in liefde versorg
kan word nie?

4.10.5 Die volgende vrae behoort ook nou
deeglike aandag te kry:

4.9.2.5 Versoening: Die euforie van 1994 is lank
reeds verby en Suid-Afrika worstel steeds intens
daarmee om werklik `n regverdige en nie-rassige
samelewing daar te stel. Verskeie sosio-politiese
faktore dra ook daartoe by dat vervreemding aan
die orde van die dag is en ware versoening steeds
`n droom is. In die opsig moet die kerk die
hartklop van die evangelie helder en duidelik laat
hoor. `n Kerk wat opgee op versoening gee op op
van die kernopdragte in die evangelie. Kerkrade
behoort konstant en konkreet die vraag te vra oor
hoe hulle op plaaslike vlak hieraan kan meewerk.

1. Wat het van ons geestelike leiers geword?
2. Is daar ’n verskil tussen leierskap en geestelike
leierskap en wat is die verskil?
3. Is leierskap ’n Bybelse konsep en hoe sien die
Bybel dit?
4. Watter rol behoort roeping te speel?

4.11 Die Bou van Gemeenskap
4.11.1 Handelinge 2:42 wys daarop dat die
“onderlinge verbondenheid” een van die basiese
boustene was waarop die vroeë gemeente gerus
het. Dit behoort vandag nie anders te wees nie.
Daar is reeds verwys na die massale disintegrasie
van gemeenskappe wat tans aan die gang is. Dit
raak elke duimbreedte van ons bestaan.
Terselfdertyd is ons nie meer goed geskool in die
bou en uitbou van gesonde gemeenskap nie.

4.10 Die Ontwikkeling van Leierskap
4.10.1 Leierskap is ’n woord wat met groot
omsigtigheid binne die gereformeerde wêreld
gebruik word. In sommige kringe word selfs
beweer dat die begrip onbybels is en liefs nie
gebruik behoort te word nie. Na ons mening kan
geen organisasie (ook kerklik) sonder behoorlike
leierskap na behore funksioneer nie. Die feit dat
dit soms binne die gereformeerde wêreld ontken
word, plaas die tradisie in ’n baie moeilike posisie.

4.11.2 Die feit dat gemeenskappe disintegreer,
beteken nie dat mense nie meer soek na
gemeenskap nie. Hulle soek vandag juis daarna
en vind dit op ander plekke en in ander vorme,
sommige meer wenslik as ander.

4.10.2 Wie ernstig kennis neem van die werk,
lewe en strewes van iemand soos Calvyn, sal gou
agterkom dat ons hier met iemand te make gehad
het wat met ywer van die stad Genevé ’n beter
plek wou maak. Dit is egter nie net met vroom
waarhede vermag nie, maar ook met goeie

4.11.3 Die hartseer is dat die Bybel baie duidelik
is dat onderlinge gemeenskap een van die heel
belangrikste opdragte is wat ooit aan die
volgelinge van Christus gegee is. Die vraag is hoe
die gemeente weer ’n plek van ware en warm
gemeenskap kan word.
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4.11.4 Die volgende moontlikhede bestaan:

opmerkings oor die sensitiewe saak van
gemeentegrense.

1. Dink baie ernstig na oor wat in die eredienste
gebeur en hoe en wat gekommunikeer word.

6. Hanteer enige konflik met groot omsigtigheid.
Moenie wag dat dit weggaan nie, maar gaan dit
tegemoet en hanteer dit vroegtydig en op Bybelse
wyse.

4.12.4 Na ons mening werk gemeentegrense
goed in ’n pionierstyd, waar die kerk sistematies
oor ’n nuwe gebied moet versprei en die kerk
daarby ’n relatiewe homogene karakter dra. Dit
het in ons dag dramaties verander. Waar
gemeentegrense eens bedoel was om die
uitbreiding en groei van die kerk te bevorder, het
dit nou ’n hindernis in die groei van ’n kerk met ’n
nuwe gestalte binne ’n nuwe konteks geword. Iets
soos nuwe gemeente-ontwikkeling wat wêreldwyd
as vanselfsprekende prioriteit vir enige kerk, ook
binne die gereformeerde tradisie gesien word,
word binne ons konteks haas onmoontlik omdat
elke duimbreedte van die land reeds “gedek” is.
Die realiteit is dat die werklikheid van diversiteit
pleit om nuwe vorme en gestaltes van kerkwees,
maar dat dit net moontlik is om aan nuwe
gestaltes uitdrukking te gee as die denominasie
verlaat word om iets te gaan stig, waar daar geen
grense is nie. Dit is hartseer en werk nie net
verlammend in op nuwe groei nie, maar ontneem
die kerk die krag van nuwe energie en dinamika
wat altyd met die stigting van nuwe gemeentes
gepaardgaan. ’n Aantal jare gelede het hierdie
dinamika gekom deur afstigting. In ’n kwynende
tyd bring “terugstigting” dit ongelukkig nie. ’n
Dringende hersiening van die hele beleid rondom
gemeentegrense word dus voorgestel.

7. Bring die tug terug. Onthou ons tug nie lidmate
om gemeentes te suiwer en gesond te maak nie.
’n Gesonde gemeente tug! Dit leer ons belydenisskrifte ons. Ons bewaar nie gemeenskap deur ’n
oppervlakkige vrede oor die kwaad te smeer nie.

4.13 AANBEVELING
4.13.1 Die sinode bring hierdie verslag as
gespreksdokument onder die aandag van
kerkrade en ringe.

2. Maak seker dat die leierskap in die gemeente
dit modelleer.
3. Kleingroepe – in verskillende vorme – is nie net
’n nuwe gier nie. Dit behoort ’n basiese dissipline
van onderlinge sorg en dienslewering te wees. ’n
Interessante tendens is dat kleingroepe al meer
en meer uitgedaag word om binne die geografiese
area van waaruit die meeste lede kom, ’n verskil
te maak. Dit raak die uitreik na en ondersteuning
van mense in die omgewing, maar ook konkrete
aksies soos evangelisasie. Dit is nie ’n onkritiese
terugbring van die ou wykstelsel nie, maar gee tog
erkenning aan van die winste van die ou stelsel.
4. Gesamentlike dienslewering, ook buite die
gemeente, is ’n kragtige manier waarop interne
koinonia gebou word.
5. Sien gemeentefunksies, soos ’n basaar
byvoorbeeld, nie in die eerste plek as
fondsinsameling nie, maar veral as ’n geleentheid
om gemeenskap te bou.

8. Neem die liefdesgebod veel ernstiger op as wat
ons dit tans neem en preek en leer daaroor.

5. DIE KERKORDE IN DIE LIG VAN DIE
PRAKTIES-TEOLOGIESE EKKLESIOLOGIE

4.12 Aanpasbare Strukture
4.12.1 Een van die basiese stellings van die
reformasie was die stelling: semper reformanda.
’n Ware gereformeerde kerk reformeer
voortdurend. Ten einde dit te kan doen, behoort
daar nie ’n krampagtige vashou aan instellings en
strukture te wees nie. Die gereformeerde teoloog,
John Leith, het dit goed verwoord, toe hy gesê
het: “Traditionalism is the dead faith of the living.
Tradition is the living faith of the dead.” Lewende,
dinamiese struktuurverandering hoef nie teenoor
die tradisie te staan nie. Inteendeel, is dit juis
nodig om die tradisie lewend te hou.

5.1 Die Algemene Sinode het hierdie verslag (in
sy volledige vorm) na die Algemene Taakspan
Regte (ATR) gestuur het om in samewerking met
die Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling (ADGO) aanbevelings oor aanpassings in die
Kerkorde te maak (Besluiteregister AS 2007 pt
11.4)
5.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

6. WYSIGING KERKORDE ARTIKEL 3

4.12.2 Dit het ’n hele paar konkrete implikasies.
Slegs enkele word hier genoem:
1. Die grootte en vorm van kerklike vergaderings
2. Die funksie en samestelling van kerkverbande
3. Gemeentegrense.

6.1 Die Algemene Sinode het KO Art 3 gewysig
om voorsiening te maak vir groter aksent op
dienswerk as deelname aan God se sending in
die wêreld, asook vir die priesterskap (roeping)
van elke lidmaat om deel te neem aan God se
missie (Besluiteregister AS 2007 pt 11.3).

4.12.3 Al hierdie genoemde sake is tans
spontaan aan die verander en verdien verdere
kerkordelike aandag. Kortliks net enkele
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wees, dat dit sinvolle bediening in die verband ook
gekniehalter het.

6.2 Die gewysigde Artikel 3 lui as volg:
ARTIKEL 3
3.1 Dienswerk is deelname aan die werk wat
God die Vader in Christus deur sy Gees in die
wêreld doen om Sy koninkryk te vestig.
3.2 Elke lidmaat is deur God tot diens in die
gemeente en wêreld geroep.
3.3 Lidmate kan afgesonder word om op ’n
besondere wyse in een of meer van die
gemeente se bedieninge diensbaar te wees.
3.4 Die volgende ampte word onderskei om
amptelik leiding te neem:
Dié van lerende ouderling of bedienaar van die
Woord
Dié van regerende ouderling
Dié van diaken
3.5 Die ampte is gelykwaardig, maar word in
opdrag en werk onderskei.

7.1.5 Die ervaring dat die sigbare getalle van
gemeentes dramaties daal, maar dat daar oor ’n
twintig jaar periode feitlik geen nuwe lidmate tot
die NG Kerk toegevoeg is nie, anders as deur
geboorte nie. Ons dank aan FIM \ Engelstalige
gemeentes wat dikwels onder groot negatiewe
druk, juis dit moontlik gemaak het.

6.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis

7.2 Teologiese Fundering

7.1.6 Die ervaring dat daar binne die NGK
verskillende teologiese strominge ontstaan het,
wat nie alleen op belydenisvlak onsekerheid
gebring het nie, maar noodwendig op
bedieningsvlak (soos bv. die saak onder
bespreking) begin impakteer het.
● Die volgende voorlopige kursoriese opmerkings
reflekteer van die belangrikste opmerkings wat
gemaak is en vrae wat in die werkgroep gemaak
is.

● Konsensus bestaan dat geen vinnige kortpad
antwoorde nou moontlik is nie en dat die saak nie
sonder deeglike Skriftuurlike en teologiese
fundering reggestel sal kan word nie.

KERKLOS-LIDMATE EN
EVANGELISASIE

7.2.1 Skrifverwysings

Nota: Hierdie is ‘n effens geredigeerde weergawe
van Gemeente-Ontwikkeling Bylaag 4 wat vanaf
bl 68 in Deel 1 van die Agendaboek AS 2007
voorkom, ook te vind by
www.ngkok.co.za/as2007.

7.2.1.1 Hermeneutiese vertrekpunt:
Die vergadering het `n hele aantal tekste onder
bespreking geneem. Dit is belangrik om te
verstaan dat hierdie tekste nie hier aangegee
word as finale normatiewe fundering vir `n
bepaalde model of strategie nie. Dit word wel
gedoen ten einde te illustreer hoe ryk en
omvangryk die Skrif oor die saak onder
bespreking praat. Die Skrif praat in totaliteit oor
die Missio Dei en is nie maar net nog `n bron
waaruit `n paar rigtingwysers “gemyn” kan word
nie. Die tekste word egter aangehaal ten einde
verdere gesprek, prediking en navorsing rondom
die saak te stimuleer.

7. BEDIENING AAN KERKLOSLIDMATE EN EVANGELISASIE
7.1 Agtergrond
Die ADGO het in Mei 2006 ’n klein taakgroep
byeengebring om te besin oor die stand van en
toekoms van evangelisasie binne die NGK. Dit is
onder meer om die volgende redes gedoen:

7.2.1.2 Die volgende tekste is onder bespreking
geneem

7.1.1 Die ervaring op gemeentelike vlak dat al
meer en meer lidmate kerklos word en van die
gemeentes wegdryf.

● Gen. 1:26, 27. Die opdrag om as God se
verteenwoordigers in die wêreld te leef.
Beelddraers wat die beeld van God bekendmaak.
● Gen. 3:9. God is ’n opsoekende God.
● Gen. 12: 1-3. “In jou sal al die nasies van die
aarde geseën wees.”
● Lev. 19: 33. Die opdrag om vreemdelinge te
ontvang en lief te hê.
● 2 Kon. 6, 7. Die verkondiging van die “goeie
nuus deur die melaatses”.
● Jes. 61. Die vrymaking van gevangenes.
● Jer. 18. Die herstel en vernuwing van dit wat
misluk het en dood is.
● Jer. 29. Bevorder die belange van die stad
waarheen ek julle weggevoer het...

7.1.2 Die ervaring dat die gesprek oor
evangelisasie al meer en meer tot ’n stilstand
gekom het. Dit geld vir gemeentelike-, rings- en
sinodale vlak en ook binne die teologiese
fakulteite.
7.1.3 Hiermee saam het evangelisasie as
aktiwiteit ook feitlik tot ’n halt gekom. Erkenning
word onmiddellik gegee aan klein groepies
gelowiges, wat wel evangelisasie programme in
stand gehou het, dikwels op die rand van die
gemeentelike lewe.
7.1.4 Die ervaring dat daar dikwels so gestry word
oor wat “evangelisasie” nou eintlik is en behoort te
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● Jak. 1: 27. Die opdrag om die weeskinders en
weduwees te versorg .
● Openbaring 5. ’n Beeld van die nuwe Jerusalem
waar daar uit alle volke, tale en nasies, mense
teenwoordig sal wees.

● Eseg. 36/37. Die herstel en vernuwing van dit
wat misluk het en dood is.
● Jona 1-4. ’n God wat werklik besorg is oor
mense en diere... die welsyn van ’n stad..., maar
ook die weg tot herstel aandui.
● Joël 2. Die opdrag tot radikale inkeer. “Skeur
julle harte en nie julle klere nie...”
● Sag. 1:1 - 8: 23. Die opdrag om heropbou van
die tempel as weg tot herstel van die stad.
● Matt. 4:18-23. Roeping van die eerste dissipels
en daarmee die opdrag aan en gerigtheid van
Jesus se dissipels en die latere visie van die kerk.
● Matt. 5: 13 ev. Die opdrag om sout en lig vir die
wêreld te wees. Hoe lyk ’n stad sonder ’n kerk?
(Sien ook Matt 5: Die stad op die berg).
● Matt. 6. Die opdrag om ons te beywer vir die
koms van die Koninkryk.
● Matt. 9:17. Die opdrag om nie nuwe wyn in ou
sakke te probeer gooi nie.
● Matt. 9: 35 ev. Die oes is groot maar die
arbeiders min – Die oproep om en gebed vir
arbeiders!
● Matt. 10:16 ev. Gestuurde getuies deur die
Gees onderrig en versterk.
● Matt. 24: 13,14. Die Boodskap is oor die hele
wêreld gehoor.
● Matt. 28. Die groot opdrag. “Gaan na die wêreld
en maak die mense my dissipels...”
● Luk. 4: 18-19. Die vrylating van gevangenes.
● Luk. 10 Die uitstuur van die twee en sewentig
● Luk. 14: 25 ev. Eise van dissipelskap.
● Luk. 15. Die verlore skaap, muntstuk en seun –
Die tema van verlorenheid.
● Joh. 10:10 en Kol 3:23. ’n Lewe van passievolle
oorvloedige lewe.
● Joh. 17. Die oproep om eenheid ter wille van
ons getuienis.
● Hand. 1:8. Die groot opdrag en belofte van die
Gees.
● Hand. 4. Die onwrikbare gehoorsaamheid aan
die opdrag – Petrus en Johannes voor die Joodse
Raad.
● Hand. 10. Petrus se roeping en opdrag om met
ander oë na die heidene te kyk.
● Hand. 16. Lidia se bekering.
● Hand. 16. Die tronkbewaarder en bekering.
● Rom. 1-8. ’n Uiters belangrike teologiese
raamwerk wat die verband tussen sonde, vergifnis
en vrymaking op grond van God se genade
verduidelik.
● Rom. 15. Op watter fondament bou ons?
● 1 Kor. 3:9. Hoe bou ons en op wat bou ons?
● 1 Kor. 9:16. “Ek verkondig die Evangelie omdat
ek moet...” - Paulus
● 1 Kor. 9: 22. “Vir almal het ek alles geword...”
Inkarnasie?
● 2 Kor. 3:8. Die Here, wat die Gees is, verander
ons al meer na die beeld van Christus.
● 2 Kor. 5: 11 ev. Liefde wat hulle dring aan wie
die bediening van versoening toevertrou is.
● Ef. 4. Gawes wat aan die kerk gegee is en
spesifiek apostels en evangeliste .
● Fil. 2:1 ev. Die gesindheid van Christus.

7.2.2 Teologiese temas wat betrekking
het op evangelisasie en wat verdere
bespreking en besinning verdien.
7.2.2.1 Dit is van kardinale belang om die
gesonde wisselwerking tussen teologie en
missiologie te verstaan. Missiologie is nie maar
net `n klein onderdeel van teologie nie. Gesonde
teologie is in wese altyd missiologie. Nêrens sien
ons dit duideliker geïllustreer as in die lewe en
werk van Paulus nie. Teologie wat nie bedryf word
vanuit `n noue kontak met missionêre aktiwiteit
nie, loop altyd die gevaar om rigied te word en te
stagneer. Dit raak irrelevant en betekenisloos.
Soos water wat gaan staan kan dit selfs `n slegte
reuk ontwikkel.
7.2.2.2 Na die oordeel van die taakgroep verdien
die volgende temas verdere bespreking, omdat dit
moontlike sleutelbegrippe kan wees om
“evangelisasie” as begrip helder te omskryf, maar
ook die pad vorentoe aan te dui
● Liefde en geloof as diepste motivering vir
evangelisasie
● Missio Dei
● Inkarnasie
● Koninkryk
● Christologie
● Pneumatologie
● Apostoliese gerigtheid
● Die Triniteit
● Verlossing en heiligmaking
● `n Teologiese verstaan van die kwaad (“evil”)
● Apologie en Rede - ’n Nuwe waardering vir die
rede – verlig deur die Gees vs. ’n droë
intellektualisme
● Die oproep na buite EN na binne. Evangelisasie
het gestol omdat die geloof van gelowiges, asook
die ervaring van ’n persoonlike verhouding met
God, aan die kwyn is. Evangelisasie begin met
bekering na binne en die herstel van ’n
persoonlike verhouding met God.
● Die herontdekking van intimiteit met God en
geestelike dissiplines
● Die gawes van gewone gelowiges/lidmate
● Liminaliteit en die implikasies vir waar die kerk
en gelowiges hul tans bevind. Ook die krag en
geleentheid wat liminaliteit bied (Sien byvoorbeeld
Job en Prediker).
● Geregtigheid
● Versoening
● Herstel
● Bevryding: geestelik, emosioneel en fisies.
● Eenheid
● Tug binne ’n nuwe kerklike konteks. Ons
belydenisskrifte bely dat een van die gestaltes wat
uitdrukking gee aan die “ware” kerk, die
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toepassing van die tug is. Gebeur dit nog en
indien wel, in welke vorm? Dit is binne ons tradisie
altyd gesien as ’n instrument om die afvallige
gelowige terug te wen tot die kerk en die
Koninkryk. Die relevansie vir die onderwerp onder
bespreking behoort vanselfsprekend te wees.
● Verbond. Hoe moet ons ’n verbondsleer hanteer
binne ’n konteks waar verbondsgesinne en ’n
verbondsopvoeding gedisintegreer het. Geld die
gereformeerde beginsels wat ons praktiese
teologie vanuit ’n verbondsraamwerk rig dan nog?
● ’n Dringende herbesinning oor met welke
eskatologiese verwagting die kerk tans leef.

7.3.3 Sekularisasie
Eenvoudig kan ons dit definieer as ’n tydsgees
wat gedra word deur die idealistiese “geloof” dat
ons met ekonomie, die regte politieke bestel of
ideologie en tegniek ’n utopie sal vestig wat
vryheid, herstel en heling en lewenskwaliteit vir
alle mense sal bring. Die hartseer werklikheid is
dat dit groter vervreemding van onsself, ons
medemens en God in die hand gewerk het. Ander
dimensies van hierdie werklikheid is :
● Individualisasie
● Massafikasie
● Verhoogde mobiliteit
● Ook dit impakteer dramaties op tradisionele
bedieningspatrone

7.3 Konteks
● Vir `n omvattende bespreking van die skuiwe in
kerklike konteks en die implikasies daarvan vir
missiologie sien Klaas, Alan C, In search of the
unchurched. The Alban Institute, 1996.

7.4 Globalisasie en ekonomiese
invloede
Materialisme en ekonomiese strukture wat mense
“gevange” neem, dreig om geloof, hoop en liefde
soos ons dit binne die Christelike tradisie leer ken
het, te versmoor.

● Evangelisasie vind nie binne ’n vakuum plaas
nie. Beide die draer van die Boodskap sowel as
die persoon (groep) met wie daar in “gesprek”
getree word oor die Boodskap, is op holistiese
wyse kontekstueel gevorm en beïnvloed. Dit is
daarom krities noodsaaklik om ’n greep of ten
minste insig te probeer kry, op van die verskillende kontekste waarbinne toekomstige evangelisasie sal geskied. Die volgende opmerkings
verdien na ons mening verdere bespreking:

Ekonomiese welvaart het enersyds ’n gemaksug
onder lidmate geskep, wat dit al moeiliker en meer
ondenkbaar vir lidmate maak, om uit die
gemaksone te ontsnap. Hierdie is waarskynlik een
van die heel belangrikste redes waarom die
evangeliese ywer van ’n vroeë kerk doodgeloop
het. Daarmee saam impakteer dit dramaties op
die indiwiduele geloofslewe van lidmate. Laat ons
nooit vergeet dat Christus dit baie duidelik en
onomwonde gestel het, dat ons nie God en
Mammon gelyktydig KAN dien nie. (Matt 6:24)

7.3.1 Die konteks is divers
Die NG Kerk bevind haarself nie meer in `n
homogene bedieningsituasie nie. Die verskil in
dinamika tussen `n middestadsgemeente en `n
gemeente op die “diep” platteland, is maar `n
enkele voorbeeld van diversiteit. Terselfdertyd kan
die samelewing in drie breë kategorieë verdeel
word, te wete: pre–modern, modern en postmodern. Dit beïnvloed ons op ’n makro-, meso- en
mikro-vlak. Enige bedieningspraktyk wat nie
hierdie werklikheid verreken nie, gaan sukkel.

7.5 Kollektiewe psige
Êrens lang die pad het al die mense van ons land
diep seergekry, wat ’n kollektiewe psige geskep
het wat ernstig geknou is. Verkragting en
geweldsmoorde op bejaardes is maar enkele
voorbeelde hiervan. Die kerk funksioneer en werk
binne ’n veel broser milieu as wat ons waarskynlik
besef en sal wil erken. Daar sal goeie navorsing
gedoen moet word oor wat die mense se seer is
en HOE die kerk hierdie mense op relevante
manier kan bedien. Hierdie kan `n baie belangrike
invalshoek vir evangelisasie word, maar
terselfdertyd ook `n remmende faktor as daar nie
genoegsaam mee rekening gehou word nie.

7.3.2 ’n Totale massale disintegrasie van
tradisionele gemeenskappe vind tans
plaas.
7.3.2.1 Dit geld vir gesinne tot ruimer
gemeenkappe. Hierdie gemeenskappe was
histories die dampkring en ruimte waarbinne
geloofsoordrag plaasgevind het. Die vraag is waar
dit nou gaan geskied? Ander dimensies van die
werklikheid wat op tradisionele bedieningspatrone
impakteer, is die volgende:

7.6 Die werklikheid van Sisteemdenke
(Armour & Browning)

● Diskonneksie en fragmentering
● Rassisme
● Verlies aan identiteit en die soeke na identiteit
● Die ontstaan van kosmopolitaanse
“gemeenskappe”

Die Goeie Nuus van Jesus en sy koninkryk op
aarde moet aan mense gekommunikeer word
daar waar hulle is. Hierdie mense is almal egter
deel van verskillende kontekste en denksisteme.
`n Groter sensitiwiteit vir hierdie sisteme is
noodwendig nodig vir effektiewe evangelisasie.
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● Vir Sisteem Een (S1) mense sal dit gaan oor
oorlewing en hoe om net van uur tot uur kop bo
water te hou en fisies te kan asem haal en te eet.

Binne die ringpad, wat om die kern van
Johannesburg loop, woon daar meer as 2,4
miljoen mense.

● Vir S2 mense sal dit gaan oor samesyn met
ander wat soos hulle is, en waar bekende stories
en rituele almal aan mekaar bind.

Onlangse navorsing het getoon dat ongeveer 800
000 kerklik betrokke is, maar slegs 6 000 aan die
NGK behoort. 800 000 het nie ’n probleem met
geloof nie, wil graag betrokke wees, maar sukkel
om ’n geestelike heenkome te vind, waar hulle
kan tuiskom. 800 000 het geen kerklike
betrokkenheid nie.
(Navorsing gedoen deur Ring van Johannesburg)

● Vir S3 mense moet die evangelie mag gee oor
die bose en ander bedreiginge, asook hulle help
met die identiteitvorming. Wie is ek in Christus?
Wat is my posisie in Christus?
● Vir S4 mense moet die evangelie verlos van
sonde en skuld wat ten diepste ongehoorsaamheid aan God se wet is. Daar moet orde en
vrede in die kerk en die samelewing wees.

In die suidelike voorstede van Kaapstad woon
meer as 500 000 mense waarvan minder as 5 000
nog aan die NGK behoort. (Navorsing gedoen
deur GO-kantoor)

● Vir S5 mense gaan dit oor die bereiking van my
volle potensiaal as mens en vooruitgang in die
lewe... ’n suksesvolle lewe.

Die dramatiese daling in jong predikante en
teologiese studente voorspel ook niks goeds vir
die toekoms nie. (Sien Kerkspieël).

● Vir S6 gaan dit oor assosiëring met die
onderdruktes en mense in nood, en die evangelie
is om hulp te verleen saam met ander.

7.9 Evangelisasie
Wanneer daar spesifiek oor evangelisasie besin
word, kom twee vrae onmiddellik na vore,
naamlik: Wat is “evangelisasie”? Wat bedoel ons
òf wat het ons in gedagte wanneer ons die term
gebruik? en Wat is die metodiek van
evangelisasie?

● Vir S7 gaan die evangelie oor die vorming van
netwerke met soveel moontlik kerke en ander
instansies, sodat sinergisme kan plaasvind en
daar eenheid in diversiteit kan wees.
● Vir S8 gaan dit oor die verlossing van die aarde
as geheel en oor die kerk se betrokkenheid by
ekologiese kwessies.

Hierdie gesprek is natuurlik nie nuut nie. Vele
definisies is al gegee waarvan die bekendste
waarskynlik dié is van die Aartsbiskoppe Komitee
van 1918 (Watson, D. I believe in Evangelism,
1976, p. 25) To evangelize is so to present Christ
Jesus in the power of the Holy Spirit, that men
shall come to put their trust in God through him, to
accept him as Saviour, and serve him as their
King in the fellowship of the church.”

Die kerk moet multi-sistemies dink in haar aanpak
van eredienste en uitreike na die wêreld.

7.7 Kerk binne die konteks van Afrika
Die werklikheid is dat die NGK soos talle ander
hoofstroomkerke in die land, eintlik in wese ’n
“setlaarskerk” was, en is, wat kultureel baie sterk
uit Wes-Europa beïnvloed is. Anders as die
meeste ander hoofstroomkerke in die land, het die
NGK om ’n verskeidenheid van redes veel
stadiger met hierdie werklikheid gehandel. Dit is
waarskynlik ook realisties om te sê dat hierdie 350
jaar tradisie en werklikheid nie oornag sal
verander nie.

Latere perspektiewe op evangelisasie weerspieël
’n meer “nederige” grondhouding wanneer dit kom
by evangelisasie. Eddie Gibbs, (Church Next,
2000, p. 35 “The response of a Christian witness
to a person enmeshed in postmodern categories
must be that of a fellow-traveller (eie kurs.)... The
church of the postmodern era must be prepared to
witness with vulnerability and humility from the
margins of society, much as it did the first two
centuries of its existence”.

Terselfdertyd kan dit nooit ontken word dat die
kerk midde in Afrika funksioneer nie. Sedert 1994
het “Afrika” ook veel nader aan ons gekom, die
gevolg dat talle gemeentes gesluit het, omdat die
oorgang na multi- en interkulturele bedieninge nie
gemaak kon word nie.

Dalk sou die volgende ook oorweeg kan word:
“Evangelisasie as die entoesiastiese liefdevolle
vertel / getuienis van dit wat Christus in jou lewe
gedoen het. (Teenoor ’n ou styl van “prediking”
oor dit wat die “ander” behoort te glo of te doen.”)

Evangelisasie is per definisie onmoontlik waar die
kerk steeds besig is om in die woorde van Alan
Klaas “onsigbare” mure op te rig, wat die kerk in
dele van die buitewêreld afsny.

Die werkgroep sou graag die volgende definisie
wou voorstel: “Evangelisasie kan gesien word as
die konkrete gebeure waardeur mense gehelp
word om tot die bewustelike ontdekking te kom
van die genadige werking van Jesus Christus in
hulle lewe en die gepaste verandering in hul
lewe(ensstyl) aan te bring.”

7.8 Statistiek
Die statistiek vertel die klipharde verhaal van ons
konteks. Slegs enkele voorbeelde word
aangehaal:
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Volledigheidshalwe kan kennis geneem word van
die lang gesprek wat al in die kerk gevoer is oor
wat ons as “sending” moet verstaan en wat ons as
“evangelisasie” moet verstaan. Samevattend kan
dit soos volg opgesom word.

7.9.2 Saam met wie deel ons dit?
Binne ’n kosmopolitaanse, globaliserende wêreld
word dit al hoe belangriker vir die kerk om haar
getuienistaak nie alleen te probeer doen nie. ’n
Getuienis wat vanuit eenheid gelewer word, sal
soveel meer integriteit hê. Die ekumene raak dus
al hoe belangriker.

● Sending is daar ver - Evangelisasie is hier naby.
● Sending is vir hulle wat nog nie glo nie Evangelisasie is vir hulle wat nie meer glo nie.

Die vraag is dus nie net HOE doen ons dit nie,
maar ook SAAM MET WIE ons dit doen?

● Sending is vir hulle wat nog nie gedoop is nie Evangelisasie is vir hulle wat reeds gedoop is.

Ons moet aanvaar dat ons in die NGK met ’n
geloofwaardigheidsprobleem sit. Die persepsie
daarbuite is dat die boodskap wat die kerk bring
moeilik geglo kan word solank die kleed van
apartheid om ons hang.

● Binne ou apartheidsdenke: Sending is gerig op
swart mense - Evangelisasie is gerig op wit
mense.
● Sending is OMVATTEND en sluit diens en
barmhartigheid in. Evangelisasie raak die fokus –
is ’n gerigte bediening - Om mense tot geloof in
Christus te bring.

Die vraag bly dus: Wie is ons vennote?

7.9.3 Hoe deel ons dit?
Daar is nie ’n “one-size fits all”- metodiek nie!

Uit die aard van die saak is van die formuleringe
problematies en word volstaan met die definisie
soos wat die werkgroep dit voorstel. Ten einde die
definisie te konkretiseer word, daar nou verder
aan `n paar praktiese vrae aandag gegee.

Kontekste verskil en verander. Een belangrike
vraag bly egter staan vir elke tyd en konteks: Wat
is die prakties-teologiese tregter waardeur die
Evangelie by die wêreld uitkom – vir ’n spesifieke
konteks. Wat is die bedieningspraktyk wat nou
aandag behoort te kry? Wat is ons invalshoek?
Waar begin ons? Wat is ons aansluitingspunt?

7.9.1 Wat deel ons?
Op die vraag wat die “inhoud” van evangelisasie
behoort te wees, kan soos volg geantwoord word.
Ons deel nie in die eerste plek objektiewe,
“afgehandelde” kliniese dogmatiese waarhede
nie, maar ten diepste Jesus Christus as
BELIGGAAMDE WAARHEID! Ons vertel die
verhaal van die Vleesgeworde Woord (Joh.1) –
die waardes, gesindhede en betekenis van sy
lewe, sterwe en opstanding. Ons deel die
werklikheid van die beliggaamde historiese Jesus
as ware enigste Seun van die Drie-Enige God en
hoe Hy Goeie Nuus is vir spesifieke mense in
spesifieke omstandighede.

7.10 Moontlike Bedieningsaksies
7.10.1 Betrokkenheid
Die sleutelwoord bly die woord “ENGAGEMENT” werklike betrokkenheid! • Dit behoort op kulturele
vlak te gebeur.
● Ons sal mense in die kerk moet leer om hande
● vat met die “ander”, die “vreemdeling”, die
“outsider”.
● In die koloniale tyd is sendingwerk wat “van bo
af” gedoen. Vandag sal ons eers moet hande vat
en verhoudinge bou.

Noodwendig sal die vraag ontstaan na met watter
waarheidsbeginsel daar gewerk behoort te word.

● Die onmiddellike emosionele en fisiese
behoeftes, waaroor mense bereid is om openlik te
deel, sal ernstig geneem moet word.

Voorlopige kantaantekeninge kan gemaak word:
● Inderdaad word daar anders met die waarheid
in pre-moderne, moderne en post-moderne
samelewings gehandel.

● Dit kan enigiets wees van eensaamheid tot
geweld en honger.

● Binne ’n post-moderne samelewing (wat maar ’n
klein deeltjie van die Afrika konteks uitmaak) word
’n objektivistiese waarheidsbeginsel byvoorbeeld
met agterdog bejeën.

● Ons is oortuig dat die SEER van mense op die
stadium van die belangrikste behoeftes is wat
aangespreek behoort te word. Eers as aansluiting
hierby gevind word en die vertroue van die
persoon gewen is, kan verduidelik word hoe ’n
transformerende verhouding met Jesus Christus
kan help.

● Waarheid word veel eerder gesien as iets wat
saam ontdek word. Vir Evangelisasie het dit die
volgende implikasie– Ek deel dus iets vanuit my
ervaringswêreld – my persoonlike (subjektiewe)
getuienis aangaande dit wat Christus in my lewe
gedoen het. Daaroor tree ek in gesprek met
iemand anders in `n poging om juis aan te toon
hoe die Evangelie by sy of haar ervaringswêreld
aansluit.

7.10.2 Gemeenteprogramme
Gemeentes behoort hulself eerlik af te vra watter
hoeveelheid tyd en energie na binne en na buite
spandeer word. Lys byvoorbeeld alle aksies en
deel dit dan in in programme aan en vir lidmate,
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Eerstens, kan dit ons help met een van die
grootste uitdagings vir die kerk in ons tyd en dit is
fragmentasie en diskonneksie. Gelowiges word
bemagtig daar waar hulle woon. Dit is interessant
dat Willow Creek gemeente (Chicago, VSA) juis
agv bg uitdaging besig is om groot klem te laat val
op die ontwikkeling van sg “buurtgroepe”, wat die
basis vir die herstel van gemeenskap en uitreik na
ander is.

aksies wat die struktuur in stand hou en aksies
wat spesifiek gerig is op kerklos en kerkloos
lidmate. Terselfdertyd is daar ook bedieninge wat
tradisioneel eintlik net maar op die bestaande
lidmate gefokus het en tog ook aangewend kan
word om die saak onder bespreking te
ondersteun. Ons dink hier aan die volgende:
● Die erediens. Stemme gaan meer en meer op
wat sê dat lidmate van krummels leef en nie meer
behoorlik gevoed word nie. Daarom het hulle niks
om oor te getuig nie.

Tweedens, help dit ons met werklike
betrokkenheid (“engagement”) by mense deur die
vestiging van langtermyn verhoudings daar waar
mense woon. Evangelisasie-veldtogte en –uitreike
het sy waarde, maar ons soek sekerlik ook na ‘n
benadering wat ons samelewing op blywende
manier kan transformeer.

● Pastorale gesprekke: Doopkategese,
Huwelikskategese en Krisisberaad
● Kinderbediening en Tienerbediening en Naskoolse jeug • Musiekbediening
● Nuwe Gemeente-Ontwikkeling (Sien Bylaag 5)

Derdens, kan hierdie benadering ons help in ons
soeke na vennote. Ed Silvoso se internasionale
organisasie, Harvest Evangelism, is deur hulle
plaaslike kantoor in die RSA betrokke by SACLA,
die “Transformations”- beweging, die organisering
van die jaarlikse “Global day of Prayer” en by talle
NG Kerk-gemeentes en ook gemeentes van
ander denominasies. Die netwerk wat deur hierdie
organisasie gevestig is, kan van groot hulp wees,
byvoorbeeld met die reëling van ‘n omvattende
“Seisoen van Evangelisasie”, aangesien dit onder
die naam van “L-10-T” (“Luke 10 Transformation”)
deel vorm van die wyd aanvaarde nasionale
gebedstrategie van Transformasie Afrika en
Jerigo Mure.

● Die ontwikkeling van die gawes van lidmate in
die kerk om hulle om te help te verstaan dat
evangelisasie op meer as een manier kan
geskied.

7.10.3 Getuienis teenoor persone van
ander gelowe
Leslie Newbigin (Honest Religion for Secular Man,
SCM Press, 1966) gee die volgende belangrike
beginsels wanneer dit kom by ons gesprek met en
persone van ander gelowe.
● Aanvaar dat almal kinders / skepsels van God
is.
● Bou ’n verhouding.
● Werk saam waar jy kan.
● Skep dialoog.
● In ’n finale fase kan jy getuig dat jy God, wat
almal se God is, se Seun ken en ontmoet het.

Vierdens is hierdie strategie eenvoudig en kan dit
met minimum toerusting selfs vir jong kinders
aangeleer word, sodat gesinne saam deel kan
wees van so ‘n strategie. Vyfdens, kan hierdie
strategie ons help om in ‘n geografiese area (ons
wyke?), medegelowiges uit te nooi om hande te
vat om saam in daardie geografiese area ‘n
verskil vir die Koninkryk te maak.

7.10.4 “Prayer evangelism”
Ed Silvoso het in biddende afhanklikheid van die
Here hierdie strategie ontwikkel met die oog op
die transformasie van die samelewing, wat baie
suksesvol in stede van Argentinië is (vgl. sy boeke
“That none should perish” en “Prayer
evangelism”). Die strategie behels die
bemagtiging van gelowiges om waar hulle woon,
‘n verskil vir die Here te maak. Met Lukas 10 en 1
Timoteus 2:1 - 4 as basis, word gelowiges
aangemoedig om gereeld vir hulle bure te begin
bid; na hulle toe uit te reik en ‘n verhouding met
hulle te bou; hulle te dien deur hulle “felt needs”
aan te spreek en soos wat die geleentheid hom
voordoen, met die persoon te deel vanuit ‘n
persoonlike verhouding met God. Hierdie strategie
word aangevul met inisiatiewe vir sakemanne,
opvoeding en onderwys en ook die
beskermingsdienste.

7.11 Ander modelle wat moontlik
aandag verdien:
● Getroue getuies
● EE III
● Just walk across the room – Bill Hybels &
Ashley Wiersma, Zondervan, 2006
● Alpha
● Becoming a contagious christian – Mark
Mittelberg, Lee Stroebel, Bill Hybels, WCA
resources/ Zondervan, 1995.
● Verbondsevangelisasie – maar ook en veral die
benutting van die uitgebreide gesin.
● Friendship Evangelism (vergelyk ook Joseph C.
Aldrich, Life-Style Evangelism, Multnomah Press,
1981)
● Service Evangelism

Om die volgende redes kan dit raadsaam wees
om nader ondersoek in te stel na hierdie strategie.
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van die Instituut vir NGO en Evangelisasie aan die
Columbia Theological Seminary in Atlanta. Tans
professor in Gemeenteleierskap en Evangelisasie
by die San Francisco Teologiese fakulteit.)

7.12 Bemagtiging en energering van
lidmate
Die bestuurskundige Peter Drucker het by
geleentheid opgemerk dat enige organisasie wat
afstand doen van sy kernmissie, spoedig in die
moeilikheid beland. Hy meen dat dit presies die
geval met die kerk is. Die vraag bly dus: Wat sal
maak dat ’n gewone lidmaat na sy of haar
buurman/vrou gaan, werklik betrokke raak en op
’n geloofsreis met hom of haar gaan? Die vraag
bly hoe steek ons die “vuur” weer in gemeentes
en lidmate aan? In kort vra dit dat lidmate
bemagtig sal moet word met `n duidelike
evangeliese visie en konkrete toerusting. Dit sluit
die ontdekking van gawes in om hulle te help
verstaan oor waar hulle binne `n gemeentelike
strategie vir evangelisasie kan inpas. `n
Verskeidenheid van toerustingsprogramme
bestaan.

8.2.1 Gemeentes sal weer diep moet gaan besin
oor die teologiese vertrekpunte waarop hulle
ekklesiologie werklik gebou is. Die sogenaamde
Missio Dei het nog altyd in die hart van ons
tradisie gestaan, maar ons sukkel om dit sinvol uit
te leef in ons onmiddellike omgewing.
8.2.2 Nuwe denke oor die saak het veral na vore
getree die dag toe kerklike vergaderings bv.
Amerika amptelik as “nuwe sendingveld”
geproklameer het.
8.2.3 Die hoofstroomkerke het hulle kundigheid en
passie vir evangelisasie verloor.
8.2.4 Studies het getoon dat een van die
vernaamste redes vir die afname in getalle in die
presbiteriaanse kerk waarskynlik gevind moet
word in die feit dat kweekskole opgehou het om
aan die saak te doseer op so ’n vlak dat dit die
uitdagings van ons konteks aanspreek.

Gemeentes sal in die toekoms hieroor geadviseer
behoort te word.

NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING

8.2.5 Die enkele grootste “menslike” faktor in
suksesvolle NGO bly die leierskap wat aangewys
word. Uitstekende navorsing is hieroor gedoen en
profiele is daargestel. Sake soos
entrepeneurskap, werklike diep gelowige,
geesvervulde leiers en visie het heel bo aan die
lys geeïndig.

Nota: Hierdie is ‘n effens geredigeerde weergawe
van Gemeente-Ontwikkeling Bylaag 5 wat vanaf
bl 75 in Deel 1 van die Agendaboek AS 2007
voorkom, ook te vind by
www.ngkok.co.za/as2007.

8.2.6 NGO word tans wêreldwyd beskou as een
van die mees geskikte instrumente om
evangelisasie mee te doen.

8. NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING
‘n Hele klompie water het al in die see geloop
sedert die NG kerk ‘n jaar of wat gelede ernstig
begin aandag gee het aan die hele saak van
nuwe gemeente-ontwikkeling of te wel ook
kerkplanting, soos dit in ander tradisies genoem
word. Heelwat het met die tyd vir ons duidelik
geword en ‘n hele paar lesse is geleer. In kort kan
dit soos volg saamgevat word.

8.2.7 Die hele saak van gemeentegrense is
verstaanbaar, maar is ’n kompliserende faktor in
die hele proses. Gemeentegrense werk goed in ’n
sogenaamde vestigingsfase van ’n denominasie,
waar die groep relatief homogeen is en die
dominante kultuur relatief Christelik georiënteer is.
Hierdie scenario het dramaties vir die kerk
verander.

8.1 Demografiese skuiwe

8.2.8 Die kerk sal dringend ’n omvattende
strategie vir NGO moet daarstel. As dit werklik
deel uitmaak van ons missionêre visie en teologie,
sal dit ook in ons doelwitte en begrotings moet
reflekteer.

Die NG Kerk gaan ongetwyfeld deur een van die
grootste demografiese skuiwe in haar
geskiedenis. Dit raak feitlik alle gemeentes. Die
NG Kerk word hiermee gekonfronteer met een
van die heel grootste uitdagings in haar
geskiedenis. Navorsing het gewys dat waar die
demografie in en om gemeentes dramaties
verander die volgende statistiek ter sprake kom:
80% gemeentes verdwyn, 10% verplant hulself na
’n area wat weer eie is aan hul identiteit, kultuur
en karakter en net 10% transformeer hulself om
weer relevant binne die nuwe konteks te wees.

8.2.9 Strategies moet daar onderskei word tussen
prosesse wat bestaande gemeentes wil help om
nuwe lewe te kry (die herontwikkeling van
gemeentes) en nuwe gemeente-ontwikkeling wat
op ’n radikale nuwe manier die uitdagings en
konteks wil aanspreek, veral met die oog op
evangelisasie.

8.3 Waarom nuwe gemeentes

8.2 Navorsing

Mense vra dikwels die vraag waarom daar “nuwe”
gemeentes gestig moet word terwyl die kerk

Navorsing uit die gereformeerde wêreld oorsee,
het onder meer die volgende aan die lig gebring
(Volgens Prof. Stan Wood : Tot onlangs Direkteur
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eintlik krimp? Hierop kan twee antwoorde gegee
word.

8.7 Fokusareas
Nuwe-gemeente-ontwikkeling fokus steeds op ’n
verskeidenheid areas, naamlik:

8.3.1 “Nuwe” gemeentes is soms nodig om die
radikale eise van ’n nuwe tyd en konteks aan te
spreek. Dikwels is van die ouer gemeentes net nie
in staat om dit genoegsaam te doen nie. In hul
poging om dit wel te doen, word soveel konflik
tussen die ou en nuwe beleef dat die oue en
daarmee ’n mooi deel van die kerk, vernietig
word.

8.7.1 Uitbreidende stadsgebiede wat veel vinniger
ontwikkel as wat bestaande gemeentes met ouer
bedieningspatrone kan bereik. Een van die
grootste uitdagings vir die NG Kerk is om sinvolle
nuwe bedieningsstrategieë vir die stad te
ontwikkel. Verstedeliking is nie net maar nog ’n
mooi woord nie. Dit is ’n werklikheid. Ook vir die
NG kerk. Indien ons dit nie in die stad maak nie,
gaan ons dit nie maak nie.

8.3.2 Terselfdertyd is dit nie altyd nodig om
splinternuwe gemeentes te stig nie, maar gaan dit
inderdaad oor die geboorte van ’n nuwe bediening
binne ’n ou gemeente. Onthou dat alle gemeentes
’n lewenssiklus het en een of ander tyd sterf.
Indien daar geboorte gegee is aan nuwe “kinders”
bly die gemeente/tradisie egter voortleef.

Anders gestel : Ons integriteit hang daarvan af of
ons sinvolle bedieninge kan ontwikkel daar waar
80% van ons lidmate woon.
8.7.2 Multikulturele bedieningspunte in die stad
(veral middestad) asook kwynende landelike
gebiede. Daar is nog steeds mense. Mag ons in
Christus verstaan dat ook “ander mense van die
kruis”, kerklik gesproke “ons mense” is.

8.4 Afstigting, samesmelting, sluiting
8.4.1 Die woorde “afstigting, samesmelting en
sluiting” was vir lank deel van ons woordeskat.
Ons sou wou pleit dat dit vir eers op die ys
geplaas word. Die wonderlike ontdekking wat
gemaak is, is dat klein gemeentetjies, indien die
saak reg aangepak word, steeds wonderlike
geloofsgemeenskappe en aanbiddingsruimtes kan
vorm.

8.7.3 Bedieninge aan randgroepe en veral ’n
jonger geslag wat ons nie met ons hoofstroom
bedieninge bereik nie. Wêreldwyd word dit
duidelik dat die kerk velerlei gesigte het en op
veel meer plekke bymekaar kom as net in
kerkgeboue en katedrale.

8.4.2 Samesmelting werk in uiterste gevalle, maar
moet beslis nie as ’n kortpad gesien word nie. Te
dikwels sien ons dat die situasie slegter is na
samesmelting in die sin dat talle lidmate net
verdwyn het en die finansies steeds krimpend is.
Die pyn en begrafnis word dus net uitgestel.
Samesmelting wat nie ook gepaardgaan met
dinamiese vernuwing nie is slegs ’n tydelike
maatreël.

8.8 Die ABC van NGO
8.8.1 Die ABC van NGO? Kry die regte
leier/drywer vir die projek. Bou ’n kernspan wat
eienaarskap aanvaar en wat die groep
verteenwoordig op wie die bediening gemik is en
begin met ’n evangeliese ywer bedien.
8.8.2 Dink buite die kassie, maar weet verseker
dat “gimmicks” nie op die langtermyn werk nie.
Mense – ook buite-kerklikes soek geestelike
integriteit. Hou dit dus eenvoudig, leef na aan God
en sy Woord, bid baie en leef met ’n
geloofsonderskeiding wat kom wanneer die Gees
jou denke verlig.

8.5 Opgeleide leierskap
Ons begin algaande besef dat die NG Kerk bitter
min opgeleide leierskap en vaardighede het om
goeie en sinvolle nuwe gemeente-ontwikkeling te
doen. Mag ons langs hierdie weg ’n ernstige
versoek aan ons kweekskole rig om aan die saak
aandag te gee. Daar is geen manier waarop ons
dit op die langtermyn kan aanspreek buite ons
kweekskole om nie.

8.9 Gemeentegrense
Nuwe gemeente-ontwikkeling forseer ons om nuut
oor gemeentegrense te dink. Navorsing het
getoon dat gemeentegrense goed werk wanneer
’n relatiewe homogene groepe mense werk aan
die vestiging (eerste geslag) van ’n kerk of
denominasie in ’n bepaalde gebied. Die probleem
is dat daar algaande ’n situasie kan ontwikkel
waar gemeentegrense nie meer ontwikkeling op
sistematiese wyse aanhelp nie, maar in sommige
gevalle ’n blokkasie daarvoor geword het.

8.6 Koninkryksperspektief
Nuwe gemeente-ontwikkeling is ’n proses wat ten
diepste gedryf en gemotiveer word deur ’n
koninkryksperspektief en missionêre hart.
Diegene wat dit om suiwere motiewe doen, lê
altyd ook wakker oor hulle wat die kerk op die
oomblik nog nie bereik nie. Dit is nie in die eerste
plek ’n reddingsboei vir die NG Kerk nie. Dit gaan
oor die uitbreiding van die Koninkryk.

[Vgl Bylaag 6 van Deel 1 Agenda Algemene
Sinode 2007 vir die REGLEMENT VIR DIE
VERMEERDERING, KOMBINERING,
EENWORDING EN SAMESMELTING VAN
GEMEENTES]
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Weste aan mense van die Suide en Ooste deur te
gee. In baie kringe is sending ekklesiologies
beskou, as die uitbreiding van die kerk oor ses
kontinente, of heilshistories, as ons bouwerk aan
God se komende ryk.

8.10 Meer inligting
Vir meer inligting sien die webblad:
www.gokerk.co.za
8.11 AANBEVELING
8.11.1 Die sinode versoek kerkrade en ringe
om ernstig oor die implikasies van Nuwe
Gemeente-Ontwikkeling (NGO) binne hulle eie
konteks te besin en nuwe gemeentestigting as
doelgerigte metode vir kerkgroei te oorweeg
8.11.2 Die sinode dra dit aan die SK op om toe
te sien dat relevante uitdagings in die sinodale
gebied sinvol aangespreek word.
8.11.3 Kennis word geneem dat die Algemene
Sinode ATR opdrag gegee het om, in
samewerking met ADGO, die moontlikheid te
ondersoek dat gemeentestigting uit meer as
een kerkverband kan geskied (Besluiteregister
AS 2007 pt 11.11).

Dit was Karl Barth wat reeds in 1932 by ‘n
sendingkonferensie daarop gewys het dat sending
nie in die eerste plek uit ons menslike aktiwiteit
bestaan nie, maar dat dit God se werk is.
Gaandeweg het meer missioloë en teoloë met
Barth begin saamstem, totdat daar vandag onder
vrywel alle kerke en tradisies eenstemmigheid oor
die saak is. Sending is bowe-al missio Dei. Jare
gelede reeds het die NG Kerk die oortuiging in sy
Sendingreglement (18:1) ingeskryf:
“Sending is die heilshandeling van die drie-enige
God, Vader, Seun en Heilige Gees met die
wêreld, waardeur Hy deur uit die ganse menslike
geslag vir Hom ‘n gemeente deur sy Woord en
Gees vergader”.

MISSIONÊR-DIAKONALE GEMEENTES

Maar as sending God se werk is, wat van ons?
Sluit die missio Dei die missio ecclesiae, die
sending van die kerk, uit? Natuurlik nie! Die
sending van God mond uit in die sending van die
kerk. God maak ons sy medewerkers in die saak.
“Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle”,
was Jesus se woorde aan sy dissipels ná sy
opstanding (Joh 20:21). Met sy afskeid van sy
dissipels Hy dit duidelik gestel: “Aan My is alle
mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan
dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels” (Mat 28:18v). Volgens Lukas het die
Here die missio ecclesiae as ‘n eenvoudige
stelling geponeer: “Julle sal krag ontvang wanneer
die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my
getuies wees…” (Hand 1:8). Die getuienistaak van
die kerk is ‘n omvattende taak wat op die nood
van die wêreld in al sy dimensies gerig moet
wees. Die liefde van die Here moet in woord en
daad verkondig word, én in die lewe van die kerk
gedemonstreer word. Daarom vervolg die
sendingreglement met die volgende woorde:

Nota: Hierdie verslag is ‘n uittreksel uit die Boek
1 van die Agenda Algemene Sinode 2007, bl
84vv. Boek 1 is op die web beskikbaar by
www.ngkok.co.za/as2007.

9. VERDERE OMSKRYWING VAN
MISSIONÊR-DIAKONALE GEMEENTES
9.1 Diens en Getuienis, Die
Wesenstaak van die Kerk
GOD SE SENDING EN ONS SENDING
Een van die mees inspirerende ontdekkings –
herontdekkings sou waarskynlik ‘n beter woord
wees – van ons tyd is dat sending nie in die
eerste plek die verantwoordelikheid van van
mense of selfs kerke is nie, maar van God self.
Sending moet eerstens as missio Dei, God se
sending, gesien word. Dis die drieenige God wat
die eerste inisiatief geneem het, leer die Bybel
ons. Die Vader het in liefde na die mensdom
uitgereik en sy Seun gestuur. Die Seun het as
eerste Gestuurde na die aarde gekom om God se
heilsplan bekend te maak en in werking te stel. En
toe Jesus se werk voltooi is, het die Vader en die
Seun die Heilige Gees na die wêreld gestuur om
God se heilswerk te bevestig.

Deur die gemeente
* laat God sy Woord aan die gevalle wêreld
verkondig (kerugma)
* bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit
alle nasies tot stand (koinonia)
* laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer
(diakonia),
* laat Hy sy opdrag om die skepping te bewaar en
te bewerk sigbaar tot uitdrukking kom,
* en word sy geregtigheid aan die samelewing en
die wêreld verkondig.

Vir baie eeue het die kerk dit nie raakgesien nie.
Diens en getuienis is as die werk van die kerk
gesien – óf van indiwidue, óf organisasies – wat
die verlossingsboodskap na al die nasies moes
uitdra. Die verantwoordelikheid het op ons
skouers gerus om dit te doen. Soms, skryf David
Bosch, is sending in soteriologiese terme verstaan
– ons moes uitgaan om, mense van ‘n ewige
verdoemenis te red. Ander kere was sending as ‘n
kultuuraksie gesien – om die “seëninge” van die

So laat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding
van die wêreld.
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9.2 Getuienis, die Bestaansrede van
die Kerk

9.4 Elke Lidmaat
Daarby moet dit duidelik gestel word dat elke
lidmaat ‘n verantwoordelikheid het. In die kerk is
daar altyd ‘n behoefte aan voltydse sendelinge,
professionele gemeenskapswerkers, tentmakersendelinge en korttermyn-sendelinge. Maar hulle
staan tweede in die ry. Die algemene amp van
alle gelowiges staan eerste. Elke Christen, elkeen
wat Jesus as verlosser leer ken het, word geroep
om ‘n getuie te wees, om sy naam met woord en
daad te bely – tuis, in die huwelik, by die
werkplek, in jou vriendekring, in elke sfeer van die
samelewing.

Kerk en sending kan nooit van mekaar geskei
word nie. Die kerk leef vir die sending; dit is die
bestaansrede van die kerk. Dit het baie eeue
geduur voordat die sentrale Bybelse gedagte
herontdek is dat die kerk nie ter wille van homself
leef nie, maar ter wille van die wêreld, dat God sy
gemeente roep en bemagtig om sy
verteenwoordiger op aarde te wees.
“Julle is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is,
die eiendomsvolk van God, sodat julle die
verlossingsdade van God sal verkondig…”, was
Petrus se woorde aan die gemeentes in KleinAsië (1 Pet 2:9,10, vgl die Griekse teks).

9.5 Dimensie en Intensie
Wanneer daar oor die verantwoordelikheid van
gemeentes om Diens en Getuienis te lewer
gepraat word, is dit nodig om tussen ‘n missionêre
dimensie en ‘n missionêre intensie te onderskei.
As die kerk dáár is vir die wêreld, as die kerk in
alles wat hy doen die liefde van die Here wil
uitstraal, spreek dit vanself dat élke aksie van die
kerk ‘n missionêre dimensie moet hê. Of daar
eredienste gehou word of kategese bedryf word,
of pastorale sorg aan die orde is of die
kerkbouprogram, of daar kermis gehou word of
oor die jaarlikse begroting besluit word, oor álles
wat gedoen word, moet die vraag gevra word:
dien dit ons getuienis? Lok dit mense na Christus
- of stoot dit af? Maar die kerk het nog meer as dit
nodig: ‘n missionêre intensie. In die program van
die gemeente moet voortdurend plek gemaak
word vir spesifieke getuienis- en diensaksies en
projekte. Die evangelie-liefde van die Here moet
verkondig word en ook gedemonstreer word. En
daarvoor is planne en strukture nodig.

Natuurlik is die opbou van die gemeente –
eredienste, kategese, pastorale versorging,
ensovoorts – van groot belang. Maar dit alles
moet in diens staan van die uitbou van die kerk,
om die gelowiges te inspireer en toe te rus vir
hulle getuienis in die wêreld. Die kerk is alleen die
kerk van Christus as dit vir ander mense, vir die
wêreld, bestaan, het Dietrich Bonhoeffer ons
vanuit sy tronksel geleer. En, het aartsbiskop
William Temple bygevoeg, die kerk is die enigste
maatskappy op aarde wat ter wille van diegene
wat nie aandeelhouers is nie, funksioneer.
Die oortuiging dat die kerk van nature missionêr
is, het sedert die Tweede Wêreldoorlog veld
gewen. Een teoloog na die ander het dit
beklemtoon. In ekumeniese diskussies en besluite
is dit met dik hale onderstreep. Die afgelope jare
het die oortuiging vanuit die VSA nuwe stukrag
gekry deur verskillende publikasies oor “the
missional church”. Indrukwekkende programme
om gemeentes te motiveer om na buite te leef, om
hul verantwoordelikheid teenoor die wêreld as
hoogste prioriteit te aanvaar, is van stapel
gestuur. In ons eie land, ook in die kring van die
NG Kerk, word heelwat in die verband gedoen.

9.6 Missionêre Strukture
Dit alles bring mee dat elke gemeente eerlik voor
die spieël van die Here sal moet gaan staan en
vra: watter dinge verhoed ons om ons taak
behoorlik na te kom? Dra die gemeentelike
strukture ons missionêre aksie, of pootjie ons
tradisionele strukture ons? Is die gemeente
hoofsaaklik na binne gerig, bo alles op hul eie
oorlewing ingestel? Of lewe dié gemeente na
buite, na die wêreld, waarheen die Here hul
geroep het om as Sy getuies op te tree? In die
verlede het die kerk met reg teen ketterse
leerstellings gewaak, wat dit vir mense onmoontlik
gemaak het om die evangelie behoorlik te hoor en
te aanvaar. Met net soveel erns moet die kerk ook
teen ketterse strukture waak, wat die vrye
verkondiging van die evangelie kniehalter. Dit kan
‘n ongemaklike oefening wees, maar dis
broodnodig!

9.3 Plaaslike Gemeentes
Maar wie is die kerk wat die opdrag ontvang het?
Met die Bybel in die hand is dit duidelik dat die
kerk primêr op plaaslike vlak bestaan. Natuurlik is
denominasionele en sinodale strukture belangrik,
maar die eintlike gestalte van die kerk is die
plaaslike gemeente. Al die mooi beelde wat in die
Nuwe Testament vir die kerk gebruik word (volk
van God, uitverkore geslag, liggaam van Christus,
lig, sout, aangename geur, briewe van Christus,
ensovoorts) verwys in die eerste plek na plaaslike
gemeentes. Paulus se briewe is na gemeentes op
spesifieke plekke geskrywe. Die plaaslike
gemeente is die belangrikste rolspeler in die
getuienistaak, wat deur God as sy agent in die
gemeenskap aangestel is.

****
Vir die NG Kerk is sy roeping in die wêreld – veral
in Suid-Afrika én in Afrika met hul geweldige
uitdagings en probleme – sy erns. Daarvoor is dit
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nodig dat ons met nuwe moed en oortuiging
aanmeld, dat gemeentes in elke sinode opgeroep
word om in die lig van die missio Dei en die missio
ecclesiae hul verantwoordeliheid raak te sien en
na te kom. As ons werklik deel uitmaak van die
kerk van die Here, sal dit ook nie anders kan nie.
Emil Brunner, die Switserse teoloog, het dit rég
gesê: “Soos ‘n vlam nie anders kan as om te
brand nie, kan ‘n gemeente nie anders as om te
getuig nie”.

DEEL 2:
‘N OMGEEKERK
10. MIV-VIGSTRATEGIE VIR DIE NG
KERK
10.1 Standpunt van die NG Kerk
Die volgende standpunt rakende MIV-Vigs is
reeds by die Algemene Sinode in 2002
geformuleer en herbevestig by AS 2007:

9.7 AANBEVELING
Die sinode stuur hier verslag as gespreksdokument aan kerkrade.

VERKLARING EN VERBINTENIS VAN DIE NG
KERK IN VERBAND MET MIV EN VIGS
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het op 14
Oktober 1998, tydens die sitting van sy Algemene
Sinode reeds sy verbintenis tot die stryd teen MIV
en vigs verwoord.
Die volgende verklaring is 'n herbevestiging en uitbreiding van hierdie verbintenis.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk wil, in die
voetspore van Jesus Christus, die gekruisigde en
opgestane Here, sy roeping en betrokkenheid op
die MIV en vigsterrein op 'n priesterlike, koninklike
en profetiese wyse vervul:
1. Ons erken en bely:
● dat onkunde, vooroordeel en ontkenning nog in
baie lidmate se harte leef;
● dat ons nie altyd die vernietigende effek wat die
MIV/vigs pandemie op ons gemeenskappe,
gemeentes, gesinne en lidmate het, deur God se
oë raaksien nie;
● dat ons nie genoegsaam God se liefde teenoor
MIV geïnfekteerdes en geaffekteerdes uitleef nie;
● dat van ons NG lidmate ook met MIV en vigs
leef.
2. Ons wil liefde en deernis betoon aan alle
mense wat met MIV en vigs leef, geïnfekteerdes
sowel as geaffekteerdes. Ons wil dit doen deur:
● ons toe te lê daarop om begeleiding en
ondersteuning te bied aan elkeen wat hartseer en
pyn beleef, veral ook aan almal wat deur die kerk
en breër samelewing verwerp of alleen gelaat:
● 'n boodskap van hoop en omgee aan lidmate
wat met MIV en vigs leef, oor te dra;
● ons te beywer om mites verkeerde gesindhede
en diskriminerende optrede binne ons gemeentes
en gemeenskappe af te breek en voorspraak te
doen vir almal wat as gevolg van MIV en vigs ly:
● ons gemeentes plekke te maak waar mense
wat deur MIV en vigs geïnfekteerd of geaffekteerd
is, welkom en geborge sal voel;
● ons wil diensbaar wees deur die omvattende
nood in Suidelike Afrika te verlig:
2.1 Ons wil dit doen deur programme en projekte,
binne en buite ons gemeentegrense te help
ontwikkel, te implimenteer en te ondersteun, wat
onder ander sal insluit:
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● versorging en begeleiding van die groot getalle
kinders wat wees gelaat word, onder ander ook
deur gemeenskapsorgmodelle;
● emosionele en geestelike begeleiding van
geïnfekteerdes en geaffekteerdes, onder andere
deur ondersteuningsgroepe;
● fisiese versorging van mense wat met MIV en
vigs leef, onder andere deur tuis- en
gemeenskapsorg;
● inligting en opvoedingsprogramme wat mense
wat met MIV en vigs leef, sal help om langer
gesond te kan bly, asook om die fisiese en
emosionele pyn te verlig;
● werkskeppingsprojekte.

10.2 Implementering van die besluite
re MIV-Vigs
10.2.1 Die volgende besluite is by die Algemene
Sinode 2007 geneem
Die Algemene Sinode:
1. Keur dit goed dat die NG Kerk Vigsforum
omvorm word tot ’n forum van die NG Kerk-familie
en dat dit voortaan aan die Verenigde Diensgroep
Diens en Getuienis rapporteer. Die Algemene
Sinode van die NG Kerk ontvang voortaan verslag
van die forum deur die Algemene Diensgroep
Diens en Getuienis.

3. Bogenoemde impliseer ook die
beskikbaarstelling van kennis, mannekrag en
fasiliteite tot ons beskikking.

2. Kontinueer die vorige opdragte aan die ADD
rakende die implementering van die Goeie Herder
Strategie.

4. Ons wil die verspreiding van MIV bekamp deur
die bou van Bybelse morele waardes ten opsigte
van seksuele gedrag. Gevolglik:
● roep ons egpare op om getrou aan mekaar as
lewensmaats te bly;
● roep ons ouers op om hulle
verantwoordelikheid ten opsigte van
seksopvoeding van hulle kinders na te kom;
● roep ons kinders, jongmense en volwasse
individue op om seksuele verkeer voor die huwelik
uit innerlike oortuiging as Christene te vermy.
5. Ons wil die omstandighede wat die vinnige verspreiding van die MIV infeksie aanwakker,
teenwerk. Ons wil alles in ons vermoë doen om:
● die gesinslewe van ons lidmate, geskoei op
Bybelse beginsels te versterk;
● armoede, geweld teen vroue en kinders, asook
dwelmmisbruik te bekamp;
● korrekte en volledige inligting oor MIV en vigs
beskikbaar te stel;
● vrywillige toetsing vir MIV veral ook onder ons
lidmate, aan te moedig;
● ons wil alles doen om die boodskap van
seksuele onthouding voor die huwelik
ondubbelsinnig oor te dra en om die implikasies
van ander beskermingsmaatreëls te verduidelik.
● aktief daaraan te werk om die stigmatisering en
veroordeling van mense met MIV en vigs teen te
werk.

3. Herbevestig die sinode se verklaring en
standpunt ten opsigte van MIV/VIGS soos
goedgekeur deur die Algemene Sinode (2002) en
versoek sinodes om dit opnuut weer aan
gemeentes deur te gee.
10.3 AANBEVELING
10.3.1 Die sinode bring Verklaring en Beleidsbesluite re MIV-Vigs onder kerkrade se
aandag.
10.3.2 Die sinode moedig gemeentes en ringe
aan om eie MIV-Vigsstrategieë te ontwikkel en
in die proses gebruik te maak van die Christen
Vigsburo se uitstekende bronne (vergelyk
www.cabsa.co.za)

11. GEWELD TEEN VROUE EN
KINDERS
11.1 Die Suid-Afrikaanse samelewing is inherent
gewelddadig. Daar is talle slagoffers van misdaad
en geweld, waaronder vroue en kinders wat op
vele terreine, en spesifiek in
11.2 Die Algemene Sinode het in 2007 as volg
besluit (Besluiteregister AS 2007 pt :19.1)
Geweld teen vroue en kinders

6. Ons verklaar dat ons in hierdie belangrike saak
samewerking en vennootskappe met relevante
rolspelers soek, aanmoedig en waar nodig
kerklike strukture te skep om samewerking te
bevorder.

1. Die Algemene Sinode spreek sy weersin uit
teenoor elke geval waar ’n vrou of kind onder
watter vorm van geweld ook al ly. Die Algemene
Sinode wil elkeen wat gely het en steeds ly,
verseker van voorbidding asook die sinode se
verbintenis om die saak met wortel en tak uit te
roei.

7. Ons bede is dat God Drie-enig ons as NG Kerk
die krag sal gee om as gehoorsame getuie van
die Evangelie ons verantwoordelikheid en roeping
tot eer van sy Naam en tot uitbreiding van sy
Koninkryk na te kom.

2. Die Algemene Sinode versoek sinodes om die
gemeentes in hulle gebied toe te rus om die saak
in elke deel van die gemeentelike bediening en
samelewing te hanteer.
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11.3 AANBEVELING
11.3.1 Die Sinode versoek kerkrade om die
beskikbare hulpbronne vir die slagoffers van
geweld in die gemeenskap prominent bekend
te stel, bv kontakpersone en adresse /
telefoonnommers van noodlyne, CM-Rade,
ander welsynsorganisasies, die SAPD e.s.m.
11.3.2 Ringe word versoek om die moontlikheid van ringsprojekte met die oog op die
voorkoming van geweld teen vroue en kinders
en hul beveiliging te ondersoek, en waar nodig
te implementeer. Vir hierdie doel moet die
samewerking van skole en diensorganisasies
in die gemeenskap verkry word.

DEEL 3:
‘N PUBLIEKE KERK
13. MISDAAD EN GEWELD
13.1 Kerklike Verklarings
13.1.1 Die Familie van NG Kerke het in Mei 2006
‘n sterk-bewoorde verklaring oor misdaad en
geweld uitgereik (Agenda Deel 1 AS 2007 bl 100).
13.1.2 Na afloop van ‘n ekumeniese konsultasie
van kerkleiers is op 13 Oktober 2006 eweseer ‘n
sterk bewoorde verklaring oor geweld en misdaad
uitgereik (Agenda Deel 1 AS 2007 bl 101).

12. SONDAG VIR BARMHARTIGHEID
12.1 Agtergrond

13.1.3 In opvolging hiervan het die Algemene
Sinode in Junie 2007 die volgende besluite
geneem (Besluiteregister AS 2007 pt 19.3):

12.1.1 Die Sondag vir Barmhartigheid is vroeër
deur die Algemene Sinode van die VGKSA
goedgekeur as ’n projek vir die VGKSA wat fokus
op die kerk se barmhartigheidsbediening en om
betrokkenheid daarby in gemeentes te bevorder.
Toe die projek deur die VGKSA begin is, was dit
deel van ’n breër ekumeniese projek. Op grond
van die destydse poging om ’n Verenigde
Kommissie vir Diakonaat daar te stel, is die
Moderatuur versoek om dit goed te keur dat die
NG Kerk by die projek betrokke raak.

1. Die Algemene Sinode
1.1 is saam met die res van die gemeenskap
intens bekommerd oor die hoë vlakke van
misdaad wat tans in Suid-Afrika voorkom en die
geweld wat daarmee gepaard gaan;
1.2 spreek sy diepe meelewing uit met die
slagoffers van geweld;
1.3 verbind hom daartoe om alles in sy vermoë te
doen om by te dra tot genesing van die samelewing.

12.1.2 Die afgelope twee jaar is die projek via die
sinodes aan gemeentes bekendgestel en ‘n aantal
gemeentes het hierby betrokke geraak. Die
nuutgestigte Verenigde Diensgroep vir diens en
getuienis sien die projek as ’n geleentheid om
gemeentes te help met die ontwikkeling van hulle
eie Diens en Getuienis en dit kan ook ’n goeie
geleentheid wees om samewerking tussen
gemeentes van die NG Kerkfamilie in ’n spesifieke
gemeenskap te bevorder.

2 Die Algemene Sinode
2.1 erken dat insidente van misdaad baie emosies
by lidmate, en veral by slagoffers van misdaad
ontlok wat dit moeilik kan maak om
gebalanseerde perspektief te behou, maar
versoek hulle nietemin om in elke situasie steeds
verantwoordelik op te tree;
2.2 pleit by lidmate om as resultaat van hulle
Christelike dankbaarheidslewe tot in die kleinste
aan die Here se wil en wet getrou te bly;
2.3 herinner lidmate daaraan dat niemand ŉ
vinger na ander kan wys as sy/haar persoonlike
integriteit en optrede nie onbesproke is nie;
2.4 pleit by lidmate om moeite te doen om aan
gesonde huweliks-, gesins- en ander samelewingsverhoudings te bou;
2.5 pleit by lidmate om na mekaar se welstand om
te sien, onder meer deur by gemeenskapsinisiatiewe betrokke te raak.

12.1.3 Aangesien die VGKSA goedgekeur het dat
die projek jaarliks in Augustus aangepak word en
die Sondag vir Barmhartigheid dan op die laaste
Sondag van die maand gevier word, het die ADD
dit ook so by Sinodes en gemeentes aanbeveel.
Dit is egter so dat die laaste Sondag vir
Barmhartigheid in die NG Kerk gesien word as
Bybelsondag. Daarom het die ADD met die
VGKSA hieroor in gesprek getree en daar is
ooreengekom dat dit gemeentes vry staan om die
Sondag vir Barmhartigheid op enige Sondag in
Augustus te vier.

3. Die Algemene Sinode
3.1 bely dat dit binne die Here se wil is dat die
wêreld deur middel van die 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 en dat Hy vir
dié doel aan die owerheid die swaard in die hand
gegee het om die kwaaddoeners te straf en die
deugsames te beskerm;
3.2 pleit gevolglik by die regering om die land en
sy mense in hierdie opsig nie in die steek te laat
nie;

12.2 AANBEVELING
12.2.1 Die sinode moedig gemeentes aan om
betrokke te raak by die Sondag vir
Barmhartigheidprojek.
12.2.2 Die sinode besluit dat enige fondse wat
in die Oos-Kaap gegenereer word ten bate van
Oos-Kaapse barmhartigheidsprojekte
aangewend sal word.
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● op kerklike wyse op alle vlakke doeltreffend
aan die prosesse van grond- en landelike
hervorming deel te hê sodat Christelike
geregtigheid, menswaardigheid en versoening tot
uitdrukking kan kom.

3.3 verseker die regering van sy samewerking,
binne sy vermoë, by enige aksie wat tot genesing
van die land kan lei.
4 Die Algemene Sinode
4.1 besluit om hierdie verslag as vertrekpunt vir
verdere navorsing en besinning oor die onderwerp
van misdaad en geweld te gebruik;
4.2 gee opdrag aan die Moderamen om ŉ
taakgroep vir dié doel aan te wys wat aan die
Moderamen rapporteer. Die taakgroep moet in
noue oorleg met sinodes werk.
4.3 Die taakgroep moet ter wille van die
effektiewe uitvoering van sy opdrag ook die
samewerking van relevante instansies in die
gemeenskap soek.

2.2.3 ’n Vraelys is opgestel en na sinodale
gebiede uitgestuur met die doel om inligting te
verkry oor die verloop en effek van
grondhervorming in die onderskeie streke, asook
oor die wyse waarop die kerk/gemeentes by die
saak betrokke is.
2.2.4 Sake waaraan die taakspan indringend
aandag gegee het, is onder meer die praktiese
verloop van die hele grondhervormingsproses, die
sosio-ekonomiese effek daarvan op
gemeenskappe (werkgeleenthede, armoede), die
effek op verhoudinge binne en tussen
gemeenskappe, asook die uitwerking wat dit het
en mag hê op gemeentes in landelike gebiede.

13.2 AANBEVELING
13.2.1 Die Sinode bring die Algemene Sinode
se besluit onder die aandag van kerkrade.
13.2.2 Die Sinode verseker die owerheid, en
die SAPD in besonder, van ons voorbidding.

2.2.5 Riglyne is opgestel om aan gemeentes en
predikante toeligting te gee oor die pastorale
versorging van lidmate wat die trauma van
grondverlies persoonlik beleef.

14. GRONDHERVORMING

2.2.6 Die riglyne wat die Algemene Sinode in
2002 as amptelike standpunt oor
grondhervorming aanvaar het, dien as vertrekpunt
en raamwerk vir die taakspan se funksionering.
Dit geld ook die Skriftuurlike en teologiese
onderbou in die verslag, wat vanweë
ruimtebeperking nie hier herhaal word nie.

14.1 Verslag voor die Algemene
Sinode 2007
14.1.1 Die Algemene Sinode het ‘n Taakspan vir
Grondhervorming onder leiding van dr Thys Smith
saamgestel. Die verslag lui as volg (Aanvullende
Verslae AS 2007 bl 6vv):

2.3 Aspekte rakende grondhervorming
wat die taakspan onder die aandag van die
sinode wil bring

2.1 Samestelling van Taakspan
Dr Thys Smith (Wes-Kaap) (voorsitter)
Ds Marais Kluge (Noord-Kaap)
Dr Jan Viljoen (Oos-Kaap)
Ds Lukas Meyer (Natal)
Mnr Inus Aucamp (Vrystaat)
Ds Petrus Kriel (Noordelike Sinode)
Ds Daan Botha (Oos-Transvaal)
Mnr Willie du Plessis (Wes-Transvaal)
Ds Riaan Odendaal (Hoëveld)
Namens Moderamen: Drr Kobus Gerber, Ben du
Toit en me Hantie Bezuidenhout

2.3.1 Die realisering van die grondhervormings-doelwitte is vir die regering ’n
prioriteit
Die regering het hom verbind tot die teiken dat
30% van die landbougrond teen 2014 na swart
gemeenskappe verskuif moet wees. Die
drieledige grondhervormingsprogram, naamlik
restitusie, redistribusie en die sekerheid van
verblyfreg, dien as meganisme om hierdie doelwit
te verwesenlik. Benewens oordragte deur middel
van restitusie (keerdatum 2008), geskied
herverdeling tans hoofsaaklik via die regering se
LRAD-program, asook op die vryemark (gewillige
koper-verkoper).

2.2 Opdrag En Funksionering Van Die
Taakspan
2.2.1 Die taakspan het in Desember 2006 en in
Maart 2007 vergader. Insette is verkry van senior
verteenwoordigers van landbouorganisasies,
asook van ander kundiges.

Daar bestaan talle vrae oor die implementering en
monitering van die 2014-teiken, asook oor watter
grond by hierdie doelwit ingesluit is al dan nie.

2.2.2 Opdrag en doelstelling

Dit is belangrik om te verstaan dat dit in die
proses van grondhervorming nie net om twee
partye, naamlik die regering en die landbou, gaan
nie. Vakbonde en populistiese drukgroepe raak
toenemend betrokke by die proses, asook by sake
soos die verhouding tussen plaaseienaars en –

Die Taakspan se opdrag is om ten opsigte van
grond- en landelike hervorming die NGKerk
deurlopend toe te rus, te bemagtig, by te staan en
te begelei om
● die aard, omvang en konteks van grond- en
landelike hervorming te verstaan; en

78

A4: Visionêre Leierskap : Geloofsonderskeiding, Beplanning en Strategieë
werkers, wat meermale uitloop op onverkwiklike
konfliksituasies.

van mentorskappe hou die sleutel tot suksesvolle
grondhervorming.

Dit het duidelik geblyk uit die landwye
grondberaad van Julie 2005 dat druk op die
regering met die oog op versnelde
grondhervorming besig is om toe te neem. By
baie mense is die verwagting geskep dat hulle
lewensomstandighede sal verbeter, onder meer
deur grondbesit.

2.3.3 Grondhervorming het ’n effek op
landelike gemeenskappe en gemeentes

2.3.2 Die aktuele besprekingspunt tans is
nie die verdienstelikheid van grondhervorming nie, maar die doeltreffendheid
daarvan

Kommersiële landbou is ’n bedryf met sy wortels
in die platteland, die deel van die land waar
armoede wyd gevestig is. In hierdie gebiede
vervul die landbou ’n belangrike rol as werk- en
voedselverskaffer, en as stabiliseerder van
gemeenskappe. Alhoewel landbou
verantwoordelik is vir slegs 4,5% van die Bruto
Binnelandse Produk van Suid-Afrika, het dit
ongeveer 1 miljoen werkers in diens, wat om en
by 11% van die totale formele werkverskaffing
verteenwoordig. Kommersiële plase verskaf ’n
heenkome en verblyf vir nagenoeg 6 miljoen
gesinslede van werkers. As naas die primêre
landbou ook nog verwante aktiwiteite bygevoeg
word, is ongeveer 40% van die land se bevolking
op die een of ander manier van die landbou
afhanklik.

Grondhervorming het nie net te doen met die
oordrag van grond nie; dit het uiteraard ook ’n
direkte uitwerking op die lewe van mense en
gemeenskappe.

Daar bestaan breë konsensus dat grondverdeling
in beginsel en praktyk nodig is, en dat
kommersiële landbou meer verteenwoordigend
gemaak moet word. Daar bestaan ook
instemming dat waar mense in die verlede deur
diskriminerende wetgewing verontreg is, dit op ’n
manier reggestel behoort te word.
Die kerk deel hierdie standpunt. Die eerste
punt/riglyn van die Algemene Sinode (2002) se
besluit hieroor lui soos volg: “Grondhervorming
moet positief aangepak word as noodsaaklike en
integrale deel van die nasionale
versoeningsproses. Die situasie in die land vereis
dat daar nie volstaan kan word met ’n blote
erkenning dat daar in die verlede wat grondbesit
betref teen anderskleuriges gediskrimineer is nie.
Die onreg van die verlede moet op ’n manier
reggestel word.”

Dit spreek daarom vanself dat die land nie ’n
kwynende landboubedryf kan bekostig nie. Dit lê
op die weg van die kerk om die effek van
grondhervorming op landelike gemeenskappe,
spesifiek ten opsigte van werkskepping en die
armoede-situasie, deurgaans te monitor.
Ook gemeentes word direk geraak deur
grondhervorming. Daar is gebiede in die land
waar tot 80% en meer van die plase deur
onafgehandelde grondeise geraak word. Die
aanduidings is dat ’n hele aantal gemeentes nie
sal kan voortbestaan indien die eise sou slaag
nie.

By hierdie beginsel-stelling het die Sinode agt
verdere riglyne gevoeg wat almal betrekking het
op die meganisme of praktiese implementering
van grondhervorming, soos dat die proses ordelik
en billik sal verloop, en dat dit op ’n gesonde
landbou-ekonomiese grondslag sal berus.
Die grootste knelpunt ten opsigte van
grondhervorming lê by die praktiese
implementering van die beleid. Benewens
probleme rakende ondeursigtigheid en
administratiewe onbevoegdheid by spesifiek die
proses van restitusie, is daar in die algemeen
besorgdheid oor die effek wat grondverdeling op
landbouproduksie het. Die blote oordrag van
grond lei nie tot volhoubare bemagtiging nie.
Bestaande produktiewe plase wat na nuwe
eienaars oorgedra is, het almal een faktor
gemeen: die oordrag van grond sonder die
nodige landbou- en bestuurskundigheid lei tot
boerdery-mislukkings. Winsgewende boerdery
vandag is ’n gespesialiseerde bedryf en ’n harde
sake-onderneming.

2.3.4 Grondeise en die veiligheidsituasie
op plase het ’n negatiewe uitwerking op
onderlinge verhoudinge
Daar is voorbeelde waar die oordrag van
produktiewe plase na voorheen benadeelde
mense suksesvol verloop het, en waar goeie
verhoudinge gevestig is binne hierdie
gemeenskappe asook tussen hulle en die venote/
vorige eienaars. In sommige gebiede is die
nuwe boere opgeneem in landbou-organisasies,
en bestaan daar wedersyds goeie gesindhede.
In baie gevalle is die situasie ongelukkig nie so
nie. In die reël gaan grondeise gepaard met
heelwat agterdog, wantroue en ’n verharding van
gesindhede. Die situasie word dikwels vererger
deur ’n verskeidenheid verwante sake soos
ongegronde eise, nie-deursigtige prosesse, duur
en uitgerekte prosedures, die verval van
voorheen-produktiewe plase, die veiligheidsituasie
en spesifiek die omvang en aard van

Dit is verblydend dat daar in die land talle voorbeelde is waar individuele boere asook die
georganiseerde landbou daadwerklike pogings
aanwend om opkomende swart boere in
volhoubare bemagtigingsprojekte te help vestig.
’n Vennootskaplike benadering en die vestiging
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plaasaanvalle en -moorde. Van die kant van die
owerheid en drukgroepe word boere weer
beskuldig van ’n onwilligheid om saam te werk.

profetiese verantwoordelikheid om sy stem te laat
hoor oor sake van sosiale en ekonomiese
geregtigheid. Daarby is dit so dat die
meerderheid van die mense wat op plase woon
lidmate van kerke is.

Dit is begryplik maar jammer dat
grondhervorming, wat bedoel is om ’n belangrike
bydrae tot die nasionale versoeningsproses in die
land te lewer, in sommige gebiede oënskynlik
eerder aanleiding gee tot konflik en ’n verharding
van verhoudinge.

2.4.1 Die Kerk moet help toesien dat reg
en geregtigheid teenoor alle partye
geskied
Dit is dikwels baie moeilik om in ’n komplekse en
veelkantige saak soos grondhervorming te
onderskei tussen reg en onreg. Daar bestaan
uiteenlopende interpretasies van wat in die
geskiedenis van ons land gebeur het, asook
verskillende oortuigings en persepsies oor hoe dit
reggestel moet word.

2.3.5 Landbou-gemeenskappe gaan deur
moeilike tye
Dit is ’n bekende feit dat die aantal kommersiële
boere in die land van ongeveer 60 000 ’n dekade
of twee gelede verminder het na ongeveer
40 000. Verskeie faktore het daartoe gelei dat dit
al moeiliker word om winsgewend te boer, met die
gevolg dat die klem vandag toenemend val op
groter landbou-eenhede.

Die kerk kan nietemin nie anders as om die
proses krities te beoordeel, en deurgaans te vra
vir regverdigheid en billikheid na alle kante in die
toepassing daarvan nie. Dit vereis dat die kerk
goed ingelig sal wees, en deurlopend in gesprek
sal bly met die verskillende rolspelers en
besluitnemers.

Anders as die persepsie wat by baie bestaan, is
die meeste landbouers in Suid-Afrika nie ryk
mense nie. Hoewel daar baie boere is met wie dit
in die algemeen goed gaan, is daar talle ander
wat sukkel om te oorleef. Faktore wat hiertoe
bydra is onder meer hoë insetkostes, die
kummulatiewe effek van verskillende tipes
belasting, skuld- en rentelaste, klimatologiese
faktore en globalisasie.

2.4.2 Die Kerk kan goeie kommunikasie
tussen die verskillende rolspelers
bemiddel
Grondhervorming is in die eerste plek die staat se
verantwoordelikheid. Dit is egter duidelik dat die
staat nie die vermoë het om alleen
grondhervorming op ’n effektiewe wyse te laat
slaag nie. Sy belangrikste vennoot in hierdie
verband is die georganiseerde landbou.

Die veiligheidsituasie plaas verdere druk op
landbouers. In baie gebiede moet boere hulle
plase teen hoë koste beveilig, en bestaan daar
lank nie meer vryheid van beweging nie.
Plaasaanvalle en – moorde, en die wreedheid wat
dikwels daarmee gepaard gaan, het ’n baie
negatiewe uitwerking op talle landbougemeenskappe.

Dit is verblydend dat gereelde gesprekke op die
hoogste vlak tussen die regering, met insluiting
van die president, en landbou-verteenwoordigers
plaasvind. Dit is egter op provinsiale en
streeksvlak waar die grootste probleme ten
opsigte van kommunikasie lê, en waar agterdog
en wantroue gesprekke bemoeilik.

Die rol wat die landbou as ekonomiese
stabiliseerder op die platteland speel, en die
pogings van baie boere om die lewensgehalte van
werkers in hulle diens te verbeter, word nie na
behore erken nie. Nogtans is dit steeds so dat
die ergste vorms van armoede op die platteland
voorkom, en dat ook plaaswerkers en hulle
gesinne die moeilike tye waarna hierbo verwys
word aan eie lyf ervaar.

Die kerk(e) sou veel kon doen om te help bou aan
’n gunstige klimaat waarbinne gesprek en
onderhandeling kan plaasvind.

2.4.3 Die Kerk behoort te bou aan
gesindhede en verhoudinge tussen mense

Dit is die taak van die kerk en spesifiek die
plattelandse gemeentes om in voeling te bly met
die nood van mense, hetsy plaaseienaars, werkers of die bewoners van dikwels kwynende
woonbuurtes rondom plattelandse dorpe.

Die kerk, veral in plaaslike gemeenskappe, sal
meer moet doen om negatiewe persepsies en
vooroordele te help afbreek, en om die
goedgesindheid en welwillendheid wat landswyd
steeds bestaan verder uit te bou. Hiervoor is
nodig dat mense mekaar wedersyds aanvaar en
respekteer, en bereid is om na mekaar te luister.
Dit is uiteraard nie ’n maklike taak nie.

2.4 Wat kan die Kerk doen?
Dit is belangrik dat die kerk duidelikheid sal hê oor
sy eie rol en opdrag in terme van die Skrif en die
kerk/staat-verhouding.

2.4.4 Die Kerk moet lidmate pastoraal
ondersteun

Dit is nie die kerk se taak om ’n politieke program
te ontwerp of deur te voer nie. Eweneens wil en
kan die kerk nie die taak van die georganiseerde
landbou oorneem nie. Die kerk het egter ’n

Mense wat afstand moet doen van hulle plase as
gevolg van grondeise, beleef dit nie op dieselfde
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manier nie. Vir sommige is dit meer traumaties as
vir ander. Veral families wat geslagte lank op
grond geboer het, ervaar die eis en moontlike
verskuiwing as ’n bestaanskrisis.

6. Die Algemene Sinode versoek gemeentes om
vol te hou met die bediening van versoening, en
om waar moontlik ’n bemiddelende rol te speel
tussen mense en gemeenskappe met die oog op
wedersydse aanvaarding, respek en
goedgesindheid.

In sommige gebiede ly die hele gemeenskap aan
’n soort kollektiewe trauma as gevolg van die hoë
vlakke van geweld en misdaad, en die uitwerking
van plaasaanvalle en -moorde. Kinders word nie
toegelaat om sonder toesig buite te speel nie, en
geen byeenkomste word in die aand gereël nie.

7. Die Algemene Sinode besluit om spesifiek
voorbidding te doen vir lidmate wat swaarkry as
gevolg van die veiligheidsituasie op plase en die
effek van grondeise, en doen ’n beroep op
gemeentes om hierdie lidmate pastoraal te
ondersteun.

Daar is sinodale gebiede, soos Oos-Transvaal en
die Noordelike Sinode, wat al heelwat besin het
oor die pastorale versorging van lidmate wat die
verlies van grond as ’n bestaanskrisis ervaar, of
wat die trauma van ’n plaasmoord beleef het.
Riglyne is opgestel om predikante en gemeentes
hiermee te help.

8. Die Algemene Sinode kontinueer die opdrag
aan die Taakspan: Grond- en Landelike
Hervorming, met die versoek dat hierin met ander
kerke en ekumeniese liggame saamgewerk word.

(Kontakpersoon: ds Daan Botha
ngwolk@mweb.co.za)

14.3 AANBEVELING
14.3.1 Die Sinode bring die besluite van die
Algemene Sinode oor grondhervorming onder
kerkrade en die formele landbousektor in die
Oos-Kaap se aandag.
14.3.2 Die Sinode verseker die boerderygemeenskap van haar voortgesette voorbidding en roep gemeentes op om deurlopend
en publiek voorbidding vir die hele boerderygemeenskap te doen.

14.2 Besluite oor Grondhervorming
Die Algemene Sinode besluit as volg
(Besluiteregister 2007 pt 20.1)
1. Die Algemene Sinode herbevestig sy beginselstandpunt ten gunste van grondhervorming
(2002), met voorbehoud dat die praktiese toepassing van die proses billik en ordelik en met die
minste ontwrigting van kommersiële landbou sal
verloop.

15. HOMOSEKSUALITEIT
15.1 Verslag voor die Algemene
Sinode 2007

2. Die Algemene Sinode spreek sy dank uit
teenoor die landbousektor en spesifiek die boeregemeenskap vir die belangrike bydrae as werk-,
voedsel- en behuisingverskaffer, en as
stabiliseerder van landelike gemeenskappe.

15.1.1 Die taakspan wat ‘n verslag aan die
Algemene Sinode voorgelê het, het dit in die vorm
van twee uiteenlopende bylae gedoen. Die rede
hiervoor was onversoenbare standpunt-innames
deur die lede van die taakspan. Die aanbevelings
het uit ‘n gemeenskaplike gedeelte bestaan,
waarna die twee groepe in die taakspan ‘n tweede
gedeelte, bestaande uit die onderskeie
standpunte, tot die aanbevelings gevoeg het.

3. Die Algemene Sinode neem met dank kennis
van suksesvolle bemagtigingsprojekte in die
landbou, maar spreek sy kommer uit oor talle
voorbeelde waar die oordrag van produktiewe
landbougrond tot boerdery-mislukkings en die
verlies van werkgeleenthede lei.

15.1.2 Die een standpunt was dat die algemene
Sinode nie ‘n meerderheidsbesluit oor homoseksualiteit neem nie, maar die saak aan kerkrade
oorlaat. Die tweede standpunt was dat die AS wel
standpunt inneem, homoseksuele lidmate in die
gemeentes ontvang en versorg, maar dat
permanente homoseksuele verhoudinge nie as
alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.
Slegs die verbintenis tussen een man en vrou kan
as huwelik beskou word.

4. Die Algemene Sinode doen ’n beroep op die
regering en die Departement Landbou en
Grondsake dat die afhandeling van die uitstaande
grondeise billik en deursigtig sal verloop, en dat
die vestiging van landbou- en bestuursvaardighede ’n integrale deel van die oordrag van
produktiewe landbougrond sal wees. Die sinode
doen ook ’n beroep op alle rolspelers om by
nuweboer-vestiging maksimaal gebruik te maak
van vennoot- en mentorskappe met die oog op die
oordrag van kundigheid.

15.1.3 Teen hierdie agtergrond het die volgende
voorstel voor die vergadering gedien en is dit
goedgekeur:

5. Die Algemene Sinode doen ’n beroep op die
regering om alles moontlik te doen om die
veiligheidsituasie in landelike gebiede te verbeter
ten einde die omvang van misdaad, plaasaanvalle
en -moorde te bekamp en ’n gunstige boerderyomgewing te verseker.
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1. Die Algemene Sinode spreek ŉ groot woord
van opregte dank uit teenoor al die lede van die
taakspan vir ŉ deeglik gefundeerde verslag.

3. Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie,
is ingesluit in God se liefde en hulle word op
grond van hulle doop en geloof as lidmate van die
kerk van Christus aanvaar. Onder lidmaatskap
word verstaan toegang tot die sakramente,
toegang tot die ampte en onderworpenheid aan
die kerklike tug.

2. Die Algemene Sinode erken dat in die
samestelling van die Taakspan daar persone
betrek is met baie sterk uiteenlopende
standpunte.

4. Die Algemene Sinode herbevestig die besluit
van 2004 dat, volgens ons verstaan van die
Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en
een vrou as ŉ huwelik beskou kan word.

3. Die Algemene Sinode neem kennis dat daar ŉ
wye behoefte bestaan dat daar meer middelgrond
tussen die twee standpunte moet kan wees. Op
grond van ons waarde van vertroue is die
Algemene Sinode oortuig dat hierdie pad verken
moet word.

5. Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit
van 2004 dat sowel heteroseksuele as
homoseksuele promiskuïteit ten sterkste
veroordeel word.

VOORSTEL : KOMMISSIE RE VERSOENING
VAN UITEENLOPENDE STANDPUNTE

6. Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat
ons tans het, homoseksuele verbintenisse en
huwelike nie as ŉ alternatief vir die huwelik
aanvaar kan word nie.

4. Die Algemene Sinode wys ŉ kommissie aan en
dra dit aan die kommissie op 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 kommissie doen
ter vergadering verslag en die prosesspan word
versoek om die beskikbare tyd daarvoor te
bestuur.

7. Die verlening van predikantsbevoegdheid is ŉ
funksie van die Algemene Sinode. Die sinode
besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat ŉ
selibate lewenstyl beoefen tot die predikantsamp
toegelaat word.
8. Die Algemene Sinode erken die diskresie van
Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in
gemeentes in die gees van Christelike liefde te
hanteer.

5. Om baie redes is dit moeilik om persone aan te
wys. Die vergadering oordeel dat dit die veiligste
pad sal wees om die tien moderators van die
sinodes te vra om saam met ŉ gespreksleier
(Nelis van Rensburg) en die voormalige dosent in
die Christelike etiek, prof Danie du Toit, die saak
te hanteer.

Met hierdie besluit verval alle aanbevelings van
die Taakspan Homoseksualiteit.
15.1.5 Op die volgende sittingsdag het bepaalde
afgevaardigdes ontsteltenis uitgespreek oor
persberigte dat punt 8 beteken dat kerkrade
praktiserende homoseksuele persone tot die amp
van ouderling of diaken kan verkies. Hierdie
afgevaardigdes wou ‘n interpretasie van die
besluit hê wat hierdie moontlikheid uitsluit. In die
lig hiervan het die Algemene Sinode as volg
besluit (Besluiteregister AS 2007 pt 12.3):

15.1.4 Die Taakspan het vergader en ‘n voorstel
voorberei wat uiteindelik die besluit van die
Algemene Sinode geword het en as die
kompromisbesluit bekendstaan (Besluiteregister
AS 2007 pt 12.2):
BESLUIT OOR HOMOSEKSUALITEIT
(Hierdie aanbevelings vervang alle aanbevelings
vanaf 5.1 op bladsy 19 tot 5.13.2 op bladsy 21
van die Agenda Deel II)

INTERPRETASIE VAN DIE SINODALE
BESLUIT OOR HOMOSEKSUALITEIT

Die Algemene Sinode besluit soos volg:

Die Algemene Sinode verklaar dat die besluit van
8 punte insake homoseksualiteit as 'n eenheid
aan die Algemene Sinode gestel is en dat hierdie
besluit as 'n eenheid gelees en verstaan moet
word.

1. Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons
nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na
maniere om die Bybelse waardes betekenisvol
binne die konteks te interpreteer.
2. Ons aanvaar die liefde van Christus as die
enigste geldige grondhouding waarop
verhoudinge binne die geloofsgemeenskap
gebaseer word. Alle mense is geskep na die
beeld van God; die verlossing in Christus is vir
alle mense en die Gees is uitgestort op alle
gelowiges. Daarom aanvaar ons die
menswaardigheid van alle mense.

15.1.6 Die Algemene Sinode het ook die
volgende mosie van dank aanvaar
(Besluiteregister AS 2007 pt 12.4):

82

A4: Visionêre Leierskap : Geloofsonderskeiding, Beplanning en Strategieë
perspektiewe te stel oor die spesifieke aard van
hierdie betrokkenheid van die kerk (dmv die
Parlementêre Lessenaar) by die wetskrywende
proses van die Nasionale Parlement.

MOSIE VAN DANK TEENOOR DIE
ALGEMENE SINODE SE TAAKSPAN VIR
HOMOSEKSUALITEIT
Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor al die lede van die Taakspan
wat gedurende die afgelope meer as twee jaar
met groot toewyding, maar ook met persoonlike
blootstelling en ontbering, baie tyd en aandag aan
hierdie opdrag gewy het. ŉ Spesiale woord van
waardering word ook uitgespreek teenoor die gay
persone wat deel was van die Taakspan vir hulle
onmisbare teenwoordigheid en getuienis in die
proses. Ons besef dat hulle hulself in die proses
nog meer blootgestel het.

2. DIE GESKIEDENIS
2.1 Die moontlikheid van hierdie betrokkenheid
van die kerk by die wetskrywende proses van die
Nasionale Parlement het sy finale beslag gevind
by die onderhandelde staatkundige en politieke
skikking wat bereik is met die totstandkoming van
die oorgangsregering aan die begin van die
90tiger jare. Reeds in die 80tiger jare is die
daarstelling van ‘n Handves van Menseregte, ook
in en om die kerk, bepleit. ‘n Veral ‘n verslag van
die Suid-Afrikaanse Regskommissie in 1989,
waarop ook die kerke kommentaar kon lewer, het
die weg hiertoe gebaan. Tydens die
onderhandelinge by Kodesa in 1991 is begin werk
aan die daarstelling van ‘n nuwe Grondwet vir
Suid-Afrika, waarvan ‘n Handves van Menseregte
‘n integrale deel moes vorm. Met die aanvaarding
van die nuwe Grondwet in 1996 is daar begin om
deur middel van ‘n konstruktiewe proses, wat
konstitusioneel vasgelê is, die hele wetboek te
herskryf in terme van die grondliggende waardes
van en omskrewe regte vervat in die Grondwet.

16. VERHOUDING KERK-STAAT
16.1 Die volgende verslag wat voor die Algemene
Sinode gedien het (Deel 1 Agenda bl 111vvv),
beskryf die komplekse verhouding tussen kerk en
staat in terme van die Grondwet met sy liberaaldemokratiese uitgangspunte:
DIE NG KERK EN DIE GRONDWET
DIE KERK SE BETROKKENHEID BY DIE
WETSKRYWENDE PROSES VAN DIE
NASIONALE PARLEMENT (PARLEMENTÊRE
LESSENAAR) AS KOMPONENT VAN DIE
GETUIENISTAAK VAN DIE KERK

2.2 Dit het nie alleen beteken dat sekere wette
van die wetboek gehaal moes word nie, maar dat
baie wette herskryf moes word - en uiteraard ook
nuwe wette gemaak sou word - om uitdrukking te
gee aan die Grondwet van Suid-Afrika. In die
formulering van die nuwe Grondwet is daar, in die
lig van die diverse kulturele en godsdienstige
samestelling van die land se bevolking,
doelbewus gekies vir ‘n sekulêre (dus sover as
moontlik ‘n godsdiens-neutrale) grondwet, geskoei
op aanvaarde humanistiese (maar nie sonder
meer nie-Christelike) uitgangspunte, waarin die
gelykheid en menswaardigheid van alle mense in
die Handves van Menseregte gestel is.

1. INLEIDING EN ALGEMENE UITGANGSPUNT
Dat die kerk ‘n getuienistaak teenoor die staat het,
staan bo alle twyfel. Dit is eie aan ons
gereformeerde tradisie. Dit word gedoen op ‘n
teologies verantwoorde wyse vanuit die Skrif en
Belydenis (Art 36 NGB). Alhoewel ons Grondwet
in Suid-Afrika poog om ‘n skeiding te maak
tussen die terreine van staat en godsdiens, doen
ons as Gereformeerde dit nie. Dit is
vanselfsprekend so dat daar onderskei sal word
tussen die terreine en verantwoordelikhede van
kerk en staat. Maar, die Bybel het nie slegs ‘n
woord te spreek oor die wyse waarop die kerk
haar werksaamhede inrig nie. Die kerk het die
Godgegewe plig om die Woord van God op elke
terrein van die samelewing te laat val. Christene,
ook in Suid-Afrika, kan en mag hulle nie aan
staatkundige en regsprekende prosesse – aan die
worsteling om tot beter oplossings en ‘n meer
regverdige bestel vir alle mense van die land te
kom – onttrek nie. Daar is egter twee belangrike
voorwaardes: (i) die eer van God en die heiligheid
van sy Naam mag nooit aangetas word nie; en (ii)
Christene moet in alle omstandighede volgens
Bybelse eise optree en self eers die voorbeeld
aan ander stel.

2.3 Oor die NG Kerk se beskouing van hierdie
Grondwet en die nuwe staatkundige bestel het die
Algemene Sinode van 2004 onder andere soos
volg besluit: (Besluit F.2.2/14)
14.1 Die Algemene Sinode spreek dit as sy
oortuiging uit dat die NG Kerk die roeping het om
op die grondslag van Bybelse waardes deel te
neem aan die openbare gesprek wat ten doel het
om ‘n beter samelewing vir almal in Suid-Afrika tot
stand te bring.
14.3 Die Sinode oordeel dat die NG Kerk in die
huidige oorwegend liberaal-demokratiese bestel in
Suid-Afrika ‘n meer inklusiewe benadering
behoort te volg wat die humanisering van die
samelewing en die optimale beskerming van lewe
ten doel het. In hierdie inklusiewe benadering is
daar ruimte vir ander waardestelsels naas die
morele waardestelsel, word die samewerking
gesoek van ander rolspelers wat hulle vir ‘n beter

Terwyl die kerk se getuienis teenoor die staat en
in die publieke sfeer verskillende komponente
omvat, is dit uitermate noodsaaklik om bepaalde
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samelewing beywer en word die welsyn van almal
in Suid-Afrika nagestreef.

uiteenlopende standpunte het. Oor meer praktiese
aangeleenthede, soos byvoorbeeld die
Inkomstebelastingwet, die Wet op Toegang tot
Inligting en die Eiendomsbelastingwet, was dit
gewoonlik nie ‘n probleem nie. Voorleggings word
vooraf aan die toepaslike strukture van die
verskillende kerke gestuur vir instemming of
kritiek. Dit bly ‘n ideaal dat soveel as moontlik
kerke vooraf geken sou kon word in terme van
moontlike ekspertise in hulle geledere, voordat
voorleggings gemaak word. So ‘n raadplegende
proses is uitermate moeilik met die onseker en
onvoorspelbare tydskale van die parlement aan
die eenkant en die beperkte kapasiteit van die PL
aan die ander kant (sien weer tweede deel van
punt B4 hierbo).

14.4 Die Sinode oordeel dat ‘n gedeelde
Christelike visie van ‘n goeie samelewing in SuidAfrika onontbeerlik is vir die effektiewe en
verantwoordelike deelname van die kerk aan die
openbare gesprek oor samelewingskwessies.
14.6 Die Sinode onderskryf die Handves vir
Menseregte vervat in die Suid-Afrikaanse
grondwet vanweë die raakpunte wat dit met
Bybelse waardes vertoon. Die onderskrywing van
spesifieke interpretasies en toepassings van die
Handves vir Menseregte bly egter onderhewig
aan die mate waarin dit met Bybelse waardes
ooreenstem.

3.2 Om hierdie werk te kan doen, maak die PL
gebruik van die dienste van verskeie kundiges
(teoloë, filosowe, sosioloë, regslui, grondwetkenners, ekonome) wat op ‘n ad hoc-basis
kosteloos hulle dienste aan die kerk bied. Hierdie
persone is nooit ‘n statiese groep nie, aangesien
die aard van die wetgewing bepaal wie genader
sal word vir hulp. Hierdie persone is ook nie
noodwendig net NG Kerk-lidmate nie.

14.7 Die Sinode aanvaar dat die regering in die
huidige liberaal-demokratiese bedeling nie sonder
meer beleid en wetgewing op eiesoortig
Christelike oortuigings kan baseer nie, maar dit
moet baseer op wat in die Grondwet, en meer
spesifiek in die Handves vir Menseregte, vervat is.
14.8 Die Sinode versoek die ADL (toe die
benaming vir die ASM) om sterker amptelik
betrokkenheid by die wetskrywende proses van
beide provinsiale en nasionale parlemente
moontlik te maak.

4. DIE EIE AARD VAN HIERDIE
GETUIENISTAAK
Om die aard van hierdie werk te verstaan moet
die volgende dus teen die agtergrond van
bogenoemde sake in aanmerking geneem word:

2.4 Rolspelers uit die Suid-Afrikaanse
gemeenskap, soos die kerk, is dus genooi om
deel te wees van hierdie konstitusioneledemokratiese proses - en so het die Christelike
kerke geleidelik deur middel van die SuidAfrikaanse Raad van Kerke, asook die Katolieke
Biskoppe-Raad, in 1998 tot hierdie proses
toegetree. In 2000 het die NG Kerk tot die
daarstelling van ‘n eie kerklike parlementêre
lessenaar gekom, toe die NG Kerk in SA (Sinode
Wes-en Suid-Kaap) hulle Direkteur vir
Kommunikasie (Dr Ben du Toit) in hierdie
hoedanigheid aangestel het. Gaandeweg het
hierdie werksaamheid ook een van die Algemene
Sinode geword, veral toe daar deur die 2004sinode amptelik besluit is om as kerk hierdie
werksaamheid te ondersteun. Tans is dit ‘n 50%
pos van die Algemene Sinode, wat ressorteer
onder die Algemene Sekretaris en verantwoording
doen aan die moderamen van die Algemene
Sinode (ASM), sowel as die moderamen van die
sinode van Wes- en Suid-Kaapland.

4.1 Die deelname aan die wetskrywende proses is
ons konstitusionele voorreg as kerk (wat ‘n
beduidende deel van die SA gemeenskap
verteenwoordig). Dit was die aard van die
uitnodiging aan alle sektore van die land: kom
help ons, wie julle ook al is en wie se belange
julle ook al verteenwoordig, om bestaande wette
te herroep of te wysig of nuwe wette vir die land
te skryf in ooreenstemming met die onderliggende waardes en omskrewe regte van die
Grondwet.
4.2 Die beginsels waarvolgens die wetskrywende
proses plaasvind, is in die Grondwet vasgelê (die
Grondwet verskaf dus die raamwerk en reëls
daarvoor).
4.3 Ons demokrasie in Suid-Afrika is dus NIE ‘n
meerderheidsdemokrasie nie, maar ‘n
konstitusionele demokrasie. Die hoogste gesag
is die Konstitusionele Hof en nie die parlement
nie. Dit is onder andere wat dit beteken dat ons ‘n
regstaat is.

3. DIE NG KERK EN ANDER KERKE
3.1 Die PL tree ook op ten bate van die hele NG
Kerkfamilie en Konvent van Reformatoriese Kerke
- in terme van ‘n ooreenkoms met hulle dat, indien
hierdie ander kerke oor ‘n bepaalde wet ‘n eie
voorlegging sou wou indien, dit hulle vry staan om
te doen. Dit is ook dieselfde ooreenkoms binne
die lidkerke van die SARK, waarvan die NG Kerk
deel is. Dit sal veral gebeur wanneer ‘n bepaalde
stuk wetgewing oor teologies-etiese sake gaan
waaroor die verskillende kerke (moontlik)

4.4 Ons grondwet waarborg dus die regte van
individue en kulturele, godsdienstige en
linguistiese gemeenskappe - en neem daarmee
die diverse konteks van die land in ag. Wat
individue se godsdiensregte betref, is die reg op
vryheid van gewete, godsdiens, denke, geloof en
mening (Artikel 15) en die reg op vryheid van
assosiasie (Artikel 18) gewaarborg. (Onder Artikel
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15 word selfs voorsiening gemaak vir die daarstel
van wetgewing om erkenning te verleen aan
:”marriages concluded under any tradition, or a
system of religious, personal or family law; or (ii)
systems of personal and family law under any
tradition, or adhered to by persons professing a
particular religion.”)

5.2 Dit moet ook gestel word dat die Grondwet nie
onaantasbaar is nie. Daar het al ‘n aantal
wysiginge aan die Grondwet gekom sedert 1996.
Sou dit dus blyk dat die grondwet inbreuk maak
op die vryheid van kerk om volgens sy oortuigings
die Koninkryk van God te dien (sien punt E1
hierbo), het die kerk die reg om volgens ‘n
vasgestelde prosedure ‘n proses tot wysiging van
die Grondwet te begin. Tot dusver het geen
wysigings egter plaasgevind in artikels wat die
Handves vir Menseregte beskryf nie. Bepalings in
die Grondwet kan dus wel gewysig word, indien ‘n
bepaalde neergelegde, konstitusionele proses
deur die Konstitusionele Hof gevolg word.

4.5 Die kerk se betrokkenheid by hierdie proses
het dus
4.5.1 enersyds ten doel om saam met ander
rolspelers toe te sien dat Bybelse waardes soos
menswaardigheid en geregtigheid, wat nie met die
Grondwet in stryd is nie, en landsburgers se
godsdienstige regte, soos dit in die Grondwet
vasgelê is en waar dit nie met die Bybel in stryd is
nie, in wetgewing beslag vind en voldoende deur
die toepassing van hierdie wetgewing verskans en
beskerm word.

5.3 Nog ‘n betekenisvolle faktor in hierdie werk
van die kerk is dat deurentyd onthou moet word
dat die kerk hier nie met die regering in gesprek is
nie, maar met die staat, dus met die parlement,
waarin al die partye (en dus by implikasie al die
landsburgers) verteenwoordig is. Hierdie
onderskeid is ook veral ‘n baie belangrike
emosionele een, omdat daar dikwels gehoor word
dat die kerk in hierdie werk die regerende party
(ANC) ter wille wil wees. Dit is dan ook die aard
van die portefeulje-komitees, voor wie
voorleggings gemaak word, dat hulle samestelling
meer-partydig is.

4.5.2 andersyds ten doel om toe te sien dat die
eiesoortige karakter van die kerk in terme van sy
eie standpunte en werksaamhede gehandhaaf
kan word. Daarom word daar veral gekonsentreer
op wette waar hierdie beginsels en uitgangspunte
spesifiek ter sprake is.
4.5.3 uiteraard ook ten doel om ‘n getuienis te
lewer oor die kerk se (teologiese) standpunt oor ‘n
bepaalde saak in die Suid-Afrikaanse samelewing
– ook teenoor die staat. Vir die kerk beteken dit in
die finale instansie egter dat die Grondwet nie
hoër gesag het as die Bybel nie. Indien daar iets
sou wees in die Grondwet wat nie aanvaarbaar is
vir die kerk nie, sou die kerk, soos enige ander
rolspeler in die land, die Grondwet daaroor kon
uitdaag (Sien punt E3 hieronder).

NOU: Hierdie betrokkenheid van die kerk is
bykomend tot en beskik oor ‘n eie soortige
karakter as die ander komponente van die
publieke getuienis van die kerk (publieke teologie,
as mens sou wil). Die getuienis van die kerk
teenoor die staat behoort ook neerslag te vind in
ander funksies, soos byvoorbeeld die National
Religious Leaders Forum (NRLF); die amptelike
mondstuk van die kerk (Kerkbode); verklarings
deur die moderatuur (moderamen); uitsprake deur
die kerkleiding in sy verskillende kontekste;
kontakte met ministers, parlementslede en
staatsamptenare - op nasionale vlak, maar ook op
provinsiale vlak - en heel konkreet op plaaslike
(munisipale) vlak waar gemeentes deur middel
van hulle ampsdraers en gemeentelede die
roeping het om die evangelie op die markplein te
bring - en toe te sien dat die waardes en norme
van ons geloof sover dit vir ons moontlik is tot
uitdrukking kom.

5. DIE AARD VAN DIE GRONDWET
5.1 Uit die aard van die saak is geen grondwet
werklik neutraal nie. Dit ondersteun ‘n bepaalde
waardesisteem - of gee daaraan uitdrukking. Vir
die kerk sal die vraag belangrik wees of hierdie
waardesisteem ‘n bedreiging inhou vir die eie aard
van die Koninkryk van God, al dan nie. Met ander
woorde: in watter mate maak die onderliggende
waardes van die Grondwet en die regte wat
daaruit voortspruit dit onmoontlik vir die kerk om
kerk te wees en te funksioneer volgens sy eie
standpunte en beskouinge; in watter mate skryf dit
die kerk voor om sy standpunte en optrede
(aksies) te wysig sodat dit in konflik is met die
beskouing van die betrokke geloofsgemeenskap?
Alhoewel die terreine van kerk en staat geskei is
in terme van ons Grondwet, is dit nie ‘n waterdigte
een nie en moet daar dalk eerder verwys word as
onderskeiding en nie skeiding nie. Omdat die
staat sigself nie meer (soos aanvanklik) sien as ‘n
neutrale staat nie, maar wel as onpartydig, word
daarmee onomwonde die belangrikheid van die
rol van die kerk (godsdiens) in die SA-samelewing
erken.

Die verhouding tussen kerk en staat in die SuidAfrikaanse samelewing is dus ‘n komplekse
aangeleentheid waarby die onderskeie
vergaderinge, ampsdraers en amptenare van die
kerk op eiesoortige manier betrokke is (moet
wees). Dit sal dus help om in die gesprek oor die
PL die unieke aard van hierdie werksaamheid
konsekwent in aanmerking te neem.
(Vergelyk ook Deel 1 Agenda AS 2007 bl 114 vir
‘n diagram wat die verhouding kerk/staat
uitbeeld.)
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16.2 Besluit van die Algemene Sinode

DEEL 4:
KERKHERENIGING

16.2.1 Besluiteregister AS 2007 pt 20.5 lui:
Die Algemene Sinode keur die dokument “Die NG
Kerk en die Grondwet” goed as beleidstuk van die
NG Kerk. Dit geld ook as uitgangspunt vir die
werk van die Parlementêre Lessenaar.

17. VERWYS NA DIE VERSLAG VAN
DIE SINODALE KOMMISSIE RE KERKHERENIGING
17.1 Vergelyk Verslag A2, Sinodale Kommissie Verslag van Werksaamhede vir die Periode 20032007, pte 33 tot 41, vir ‘n omvattende verslag oor
die inisiatiewe in ons sinodale gebied oor die
afgelope 4 jaar.

16.3 AANBEVELING
Die Sinode dra dit aan die SK op om - gegewe
die geleenthede wat die grondwetlike bestel
bied - voortdurend metodes te soek om
invloed in die publieke sfeer uit te oefen en die
koninkryk van God en sy geregtigheid te
bevorder.

17.2 Verslag A2 hanteer die volgende fasette:
● Die Sinode se opdragte in 2003 rondom
kerkhereniging;
● Konvent vir Eenheid;
● Besondere verwikkelinge op nasionale vlak in
2006;
● ‘n Aanbeveling rondom een Oos-Kaapse
herenigde sinode;
● Fasiliterende gesprekke met kerkrade in 2005
en die terugvoer daaroor aan die Moderamen
Algemene Sinode;
● Fasiliterende gesprekke met ringsleraars in
2006 en die verslag en besluite daaroor;
● Die aanvang van konsultasie met gemeentes in
2007 oor die besluite van die Algemene Sinode in
2004 en 2007, die Belhar-Belydenis en die
Achterberg II punte van konsensus.

18. DIE OOS-KAAPSE VERHAAL RE
DIE VERLIES EN HERSTEL VAN DIE
KERKVERBAND IN DIE FAMILIE VAN
NG KERKE
Nota: Hierdie dokument is elektronies beskikbaar
by www.ngkok.co.za - gaan na die area “Artikels”.
18.1 Die Sinode van Oos-Kaapland is in die jaar
1973 van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika, soos wat die Wes-en-Suid-Kaapse
Sinode amptelik bekend staan, afgestig. Tot met
daardie datum deel hierdie twee kerke dieselfde
geskiedenis.
18.2 Kerkplanting aan die Kaap van Goeie Hoop
vind in 1652 met die koms van Jan van Riebeeck
plaas. Vyftig jaar vroeër, in 1602, kom
verskillende Hollandse handelsmaatskappye
saam in die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie
met die doel om handel met Indië te dryf. Sedert
1622 was sodanige maatskappye ook verplig tot
1
die beskerming van die openbare geloof Die
bewindhebbers van die Kompanjie wou nie slegs
dat daar ‘n goeie verstandhouding tussen die
koloniste en inboorlinge sou bestaan nie. Nee,

1
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18.6 Toe daar egter tydens hierdie periode ‘n
afsonderlike bediening onder persone van ‘n
ander velkleur begin ontwikkel - deels vanweë die
eise van kerugmatiese doeltreffendheid en deels
onder die invloed van die bedieningspatroon van
sendinggenootskappe - waarsku die kerk
terselfdertyd teen ‘n verbreking van die eenheid,
en by meer as een geleentheid tussen 1826 (die
eerste sinode) en 1857 (waar ‘n gewraakte besluit
geval het) is daarop gewys dat gelowiges vanuit
die heidenen saam moet kan aanbid en saam
nagmaal behoort te gebruik as behorende tot
11
dieselfde kerk .

hulle was ook begerig om die inboorlinge vir die
2
Christendom te wen .
18.3 By die nalees van hierdie vroeë geskiedenis
val dit op dat gemeentegroei aanvanklik baie
stadig was. Die gemeente Kaapstad word in 1665
gestig, en Stellenbosch volg in 1686. Teen 1708,
meer as ‘n vyftig jaar na kerkplanting, tel die
3
lidmate van Kaapstad maar 130 Aanvanklik is
daar gedurende die eerste jare nog geen
diensdoende predikant aan die Kaap nie, en word
die geestelike werk deur sieketroosters of
4
godsdiensonderwysers gedoen Ds Johan van
Arckel kom in Augustus 1665 as eerste vaste
leraar na Kaapstad, en algaande word die
5
geestelike werk op geordende wyse verrig .

18.7 In die Oos-Kaap groei die kerk vanaf die
begin van die 19 de eeu met rasse skrede. Vyf en
twintig jaar ná die stigting van die gemeente
Graaff-Reinet volg Uitenhage (1817), en daarna
Cradock (1818), Somerset-Oos (1825), Colesberg
1826), Glen Lynden (1829) en Albanie (1831).
Ook Stockenström word in 1831 tot die
kerkverband gevoeg.

18.4 Nadat vir ‘n tyd lank alle kinders, ook dié van
heidense ouers, gedoop is, besluit die kerkraad
van Kaapstad egter dat slawekinders, waarvan
die vader of moeder Christen was, tot die Doop
toegelaat word, mits hulle heer en meester of
6
iemand in sy plek as doopgetuie optree Ook word
bekeerlinge uit die slawekorps, asook plaaslike
anderskleuriges, by die plaaslike gemeentes as
7
lidmate ingeskakel .

18.8 Laasgenoemde gemeente had sy ontstaan
te danke aan die Engelse bewind wat ‘n
nedersetting te Katrivier vestig as bolwerk teen
die invalle van die swart inboorlinge van die
gebied. Onder die nedersetters - gekleurdes - was
daar diegene wat die regering versoek om ‘n NGleraar aan hulle te voorsien. So word die
gemeente in 1831 gestig, en word ds WR
Thomson as die eerste leraar te Balfour deur ds
Morgan (Somerset-Oos) bevestig.

18..5 Hieroor kan daar geen onduidelikheid wees
nie :
● Wanneer die vraag ontstaan of sendingwerk
die verantwoordelikheid van die kerk of van ‘n
sendinggenootskap is, teken een-en-sewentig
lidmate van die gemeente Wagenmakersvallei
(vandag Wellington) ‘n versoekskrif waarin hulle
verklaar dat hulle begeer dat hul slawe (deur die
kerk) in die suiwer Gereformeerde geloof onderrig
8
moet word .

18.9 Na die uitbreek van die sg Katrivier-rebellie
word etlike erwe verbeurd verklaar en aan
blankes verkoop. Onder die nuwe eienaars tel ook
NG-lidmate, en hulle sluit hul by die
12
Stockenström-gemeente aan . Vanuit hierdie
geledere kom egter die beswaar wat in 1857 tot
die sinode se besluit lei - vanweë die zwakheid
van sommigen - dat gemeentes wat uit die
heidene opgerig word hulle Christelijke
voorrechten in ‘n afsonderlike gebou of gestig kon
geniet.

● Wanneer ds Kicherer in 1806 die nuwe leraar
van Graaff-Reinet (gestig in 1792) word, preek hy
Sondagoggende in die kerk vir ‘n aansienlike
9
gemeente van Christene en heidene .
● Te Zwartberg (Caledon) word slawe en
slavinne met die toestemming van hul eienaars
gedoop, nadat hulle in die teenwoordigheid van
die gemeente ondersoek is : Die vreugde neem
verder toe toe die gedooptes vir die eerste keer
tot die nagmaal toegelaat word - sommige
eienaars verkies om met hul slawe aan dieselfde
10
tafel aan te sit........ .

18.10 Dit is uiters belangrik om raak te sien dat
hierdie geen prinsipiële besluit tot afsonderlike
kerkvorming was nie. Immers begin die besluit
met die uitspraak : De Synode beschouwt het
wenschelijk en schriftmatig, dat onze ledematen
uit die Heidenen in onze bestaande gemeenten
opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zulks
13
geschieden kan . Veel eerder moet dit as ‘n
ordereëling gesien word, beskou as in die beste
belang van de bevordering van de zaak van
Christus onder de Heidenen.
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● Tydens die tweede vergadering van die sinode
word die volgende besluit geneem : Die Sinode
van Oos-Kaapland het andermaal diep onder die
indruk gekom daarvan dat dit nie genoegsaam is
dat die lidmate van die Moederkerk en die
onderskeie jonger kerke ons wesenseenheid net
bely nie, en doen daarom ‘n dringende beroep op
blanke sowel as nie-blanke Christene om hierdie
eenheid ook prakties met die daad te verkondig,
soos bv deur die gesindheid wat ons teenoor
mekaar betoon, die wyse waarop ons met mekaar
praat en sake bespreek, die manier wat ons
teenoor mekaar optree. Die sinode doen hierdie
beroep met die duidelike besef dat een van die
belangrikste vorme van sendingwerk in die
omstandighede van vandag, die sendingwerk van
die christelike gesindheid en christelike
19
verhoudinge is .

18.11 Ongelukkig het hierdie besluit tog die weg
tot afsonderlike kerkontwikkeling gebaan. Geen
wonder dan ook dat die blanke lidmate van die
Stockenström-gemeente in 1862 afstig tot die
afsonderlike Greykerk-gemeente - steeds deur
14
genoemde ds Thomson bedien . Dit dien ook
vermeld te word dat lg gemeente op 11 Desember
15
1983 sou ontbind .
18.12 Die verdere (ongelukkige) verloop van die
geskiedenis is bekend : in 1881 word die NG
Sendingkerk gestig, in 1910 die (swart) NG Kerk
in Afrika, en in 1968 die (Indiër) Reformed Church
in Africa. Gedurende 1994 herenig ‘n gedeelte
van die NG Kerk in Afrika met die NG
Sendingkerk om die Verenigende Gereformeerde
Kerk van Suid-Afrika te vorm. Maar die
verskeurdheid bly.
18.13 Die drang tot die herstel van die kerkverband, oftewel kerkhereniging, het met die jare
egter toegeneem. So vroeg as 1966 word die
(tweede) Algemene Sinode van die NG Kerk met
‘n voorstel bedien : Die Hoogeerwaarde Sinode
word versoek om te besluit dat opdrag aan die
Kommissie vir Aktuele Sake gegee word om, in
die lig van die Skrif en die Belydenis, prinsipieel te
besin oor die moontlikheid om die eenheid van die
NG Kerk (Blank, Kleurling, Bantoe) tot praktiese,
organisatoriese uitdrukking te bring en daaroor te
16
rapporteer . En dit was maar die begin : daarna
sou die Algemene Sinode tydens elke
vergadering sedert 1986 besluite neem wat die
dringende begeerte tot strukturele eenwording
van die kerke in die Familie van NG Kerke sou
17
uitspreek .

● Ook die volgende besluit word tydens hierdie
vergadering geneem : Aangesien dit met die oog
op die toekoms van ons sending ‘n saak van
absolute dringendheid geword het dat goeie
betrekkinge tussen blank en nie-blank en tussen
moeder- en dogterkerke uitgebou word, wil die
sinode ‘n ernstige beroep op kerkrade en ringe
doen om deur hul sendingkommissies nouer
skakeling op plaaslike vlak met gemeentes van
20
die dogterkerke te bewerkstellig .
● ‘n Voorstel ter verbetering van
volkereverhouding dien voor die vergadering van
1979. Hierin word gevra dat die vergadering
opnuut die standpunt van die Algemene Sinode
onderskryf waarin kerkrade daarop gewys word
dat die gesindheid om anderskleurige gelowiges
onder alle omstandighede uit hul eredienste te
weer in stryd is met vorige besluite. Ook moet die
sinode beklemtoon dat die oproep tot nouer
kerklike skakeling met die ander drie kerke in die
familie - wat onder andere uitkom in die
periodieke bywoon van mekaar se eredienste nie sy motivering vind in die huidige politieke
proses in die land nie - dit gaan in die eerste
instansie terug op die Skriftuurlike eis ter wille van
‘n getuienis aan die wêreld, nl om die eenheid van
die kerk ook sigbaar uit te leef (Joh13:35; Joh
17:21). Verder vra ons huidige sendingsituasie
meer as ooit ons groter meelewing van die vier
NG Kerke met mekaar. Ongelukkig(?) is hierdie
voorstel teruggetrek ter wille van ‘n amendement
wat geoordeel het dat die sinode liefs moet
21
volstaan by sy reeds-genome besluite .

18.14 Hierin het die Oos-Kaapse Kerk nie
agtergebly nie. Sedert sy afstigting in 1973 is die
volgende besluite en aksies geneem op die weg
na die herstel van die kerkverband :
● Vanaf die afstigting (1973) was skakeling en
samewerking met die NG Sendingkerk, NG Kerk
in Afrika en RCA vir die nuwe jong sinode baie
belangrik. Daarom is skakelkommissies sommer
reeds by daardie sinodevergadering
18
goedgekeur .
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Olivier : ibid p50
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Handelinge Sinode Oos-Kaapland (1987) p4

16

● Intussen is ‘n Skakelkommissie ook tussen die
Oos-Kaapse Sinode en die Oos-Kaapse ringe van
die NG Sendingkerk gevorm, met die doel om
advies en leiding aan gemeentes en ringe van die
twee kerke tov bearbeiding en beplanning te bied.

Agenda Algemene Sinode (1966) p401 - volgens die
Handelinge (pt B.X.8 p 564) is hierdie voorstel
goedgekeur
17

Vgl bv Kerk en Samelewing (1986) par 90-92 p16-17;
Kerk en Samelewing (1990) par 78-81 p12; Handelinge
Algemene Sinode (1994) p440; Handelinge Algemene
Sinode (1998) p516; Handelinge Algemene sinode
(2002) p578; Handelinge Algemene Sinode (2004)
p427 en Besluite Algemene Sinode (20070
(Handelinge 2007 op datum nog nie beskikbaar nie)
18
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● By dieselfde vergadering dien ook ‘n
beskrywingspunt betreffende ‘n model vir
kerkeenheid - ‘n beskrywingspunt wat sy tyd ver
vooruit was, maar waarvan die vorm waarin dit
aangebied is nie vir die vergadering ontvanklik
25
was nie : Afsonderlike gemeentes en kerkrade
bly voortbestaan, maar binne die een nuwe
kerkverband. Enige lidmaat kan binne die
kerkverband te enige tyd, indien omstandighede
sodanig is, sy attestaat na enige van die vier
gemeentes binne die NG Kerk-familie oordra, en
daarmee op kerkordelike en verantwoordelike
wyse gehandel word. Op ringsvlak en verder is
daar net een ring, een sinode en een Algemene
26
Sinode .

18.15 Ook word inligting so onderling uitgeruil,
terwyl gesamentlike vertoë tot die owerheid oor
knelpunte in die gemeenskappe ook via hierdie
22
kommissie gerig sou word .
● ‘n Besluit wat daarop dui dat die temperatuur in
die debat rondom die verhoudinge tussen die
kerke in die NG Kerkfamilie aan die styg was,
word tydens die sinodevergadering van 1983
geneem. Voor die vergadering dien die volgende
voorstel : Die sinode wil dit weereens onder die
aandag van kerkrade en lidmate bring dat die kerk
se amptelike standpunt tov ons verhoudinge met
die NGKA, NGSK en RCA in die boekie “Ras,
Volk en Nasie” vervat is. Dit word van kerkrade
verwag om nie in stryd met sinodebesluite op te
tree nie, maar om duidelike en doelgerigte leiding
te gee tov die implementering daarvan in die
gemeentes. Lidmate word gemaan om nie die
taak van leraars en kerkrade te bemoeilik deur
liefdelose kritiek en optrede wanneer in lojaliteit
en gehoorsaamheid aan die kerk gehandel word
nie. ‘n Amendement met die volgende inhoud
word op genoemde voorstel gestel : Die sinode
doen ‘n beroep op kerkrade om in hulle
verhouding met die NGSK, NGKA en RCA en
hulle lidmate volgens die besluite van die
Algemene Sinode en met omsigtigheid te handel
en die implementering daarvan volgens plaaslike
omstandighede. Die amendement is uiteindelik
met ‘n klein meerderheidstem (145/137) aanvaar
om sodoende die besluit van die vergadering te
word. Ons kan ons dit goed indink dat hierdie
besluit waarskynlik deur ‘n lang en warm debat
voorafgegaan is, en ‘n leraar-afgevaardigde het
dan ook sy minderheidstem laat aanteken omdat
die amendement die wese of essensie van die
voorstel verander en daarom nie meer ‘n
23
amendement is nie, maar ‘n ander voorstel .

● Hierdie sinodevergadering neem voorts kennis
van die beginsels vervat in ‘n beskrywingspunt,
ingestuur deur die Ring van Albanie, en wat
handel oor die faktore wat gemeentevorming
behoort te bepaal, nl geografiese omstandighede,
taal en belewing as kommunikasie, en vrye
assosiasie op grond van die geloof in Christus.
Gemeentes wat so gevorm word tree dan met
mekaar in dieselfde rings-, sinodale- en Algemene
27
Sinodale verband . Die saak word vir verdere
studie na ‘n kommissie van die sinode verwys vir
28
verslag aan die Sinodale Kommissie .
● Andermaal bevestig die sinodevergadering van
1991 die Sinode se welbekende standpunte as hy
die besluite en optrede van die Sinodale
Kommissie kondoneer : Die Sinodale Kommissie
onderskryf die gedagte van kontak en samewerking tussen die verskillende gemeentes van
die NG-Kerkfamilie, selfs die daarstelling van
samewerkingstrukture waarvan die
Skakelkommissie ‘n voorbeeld is............ Die NG
Kerke erken die noodsaaklikheid vir geestelike en
sigbare eenheid, maar is tans nog nie gereed om
aan te dui hoedanig die moontlike strukturele
model daar moet uitsien nie........... Die Sinodale
Kommissie sal (eers) ‘n Gereformeerdkerkregtelike begronding vir die “gesamentlike
ring” wil ontvang..........dit is onduidelik watter
bevoegdheid ‘n ring van ‘n ander kerkverband in
die uitvoering van die taak van ‘n ring van die NG
Kerk kan hê..........die vorme waarin sigbare
eenheid tot uitdrukking kan kom kan nie deur
meerdere vergaderings op mindere vergaderings
29
afgeforseer word nie...........

18.16 Dit is duidelik : ook in die Oos-Kaapse Kerk
was die tafel nou gedek vir dit wat drie jaar later
die kerklike landskap sou verander : die
Algemene Sinode se besluite tov die verhouding
tussen die kerk en die samelewing.
● Wanneer Kerk en Samelewing (1986) voor die
sinodevergadering van 1987 dien, besluit die
sinode om die Algemene Sinode met die volgende
voorstel tov paragrawe 265/266 te bedien : Geloof
in die Drieënige God en sy openbaring in die Skrif
is die fundamentele voorwaarde vir enigeen om ‘n
lidmaat van ‘n gemeente van die Ned Geref Kerk
te word. Die Ned Geref Kerk vereis egter ook dat
hierdie geloof opreg bely en uitgeleef moet word
soos dit verwoord is in die aanvaarde
Belydenisskrifte, nl die Nederlandse
Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus
24
en die Dordtse Leerreëls .

● Gedurende Junie 1995 besluit die Sinodale
Kommissie om ringe, gemeentes en lidmate te
versoek om kommentaar te lewe op die Algemene
Sinode van 1994 se besluit ten opsigte van
kerkvereniging. Die algemene gevoel onder die
25
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kerke in die Oos-Kaapstreek. As deel van die
motivering vir die besluit dien die feit dat veral in
die Oos-Kaapse platteland ‘n groeiende aantal
gemeentes van beide kerke ‘n stryd om
voortbestaan voer. Eenwording van gemeentes
op plaaslike vlak kan die oplossing bied vir die
voortbestaan van die kerk in die betrokke
gemeenskap. Hierdie besluit het ten doel om aan
gemeentes van beide kerke die vryheid te gee om
met mekaar oor samewerking en eenwording te
onderhandel. So ‘n verenigde gemeente sou
byvoorbeeld self kan besluit oor hoe en by watter
kerkverband hy (voorlopig) inskakel en daarvoor
34
aansoek doen .

ringe wat terugrapporteer was dat daar duidelike
Skrifbeginsels is wat na besliste kerkeenheid
verwys : Die eenheidstrewe binne die NG Kerk30
familie is op sigself genome skriftuurlik korrek .
● Ten opsigte van die Belydenis van Belhar word
besluit : Die Sinode van Oos-Kaapland
vereenselwig hom met die ASK se hantering van
die Belharbelydenis en Kerk en Samelewing as
basis vir die gesprek met die VGK. Ook word
besluit dat die Belharbelydenis nie as
belydenisskrif aanbeveel word nie, maar saam
met Kerk en Samelewing as ‘n beleidsdokument
31
deel van die eenwordingsgesprek sal vorm .
● Onder die besluite wat ná die vergadering van
1995 aan kerkrade en gemeentes deurgegee
word is die volgende : Dit is uit die kommentaar
duidelik dat die geestelike karakter van die
eenheid in Christus dikwels gebruik word om
verskeurdheid te legitimeer en kerkeenheid af te
wys. Dit kan in die lig van die Skrif en die
Gereformeerde belydenisskrifte nie aanvaar word
nie. So word die radikale verlossing en die
vernuwing wat Christus gebring het, aangetas.
Voorts : Dit is nodig om tussen verskeidenheid en
verskeurdheid te onderskei. Verskeidenheid
tussen mense hef nooit die eis tot kerkeenheid op
nie, maar het praktiese implikasies vir die wyse
waarop die kerkeenheid georganiseer word. In die
Suid-Afrika van 1995 is dit baie moeilik om die
konsep van verskeidenheid te suiwer van motiewe
soos verskeurdheid en rassisme. Dit is duidelik
dat die eenheid die Skriftuurlike opdrag is, nie die
verskeidenheid nie. Die eenheid word in die
belydenisskrifte bely, nie die verskeidenheid nie.
Verder is dit ook so dat die verskeidenheid deur
Christus se verlossingswerk gerelativeer is (Gal
3:28), en daarom nie gebruik mag word om die
eenheid weg te kalwe nie. Die verskeidenheid
moet egter deeglik verreken word in die daarstel
32
van eenheidstrukture .

● ‘n Verdere besluit van die vergadering van
1995 was dat ringe jaarliks via visitasie verslag sal
ontvang van gemeentes oor die verloop van die
gesprekke met die res van die NG-kerkfamilie, op
plaaslike vlak, en dat die ringe dan ook op
jaarlikse basis aan die Sinodale Kommissie
35
hieroor rapporteer .
● In die verslag van die Sinodale Kommissie aan
die sinodevergadering van 1999 word vermeld
dat, in antwoord op ‘n skrywe van ‘n bekommerde
kerkraad, die voorsitter die kommissie se besluit
aan die kerkraad gekommunikeer het : Die kerk is
één in sy wese - die vraag wat tans druk bespreek
word is die vraag : Hoe lyk hierdie eenheid in die
praktyk? Uit die terugvoer wat uit die ringe en
gemeentes ontvang is is dit duidelik dat tans eerlik
36
geworstel word met o a hierdie vraag .
● Uit verslae voor die vergadering van 1999 is dit
duidelik dat die Sinodale Kommissie in die reses
(sedert die vergadering van 1995) groot erns
gemaak het met die sinodebesluit om die gesprek
op gemeente- en ringsvlak te stimuleer. ‘n
Gespreksdokument re kerkvereniging en die
Belharbelydenis, opgestel deur ‘n ad hockommissie bestaande uit die lede van die SSK en
SKG, is tydens die ringsvergaderings van 1996
behandel, en deur die loop van 1997 ook deur die
37
kerkrade . Hierdie werkswyse - om oor die saak
van kerkhereniging (en trouens alle ander
kontensieuse sake) so wyd as moontlik te
konsulteer, sou in die toekoms die wyse en
gesonde manier van doen van die Oos-Kaapse
sinodale gebied word.

● Hierdie vergadering betreur die kerklike
verskeurdheid soos dit na vore kom in onderlinge
wantroue, gebrekkige liefdesbetoon en die
ontbrekende gemeenskap van die gelowiges. Ook
vereenselwig hy homself met die besluit van die
Algemene Sinode van 1994 wat in verband met
kerkeenheid geneem is, en hy verheug hom oor
tekens van die eenheid in Christus wat reeds
33
waargeneem kan word .

● Die Sinode van 1999 neem ook kennis dat hy
by wyse van afgevaardigdes uit sy SSK
verteenwoordiging geniet op The Church
Unification Coordinating Committee for the
Eastern Cape (CUCC), ‘n nie-amptelike struktuur

● Die volgende beskrywingspunt, ingestuur deur
die Sinodale Kommissie, word goedgekeur : Die
Sinode van Oos-Kaapland besluit om in gesprek
te tree met die Verenigende Gereformeerde Kerk
oor die eenwording van gemeentes van die twee
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● ons glo van harte dat kerkhereniging ons ook
gaan help om die roeping wat ons as kerke in
Suider-Afrika het, beter te verstaan en uit te leef

tussen die kerke in die NG-familie in die Oos38
Kaap .
● Tydens dieselfde vergadering word ‘n
dringende versoek van die Sinode van Wes-enSuid-Kaapland in behandeling geneem.
Hiervolgens word die Oos-Kaapse Sinode genooi
om saam met die Kaapse Sinode en die
Kaaplandse Sinode van die VGK aan ‘n konvent
deel te neem om so die verenigingsproses tussen
39
die kerke te probeer dien . Op aanbeveling van ‘n
tydelike kommissie besluit die vergadering om ‘n
40
afvaardiging te stuur . Die Sinode sou hierna by
beide die konvente te Wellington (2002) en
Brackenfell (2004) verteenwoordig word, en so
ook deur sy moderatuurslede op die Uitvoerende
Komitee van die Konvent vir Eenheid. Die
toenemende sinodale betrokkenheid by die
Konvent het die werksaamhede van die CUCC
41
egter op die ys geplaas . Gedurende 2006 sou
die sinodale betrokkenheid na die Oos-Kaapse
42
Konvent vir Eenheid verskuif .

● ons glo dat die proses van kerkhereniging ons
ook die geleentheid bied om ‘n getuienis te lewer
oor die vergewende, helende en vernuwende krag
van die evangelie van Christus
● Die Sinode erken dat die VGK die belydenis
van Belhar inbring in die kerkherenigingsproses
en ons aanvaar dat die Belydenis van Belhar om
daardie rede deel van die kerkherenigingsproses
is
● die Sinode aanvaar dat daar voorsiening moet
wees dat die Belydenis van Belhar opgeneem
word in die belydenisgrondslag van die nuwe kerk
op ‘n wyse wat die eenheidsproses op ‘n
positiewe manier sal dien
● dit kan waarskynlik ten beste gedoen word
deur ‘n meer uitgebreide kerkorde-artikel oor die
belydenisgrondslag van die nuwe kerk te skryf,
waarin met vyf konsentriese kringe gewerk word:
die eerste kring handel oor die Bybel, die basis
van ons geloof en die finale toets vir alle
belydenisskrifte; in die tweede kring is die
ekumeniese belydenisskrifte wat ons met alle
Christelike kerke deel; in die derde kring is die
Drie Formuliere van Eenheid wat ons verbind aan
die Reformasie; die vierde kring is eietydse
belydenisskrifte wat die onderskeie kerke met hul
saambring op die nuwe pad van eenheid; die
vyfde kring is ander dokumente wat die kerke ook
in ‘n breër belydenisgrondslag opgeneem wil hê;
in hierdie vierde en vyfde kringe word ruimte
gelaat dat, hoewel lidmate van die nuwe kerk die
bybelse basis van die geskrifte aanvaar, nie almal
hulleself op dieselfde wyse aan die belydenisaard
daarvan gebonde voel nie

● Tydens die vergadering van 2003 spreek die
Sinode hom ten gunste van ‘n streekskonvent
tussen die kerke in die NG-familie in die Oos43
Kaap uit . Hierdie byeenkoms sou egter eers
gedurende Maart 2007 te Cradock realiseer.
● Duideliker kon die Sinode van Oos-Kaapland
haar begeerte rondom die aktuele saak van
kerkhereniging nie uitspreek as wat sy in ‘n
eenparige besluit op Woensdag 22 Oktober 2003
44
geneem het nie . Die hoofmomente daarvan (agv
die gebrek aan ruimte in hierdie artikel) was die
volgende :
● Die Sinode bevestig die NG Kerk se verbintenis
aan die kerkherenigingsproses met al die kerke
van die NG-Familie, asook sy dringende wens dat
hierdie hereniging so spoedig as moontlik sal
plaasvind

● Wat die eenheidstruktuur betref word die
gewone presbeteriale struktuur van ‘n
gesamentlike algemene sinode, gesamentlike
streeksinodes en gesamentlike ringe gevolg

● Die Sinode laat hom in sy besluite oor die
kerkherenigingsproses lei deur die volgende
oortuigings:
● - ons glo dat die hereniging van die Familie van
NG Kerke noodsaaklik is omdat die Woord van
die Here baie duidelik praat oor die belangrikheid
van die eenheid van sy kerk

● ten opsigte van gemeentes word ‘n spontane
proses van herrangskikking voorgestel waarby
plaaslike omstandighede en geleenthede ‘n sterk
rol sal speel, met die onderneming dat gemeentes
nie van buite af in prosesse ingedwing sal word
nie. Plaaslike kerkrade behou dus die
besluitnemingsbevoegdheid oor die inrigting van
die plaaslike gemeente - in die besluit word
rekening gehou met die unieke aard van
gemeentes

● ons glo dat die liefde wat ons as gelowiges in
Christus vir mekaar koester, ons dring tot
kerkhereniging

38
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Handelinge Sinode Oos-Kaapland (2003) p205-206

● die moontlikheid word ook oopgelaat vir ‘n
groep gemeentes wat besondere belange deel om
‘n eie buitengewone verbandsvergadering (ring of
sinode) byeen te bring wat kan rapporteer aan die
breër verbandsvergaderings - hierdie spesiale
groeperings vervang egter nie die gemeentes se
inskakeling by die gewone ringe, sinodes en die
algemene sinode nie
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● Omdat die Sinode al die gemeentes in die
ressort op die pad na kerkhereniging wil
saamneem verbind hy hom aan ‘n proses van oop
gesprek, kommunikasie en raadpleging met die
gemeentes.

leraars te help om hul gemeentes oor
49
kerkhereniging te konsulteer .
● Ook onderneem die Sinodale Kommissie om
alles in die werk te stel om die Oos-Kaapse ringe
van die NG Kerk in Afrika - wat tot op datum buite
die Oos-Kaapse herenigingsgesprek gestaan het,
by die toekomstige gesprekke en
onderhandelinge te betrek. Pogings is al vir ‘n
geruime tyd lank aangewend, maar sonder
sukses. Die vergadering onderneem om hom met
50
nuwe energie en oorgawe hieraan te wy

● Na afloop van die vergadering van die
Algemene Sinode van 2004 is op versoek van die
Algemene Sinode besluit om die 15 besluite re
kerkhereniging na die gemeentes en ringe te
neem vir evaluering en terugvoer aan die
moderamen van die Algemene Sinode. Dit is op
ringsbasis in al die gemeentes en
ringsvergaderings gedoen in die loop van die
tweede helfte van 2005. Ook tydens die
Buitengewone Sinode van 2005 is om ronde tafels
hieroor gesprek gevoer. Die volgende response is
tydens die vergadering verkry : 61,5% van die
aanwesiges het geoordeel dat die besluite
rondom die Belharbelydenis goed was; 92,3% het
geoordeel dat ‘n verenigde kerkverband van
selfstandige plaaslike gemeentes goed is; 100%
was gelukkig met die besluit dat gemeentes die
reg behou om oor hul eie werksaamhede te
besluit; 88,4% het saamgestem dat praktiese
sake onderhandel moet word; en 65,4% was van
oordeel dat die besluit oor parallelle
45
sinodevorming goed was .

18.17 Vier samevattende opmerkings :
● Uit die voorafgaande blyk duidelik dat die OosKaapse Kerk steeds met groot erns poog om dit
wat 150 jaar gelede verkeerd geloop het met
omsigtigheid, maar ook met durf, weer goed te
maak.
● Dit blyk uit sy besluite en aksies dat die wil van
die Here in hierdie saak vir die Sinode baie
duidelik is.
● Sy lojale dog nie onkritiese ondersteuning van
die Algemene Sinodale besluite stempel sy
handelinge.
● Ook die Sinode en sy leierskap se erns om
sedert sinodestigting sy besluite deeglik na
kerkrade en gemeentelede te kommunikeer en
ook gemeentes deel te laat neem aan hierdie
uiters belangrike maar ook sensitiewe gesprek,
val baie duidelik op.

● ‘n Lankgekoesterde ideaal realiseer op 2-3
Maart 2007 wanneer verteenwoordigers uit die
onderskeie ringskommissies van die NG Kerk,
VGK en RCA in die Oos-Kaap te Cradock in ‘n
konvent saamkom. By hierdie historiese
byeenkoms word die leierskap van die drie kerke
versoek om dringend aandag te gee aan die
herstrukturering van ringsgrense en die indeel van
gesamentlike ringe. Die uitkoms van hierdie
ondersoek moet aan gemeentes en ringe
46
voorgelê word vir kommentaar . Ook moet die
47
buitelyne van ‘n konsep-kerkorde aandag kry .
Daar was bykans onmiddellik vrug op hierdie
byeenkoms : Die Sinodale Kommissie neem
kennis dat ‘n mini-konvent tussen die familiekerke
in die Ring van Dordrecht gehou is, dat ‘n
gesamentlike byeenkoms in die Ring van OosLonden plaasgevind het, terwyl die VGK-ring te
Port Elizabeth die drie NG-ringe tot gesprek
48
genooi het .

Ook hierdie hoofstuk in die verhaal van die OosKaapse NG Kerk lees lekker, en mag die Here
ook hieraan ‘n baie gelukkige einde gee!
Mag die Koning van die Kerk deur sy Woord en
Gees ons verder in sy wil begelei, en mag Hy in
en deur alles verheerlik word!
18.18 AANBEVELING
Die Sinode bring hierdie verslag onder die
aandag van kerkrade.

● Die Sinodale Kommissie besluit om die besluite
van die Algemene Sinode van 2007 re
kerkhereniging tydens padberade gedurende
Augustus 2007 aan die leraars en gemeenteleiers
te kommunikeer. Die moderatuurslede word
daarmee getaak, en die doel daarvan is om
45

Handelinge Sinode Oos-Kaapland (2005) (buitengewoon)
p40
49

Sakelys Sinodale Kommissie Oos-Kaapland (19.04.2007) :
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● hierdie fase is slegs vir konsultasie, bespreking
en insette/ kommentaar.

19. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE 2007 RE KERKHERENIGING

5. Die Algemene Sinode dra dit verder aan die
Moderamen op om, in die lig van die kommentaar
en insette van gemeentes asook die besluite van
die Algemene Sinode 2004, verder met die ander
drie kerke te onderhandel oor konkrete voorstelle
aan kerkrade/ gemeentes van al vier die kerke.
Hierdie konkrete voorstelle word, indien moontlik,
gedurende die tweede helfte van 2008 deur elke
kerk aan kerkrade/gemeentes voorgelê met die
oog op hulle goedkeuring. Dit word deur elke kerk
gedoen in ooreenstemming met die prosedures
wat tans in daardie kerk se Kerkorde/ besluite
daarvoor voorgeskryf word (Die NG Kerk se
proses word uitgespel in Agenda Deel I A.5.1
bladsy 384 pt 14).

19.1 Een Gesamentlike Sinode
Besluiteregister pt 14.2:
Diep bewus daarvan dat daar tans verskillende
menings tov kerkhereniging is en om die saak nie
te laat sloer nie, besluit die Algemene Sinode om
toestemming aan die Moderamen te gee om,
indien dit sin maak en die proses kan help, saam
met die ander drie kerke ŉ vergadering van die
Algemene Sinodes van die vier kerke te reël.

19.2 Gesamentlike gesprek tussen die
vier kerke

6. Die Algemene Sinode dra dit aan die
Moderamen op om in hierdie proses verder leiding
te neem en om, soos die afgelope maande sedert
Junie 2006, telkens die moderature van al die
sinodes te betrek in konsensus-soekende
onderhandelinge met die ander kerke. Die
onderhandelinge geskied aan die hand van die
besluite van 2004 asook die uitkoms van die
proses in pt 4 hierbo.

Besluiteregister pt 14.3:
1. Die Algemene Sinode ondersteun die
inisiatiewe wat die Moderamen sedert Junie 2006
in oorleg met die Moderamens/Sinodale
Kommissies/Sinodale Diensrade van al die
sinodes asook die Moderamens/ Sinodale
Kommissies van die VGKSA, NGKA en die RCA
geneem het tot hereniging van die vier kerke in
die NG Kerk-familie.

19.3 Konsultasieproses: Kerkherenigingsgesprek binne die NG Kerk
self

2. Die Algemene Sinode is dankbaar teenoor die
Here vir die nuwe gesindheid wat die Here sedert
Junie 2006 tussen die vier kerke gegee het in
hierdie eenheidstrewe en die vordering wat
gemaak kon word ten opsigte van die bou van
verhoudinge en die vind van konsensus.

Besluiteregister pt 14.4:
Die Algemene Sinode versoek sinodes om
verantwoordelikheid te aanvaar vir die hantering
van die konsultasieproses binne die kerkverband.

3. Die Algemene Sinode neem kennis van die
Achterbergh II-dokumente.

19.4 Posisie tov Kerkeenheid / Kerkhereniging

4 Aangesien die proses tussen die vier kerke
sodanig gevorder het dat daar iets konkreet op die
tafel is, versoek die Algemene Sinode sinodes om
die Achterbergh II-dokumente saam met die
besluite van die Algemene Sinode 2004, aan
gemeentes deur te gee vir bespreking en
kommentaar aan die hand van die volgende
proses:

Besluiteregister pt 14.6:
Die Algemene Sinode bevestig weereens dat ten
opsigte van die saak van kerkhereniging dit by
vergaderings van Algemene Sinodes nie meer oor
die “of ” (maw die wenslikheid) van kerkhereniging
gaan nie, maar oor die “hoe” daarvan (maw die
beste manier waarop dit bereik kan word)
aangesien uitvoerige besluite waardeur die NG
Kerk haarself verbind het tot hereniging met die
ander drie kerke van die NG Kerk-familie reeds
sedert 1990 by verskillende Algemene Sinodes
geneem is, en al die (streek-) sinodes ook
duidelike besluite ten gunste van kerkeenheid
geneem het.

● die Moderamen voorsien teen einde Julie 2007
ŉ dokument met riglyne vir gemeentes oor hoe
om sulke gesprekke op die mees konstruktiewe
manier te voer;
● die Moderamen stel ’n pro-forma verslagwyse
op, wat ook in die riglyne aan gemeentes
opgeneem word, aan die hand waarvan
kerkvergaderings hulle mening en insette kan
gee;
● die sinodes versamel alle kommentaar en
insette van gemeentes nie later nie as 1
Desember 2007 en gee dit deur aan die kantoor
van die Algemene Sekretaris vir verwerking;
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wees, en dat dit gereflekteer moet word in die
model van ’n nuwe kerkverband.

20. ACHTERBERG II-VOORSTELLE
WAAROOR GEMEENTES NOU GEKONSULTEER WORD

20.2.2 Soos dit in ’n gereformeerde kerk hoort, is
gemeentes regspersone in sigself en behou
hulle verantwoordelikheid met betrekking tot
besluitneming en bediening. ’n Algemene Sinode
skryf nie aan gemeentes voor hoe hulle hul
bediening uitvoer nie.

(Die dokumente hieronder oor die Konfessionele
Basis en die Model is die volledige Achterbergh IIdokumente. Dié oor Gesamentlike Projekte en
Versoening is in opgesomde vorm: die volledige
langer dokumente is te vind by
www.ngkok.co.za/achterberg2)

20.2.3 Gemeentes sal aangemoedig word en
gehelp word om op plaaslike vlak in eenheid
na mekaar te groei, en waar hulle dit so verkies
selfs een struktuur te vorm. Hulle sal nie in een
struktuur forseer word nie. Daar sal ’n spesifieke
en voortgaande program in die nuwe kerkverband
wees om gemeentes in die verband by te staan.

20.1 Konfessionele Basis
Die volgende is aanvaar as die eerste punte van
konsensus tussen die vier kerke:
20.1.1 Belhar moet nie ’n voorwaarde vir
kerkeenheid wees nie.

20.2.4 Ons is dit met mekaar eens dat ons een
nuwe Algemene Sinode moet vorm. Die
bevoegdhede van die Algemene Sinode sal onder
andere wees om besluite te neem oor moontlik
die volgende sake:

20.1.2 Gesprek tussen die vier kerke word
voortgesit met die oog daarop om ooreenkoms te
bereik oor die Bybelse inhoud van Belhar en om
’n gesamentlike kommentaar daarop te skryf. Dit
sal dit moontlik maak dat die Bybelse inhoud van
Belhar in ’n nuwe kerkverband gepreek, onderrig
en in die bediening gebruik kan word.

Leerstellige sake (Dit verwys na belydenismatige
en etiese sake. Die wyse waarop die Algemene
Sinode met hierdie sake handel, moet deur die
Algemene Sinode self besluit word); Teologiese
opleiding; Bybelvertaling; Liedboeke; Beleid
aangaande .... (bv MIV/Vigs, ens); Kerkorde;
Ekumeniese verhoudings; Kerk en Staat en
Kommunikasie en Media. Die spesifieke lys sal
gefinaliseer word voordat finaal na gemeentes
gegaan word vir goedkeuring soos voorgestel
word in punt 7 hier onder.

20.1.3 In die vorming van ’n nuwe kerkverband
moet die belydenisgrondslag al vier kerke,
sinodes en gemeentes akkommodeer sonder om
enigiemand te forseer om Belhar te aanvaar of
daarvan afstand te doen.
20.1.4 Die waarde wat Belhar as ’n belydenis vir
die VGKSA het, word respekteer.
Die volgende punte gee konsensus tussen die
VGKSA en die NG Kerk weer. Die RCA en die
NGKA is gewillig om dit te oorweeg nadat
deelgeneem is aan die proses in punt 2 hierbo
ooreengekom:

20.2.5 Hierdie een Algemene Sinode moet deel
wees van ’n organiese model van eenheid waar
werklike eenheid reflekteer word in alle strukture,
dus ook op die vlak van streeksinodes, ringe en
uiteraard ook gemeentes op die basis van punte 2
en 3 hierbo. Ons verstaan dat die beste
regsgeldige manier om een kerkverband te vorm,
is dat as ’n begin een nuwe Algemene Sinode
deur die bestaande Algemene Sinodes gevorm
word. Wat dan moet volg, as ’n noodsaaklike deel
van die proses, is ’n organiese en vrywillige
proses waarin streeksinodes en ringe nuwe
streekstrukture vorm op ’n manier soos voorgestel
deur die nuwe Kerkorde van die nuwe Algemene
Sinode. Streeksinodes en ringe word
aangemoedig om, selfs voor die nuwe Algemene
Sinode konstitueer, gesprek en onderhandeling te
begin oor hoe nuwe streekstrukture gevorm kan
word.

20.1.5 In ’n nuwe kerkverband word Belhar as
vierde belydenisskrif in die belydenisgrondslag
ingesluit, maar dit sal nie van leraars of lidmate
wat nie gereed of gewillig is, verwag word om dit
te onderskryf (aanvaar) as ’n belydenisskrif nie.
20.1.6 Die groei na ’n volle aanvaarding van
Belhar is ’n integrale deel van die prosesse van
die nuwe kerkverband.

20.2 Model
Konsensus is bereik ten opsigte van die volgende
voorlegging:
20.2.1 As ’n Bybelse kerk van Jesus Christus
verstaan ons dat die plaaslike kerk ten volle kerk
van God is, maar dat dit nooit as kerk in isolasie
bestaan nie. In ons gereformeerde tradisie word
hierdie beginsel uitgedruk in die eenheid en
gemeenskap (kerkverband) met mekaar. Dit is
iets wat altyd ’n prioriteit vir plaaslike gemeentes
moet wees. Ons bely dat ons mekaar nodig het
om ook op plaaslike vlak ten volle kerk van God te

20.2.6 Dit staan streeksinodes en ringe wat
gereed en bereid is vry om nou reeds een sinode
of ring te vorm alhoewel hulle voor die
konstituering van ’n nuwe kerkverband elkeen ook
steeds aan hulle eie kerkverbande behoort. Die
bestaande Bepalings in die onderskeie Kerkordes
word gebruik vir die vorming van hierdie eenheidstrukture.
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20.2.7 Al vier die kerke begin ’n proses om die
toestemming van al die gemeentes van die kerk te
verkry (op die presiese manier soos voorgeskryf
in die Kerkorde van die spesifieke kerk) vir die
volgende:

behou terwyl hulle ook ten volle deel is van alle
nuwe strukture. Ons wil verdere gesprek met
kerke of sinodes hê wat baie sterk voel tov hierdie
behoefte. Soos hierbo gestel, wil ons hê dat
eenheid so inklusief as moontlik sal wees. Ons wil
daarom werklike behoeftes tegemoet kom, maar
vanselfsprekend nie op so ’n manier dat dit die
eenheid in gevaar stel of verdelings van die
verlede voortsit nie.

20.2.7.1 die vorming van ’n nuwe Algemene
Sinode as uitdrukking van ’n nuwe kerkverband;
20.2.7.2 die formulering van die
belydenisgrondslag vir die nuwe kerkverband
(omdat die nuwe Algemene Sinode ’n
belydenisgrondslag moet hê);

20.2.12 Duidelikheid moet verkry word oor hoe
die sake wat in punte 5, 6 en 7.4 behandel is in
die praktyk sal werk.

20.2.7.3 om wysiginge aan die bestaande
Kerkordes goed te keur wat benodig word vir die
vorming van ’n nuwe kerkverband;

20.3 Gesamentlike Projekte
20.3.1 Die vier kerke doen soveel as moontlik
goed op alle vlakke saam met mekaar.

20.2.7.4 om goed te keur dat, na die vorming van
’n nuwe Algemene Sinode, daar ’n proses volg
waarin die streeksinodes en ringe betrokke raak in
vrywillige prosesse wat uitdrukking gee aan die
die een kerkverband op hulle onderskeie terreine;

20.3.2 Die volgende waardes behoort ernstig
geneem te word in gesamentlike projekte tussen
die vier kerke:

20.2.7.5 die naam van die nuwe kerkverband;

20.3.2.1 Kerkeenheid is ’n proses

20.2.7.6 die posisie van gemeentes met
betrekking tot die bediening, eiendom, ens (vgl
punte 1-3 hierbo)

20.3.2.2 Dit sal tyd neem. Ons moet geduld met
mekaar ontwikkel.
20.3.2.3 Dit is ’n proses wat van “bo” en “onder”
moet geskied.

20.2.7.7 dat daar ruimte behoort te wees vir
assosiaat-lidmaatskap (Moet nog verder bespreek
word).

20.3.2.4 Gebed is onverhandelbaar in die proses.
20.3.2.5 Wat ook al gedoen word, moet tot
voordeel van die plaaslike gemeentes wees.

20.2.8 Die vier aktuarii van die vier Algemene
Sinodes vorm ’n Taakspan om die bestaande
Kerkordes te evalueer en ’n proses te begin om
hulle op die korrekte wyse te wysig ten einde so ’n
proses moontlik te maak.

20.3.3 Die Interimkomitee stel ’n sentrale
kantoor/sekretariaat daar wat die hele proses kan
administreer, befonds en begelei.
20.3.4 Gesamentlike projekte moet in die nouste
samewerking met streeksinodes geskied en
desentralisasie van werksaamhede moet waar
moontlik plaasvind.

20.2.9 Ons is dit eens dat ons die moontlikheid
van assosiasie-lidmaatskap verder moet
bespreek. Die rede hiervoor is dat ons glo
eenheid moet nie eksklusief wees nie, maar so
inklusief as moontlik. Hierdie is ’n praktyk wat ook
in ander gereformeerde kerke gevolg is,
byvoorbeeld onlangs in die Protestantse Kerk in
Nederland. Ons moet nog die detail en praktiese
implikasie hiervan navors. Hierdie kategorie wil
ruimte skep vir kerke wat wil deel word van die
herenigde kerk, maar om verskeie redes nie
gereed is om ten volle deel te wees van die nuwe
kerkverband nie. Indien ons so ’n kategorie skep,
is dit vanselfsprekend met die hoop dat
assosiasie-lede met verloop van tyd sal groei tot
volle eenheid.

20.3.5 Die sekretariaat moet so gou as moontlik
vertalingstoerusting bekom wat vertaling tydens
gesamentlike vergaderings moontlik sal maak en
elke lid die ruimte sal laat om in sy of haar
moedertaal te kommunikeer.
20.3.6 Hierdie kantoor moet so spoedig moontlik
een kommunikasienetwerk/-stelsel daar stel wat
sal seker maak dat almal (tot die kleinste
gemeente in die mees afgeleë konteks) op die
hoogte met verwikkelinge bly.
20.3.7 Daar moet so spoedig moontlik ten minste
tien klein nuwe loodsgemeentes oor die hele land
gevestig word wat die hele droom van ’n
versoenende geloofsgemeenskap, wat hoop vir
Suid-Afrika kan bring, sal modelleer.

20.2.10 Daar is ander kerke wat aangedui het
dat hulle geïnteresseerd is in ons eenwordingsproses. Ons beveel aan dat die Interimkomitee
hulle ontmoet en hulle inlig oor waar ons op die
oomblik in ons proses is.

20.3.8 Daar moet gewerk word aan die
totstandkoming van gespreksgroepe, bestaande
uit lede van die verskillende kerke, waar lidmate
mekaar beter sal leer ken.

Vir verdere bespreking
20.2.11 Daar is lede wat aangedui het dat dit
hulle sou help indien daar in die model van die
herenigde kerk ruimte gemaak sou kon word dat
hulle sommige van hulle huidige strukture kan
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20.3.9 Die relevante diensgroepe begin werk aan
gesamentlike liturgiese materiaal (byvoorbeeld
liederebundels) en kategesemateriaal.

Die doel van die kommissie is om ’n mediërende
rol te speel, magstryde te ontlont en om te poog
om ’n verdere spanningsopbou te voorkom.

20.3.10 ’n Gesamentlike teologiese werkgroep
word in die lewe geroep wat gesamentlik oor die
teologiese beginsels van eenheid, versoening en
geregtigheid besin en die kerk daarin begelei.

20.4.4 Die doelwitte van die proses is:
Korttermyndoelwitte:
a) om ’n responsspan daar te stel (moderators
van al vier kerke, met sekundi) om brandpunte te
besoek indien nodig;
b) om goedkeuring vir die proses van al vier kerke
te verkry.

20.3.11 ’n Gesamentlike werkgroep word in die
lewe geroep wat besin oor ekonomiese en sosiale
sake wat die verskillende kerke raak.

Mediumtermyndoelwit: om die loodsprojek teen
September 2007 te voltooi.

20.3.12 ’n Gesamentlike en onafhanklike
trustfonds word geskep wat die hele proses kan
befonds en nie verdere druk op die sinodale
sisteme plaas nie.

Langtermyndoelwitte:
a) om sittings op alle plekke te voltooi waar daar
spanning is tussen die VGKSA, NGK en die
NGKA;
b) om ’n omvattende verslag oor die proses teen
die einde van 2008 (met ’n verlengingstydperk
indien nodig) te produseer.

20.3.13 Lede van die teologiese fakulteite word
so ver as moontlik by bogenoemde prosesse
betrek.

20.4 Versoening
20.4.1 ’n Proses word van stapel gestuur wat
gerig is op die versoening tussen vervreemde
lidmate, gemeentes of ander liggame van die NG
Kerk-familie. Die beoogde uitkomste is om ’n
versoeningsproses in alle areas binne die NG
Kerk-familie te koester. ’n Spesifieke fokus is al
die dispute wat ontstaan het tussen die NGKA en
VGKSA primêr in die Vrystaat en Phororo en die
persepsies van moontlike NG Kerk-betrokkenheid.

20.4.5 Die Gesamentlike Herenigingskommissie
(Achterbergh) sal verantwoordelikheid neem vir
die werk van die kommissie en sy Interimkomitee
sal gereelde verslae van die kommissie ontvang.

20.4.2 ’n Kommissie word benoem om die proses
te bestuur (Sien die volledige dokument vir
samestelling).
20.4.3 Die beoogde proses verloop soos volg:

20.4.7 Met spesiale verwysing na die kwessie
wat met die eiendomme in die Vrystaat en
Phororo verband hou, word die volgende reëling
getref:

Die proses sal afskop met ’n korttermynloodsprojek om die geloofwaardigheid van die
versoeningskommissie te bepaal en die formaat
van die kommissie se handelinge te verfyn.

Die NG Kerk in Afrika sal ’n dokument opstel gerig
aan die VGKSA oor die kwessie van waarheid en
geregtigheid. Dit sal ook aan die ander twee kerke
beskikbaar gestel word.

Die kommissie sal prioriteit verleen aan plekke
waar hofgedinge oor eiendom ingestel is.

’n Respons uit hierdie dokument sal tot mediasie
aanleiding gee sodat die huidige konflik oor
eiendomme op ’n regverdige manier bygelê kan
word.

20.4.6 Die voortgaande versoeningsproses moet
breed genoeg wees om ’n gesamentlike
benadering tot kwessies soos grondhervorming,
misdaad, armoede en sosio-ekonomiese
geregtigheid te bevorder.

Die kommissie kan ’n navorser (of ’n span)
kontrakteer om ’n gesamentlike geskiedenis oor
die vervreemding tussen die kerke te skryf (die
groter prentjie).

Die proses van eenheid en versoening, asook
waarheid en geregtigheid, moet gelyklopend met
die oorhoofse herenigingsproses wees.

Die kommissie kan ook ’n konsultant(e)
kontrakteer om met die proses behulpsaam te
wees.

20.5 AANBEVELING
20.5.1 Die Sinode formuleer haar eie
terugvoer aan die Algemene Sinode.
20.5.1 Die Sinode identifiseer die punte van
energie in die Oos-Kaap rondom kerkhereniging

Al vier kerke van die NG Kerk-familie sal by die
versoeningsproses betrokke wees, maar primêr
die NGK, NGKA en VGKSA..
Al drie kerkrade op ’n plek waar daar spanning of
’n geding aan die gang is, sal voorleggings maak
aan die versoeningskommissie wat hulle in staat
sal stel om na maniere vir versoening in daardie
plaaslike konteks te soek.
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onmisbare verbandsliggaam waar die
gemeente sy hulp gekry het. Die sinodes was
bloot net vergaderings sonder ‘n voortgaande
adres of kantoor. Die voortgang van die sinode
na die vergadering het gekom toe daar klem
geplaas is op die effektiwiteit van die kerk in
die moderne samelewing. (Sakelys OK Sinode
2002 bl 23)

DEEL 1
KERK-WEES IN VERBAND
1. ‘N VERBANDSKERK
1.1 Agtergrond
1.1.1 Vir Gereformeerdes is die plaaslike gemeente volledig kerk, maar dan in verband met
ander gemeentes. Geen plaaslike gemeente kan
ooit die volheid van die kerk van Christus uitdruk
nie, sodat verband altyd belangrik bly.

1..1.7 Gemeentes het behoefte aan die ondersteuning van die kerkverband in die uitvoering van
hul roeping. Die struktuur waardeur die kerkverband in die NG Kerk tot uitdrukking kom, is dié
van Ring, Sinode en Algemene Sinode soos dit
tydens die Hervorming ontwikkel het. (Lees gerus
die volledige hoofstuk oor die kerkverband in die
Sakelys van die Buitengewone Sinode OosKaapland 2002 bl 22v.)

1.1.2 Hierdie oortuiging is daarvoor verantwoordelik dat die Gereformeerde tradisie beskryf
word as een van die mees ekumeniese tradisies
in die kerkgeskiedenis. Gereformeerdes weet dat
ons slegs in betrekking met ander gemeentes,
uiteindelik die volle omvang van die liggaam van
Christus, volledig kerk kan wees.

1.2 Ondersteunende rol
1.2.1 Dit is oorwegings soos hierdie wat die NG
Kerk in Oos-Kaapland tot die formulering van die
rol van die kerkverband gebring het, soos
goedgekeur in 2002. Die Sinode funksioneer ter
ondersteuning van die roeping van Ringe en
Gemeentes. Die Ring begelei en rig die bediening
in ‘n bepaalde area.

1.1.3 Hierdie opvatting gaan terug op die Bybelse
hantering van die begrip ekklesia (kerk) in die
enkelvoud om ‘n gemeente op ‘n bepaalde plek
(bv Jerusalem, Korinte, Antiogië) of in ‘n bepaalde
streek, bv Judea of Samaria, aan te dui.
1.1.4 Kerke vind hul verband met mekaar dus in
Christus. In die Nuwe Testament was die kerk nog
in wording, sodat die struktuur in sy verbandsvorm
nog onontwikkel was. Soos wat die kerk gevestig
geraak het, word struktuur noodsaaklik. Die Bybel
gee egter baie min leiding oor hoe die struktuur
moet lyk.

1.3 Sinodale visie
1.3.1 Die volgende sinodale visie fokus ons
aandag op die roeping van die verband in die
Oos-Kaap:

1.1.5 Strukture moet gevolglik die missie van die
kerk dien. Strukture bestaan nie ter wille van
sigself nie, maar moet die kerk in staat stel om sy
roeping uit te voer. Ons roeping is deelname aan
God se missie / arbeid / sending in die wêreld. Die
kerk moet altyd verseker dat strukture nie ‘n
momentum van hul eie kry nie en Christus, sy
regering en sy roeping verduister nie.

GELOOFSVERBINTENIS
Ons glo aan een kerk as spieëlbeeld van ons
een God: Vader, Seun en Heilige Gees.
Daarom verbind ons ons aan eenheid onder
mekaar, in ons kerkfamilie en met ander
Christene oor die wêreld.
Ons glo aan `n heilige kerk wat deur wet en
belydenis `n ligdraer in die wêreld is.
Daarom verbind ons ons om as Geesvervulde
mense prakties aan die evangelie gestalte te gee.

1.1.6 Deur die geskiedenis het die kerkverband in
reformatoriese kerke ‘n sterk ondersteunende rol
vir plaaslike gemeentes gespeel. ‘n Voorbeeld is
die wyse waarop die klassis (ring) in die Nederlandse konteks gefunksioneer het, nadat
Kerkorde-artikels by die sinode van Emden (1571)
dit in die lewe geroep het:

Ons glo aan `n algemene kerk wat weens
Christus se koningskap oor tyd en ruimte
heen bestaan;
Daarom verbind ons ons om die boodskap van
Christus oor die wêreld heen te dra.

Kandidate tot die bediening is geëksamineer,
proefpreke is aangehoor en kandidate tot die
bediening toegelaat. Die klassis het vier keer
per jaar vergader, gemeentes besoek
(persoonlike visitasie) en probleme hanteer.
Die predikante van die klassis is in preekkringe
ingedeel sodat die bediening in elke gemeente
vlot kon verloop. Die klassis was die

Ons glo aan `n Christelike kerk wat as
barmhartigheidsgemeenskap in Christus
gesalf is;
Daarom verbind ons ons om met dade lief te hê
en blymoedige offers te bring.
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Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges
wat hulle gawes met vreugde tot nut van
mekaar gee;
Daarom verbind ons ons om na mekaar om te
sien en die ander se belang eerste te soek.

1.4.5 Die stelsel het ook die karakter van die
Sinodale Kommissie ingrypend verander. Dit
funksioneer nou as ‘n konferensie van ringe wat
geloofsonderskeiding vra wat die Here besig is
om te doen en visionêre leiding in hierdie opsig
verskaf.

1.3.2 Die sinode beskik oor vier werkswyses of
instrumente waarop hierdie verbintenis ‘n
werklikheid word:
● Visionêre leierskap
● Begeleiding
● Navorsing
● Strategiese bestuur

1.4 AANBEVELING
Die Sinode voer gesprek oor die NG Kerk in
Oos-Kaapland as verbandskerk. Wat is die
Here besig om te doen? Waar moet ons ons
aandag fokus? Waar kan ons ons sokkies
optrek?

1.3.3 Die Sinodale Kommissie aanvaar
verantwoordelikheid vir visionêre leierskap.

DEEL 2:
DIE PREDIKANT

1.3.4 Die Begeleidingsnetwerk bestaan uit ‘n
aantal netwerke wat saamgestel word op grond
van strategiese oorwegings. Hierdie netwerk
fokus op begeleiding en navorsing. Dit behels
funksies of aspekte wat aandag moet geniet ten
einde die roeping en verbintenis van die
kerkverband uit te leef. Die Begeleidingsnetwerk
word bestuur deur die Direkteur Begeleiding en
bestaan uit predikante en lidmate wat vir bepaalde
sake verantwoordelikheid neem

2. ARTIKEL 9
2.1 Die Algemene Sinode het Artikel 9 van die
Kerkorde, waarin die amp of bediening van die
bedienaar van die Woord omskryf word,
ingrypende gewysig
2.2 Die gewysigde Artikel 9 lees as volg
(Besluiteregister AS 2007 pt 21.2):

1.3.5 Strategiese bestuur word uitgevoer deur
veral die Direkteur Administrasie, die Deskundige
Lid vir Finansies, en die Sinodale Regskommissie.
Dit raak ‘n aantal ondersteunende bestuursfunksies onder leiding van die Sinodale
Kommissie.

ARTIKEL 9
9.1 Die fokus van die amp van die predikant is
die bediening van die Woord (in al sy gestaltes)
en van die sakramente, sowel as die toerusting
van gelowiges vir die deelname van die kerk aan
die werk van God in sy wêreld.

1.4 Netwerke

9.2 Die predikant is geroep om die Woord van
God te bestudeer, onderrig daarin te gee en dit
oral te verkondig; om die sakramente te bedien en
om saam met en vir die gemeente te bid en 'n
navolger van Christus te wees op so 'n manier dat
ander hom / haar kan navolg.

1.4.1 Gegewe die sinode se wyse van
funksionering is predikante en lidmate wat hul
gawes aanwend tot nut van die kerkverband ‘n
wesenlike komponent waarsonder die sinode nie
kan funksioneer nie.
1.4.2 Vanweë ‘n gebrek aan kapasiteit het die
inskakeling van predikant volgens gawe en
belangstelling nie altyd optimaal gefunksioneer
nie. Dit is een van die belangrikste redes waarom
die SK oorgegaan het tot die vul van die PSD-pos
van die sinode, nou in die vorm van ‘n Direkteur
Begeleiding.

9.3 Die amp van die predikant funksioneer binne
ŉ gemeente of as deel van dienswerk van die
kerkverband in die wêreld.
9.4 In gemeentes aanvaar die predikant veral
verantwoordelikheid vir die prediking en die
bediening van die sakramente. Die predikant is,
saam met die ander ampte, verantwoordelik vir:
● die diens van die gebede,
● eredienste,
● onderrig en toerusting,
● opbou van die gemeente,
● die gemeente se dienswerk in die wêreld,
● leiding en organisering van die gemeente,
● uitoefening van Christelike liefde en tug,
● pastorale versorging.

1.4.3 Gevolglik is daar ook by hierdie sinode
geleentheid vir predikante en lidmate om hul
opleiding, gawes en belangstelling aan te meld.
Ons vertrou dat dit baie meer optimaal in die
nuwe fase van ons funksionering (Direkteur
Begeleiding) aangewend sal kan word.
1.4.4 Ringe en Ringskommissies is ‘n
onontbeerlike komponent van die verband se
funksionering. Ten opsigte van die bemagtiging
van lidmate word elke Ring as ‘n teologiese
sentrum van opleiding gesien. Elke ringskriba
verteenwoordig ‘n sinodale streekkantoor. Elke
ringsvoorsitter is ‘n visionêre leier.

Kerkrade onderskei, saam met die predikant, oor
die wyse waarop dié roeping en
verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde
begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ŉ
diensooreenkoms.
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in gevalle waar dit nie gaan om ’n permanente
pos nie maar om die gemeente se bedieningsbehoeftes..

9.5 Die predikant neem ook deel aan die
gesamentlike bediening van die kerkverband in
die onderskeie kerklike vergaderinge en
ekumeniese verhoudings.

11b2 ’n Emeritus, ouer as 65 jaar maar jonger as
70 jaar, kan met die goedkeuring van die ring, vir
’n bepaalde termyn en ŉ bepaalde taak beroep
word.

9.6 As deel van die dienswerk van die
kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband
reëlings oor wyses waarop die predikant
deelneem aan die werk wat God in Christus deur
sy Gees in die wêreld doen.

11b3 Die termynbepaalde pos word geskep met
approbasie/goedkeuring van die
Ring/Ringskommissie wat die meriete daarvan
moet oorweeg.

2.3 In die nuwe formulering word meer ruimte
geskep vir deelname aan die kerk se dienswerk in
die wêreld en ‘n gemeenskaplike verantwoordelikheid - saam met die ander ampte - vir leiding in
gemeente. Kerkrade ontvang ook meer ruimte om
te onderskei oor watter gawes ‘n leraar/s beskik,
en die bediening daarvolgens in te rig.

11b4 Aan die einde van die termyn behou so ’n
persoon die bevoegdheid wat hy/sy gehad het
voor hy/sy in die pos bevestig is.
3.4 AANBEVELING
Die gewysigde Artikel 11 word onder kerkrade
se aandag gebring.

2.1.4 AANBEVELING
Kerkrade se aandag word op die gewysigde
Artikel 9 gevestig.

4. A-Z HANDLEIDING VIR
PREDIKANTE

3. ARTIKEL 11
3.1 Die wysiging van Artikel 11 van die Kerkorde
het veral in ons sinode implikasies vir die
kontraktering van emeriti.

4.1 Fasette van die Handleiding

3.2 Die Algemene Sinode het die Algemene
Taakspan Regte (ATR) ook versoek om ‘n
reglement vir termyn- en taakbepaalde poste voor
te berei (Besluiteregister AS 2007 pt 21.13),

Die A-Z Handleiding fokus op die kernbelangrikheid van predikante binne die missionêre
verstaan van die kerk waarbinne predikante hulle
roeping vervul. Die dokument bestaan uit 11
onderafdelings of hoofstukke:

4.1.1 Hoofstukke

3.3 Die gewysigde Artikel 11 lees as volg
(Besluiteregister AS 2007 pt 21.3):

1. Ons Gereformeerde Ampsbeskounig / -Begrip
2. Roeping
3. Werwing
4. Aanmelding en Keuring
5. Teologiese Opleiding en Begeleiding
6. Ordening
7. Verkryging, Behoud, Verlies en Herstel van
Bevoegdheid
8. Behoud van Bedieningsvaardigheid
9. Diensverhoudinge
10. Mobiliteit
11. Emeritaat

ARTIKEL 11
11.1. Predikante kan die kerkdiens slegs om
ernstige en gewigtige redes verlaat. Hulle hou op
om predikant te wees indien hulle hul gemeente of
werkkring in die kerkverband verlaat om ’n ander
betrekking te aanvaar. Hulle kan egter vooraf van
die ATR verlof ontvang om hulle bevoegdheid as
proponent te behou.
11.2. Sodanige behoud van die bevoegdheid kan
alleen verleen word indien die betrekking wat
hulle aanvaar, ’n geestelike karakter dra wat
regstreeks met die verkondiging van die Woord in
verband staan en ten bate van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk geag word.

4.1.2 Hoofstuk 6 terugverwys
4.1.2.1 Die A-Z beleid is goedgekeur, met
uitsondering van Hoofstuk 6 wat terugverwys is
(Besluiteregister AS 2007 pt 21.14):
HOOFSTUK 6

11.3. Indien daar ander gewigtige redes is, kan
sodanige behoud van die bevoegdheid alleen
verleen word indien die ATR, op grond van
aanbevelings van die kerkraad en die ring,
1
oordeel dat daar genoegsame bona fide redes is
2
om ŉ ander betrekking te aanvaar.

1. Die Algemene Sinode neem kennis dat in die
bespreking van hoofstuk 6 van die Predikante A-Z
Agtergrond, die verslag oor Ekklesiologie (Agenda
44-56) in berekening gebring moet word.
2. Die Algemene Sinode neem ook kennis dat in
die bespreking van hoofstuk 6, die sake ter sprake
omvattende ekklesiologiese en daarom ook
diepgrypende kerkordelike implikasies het.

Besluit by Artikel 11
11b1 Dit staan kerkrade vry om predikante vir ’n
bepaalde termyn en vir ’n bepaalde taak te beroep
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3. Die Algemene Sinode besluit dat hoofstuk 6
van die Predikante A-Z: Beleidsagtergrond saam
met die verslag oor Ekklesiologie vir verdere
studie na ADGO en die ATR verwys word.

2.4 Die Algemene Sinode versoek sinodes om vir
hierdie byeenkoms een persoon aan te wys wat
saam met die Algemene Sinode se taakgroepe vir
Predikantebelange, Bybelmedia, ADGO, VTOForum en die saakgelastigdes van sinodes hierdie
besinning te doen.

4. Die Algemene Sinode besluit dat die saak ook
via die ASM met die NG Kerk-familie en die kerke
binne die TKR bespreek word.

2.5 Die Algemene Sinode suggereer die volgende weg nadat voorafgaande plaasgevind het:

4.1.3 Verwagte uitkomste

2.5.1 Die saamstel van sinodale taakspanne wat
leiding kan neem om die beleid na ringe en
gemeentes deur te voer.

4.1.3.1 Besluiteregister 21:15 lees as volg:

2.5.2 Padberade deur die sinodale leierskap
(soos deur sinodes besluit)

1. Die Algemene Sinode keur die A-Z
Handleiding en Beleid goed met inagneming die
besluit tov hoofstuk 6.

2.5.3 Ringswerkswinkels wat kan saamval met
die padberade

2. Die Algemene Sinode keur die aanbevelings
tov die inwerkingstelling/ strategie van die A-Z in
Afdeling C goed:

2.5.4 Aandag aan die opleiding van en voorligting
aan Diensverhoudingkommissies

1. MOONTLIKHEDE EN UITKOMSTE VAN DIE
INWERKINGSTELLING VAN DIE BELEID

4.1.4 Behoud van Bedieningsvaardigheid

Die volgende word as moontlike medium- en
langer-termyn uitkomste en voordele aanvaar:

4.1.4.1 Een van die belangrikste implikasies van
die beleid vir predikante, gemeentes, ringe en die
sinode is Hoofstuk 8 wat handel oor die behoud
van wat “bedieningsvaardigheid” genoem word.
Hier is die teks van Hoofstuk 8:

1.1 Die beleid kan roepingsherstel dien.
1.2 Dit kan lei tot meer effektiewe bediening.
1.3 Dit kan bedieningsvreugde dien en onderhou.
1.4 Dit kan teologiese refleksie herstel en
bevorder

8. BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID

1.5 Dit kan die gehalte van dominees net nog
meer verbeter en dien

8.1.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO),
teologiese en ander toepaslike opleiding is vir die
behoud van bevoegdheid en bedieningsvaardigheid verpligtend en afdwingbaar31.

8.1 ALGEMEEN

1.6 Dit kan korporatiewe eienaarskap vir die
bediening deur die predikante korps bevorder

8.1.2 Self- en onderlinge sorg is basiese waardes
in die behoud van bedieningsvaardigheid.

1.7 Dit kan onderlinge ondersteuning bevorder
1.8 Dit kan die verdieping en verbreding van
teologiese denke in die NG kerk bevorder

8.1.3 Lewenslange leer en ontwikkeling is basiese
voorwaardes vir lewens- en bedieningsvreugde.

1.9 Dit kan dinamiese, gemeenskapsgerigte
gemeentes vorm en bemagtig

8.2 ROL VAN DIE PREDIKANT
8.2.1 Die predikant is verantwoordelik vir selfsorg
en samewerking met die kerkverband in belang
van goeie voortgesette bedieningsontwikkeling en
persoonsontwikkeling.

1.10 Dit kan gemeentes blootstel aan mense in
teologiese opleiding
2. STRATEGIE
2.1 Die Algemene Sinode erken en bevestig dat
die beleid slegs kan slaag wanneer sinodes, ringe
en gemeentes eienaarskap vir die
inwerkingstelling aanvaar.

8.2.2 Met selfsorg word die hele spektrum van
menswees bedoel en word predikante
aangemoedig om aan die volgende sake aandag
te gee:
8.2.2.1 geestelike welsyn
8.2.2.2 liggaamlike welsyn
8.2.2.3 psigiese welsyn
8.2.2.4 sosiale welsyn
8.2.2.5 materiële welsyn

2.2 Die Algemene Sinode bevestig dat hierdie
beleid slegs deur ŉ proses van oorlegpleging met
alle rolspelers in werking gestel kan en sal word.
2.3 Die Algemene Sinode versoek die A-Z
Taakgroep om alle belangegroepe saam te roep
(2.3) ten einde saam na te dink oor die beste
wyse van die inwerkingstelling in die NG Kerk met
besondere verwysing na die befondsing in gevalle
waar plaaslike gemeentes nie self tot sodanige
opleiding kan bydra nie.

8.2.3 Van elke leraar word verwag om in ’n
mentorverhouding met ’n kollega te staan.
8.2.4 Van predikante aan die begin van hul
bediening word vereis om vir ten minste twee jaar
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saam te werk met ’n mentor wat die program van
die Algemene Sinode volg.

8.6.2 reël die akkreditering van voortgesette
bedieningsontwikkeling en voortgesette teologiese
opleiding in belang van die behoud van
vaardigheid en bevoegdheid;

8.2.5 Selfstudie is deel van die persoonlike
selfsorg in die lewe van ’n predikant.

8.6.3 bepaal die beleid rakende
mentorprogramme;

8.3 ROL VAN DIE GEMEENTE
Die gemeente:

8.6.4 bepaal die aantal krediete (akademies en
professioneel) wat predikante moet verwerf.

8.3.1 vereis van die predikant om aan
voortgesette bedieningsgontwikkeling (VBO) en
teologiese opleiding deel te neem.

4.1.5 Infasering en wysiginge aan die
Kerkorde

8.3.2 stel die predikant in staat om aan VBO deel
te neem deur daarvoor te begroot.

x.1.5.1 Die volgende wysiginge dui op die impak
wat die A-Z Handleiding op die funksionering van
die predikante-amp in die kerk sal hê
(Besluiteregister AS 2--7 pt 21.16):

8.3.3 neem verantwoordelikheid om deel te neem
aan die emosioneel-geestelike versorging van die
predikant.
8.3.4 moedig die predikant (en veral in die geval
van ’n beginnende predikant) aan om by die
mentorprogram van die betrokke sinode in te
skakel en begroot vir die uitgawes hieraan
verbonde.

KERKORDELIKE IMPLIKASIES
1. Die Algemene Sinode besluit dat geen
Kerkorde-wysiginge as gevolg van die
aanvaarding van die A-Z Beleid op hierdie
stadium aangebring word nie, maar dat die
periode tot by die volgende vergadering van die
Algemene Sinode sal dien as infaseringstydperk.
Die ATR sal die volgende Algemene Sinode
bedien met voorstelle vir Kerkordewysiginge.

8.3.5 hou, saam met die ring, toesig oor die leer
en lewenswandel van die predikant.
8.4 ROL VAN DIE RING
Die ring
8.4.1 tree motiverend, koördinerend en toesighoudend op ten opsigte van Voortgesette
Bedieningsontwikkeling (VBO), die mentorprogram en die implikasies daarvan vir die
bedieningsbevoegdheid en bedieningsvaardigheid.

2. Die Algemene Sinode neem kennis dat die
aanvaarding van die A-Z beleid die volgende
moontlike Kerkordelike implikasies inhou:
a KO Art.3 met die oog op Beleid punt 1.3
b KO Art.5 met die oog op Beleid punt 2, 4.5
c KO Art.6 met die oog op Beleid punt 8.1.1
d KO Art.7 met die oog op Beleid punt 10
e KO Art.8 met die oog op Beleid punt 11
f KO Art.9 met die oog op Beleid punt 1.4
g KO Art.10 in die lig van die missionêre
ekklesiologie (Sien ook Regl.3-1.3; Funksionele
besluit 16)
h KO Art.11 met die oog op Beleid punt 7
i KO Art.12 met die oog op Beleid punt 7.3, 9
j KO Art.13 met die oog op Beleid punt 5, 8
k KO Art.14 met die oog op Beleid punt 11
l KO Regl.3 (die A-Z Beleid kan met aanvulling
uit die bestaande Regl.3 hierdie reglement
vervang. Die plek van die ring na ordening tot by
die beroeping van die predikant moet kerkordelik
verreken word)
m KO Regl.12 & 19 (Jeugwerkers & Tentmakers
– hang saam met die ontwikkeling van die
ampsbegrip)
n KO Regl.14 (Opleiding & Legitimasie – in die lig
van Beleid punte 5 en 6),
o KO Regl.20 (AKTO – in die lig van Beleid punt
4.5)
p KO Regl.25 (Diensverhoudinge – in die lig van
Beleid punt 9)
q KO Regl.27 (AKPB – in die lig van Beleid punte
7,8)

8.4.2 sorg dat die beleid/voorskrifte van die
Algemene Sinode aangaande Voortgesette
Bedieningsontwikkeling (VBO) en die mentorprogram uitgevoer word.
8.4.3 hanteer opsig oor die bedieningsbevoegdheid van die predikant volgens die Kerkorde.
8.5 ROL VAN DIE SINODE
Die sinode:
8.5.1 bied logistieke- en ander steun aan
Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) en
Voortgesette Teologiese Opleidingsinstansies en
mentorprogramme.
8.5.2 help met die bepaling van behoeftes en die
ontwikkeling van materiaal/kursusse binne die
Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) program.
8.6 ROL VAN DIE ALGEMENE SINODE
Die Algemene Sinode:
8.6.1 bepaal, saam met bestaande Voortgesette
Bedieningsontwikkeling (VBO) en Voortgesette
Teologiese Opleidingsinstansies (VTO) instansies, die inhoude van voortgesette
bedieninsontwikkeling;
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4.2 Implikasies

DEEL 3:
GEMEENTES

4.2.1 Dit is duidelik dat die A-Z Handleiding
daadwerklike en heilsame implikasies vir die
predikant en die kerkverband het.

7. ‘N ANTIEKE TOEKOMS

4.2.2 AANBEVELING
4.2.2.1 Die Sinode voer gesprek in
kleingroepe oor die betekenis van die A-Z
Handleiding vir die behoud van
bedieningsvaardigheid vir predikante in die
Oos-Kaap.
4.2.2.2 Die Sinode versoek die SK om
deurlopend aandag te gee aan sinvolle
voortgesette bedienings-ontwikkeling in die
NG Kerk in Oos-Kaapland.
4.2.2.3 Die Sinode bring die vereistes van die
A-Z Handleiding rondom Voortgesette
Bedieningsvaardigheid onder kerkrade se
aandag en versoek hul heelhartige
samewerking.

7.1 Die oortuiging groei tans sterk in die NG Kerk
dat gemeentes nie ter wille van hulself bestaan
nie, maar om diensbaar te wees aan die missie of
arbeid van God in die wêreld.
7.2 Hierdie oortuiging het te doen met die
gemarginaliseerde posisie waarin óók die NG
Kerk haarself in die samelewing bevind. Sedert
die 1950’s bevind kerke regdeur die Westerse
wêreld hulself uitgerangeer na die rand van die
samelewing – sonder veel mag en invloed. Dit is
traumaties vir die kerk wat vir meer as 1,500 jaar
in die Westerse wêreld in die sentrum van mag in
die samelewing funksioneer het.
7.3 In Suid-Afrika het die magsverlies van die
kerk op ‘n baie gekonsentreerde manier die kerk
sedert 1994 getref.

5. KERKLIKE TRIBUNALE

7.4 Die volgende skematiese voorstellings
beeld die skuif in die kerk se posisie uit:

5.1 Dit is belangrik om nou reeds kennis te neem
van die gesprek oor kerklike tribunale en besluite
wat die Algemene Sinode daaroor geneem het.
5.2 Kerklike tribunale word op hierdie sakelys
onder die Verslag van die Sinodale
Regskommissie hanteer.
5.3 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

6. SINODALE WERKSWINKELS
6.1 Oor die afgelope dekade tel sinodale
werkswinkels sekerlik onder die mees geseënde
ondernemings van die NG Kerk in Oos-Kaapland.
6.2 In die strategiese besinning van die SK blyk
al hoe meer hoe ‘n daadwerklike behoefte daar
onder leraars aan geestelike gemeenskap en
vorming bestaan.
6.3 Die noodsaak van voortgesette bedieningsontwikkeling sluit ook die broodnodige komponent
van saam-wees in. Die sinodale werkswinkels sal
beide as VBO en as communitas-geleenthede ‘n
steeds belangriker item op ons sinodale agenda
word.

Vraag: Beskryf die rol van die kerk in hierdie
samelewing

6.4 AANBEVELING
Die Sinode versoek kerkrade om hul leraars na
die jaarlikse sinodale werkswinkels te stuur,
die toepaslike koste te dra, spesiale verlof
daarvoor toe te ken en terugvoer oor die
werkswinkels te ontvang.
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In die stad:

7.7 In ‘n gemarginaliseerde posisie word die
oorsteek van grense na die sendingveld, wat nou
tot by die kerk gekom het, dringend noodsaaklik.
‘n Paar herders, wat op instandhouding fokus,
rook nou nie meer die pyp nie. In hierdie konteks
moet elke lidmaat verantwoordelikheid neem om
uit te reik in die Here se Naam, verhoudinge te
bou en mense te nooi. Lidmate se kennis,
vaardighede, houding en gesindheid, asook die
geïnstitusionaliseerde gebruike in die kerk moet
nou gerig word op die inskakel van vreemdelinge
by die volk van God.
7.8 Hierdie werklikheid word beskryf as die
missionêre toekoms van die kerk.

8. ‘N POST-CHRISTELIKE TOEKOMS
8.1 Die term Christendom verwys na die era waar
die kerk in die sentrum van mag in die samelewing was. Dit strek in die Weste van ongeveer
400 n.C. (die periode toe die kerk staatskerk
geword het) tot die tweede helfte van die 20ste
eeu.

Op die platteland:

8.2 Die fundamentele Christendom-aanname is
dat die samelewing / kultuur Christelik is, dat die
kerklike bediening uit die geestelike versorging
van hierdie lidmate bestaan. Die bediening fokus
op doop, huwelik, begrafnis, prediking (wat sterk
moreel vormend is) en versorging.
8.3 In baie kontekste is die Christendom-era
onherroeplik verby. Die kerk is nie meer in die
sentrum van mag nie en die heersende kultuur is
nie Christelik nie. Mense wantrou groot instellings,
waaronder die institutêre kerk. Die Bybelse
verhaal / boodskap is nie langer bekend nie, daar
is trauma en ontworteling in mense se lewens, en
hulle beleef dat die kerk hulle beskaam en
beoordeel (“julle is nie goed genoeg nie”). In so ‘n
situasie wil die kerk maklik net dit wat altyd
gedoen is, beter doen. Beter prediking, sang,
musiek, huisbesoek, meer warmte. Dit is nie die
oplossing nie.

Vraag: Beskryf die rol van die kerk in hierdie
samelewing.

8.4 Die vraag is hoe die kerk in so ‘n konteks
‘n lewende getuie van Jesus Christus kan
wees.

7.5 Die word al hoe meer duidelik dat die kerk
haarself weer in die posisie bevind van die vroeë
kerk toe die Christene nie in die sentrum van mag
in die samelewing was nie. Daarom word gesê dat
die kerk ‘n antieke toekoms het.

8.5 AANBEVELING
Die sinode bespreek die post-Christendom,
missionêre konteks van die kerk.

7.6 ‘n Kerk in die sentrum van mag in die
samelewing verloor die vaardigheid om uit te reik,
verhoudinge met mense te bou, en invloed vir
Christus uit te oefen. Dit is immers nie nodig nie:
reg deur die samelewing is daar konsensus dat
die kerk belangrik is en dat mens deel moet wees
daarvan. So ‘n kerk het bloot herders nodig wat
die Christelike samelewing bedien en in stand
hou. Apostoliese leierskap, wat die kerk oor
grense na nuwe terreine help lei, kom nie sterk
voor nie.

9. KLEIN GEMEENTES
9.1 Die Algemene Sinode is sedert 2002 besig
met nadenke oor klein gemeentes.
9.2 Hierdie gemeentes het ook oor die afgelope
twee jaar die aandag van die Sinodale Kommissie
geniet - vandaar die program om lidmate op te lei
om bedieningshulp te verleen (sien die Verslag
van die SK in hierdie sakelys).
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9.3 Die volgende verslag het by die Algemene
Sinode 2007 gedien (Deel 1 van die Agenda, bl
316vv):

3.1 ’n Werklikheidsgetroue omskrywing
van die huidige stand van klein gemeentes
in die NG Kerk
Omvattende empiriese en statistiese navorsing
behoort gedoen te word om ’n volledige en
betroubare prentjie van die gegewenhede van
klein gemeentes in die NG Kerk te kry asook die
problematiek daaraan verbonde, sodat nie op
blote aannames en geprojekteerde afleidings
gewerk word nie. Sodanige ondersoek behoort
onder andere in te sluit:

KLEIN GEMEENTES

1. Opdrag
[AS 2002, BR 8.11; AS 2004, Deel II, p 106, §
A.7: 4.2 en Deel IV, p 370, § A.7: 4.2]
AS 2002, BR 8.11: Die Algemene Sinode dra dit
aan die AKG op om ’n studie te maak van die
omstandighede, behoeftes en probleme in klein
gemeentes en die Sinode met ’n verslag en
aanbevelings te dien.

1. Sosiale formasie.
2. Ekonomiese werklikhede.
3. Demografiese tendense en verskuiwings.
4. Teologiese identiteitsoeke (operasionele
ekklesiologie van klein gemeentes).
5. Leierskapbelewenisse en -ervarings.
6. Selfverstaan en belewenis binne die
kerkverband.

AS 2004, p 370: Die opdrag word herhaal.

2. ’n Noodkreet in ons midde
2.1 Volgens Kerkspieël 2004 is 27,4% (325) van
alle gemeentes in die NG Kerk klein plattelandse
gemeentes. In die VGK is die persentasie heel
moontlik baie groter.

3.2 Ekklesiologiese vertrekpunte binne ’n
gereformeerde raamwerk
In ’n taal wat vir lidmate verstaanbaar is, moet kort
maar duidelike teologiese en ekklesiologiese
vertrekpunte daar gestel word wat klein
gemeentes kan help om hulle gemeentewees
asook hulle roeping binne hulle eie konteks beter
te verstaan. Die vertrekpunte moet ook kan dien
as maatstawwe waaraan hulle hulleself kan meet
en waarvolgens hulle hulle bediening kan inrig.

2.2 Hierdie gemeentes beleef dikwels dat hulle in
die navorsing oor gemeentes en die breëre
bedieninge van die kerk misgekyk word omdat
hulle ’n minderheidsgroep binne die kerk is.
2.3 Ongelukkig is hierdie belewenis nie ver van
die waarheid af nie. As gevolg van hulle
kontekstuele situasie word hierdie klein
gemeentes gekonfronteer met probleme en
realiteite wat ryker en groter gemeentes skaars
aan dink. Kwynende getalle, finansiële tekorte en
groot afstande is besig om baie van hierdie
gemeentes ’n krisisbestaan te laat voer.

3.3 Identiteitsvormende dinamikas
Saam met die teologiese en ekklesiologiese
vertrekpunte wat die klein gemeentes moet help
om weer opnuut hulle eie identiteit as kerk van
Christus te ontdek, moet hulle ook gehelp word
met die ander dinamikas wat ’n rol speel in hulle
eie identiteitsvorming. Dit sluit onder meer in:

2.4 Omdat die stryd om oorlewing vir baie van
hierdie gemeentes die oorheersende saak op
hulle agenda geword het, kan dit nie anders as
dat baie van hulle in die proses disfunksionele
gemeentes begin word nie. Deel hiervan is dat
hierdie gemeentes ’n baie swak selfbeeld het,
hulle roeping prysgegee het, hoop vir die toekoms
verloor het en beleef dat die kerkverband nie
regtig meer omgee wat van hulle word nie.

1. Beïnvloedende waardesisteme en operasionele
waardes.
2. Gewoontes, gedragspatrone en praktyke van
geloofsgemeenskap.
3. Generasies.
4. Ras (Die demografiese veranderinge
veroorsaak dat die getalle van klein gemeentes
drasties afneem. Die blanke Afrikaners raak
minder en die van ander bevolkingsgroepe neem
toe. Met die nodige sensitiwiteit maar ook
dringendheid sal daar ’n gesprek en besinning
aan die gang gesit moet word sodat gemeentes
anders kan begin dink oor ras en lidmaatskap.)

2.5 Vanuit die klein plattelandse gemeentes in ons
kerk gaan daar ’n noodkreet uit na ons kerk. Die
geloofwaardigheid van ons getuienis na buite, ons
betrokkenheid by die breër Suider-Afrikaanse
samelewing en ons poging tot kerkeenheid kom in
die gedrang as ons die noodkreet in ons eie
midde nie hoor en ernstig opneem nie.

3.4 Kultuur

3. Voorgestelde werkswyse en
benadering

Elke gemeente ontwikkel met verloop van tyd ’n
eie kultuur. Klein gemeentes moet gehelp word
om hulle eie kultuur te verstaan en te weet wat die
dinge is wat ’n rol gespeel het in hulle bestaande
kultuur en hoe hulle ’n nuwe kultuur kan skep.
Aandag moet onder andere gegee word aan:

’n Omvattende en indringende navorsingsprojek
moet so spoedig doenlik gelanseer word, waarin
ten minste die volgende ses terreine
prioriteitsaandag sal ontvang, naamlik:
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9.5.2 Die Sinode neem kennis dat die
Direkteur Begeleiding via GDN betrokke is by
die ondersoek na klein gemeentes.
9.5.3 Die Sinode roep alle gemeentes op tot
voorbidding vir die posisie en eiesoortige
behoeftes van klein gemeentes. Die sinode is
oortuig dat gemeentes nie moet fokus op
oorlewing nie, maar hulself moet oopstel om
te vra hoe God deur hulle na die gemeenskap
wil uitreik om Sy genesing en herstel te bring.

1. leierskapspatrone.
2. assosiatiewe verbande.
3. gemeenskapsinteraksie en -invloede.
4. konflikpatrone.
5. die gemeente se eie geskiedenis/ tradisie,
verhale en gebruike.
6. geestelike onderskeidings- en
begeleidingsprosesse.

3.5 Prosesse / Bedieningsvoorstelle
In die lig en na aanleiding van bogenoemde vier
terreine kan dan gewaag word om prosesse en
bedieningsvoorstelle op die tafel te sit wat klein
gemeentes op ’n konkrete wyse kan help met die
unieke aard van hulle eie bedieninge en die uitleef
van hulle roeping binne hulle eie konteks.

10. AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE
VAN ANDER KERKE
10.1 Die Algemene Sinode het in 2004 opdrag
gee dat die feit dat lidmate die bedieningstyl van
ander kerke aantreklik vind, ondersoek moet
word.

3.6 Verband
Die rol wat die verband kan speel om klein
gemeentes te ondersteun, bemagtig en te begelei
moet ondersoek en herbesin word. Indien nodig
sal daar ook gekyk moet word na kerkordelike
aanpassings.

10.2 Die sleutel-aannames van die verslag is die
volgende:
● “Die hipotese waarmee ons werk, is dat as
die NG Kerk sy identiteit in die Drie-enige God
kan herontdek deur ’n proses van onderskeiding waarin daar erns gemaak word met
die nood van mens en wêreld, die proses van
reformasie onder roepingsgedrewe leierskap
natuurlik sal volg.”

4. Bronne
Die volgende bronne kan tot hulp wees as die
vertrekpunt van so ’n navorsingsprojek vir die
verstaan van die funksionering en bediening van
klein gemeentes:

● “Jy sien in talle gevalle dat sekere gemeentes groei en ander kwyn en die migrasie uit die
een na die ander gemeente het grotendeels
met styl en leierskap(styl) te doen.”

Burt, S.E, et al. Raising small church esteem.
Farris, L.W. Dynamics of small town ministry.
Hassinger, et al. The rural Church – Learning from
three decades of change.
Pappas, A.G. Entering the world of the small
church.
Robinson, A.B. Transforming Congregational
Culture.
South African Christian Handbook.

10.3 Die volledige teks van die verslag is as
volg:

AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE VAN
ANDER KERKE
1. Opdrag en Werkswyse

9.4 In die lig van hierdie verslag het die
Algemene Sinode die volgende besluit geneem:

[AS 2004, Deel II, p 103-104, § A.7: 2.3 en Deel
IV, p 369, § A.7: 2.3.4]. Die Algemene Sinode gee
opdrag aan die Diensgroep vir Gemeente-enBedieninge om ondersoek in te stel na die
verskynsel wat in gemeenskappe voorkom dat
lidmate van NG-gemeentes bedieningstyle in
ander kerke aantreklik vind. Die volgende
uitkomste moet verreken word:
(1) Die fenomenologie agter die verskynsel.
(2) Hoe moet gemeentes daarop reageer?
(3) Watter behoeftes van lidmate moet erken
word?
(4) Wat kan die NG Kerk doen om self hierdie
behoeftes aan te spreek?

Besluit: Klein Gemeentes:
Die Algemene Sinode beveel aan dat die saak
van klein gemeentes verwys word na die ADGO
en GDN om die nodige navorsing te doen en met
behulp van sinodale gebiede waar baie klein
gemeentes voorkom, te werk aan prosesse en
bedieningsvoorstelle wat klein gemeentes op ’n
konkrete wyse kan help. Die NG Kerk-familie
moet so ver moontlik ook hierby betrek word.

Weens gebrek aan kapasiteit is prof Jurgens
Hendriks van die Departement Praktiese Teologie
aan die US gevra om `n kort verslag in die
verband op te stel.

9.5 AANBEVELING
9.5.1 Die Sinode bring die saak van klein
gemeentes onder kerkrade se aandag en vra
die samewerking van alle kerkrade ten opsigte
van ondersoeke en navorsing wat gedoen mag
word.

105

A5: Begeleiding – Saam in die Here se Diens

2. Inleiding

4. Die teologiese en prakties-teologiese
verklaring

2.1 Die vraag word redelik oorsigtelik behandel
met verwysing na sleutelbronne waar die saak in
veel meer detail behandel word. In die Praktiese
Teologie is dit een van die mees bekende
verskynsels wat in detail bestudeer en beskryf is.

4.1 Die teologiese en prakties-teologiese verklaring van die verskynsel, is algemeen bekend. Die
werk van die Gospel and Our Culture Network
(GOCN) werkgroepe in al die kontinente (dit is
alles op die internet beskikbaar) dokumenteer die
proses baie volledig.

2.2 Kom ons sê die basiese probleem is dat die
NG Kerk se gemeentes (en dit is waar van al die
gevestigde denominasies) fisies ervaar dat hulle
lidmate aan ander denominasies (in die geval is
dit gewoonlik meer “moderne kerke” waar daar
meer klem op ervaring is) afstaan of dat lidmate
kerklos raak. Die ideaal of doelstelling is om die
verskynsel te verstaan en om in terme van ons eie
NG Kerk identiteit te reformeer dat bedieningstyle
sodanig onder leiding van die Woord en Gees
ontwikkel dat lidmate van alle ouderdomsgroepe
in die gemeente en kerk ’n geloofs-Ieefruimte, ’n
basis vir hulle roeping en bediening, bly
ondervind.

4.2 Sien die epogmakende en hoogs
aangeskrewe trilogie van die sosioloog Manuel
Castells om die verskynsel wat die kerk in die
vorm van bogenoemde vraagstelling formuleer, te
verduidelik. [Die trilogie van Manuel Castells:
Castells, M. 1996. The rise of the Network
Society: The information age: economy, society
and culture, Volume I. Oxford: Blackwell; Castells,
M. 2003. The power of identity. The information
age: economy, society and culture, Volume II. 2nd
ed. Oxford: Blackwell; Castells, M. 2000. End of
Millennium. The information age: economy,
society and culture, Volume III. 2nd Ed. Oxford:
Blackwell.]

2.3 Die hipotese waarmee ons werk, is dat as die
NG Kerk sy identiteit in die Drie-enige God kan
herontdek deur ’n proses van onderskeiding
waarin daar erns gemaak word met die nood van
mens en wêreld, die proses van reformasie onder
roepingsgedrewe leierskap natuurlik sal volg.

4.3 Daar is konsensus dat ons wêreld tans deur 'n
baie groot paradigmaverskuiwing beweeg. Wat
die kerk betref is dit die grootste skuif sedert die
koms van Christus. In Castells se terminologie
beweeg ons uit die industrialisasie-era na die
inligtings-era waarin die tegnologie en globalisasie
die wêreld tot ’n “global village” verander het en
waarin informasie in die vorm van die internet- en
massakommunikasiemedia tot die grootste enkele
kultuurverandering nog in die bestaan van die
wêreld aanleiding gee. Mag (die Duitse Macht) het
verskuif van fisiese mag na die mag van inligting
(Macht to Mind) en die gevolg is dat die identiteit
van mense en gemeenskappe verander. Dit het
alles te doen met die vraagstelling op die tafel en
kan in groter detail uiteengesit word waar en
wanneer nodig. Dit hou, terloops, verband met die
gay-debat wat tans in die NG Kerk woed.

3. Fenomenologiese gegewens
3.1 Navorsing wat die kwyn en groei-patrone van
al die kerke in Suid-Afrika uiteensit is redelik
volledig gedokumenteer en beskryf in die South
African Christian Handbook 2005-2006 se eerste
sewe hoofstukke.
3.2 Die feit dat die NG Kerk en ander gevestigde
kerke hulle markaandeel oor die laaste 20 jaar
sistematies aan die verloor is en dat jonger kerke
onder jonger leierskap die aandeel “oorneem” is ’n
voldonge feit. By die Eenheid vir Godsdiens en
Ontwikkelingsnavorsing is talle gevallestudies om
dit ook op plaaslike vlak aan te toon. Daar was,
byvoorbeeld, ’n analise van die NH Kerk wat
aantoon hoe die kerk verklein en verouder. Deur
eenvoudig na die ouderdomsverspreiding van
lidmate te kyk, kan jy duidelik sien hoe die kerk ’n
oumenskerk word. Mens kan ook individuele
plaaslike situasies neem en statisties die kerklike
migrasie prosesse aantoon.

5. Hoe die NG Kerk dit moet hanteer
5.1 Daar is geen bloudruk hiervoor nie. Wat wel
seker is, is dat dit ons konfronteer met seker die
mees opwindende en uitdagende periode van ons
bestaan in Afrika. (Sien o.a die volgende bron oor
die kerk en transformasieprosesse: Alan
Roxburgh se boek: Crossing the Bridge. Percept.
2000.) Die belangrikste deel van die
transformasieproses is egter nie om die
verskynsel en prosesse te verstaan en om die
leierskap te hê wat die prosesse kan begelei nie.
Die belangrikste aspek van die hele saak is om
weer eens ons identiteit “in Christus” te ontdek.
Mens kan sê om die oer gereformeerde beginsels
weer op te neem. Die vraag kan gevra word of
ons binne die debat nie soms te veel na
gereformeerdheid verwys nie? Dit mag ontaard in
`n (institusionele) plussie by die evangelie, die
strewe om met eie bagasie God se genade te
soek. Dit is net as ons by ons nulpunt is van

3.3 Ons het, aan die ander kant, talle voorbeelde
waar NG Kerk-gemeentes onder dinamiese
leierskap skuiwe gemaak het in hulle
bedieningspraktyk en -style met gepaardgaande
groei. Die kwessie van die opheffing van
gemeentegrense tussen NG Kerk-gemeentes, is
die mees bekende illustrasie van die verskynsel.
Jy sien in talle gevalle dat sekere gemeentes
groei en ander kwyn en die migrasie uit die een
na die ander gemeente het grotendeels met styl
en leierskap(styl) te doen.
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afhanklikheid van God, wat ons werklik ons
roeping en God se leiding helder in
geloofsgemeenskappe kan hoor.

LIDMAATBEMAGTIGING

1. Visie en missie

5.2 Daar is reeds baie gemeentes in die NG Kerk
op pad met God in hierdie nuwe wêreld. Dit is nie
noodwendig ’n maanskyn en rose pad nie, want
die pad word deur die kruis gekenmerk, maar dit
maak ’n verskil in die lewens van mense.

1.1 ADGO se Werkgroep vir Lidmaatbemagtiging
is besiel met die visie (droom) dat al die lidmate
van ons Kerk se volle potensiaal vir die Koninkryk
van God ontsluit sal word. Daarom beskou ons dit
as ons missie om gemeentes te voorsien van
praktiese bedieningshulp wat lidmate sal help om
hulle gawes te ontdek en hulle rol en plek in die
gemeente te verstaan ten einde te groei na
volwasse dissipelskap in God se Koninkryk.

10.4 Die Algemene Sinode het die volgende
besluit oor hierdie verslag geneem
Besluiteregister AS 2007 pt 11.1):

1.2 Ons wil dus gemeentes aanmoedig om ‘n
passie te ontwikkel en uit te leef om
gemeentelede te bemagtig om al hoe meer:

AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE
1 Die Algemene Sinode neem kennis van die
dokument.

● God se verteenwoordigers in die alledaagse
lewe te wees om daardeur die welstand van die
gemeenskap te bevorder
● Eienaarskap vir die gemeente as hul
bemagtigingsliggaam te aanvaar.

2 Die Algemene Sinode onderskryf die feit dat die
hantering van komplekse verskynsels nie lê in die
daarstel van bloudrukke en rigiede modelle nie,
maar juis in die herontdekking van ons teologiese
identiteit, asook volwasse en Geesvervulde
leierskap wat met wysheid geseën is.

1.3 Ons is daarvan oortuig dat ons lidmate en
hulle gawes eintlik die grootste skat (resource) is
wat die Here aan sy Kerk geskenk het, maar dat
hierdie skat nog grotendeels onbenut is. Die
roeping van die Kerk in die tyd waarin ons lewe,
noodsaak ons om baie dringend aan hierdie saak
aandag te gee.

3 Die Algemene Sinode versoek sinodes om
gemeentes te vra om daarteen te waak dat ŉ
verbruikersmentaliteit nie aanbiddingsstyle sal
bepaal nie.

1.4 Lidmaatbemagtiging impliseer dan vir ons om
lidmate

10.5 AANBEVELING
Die Sinode bring die verslag onder kerkrade
se aandag met die aanbeveling dat gemeentes
hul bedieningstyl waar nodig aanpas sodat
lidmate daadwerklike mede-verantwoordelikheid kan neem om God en die mede-mens in
nood van harte te dien.

●
●
●
●
●

bewus te maak van hulle roeping
bewus te maak van hulle gawes en rol
hulle plek te laat vind in die gemeente
toe te rus vir hulle dienswerk
in diens te stel en te ondersteun.

Ons bewusmakingstrategie sentreer om die
slagspreuk: JY IS DIE VERSKIL!

11. LIDMAATBEMAGTIGING
11.1 ‘n Diepgewortelde konsensus groei wêreldwyd dat lidmate nie meer gesien moet word as ‘n
“gehoor” wat kyk en luister na bedienaars nie, of
as ontvangers van bediening nie. Lidmate is in
baie gevalle nie meer daar nie: hulle het verander
van ‘n gehoor / ontvangers na deelnemers.

2. Werksaamhede
2.1 ADGO se Werkgroep vir Lidmaatbemagtiging
het in die afgelope termyn op verskillende
maniere probeer om hierdie belangrike taak te
volvoer.

11.2 Vir kerkleiers is die uitdaging om die
bediening so te omvorm dat lidmate kan
deelneem aan God se sending na die wêreld.
Dit gaan nie meer net oor die kwaliteit van ‘n
paar ampsdraers se bediening aan lidmate nie,
maar die belewenis van sinvolle deelname aan
God se bediening as ‘n lid / lede van sy
gemeente.

2.2 Lede van die Werkgroep het gerigte
navorsing gedoen. Die volgende stukke word as
bylae aangeheg:
2.2.1 Lidmaatbemagtiging (Bylaag A).
2.2.2 Beginsels vir gawegeöriënteerde-bediening
in die NG Kerk (Bylaag B).
2.2.3 Riglyne vir die Evaluering van
Toerustingsmateriaal in die NG Kerk (Bylaag C).
2.2.4 Kerkordelike struikelblokke in die weg van
Lidmaatbemagtiging (Bylaag D).

11.3 Teen hierdie agtergrond is die verslag oor
Lidmaatbemagtiging wat voor die Algemene
Sinode gedien het, van kritiese belang (Deel 1
Agenda AS 2007 bl 295vv) van uiterste belang:

2.3 Tienduisend kopieë van die OPE BRIEF AAN
ELKE GEMEENTE VAN DIE NG KERK is in
professionele pamfletvorm na al die predikante
van die Kerk uitgestuur om dit na goeddunke
onder gemeenteleiers te versprei. Die
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terugvoering was buitengewoon positief! (Hierdie
stuk is wesenlik ‘n samevatting van Bylaag A).

om lidmate tot hulle volle potensiaal te laat
ontwikkel deur

2.4 Daar is ‘n opname gemaak van die
toerustingsmateriaal wat tans deur gemeentes
van die NG Kerk gebruik word. Die behoefte aan
materiaal is geweldig groot en die indruk is dat
gemeentes na enige materiaal gryp omdat die NG
Kerk oor min eie toerustingsmateriaal beskik. Die
taakspan het besluit om nie die wiel weer te
ontwerp nie, maar gemeentes te lei met riglyne
oor die evaluering in die keuse van materiaal
(Sien bylaag C). Die volgende materiaal word tans
gebruik:

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

hulle bewus te maak van hulle gawes en rol
hulle hul plek te laat vind in die gemeente
hulle toe te rus vir hulle dienswerk
hulle in diens te stel en te steun.

Volgens die Kerkbode van 13 Mei 2005 is dit:
Konkrete bedieningshulp wat lidmate sal help om
hulle gawes te ontdek, hulle rol en plek in die
gemeente te verstaan, en lidmate sal help begelei
na volwasse dissipelskap, en vervolg: Ons is
oortuig dat van die grootste skatte van die NG
Kerk die lidmate self is. Hierdie onbenutte bron
moet ontsluit word.

Bybelkor-kursusse
Getroue Getuies
EE III
Alpha
Netwerk (Willow Creek)
Forty Days of Purpose (Rick Warren)
Celebrate Recovery (Saddleback)
Natural Church Development
Walk Through the Bible
Gemeentevreugde
Kingfisher
SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes
Beleef God (Henry Blackaby)
Emerging Church (Rob Bell)
Verantwoordelike Vernuwing
Veritas College
Amosprojek
Nehemiaprojek
Eie materiaal

Die groot vraag en uitdaging is dus hoe ‘n
gemeente sy lidmate tot hulle volle potensiaal kan
begelei sodat hulle optimaal aktief kan wees in
liefdevolle dienswerk binne die Here se Kerk en
Koninkryk.
Uit die staanspoor moet dit duidelik wees dat
hierdie ‘n omvattende aangeleentheid is met baie
verbandhoudende aspekte oftewel verskillende
invalshoeke waarmee die saak benader kan word.
Aan ‘n aantal van hulle wil ons hier kortliks
aandag gee.

2. Die kerk as liggaam
Sedert die tagtigerjare is daar veral baie aandag
gegee aan die Bybelse metafoor van die kerk as
liggaam volgens 1 Korintiërs12 – vergelyk LM
Heyns se proefskrif: ‘n Prakties-Teologiese
ondersoek na die kerklike strukture van die NG
Kerk (1986). In reaksie op die eertydse groot klem
op die gemeente as kudde wat versorg moes
word, het die liggaamsgedagte nou so sterk op
die voorgrond getree dat selfs gepraat is van ‘n
liggaamsmodel wat in die gemeente gestalte moet
vind.

2.5 Artikels oor Lidmaatbemagtiging het in
Kruisgewys, Kerkbode en op die NG Kerk se
webwerf verskyn.
2.6 Wat die toekoms betref, word voorsien om
met behulp van Bybelmedia materiaal te voorsien
wat oor spesifieke aspekte handel, soos die
liggaamsmodel, dissipelskap, roeping, gawes,
leierskap, geestelike groei ens. Publikasies of
elektroniese hulpmiddels wat gemeentes in
doelwitbeplanning en vernuwingstrategieë kan
help, word in die vooruitsig gestel.

Al sou daar kritiek kon wees teen die verabsolutering van ‘n nuwe Bybelse kerkmetafoor, het
die hele debat ongetwyfeld ‘n groot rol gespeel
om ‘n verskuiwing teweeg te bring in die bestaande kerkbegrip. Die geweldige rykdom van
die liggaamsmetafoor het nuwe aksente van
kerkwees op die voorgrond gebring.

2.7 Daar word ook gewerk aan ‘n DVD met
suksesstories van gemeentes wat reeds goed
gevorder het met lidmaatbemagtiging. Verder
word sinodale werkswinkels oor Lidmaatbemagtiging vir die toekoms beplan, of om dit
saam met Verantwoordelike Vernuwing aan te
bied.

Veral die aktiewe funksionering van die ledemate
(lidmate) van die liggaam in hulle verskeidenheid
met hulle verskillende gawes was nou feitlik
gemeengoed.
Hierdie nuwe beklemtoning het ‘n sterk teologiese
basis gelê vir die saak van lidmaatbemagtiging
wat nou ter sprake is.

BYLAAG A

WAT IS LIDMAATBEMAGTIGING?

3. Bemagtigende leierskap

1. Opdrag

Die hele debat rondom die liggaamsmodel was
deel van die gemeenteboubeweging wat die NG
Kerk sedert die tagtigerjare sterk beïnvloed het.
Naas Amerikaanse invloede, veral van die Church

Die missie van die Algemene Diensgroep vir
Gemeente-Ontwikkeling (ADGO) se Taakspan vir
Lidmaatbemagtiging is om die kerk te ondersteun
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Growth Movement, het die Duitser Christian
Schwarz bekendheid verwerf met die grootste
empiriese navorsingsprojek (1994-1996) nog ooit
na die faktore wat kerkgroei bevorder. Daarvoor
het hy meer as 1000 uiteenlopende kerke in 32
lande op al die vastelande van die wêreld gaan
ondersoek en bevind dat “empowering leadership”
die nommer een kenmerk is van groeiende
gemeentes:

4. Nuwe reformasie
‘n Aspek van lidmaatbemagtiging wat so belangrik
is dat Greg Ogden dit selfs as The New
Reformation beskryf, is die groot kloof tussen
clergy en laity wat oorkom moet word. Hierdie
kloof of afstand het ons steeds in die NG Kerk
tussen predikante of leraars of dominees aan die
een kant, en “gewone lidmate” aan die ander kant.
Soms word na hierdie saak verwys as die
onvoltooide agenda van die Reformasie.

Leaders of growing churches concentrate on
empowering other Christians for ministry...they
invert the pyramid of authority so that the leader
assists Christians to attain the spiritual potential
God has for them.

In reaksie op die sakramentele verskansing van
die priesters en die gevolglike onmondigheid van
lidmate in die Roomse Kerk, het die Reformasie
inderdaad ‘n baie sterk saak uitgemaak vir die
priesterskap van alle gelowiges. Maar hulle het
ongelukkig nie daarin geslaag om dit tot sy volle
konsekwensies deur te voer nie.

These pastors equip, suppport, motivate, and
mentor individuals, enabling them to become all
that God wants them to be. (Natural Church
Development: 22).

The Reformation never delivered on its promise of
the Priesthood of All Believers; somehow, that
doctrine never became operative (George Hunter,
Church for the Unchurched: 121. Vgl. ook JCG
Kotze: The Divine Charge to the Christian in the
Church: 93).

Schwarz bevind ook dat van al agt kenmerke wat
by alle groeiende gemeentes voorkom, die
implementering van bemagtigende leierskap die
vinnigste verskil maak in ‘n gemeente: Die rede?
In contrast to the other seven quality
characteristics, which deal mostly with change
processes that involve the whole church, this
factor usually relates to a relatively small group of
people (Implementation Guide: 47).

Is daar in die lig van die Skrif vandag nog enige
ruimte vir afgesonderde “priesters” naas die
algemene priesterskap van alle gelowiges?
Ogden se mening is die volgende: Nowhere in the
Bible can a priesthood within a priesthood be
defended. The holy presence of Christ is in his
whole body. Each one in whom Christ dwells is a
channel through whom he mediates his presence
(79).

Volgens Arnold Smit in sy uitnemende boek oor
leierskap (Nuut gedink oor leierskap in gemeentes: 99-100) dui energerende leierskap op
die soort leierskap wat daarin slaag om ‘n gemeente in staat te stel om hulle Godgegewe visie
in die gemeenskap waarin hulle leef, te vervul. Dit
is ‘n styl van leierskap wat lidmate vrymaak tot ‘n
verstaan van hulle eie waarde en rol in die
vervulling van die gemeente se roeping. Dit maak
hulle vry tot die ontdekking van die gawes wat
hulle van die Gees ontvang het vir hulle
verbintenis, toewyding en ondersteuning aan die
saak van Christus.

Daarom pleit hy baie beslis daarvoor dat daar van
geen klasse-onderskeid tussen clergy en laity
sprake mag wees nie. Trouens, die tradisionele
rolle moet net mooi omgekeer word: The laity
become the troops in the front lines and the
clergy, with the gathered church, help to support
them. Until this revolution occurs, the Protestant
concept of the priesthood of all believers remains
vague and unrealized (211).

Tereg beklemtoon Smit dat energerende leierskap
eintlik ‘n pastorale aktiwiteit is (p.105) en dui
onder meer op die volgende kenmerke van
energerende leiers:

In ‘n baie goeie artikel oor Involvement of the Laity
in: Meeting the Future verbind Brian Germond
(soos Luther) die priesterskap van alle gelowiges
aan die doop, en skryf as volg: By virtue of our
baptism we are called to share in God’s ministry
to the world, and the remainder of our life is spent
in the living out of that vocation....everyone shares
in ministry. The distinction between ordained and
layministry then becomes simply one of function
(178).

● Hulle sien en betrek lidmate as
medewerkers/vennote in die bediening.
● Hulle raak ontslae van status- en magsimbole
wat net afstand bring.
● Hulle skep ruimte vir lidmate om bediening uit
te voer.
● Hulle plaas ‘n hoë premie op toerusting.
● Hulle leef oop en kwesbaar teenoor diegene
wat hulle begelei.

In alle eerlikheid sou mens selfs nog meer
radikaal moet dink en vra of lidmate met hulle
gawes en bediening ooit heeltemal tot hulle reg
kan kom solank daar iets soos voltydse
predikante is wat opgelei en afgesonder is vir die
bediening. Frank Viola is nogal die mening
toegedaan dat dit nie haalbaar is nie: The mere
presence of clergy has the deadening effect of

Wat betref die aspek van energerende leierskap
het meeste gemeentes van die NG Kerk
waarskynlik nog ‘n ver pad om te gaan.
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conditioning the congregation to be passive and
perpetually dependent (Vergelyk: Rethinking
Leadership in the Church).

its appropriate function (101). Presies dit is wat
met die ledemate van die liggaam van Christus
moet gebeur. Elkeen moet sy regmatige plek in
die liggaam vind en daarvolgens funksioneer.

Hy haal dan ook iemand anders aan wat beweer:
It is hard to get people to occupy the ground of
universal priesthood when we reserve the word
minister for people with seminary degrees and
parchment pape rordination certificates...

Vir baie dominees is dit waarskynlik besonder
moeilik om die skuif te maak waarvoor hier gevra
word. Sy bedieningsprioriteit sal moet verander:
weg van die voortdurende versorging van die
kudde (met hulle nimmereindigende verwagtings)
na die noodsaaklike toerusting van gelowiges wat
vra na behoorlike geestelike toerusting sodat hy
sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en
saligheid van die ander lede kan aanwend
(Heidelbergse Kategismus: Sondag 21).
Genoemde skuif kan vir ‘n predikant / pastor /
dominee groot kritiek op die hals haal. Vanuit die
tradisionele verwagtingspatroon word algou
beweer dat die dominee nou sy werk op die
lidmate wil afskuif! Daarom vra dit groot moed om
hierdie rigting in te slaan.

Laat daar by ons egter geen twyfel wees nie:
lidmate sal net bemagtig wees as die kerk werklik
aan hulle “teruggegee” word. In Transforming
Congregations for the Future stel Loren Mead dit
as volg: Clergy by themselves cannot and will not
relinquish their power. There will be no change
until the laity takes the lead. The church is too
important to be left in the hands of the clergy (97).
Dalk help dit om nader aan die praktyk te kom
deur net een praktiese voorbeeld te noem.
Waarvandaan haal predikante/amptelike priesters
die reg vandaan om die bediening van
sakramente vir hulleself te reserveer?! Waarom
moet die Nagmaal uitsluitlik deur ‘n predikant in ‘n
amptelike erediens ingestel en bedien word? Dit
sou ‘n wonderlike bemagtiging wees van gewone
gemeenteleiers wanneer die Kerkraad hulle
vrylaat om in kleingroepverband self die Nagmaal
te bedien as uitdrukking van die intieme
geloofsgemeenskap tussen dissipels van die Here
Jesus.

Maar, vra Ogden: Are we willing to experience
short-term pain for long-term gain in ministry? The
truth is, we cannot be equipping pastors and
dependency pastors at the same time (118).

6. Roepingsbesef
Lidmaatbemagtiging het ook alles te doen met die
hernude klem op roeping wat in die jongste tyd
nogal dikwels gehoor word. Die
verbruikersmentaliteit wat so eie is aan ons
westerse kultuur, het ‘n ongelooflike magsgreep
verkry op die gees en gemoed van meeste
lidmate. Daarom dat lidmate opnuut weer daaraan
herinner moet word dat hulle as begenadigdes
van God ook ‘n roeping van die Here ontvang het!

Lidmaatbemagtiging roep om ‘n herdefiniëring van
die rol van die predikant naas die volwaardige
funksionering van die priesterskap van alle
gelowiges!

5. Toerusting van gelowiges

In sy jongste boek Ontmoetings met die Lewende
God omskryf Coenie Burger roeping as volg:
Roeping is om te verstaan dat die Here jou ganse
lewe aan jou gegee het as ‘n gawe en ‘n opdrag,
en dat jy met alles wat jy doen, op hierdie gawe
en roeping van die Here antwoord (24). Die
waarskynlikheid is groot dat slegs lidmate wat
diep bewus is van die Here se aanspraak op hulle
lewe, hulleself sal aanmeld vir aktiewe dienswerk
in die Koninkryk van God.

Onlosmaaklik verbonde aan die saak van
lidmaatbemagtiging is die roeping en taak van die
kerk om sy lidmate hiervoor toe te rus. So skryf
Kirbyjon Caldwell in die voorwoord van Sue
Mallory, The Equipping Church: The church exists
to equip people in order to release them back into
the world, grounded in truth and community.
Mallory beklemtoon dat lidmaattoerusting nie
benader moet word as ‘n bepaalde program binne
die kerklike aktiwiteite nie. (Vergelyk die NG Kerk
se vroeëre Lidmaattoerustingsprogram). Nee, it is
a way of doing and being the church (21). Daarom
dat sy dan ook ‘n aantal kernwaardes formuleer
wat aan die grondslag lê van ‘n equipping church.
Diensknegleierskap en die priesterskap van alle
gelowiges is deel daarvan.

In opvolging van sy “bestseller” Seven Habits of
highly Effective People skryf Stephen Covey
onlangs oor The 8th Habit, wat vir hom beteken:
Find your Voice and inspire others to find theirs.
Hierdie “voice” waarvan Covey praat, is eintlik
niks anders nie as jou unieke, persoonlike
roeping. Volgens hom vind jy dit waar jou
persoonlike passie, talente, behoefte en jou
gewete mekaar ontmoet. Dié vier werklikhede
korreleer met jou hart, jou verstand, jou liggaam
en jou gees, wat onderskeidelik jou emosionele
intelligensie, jou verstandelike, jou liggaamlike en
jou geestelike intelligensie huisves.

Greg Ogden gee ‘n mooi beskrywing van die
essensie van toerusting. Die Griekse woord
hiervoor (katartizein) kom eintlik uit ‘n mediese
konteks. When a limb was broken, doctors
equipped their ailing patients by putting the
fractured bone back into proper alignment. A limb
pulled out of joint was equipped by being returned
to its proper place so that it could be restored to

Lidmaatbemagtiging het inderdaad alles daarmee
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te doen dat lidmate gehelp word om hulle eie
“voice” te herken, te besef dat hulle van die Here
‘n bepaalde roeping ontvang het, daardie roeping
ontdek en dit met vrymoedigheid uitlewe.

lidmaatbemagtiging tuis te bring by elke predikant
en gemeente van die NG Kerk in Suid-Afrika. Dit
is geen eenvoudige saak nie.
Verseker het elke gemeente van ons Kerk ‘n
unieke konteks waarbinne sy lidmate geroep is
om diensbaar te wees in die Koninkryk. Aan die
ander kant is meeste van ons lidmate tot ‘n groot
mate al deel van die “global village” sodat dit nie
heeltemal onvanpas is om elders te gaan kers
opsteek nie. Bekende modelle wat in hierdie opsig
die aandag trek, is Moreletapark in Pretoria,
Willow Creek (Chicago) en Saddleback Valley
Community Church (Los Angeles).

7. Koninkryksperspektief
Misverstand waarteen tog maar voortdurend
gewaak moet word, is dat lidmate net bemagtig
word vir kerklike dienswerk. Dan gaan dit oor ‘n
kerklike aanspraak op jou lewe in plaas daarvan
dat jy vrygestel word vir dienswerk binne die
ruimtes van die Koninkryk van God.
In The Once and Future Church waarsku Loren
Mead juis teen hierdie gevaar: Ministry outside the
church is rarely recognized and never rewarded.
Ministry inside is recognized and
rewarded....Assignments to responsibilities in the
congregation are generally made according to the
congregation’s oragnizational needs, not the
expertise of the lay person (35).

Die uitgangspunt van Saddleback kan
sondermeer op elke gemeente van die NG Kerk
oorgedra word. George Hunter beskryf dit as volg:
Saddleback’s emphasis on lay ministry is the
single greatest key to the church’s success. Rick
Warren explains that, for their church, the people
are the ministers, and the pastors are the
administers. The staff make most of the
necessary administrative decisions, thus freeing
the laity from the consuming involvements in
committee work, voting, governance, and
maintenance that immobilize, divide, and exhaust
most congregations. This frees the people’s time
and energy for ministry and outreach in the
community (Church for the Unchurched:129).

Die kerk as liggaam van Jesus Christus het ‘n
veel groter taak as om na sy eie welstand en
voortbestaan om te sien! Die kerk is daar om die
wêreld te transformeer en mee te werk aan die
herstel van die oorspronklike harmonie met God.
Daarvoor is niks minder as ‘n behoorlike
inkarnasieteologie nodig nie. An incarnational
theology of ministry affirms that the Body of Christ
is at work wherever its members are at work, skryf
Davida Crabtree tereg in The Empowering Church
(33).

Selfs in die kleinste gemeente moet die voltydse
of deeltydse predikant ophou om hom/haarself te
sien as die enigste geroepene om die bediening
van die gemeente uit te voer. Nie net is dit ‘n
onmoontlike taak nie, maar in stryd met die
duidelike bedoelinge van die Here vir sy
gemeente.

8. Lidmaatskap
As daar van lidmaatbemagtiging gepraat word,
bring dit noodwendig die hele saak van kerklike
lidmaatskap ter sprake. Hieroor bestaan daar tans
wyd uiteenlopende menings.

By wyse van ‘n bemagtigende leierskapstyl
waardeur gelowiges toegerus word om met
vrymoedigheid hulle roeping in Kerk en Koninkryk
uit te leef, moet geestelike leiers (predikante) bid
en werk vir ‘n Nuwe Reformasie wat die NG Kerk
baie dringend nodig het!

Vanuit die benadering van ‘n gasvrye
geloofsgemeenskap word gevra vir ‘n vryer
ingesteldheid waar verwagtings nie so hoog
aangeslaan word nie. Membership in the Christian
church has been watered down to a lowest
common denominator of least offense, skryf
Crabtree (The Empowering Church: 43). Tog sou
mens kon vra hoeveel mense werklik gelukkig is
om deel te wees van ‘n kerk/gemeente waar
lidmaatskap eintlik geen betekenis het nie.

11.4 Dit is die moeite werd om die hele verslag in
die Agenda van die Algemene Sinode na te lees.
Daar is ook gedeeltes wat handel oor:
● Beginsels vir gawe-georiënteerde bediening in
die NG Kerk;
● Riglyne vir die evaluering / akkreditering van
toerustingsmateriaal in gemeentes;
● Die Kerkorde wat die reformatoriese herontdekking van die lidmaat moet weerspieël

Daarom deel ek nogal Crabtree se oortuiging dat
lidmaatskap weer met sinvolle inhoud gevul moet
word. Dit beteken egter dat lidmaatskap glad nie
as persoonlike “status” gesien word nie, maar juis
as deel van die lidmaatbemagtigingsproses wat
behels dat nuwelinge hartlik verwelkom word in
die gemeente, die Here waarlik leer ken, betrokke
raak en toegerus word tot diensbaarheid in die
Koninkryk.

11.5 AANBEVELING
11.5.1 Die Sinode voer gesprek oor die
kritieke belang van lidmaatbemagtiging.
11.5.2 Die Sinode bring die verslag onder die
aandag van kerkrade en versoek gemeentes
om indringend aandag te gee aan die
bemagtiging van lidmate tot bediening.

9. Strategie
Uiteindelik moet natuurlik gevra word na die regte
strategie om die groot saak van
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14. DIE RING AS TEOLOGIESE
SKOOL

DEEL 4:
RINGE EN RINGSPROJEKTE

14.1 In die bemagtiging van lidmate om bedieningshulp te lewer, speel die Ringe ‘n absolute
sleutelrol. Die benadering is dat Ringe as teologiese skole optree wat verantwoordelikheid
aanvaar om bedieningsleiers te vorm.

12. RINGE EN DIE VERSORGING VAN
PREDIKANTE
12.1 Ringe is pertinente rolspelers in die versorging, bemoediging en toerusting van leraars. Die
Ring is dikwels die eerste ruimte waar gebreke in
die welstand van leraars raakgesien en hanteer
kan word.

14.2 In die lig hiervan is dit bemoedigend om te
sien hoe Ringe vanjaar reeds hierdie verantwoordelikheid opgeneem het.

12.2 Ringe moet toesien dat vertrouensverhoudings tussen leraars deur die bou van
vriendskapsbande en konstruktiewe bestuur van
verhoudings geskep en in stand gehou word.

14.3 AANBEVELING
Die Sinode spreek dank uit teenor leraars wat
an hul tyd afstaan om toegerus te word vir die
bemagtiging van lidmate.

12.3 ‘n Jaarlikse retraite vir ringsleraars blyk in
talle ringe ‘n uitstekende manier te wees om
hieraan aandag te gee.

15. BEGELEIDINGSPROJEKTE
15.1 Die Sinode identifiseer bepaalde terreine en
projekte waaroor ringe en gemeentes begeleiding
benodig.

12.4 AANBEVELING
Die Sinode moedig Ringe aan om strategieë
vir die bou van ondersteunende vertrouensverhoudinge tussen leraars te ontwikkel en as
ringsprojekte te implementeer.

15.2 AANBEVELING
Die Sinode besin oor sake vir begeleiding en
verwys dit na die Sinodale Kommissie vir die
bepaling van prioriteite en afhandeling via die
Begeleidingsnetwerk.

13. RINGSPROJEKTE
13.1 Die stelsel van ringsprojekte is oor die
afgelope aantal jare verfyn, en die nodige
handleidings is deur die Buitengewone Sinode
van 2005 goedgekeur.
13.2 Die aansoekvorm, handleiding en agtergrondsmateriaal is beskikbaar op die sinode se
webblad, www.ngkok.co.za, of kan van die
sinodale kantoor aangevra word.
13.3 Ringe het die verantwoordelikheid om deur
behoorlike geloofsonderskeiding vas te stel wat dit
is wat die Here van die ringe en ringsgemeentes
in die spesifieke konteks vra. Waar ringe die Here
raaksien, en Hom gehoorsaam, gebeur
besondere dinge.
13.4 Geloofsonderskeiding beteken ook dat die
ring na leiers uit en verteenwoordigers van die
gemeenskappe wat bedien word, luister. Deur met
God se ore te luister, biddend, hoor mens wat die
Here sê.
13.5 Terwyl die formele sisteem dus goed
funksioneer, is die uitdaging voortdurend om
die regte dinge te doen, sodat ons ons roeping
in diens van God uitvoer.
13.6 AANBEVELING
Die Sinode voer gesprek oor die hoor van God
se stem in die proses van identifisering van
ringsprojekte.
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A6: NAVORSING
1.3.2 Die gemeenskap en gemeenskapsleiers
verteenwoordig ook die stem van God - as mens
fyn luister daarvoor.

1. NAVORSING IN DIE SINODALE
KONTEKS
1.1 Wat navorsing nie is nie

1.4 Doel

1.1.1 Die begrip “navorsing” roep gewoonlik die
beeld op van ‘n kundige of ekspert wat oor hoogs
gespesialiseerde kennis beskik. Hierdie ekspert
bestudeer dan objekte en maak bevindinge
daaroor.

1.4.1 Die doel van gemeentelike navorsing is om
die roeping van die kerk uit te voer. In hierdie
verband speel die Roepingsverklaring van die
Algemene Sinode 2007 en die Geloofsverbintenis
van die NG Kerk in Oos-Kaapland ook ‘n
begeleidende rol.

1.1.2 Hoewel daar gewis ruimte is vir teologiese
kundigheid op die terrein van kerklike navorsing
is, is dit nie die primêre wyse waarop navorsing in
‘n gemeentelike konteks behoort te geskied nie.

2. SKRIFGESAG
2.1 Inleidend

1.2 Navorsing as ‘n deelnemende
aktiwiteit

2.1.1 In feitlik alle kerklike debatte - van die
Algemene Sinode 2007, verby die Nuwe
Hervorming tot in die Evangeliese inisiatief speel
Skrifbeskouing ‘n wesenlike rol. Dit is hier waar
die groot keuse gemaak word wat uiteindelik so ‘n
bepalende invloed op teologiese gesprekke het.

1.2.1 Deelnemende navorsing is daarop gemik
om die gelowiges, wie se situasie nagevors word
(bv in ‘n gemeente), in vennootskap met kundiges
te bemagtig om aktief betrokke te raak by die
optimale hantering van hul situasie en die
oplossing van hul probleme.

2.1.2 Om hierdie rede het die Ontwerpspan dit
goed gedink om die Verslag oor Skrifgesag wat
by die Algemene Sinode van 2002 goedgekeur is,
weer hier in te sluit.

1.2.2 Die doel van hierdie soort navorsing is om
geloofsgemeenskappe te bemagtig om die wil van
God te onderskei vir die toekoms van daardie
gemeenskappe. Bemagtig deur die Heilige Gees
ontdek die gemeente nuwe, kreatiewe maniere
om die gebroke werklikheid waarvan hulle deel is
en die pyn en lyding wat dit meebring te hanteer.

5. GESAG VAN DIE SKRIF
5.1 Opdrag

1.2.3 Hierdie soort navorsing is dus nie in die
eerste plek daarop gerig om kennis te versamel
nie, maar om deel te neem aan God se missie om
sy koninkryk sigbaar te maak in die wêreld.

Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om
opnuut =n duidelike standpunt oor die gesag van
die Bybel as die Woord van God te formuleer.

1.2.4 Die sinode het ‘n verantwoordelikheid om
kerkrade en gemeentes te bemagtig om deel te
neem aan hierdie soort navorsing.

5.2 Agtergrond
5.2.1 Tydens die sitting van die Algemene Sinode
van 1986 is die verslag Skrifgesag en Skrifgebruik
sonder teenstem aanvaar. Sedertdien het die
debat oor die Bybel egter eerder toegeneem as
afgeneem. Met name die menslike karakter van
die Skrif as Woord van God, skep heelwat
probleme. Sommige vrees dat hierdie aksent die
gesag van die Bybel as Woord van God mag
ondermyn.

1.3 Wie doen teologiese navorsing in
gemeentes?
1.3.1 Teo-logie is om woorde te sê oor God, om
‘n belydenis te formuleer oor die waarheid van
God se karakter en Sy wil / roeping vir ‘n
bepaalde tyd en plek vir die geloofsgemeenskap.
Dit volg vanself dat die beoefening van teologiese
navorsing eintlik dus aan die gemeente behoort.
Die leiers neem die leiding, maar die
grondhouding is dat almal novices is wat fyn en
onderskeidend moet soek na die Here se wil.
Luister, leerbaarheid, openheid, deernis en
vertroue is wesenlike komponente van hierdie
deelnemende navorsing.

5.2.2 Die huidige verslag is nie bedoel as 'n
vervanging van Skrifgesag en Skrifgebruik nie,
maar as aanvulling en verdere verduideliking
daarvan. In die lig van die omvang van die
problematiek en die totaal onoorsigtelike
hoeveelheid ter sake literatuur, is die pretensie
hoegenaamd nie om 'n omvattende behandeling
van die problematiek te bied nie. Dit is wel 'n
poging om groter klaarheid te bring en sodoende
'n sinvoller gesprek moontlik te maak.
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baie (of min) verstand nie, maar ons gebrek aan
gesonde verstand. Die Gees van God gebruik die
Woord om ons te oorreed om God lief te hê met
ons hele hart, siel, én verstand. Hierdie liefde sluit
ons totale wese, ook ons intuïsie, emosie en
verbeelding, in. Die onweerstaanbaarheid van
God se genade is nie die onpersoonlike
onweerstaanbaarheid van byvoorbeeld die wet op
swaartekrag nie, maar die persoonlike
onweerstaanbaarheid van 'n geliefde. Hierdie
liefde maak ons nie blind nie, maar heldersiende.
Deur die boodskap van die Bybel lê die Gees
beslag op ons en maak ons sodoende vry.

5.3 Gesag volgens die Bybel
5.3.1 Daar bestaan 'n wesentlike gevaar dat
wanneer ons praat oor die gesag van die Bybel,
ons mag werk met 'n gesagsbeskouing wat in
stryd is met die siening van gesag volgens die
Bybel. Die gesag van die Bybel kom ook daarin
tot uitdrukking dat dit uiters krities staan teenoor
wat dikwels vir gesag in die samelewing deurgaan.
5.3.2 Nie slegs uit enkele losstaande tekste nie
(bv Rom 13:1,2,4), maar uit die Skrif as geheel is
dit duidelik dat in die finale instansie alleen God
oor gesag beskik. Alle persone en instellings wat
ook op gesag aanspraak mag maak, besit dit
alleen in 'n afgeleide sin. Dit geld die keiser en die
kerk, die pous en die predikant, die apostels en
die profete, die sakramente en ook die Skrif.
Goddelike verering van enigiets en enigiemand
behalwe God self, word verbied deur die heel
eerste gebod. Daarom het die Reformasie afwysend gestaan teenoor goddelike verering van die
verselfstandigde menslike "natuur" van Jesus
(Jesulatrie) soos dit by voorbeeld na vore kom in
die aanbidding van sy "heilige hart". Ook teenoor
die verering van godsdienstige relikwieë word 'n
kritiese standpunt ingeneem, terwyl geensins
gunstiger geoordeel word oor goddelike verering
van die Bybel as boek (Bibliolatrie) nie. Soli Deo
Gloria (aan God alleen die eer) is die mees
sensitiewe senuwee van die gereformeerde
geloof.

5.4 Woord van God in mensewoorde
5.4.1 In die Bybel as menslike boek, kom die
boodskap van God tot ons in die gestalte van
mensewoorde. Weliswaar deur die Heilige Gees
gedrywe, was dit tog mense wat gespreek het (2
Pet 1:21). Vanuit 'n spesifieke perspektief kan AA
Van Ruler die gawe van die Gees 'n selfs groter
wonder noem as die Vleeswording van die Woord.
Terwyl die Woord in Christus sondelose vlees
word, kom woon die Gees in ons sondige vlees.
Dit geld ook die Bybelskrywers. Geïnspireer deur
die Gees het hulle nie opgehou om mense te
wees nie; hulle het selfs nie opgehou om sondige
mense te wees nie. Hierdie menslike karakter van
die Skrif is 'n waarheid wat ons nie tandeknersend
moet toegee nie, maar waaroor ons ons moet
verheug. Die blote bestaan van die Bybel as
boodskap van God, is op sigself reeds 'n
heenwysing na die inhoud van die Blye Boodskap:
dat God in sy grondelose genade neerdaal na
swakke sondige mense, soveel so dat Hy in
Christus volkome een met ons geword het deur
een van ons te word. Selfs oor die menslike
"foute" in die Bybel, moet ons voel soos oor die
littekens in Jesus se hande en voete. Alreeds die
vorm van die Bybel verwys na sy inhoud waarvan
die Gekruisigde die kern is (Joh 8:36; 1 Kor 2:2).

5.3.3 Daarmee word nie ontken dat daar
inderdaad ook afgeleide gesag bestaan nie. In die
uitoefening van sy gesag maak die Drie-enige
God gebruik van mense en middele. Die apostels
en profete is sulke mense; Skrif en sakramente is
sulke middele. Net so min as wat die brood en die
wyn verander in Christus se liggaam en bloed, net
so min hou die Skrif op om gewone mensewoorde
te wees ten spyte van die feit dat deur hierdie
mensewoorde, die Woord van God tot ons kom.
Die beskuldiging van die Spiritualiste dat die
Reformasie die Roomse Pous net maar verruil het
vir 'n Protestantse Papierpous, dui op 'n
wesentlike gevaar, maar berus op 'n volledige
misverstand. Juis in die tyd van die Reformasie,
kom die leer van die Heilige Gees sterk na vore.

5.4.2 Dat die Bybel volgens moderne standaarde
nie voldoen aan wetenskaplike eksaktheid nie, is
so vanselfsprekend dat dit verbasend is dat
daaroor nog debat gevoer word. Die mosterdsaad
is beslis nie die kleinste van alle saad nie (Mark
4:31), maar is nog steeds so klein dat dit werklik
onnodig is om daaroor te struikel. Aan die
anderkant is die heelal weer heelwat groter (en
anders) as die drie-verdieping skepping (Eks
20:4), wat die gangbare siening van destyds
weerspieël. Daaruit blyk dat die Woord van God
nie bo die werklikheid sweef nie, maar konkreet
word in 'n spesifieke tyd en konteks. Juis in
hierdie wetenskaplike "swakheid" is die teologiese
krag van die Woord geleë. As dit nie in die
Bybelse wêreld konkreet ("vlees") kon word nie,
sou dit ook nie vandag met ons kon praat nie,
want oor 50 jaar is die wetenskap nog weer
verder gevorder.

5.3.4 Waar die Gees van die Here is, daar is
vryheid (2 Kor 3:17). Gesag volgens die Bybel, en
derhalwe ook die gesag van die Bybel, is
geensins die dwang van 'n tiran nie, maar die
"sagte geweld" van die Gees. Gods Gees
oorrompel nie, maar oorreed. Dit verg nie van ons
'n gewelddadige – en daarom oneerlike opoffering van ons denke as skepping van God
nie, maar wel die kruisiging van ons gevalle,
afgodiese denke wat geen grense wil erken nie.
Die Heilige Gees skakel nie die menslike verstand
uit nie, maar in. Die Gees maak ons nugter en
leer ons om ons verstand verstandig te gebruik.
Die oorsaak van ons ellende is immers nie ons
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gesag van die Skrif laat geld deur dit self toe te
laat om die funksionering van die inspirasie aan
ons te verduidelik.

5.4.3 Klaarblyklik maak die Bybel ook geen
aanspraak op historiese eksaktheid nie. In
Handelinge 9:7 hoor Paulus se metgeselle 'n
stem, maar sien niks nie; volgens Handelinge
22:9 het hulle die lig gesien, maar niks gehoor nie.
Die weergawes van Judas se dood in Matt 27:310 en Hand 1:16-19 verskil so drasties dat dit
duidelik is dat daar verskillende tradisies oor
hierdie gebeure bestaan het. Volgens 1 Sam 17
het Dawid vir Goliat gedood terwyl die daad in 2
Sam 21:19 aan Elganan toegeskryf word. Reeds
in 1 Sam 16 word vertel hoedat Dawid vir Saul op
die lier speel, maar nadat Dawid vir Goliat
verslaan het (1 Sam 17), ken Saul hom van geen
kant nie (1 Sam 17: 55- 57). In Matt 27: 9v. word
Sag 11: 12v. aangehaal, maar die outeur skryf dit
toe aan die profeet Jeremia (vergelyk Jer 32: 6-9).
Die voorbeelde kan eindeloos vermeerder word
(soos byvoorbeeld die verskillende weergawes
van dieselfde gebeure deur die vier evangelies),
maar dit is onnodig. Die bewering dat in die
oorspronklike manuskripte geen teenstrydighede
sou wees nie, help ons nie verder nie, want vir
ons is die geloofwaardigheid van die beskikbare
Bybel deurslaggewend. En bowendien kan hierdie
historiese "teenstrydighede" dikwels verduidelik
word vanuit die boodskap wat die betrokke outeur
wil oordra.

5.5.2 Reeds baie inspirasieteorieë is aangebied,
waarvan die meganiese en organiese in ons
kringe die bekendste is. Sommige sien inspirasie
as die intuïsie van 'n godsdienstige genie wat in
beginsel nie veel verskil van enige ander vorm
van begaafdheid nie. Ander verkies om te praat
van illuminasie as 'n intensifisering van die
ervaring wat elke gelowige met God het. Daar is
diegene wat inspirasie verstaan as diktering deur
die Gees waarby die menslike faktor tot 'n
minimum beperk word. Volgens die dinamiese
siening van inspirasie, speel die Gees 'n
deurslaggewende rol sonder om die persoonlike
individualiteit van die mens uit te skakel.
5.5.3 Die probleem met al hierdie opvattings is
dat hulle daartoe neig om 'n eenvormige siening
van inspirasie voor te staan. Die diepste
geheimenis van inspirasie sal ons nooit deurgrond
nie, maar vanuit die Bybel self kry ons die indruk
dat dit op veelvormige wyse geskied. Die rol van
die menslike bemiddeling is nie altyd dieselfde nie
en kan wissel van heel passief tot heel aktief. Van
die profete sê Petrus (2 Petr 1: 21): "Geen
profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees
meegevoer, het mense die woord wat van God
kom, verkondig." Wanneer die profete verklaar dat
die Woord van die Here tot hulle gekom het
(byvoorbeeld Jer 1:2), het die inspirasie 'n ander
vorm aangeneem as by die medikus Lukas wat
historiese navorsing doen (Luk 1:1-4) na
aanleiding van die baie tradisies wat in omloop
was.

5.4.4 Matteus wil byvoorbeeld aantoon dat Jesus
as nakomeling van Abraham en “seun van Dawid”
(sien die geslagsregister van Matt 1), die Joodse
Messias en Representant van die volk van God in
die Ou Testament is. Hy suggereer dit ook deur
die wyse waarop hy sy stof in hoofstukke 2 tot 5 in
ooreenstemming met die volgorde in Eksodus,
kronologies rangskik. In Matt 2 gaan Jesus, soos
Israel in die Ou Testament, skuiling soek in
Egipte. Wanneer Hy (saam met sy ouers) terugkom, sien Matteus dit as 'n “vervulling” van die
woorde van Hosea 11: 1 ten opsigte van die volk
Israel: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep” (Matt
2:15). Soos Israel deur die Rooi See, gaan Jesus
in Matt 3 “deur die water” tydens sy doop. Soos vir
Israel, lei die Gees van God (Matt 4) Jesus die
woestyn binne. Soos Moses by die berg Sinai vir
die volk die Wet van God gee, lees ons in Matt 5
van Jesus se Bergpredikasie.

5.5.4 Die boek Spreuke leer ons dat dit die Here
is wat wysheid gee (Spreuke 2:6), maar maak
geen aanspraak op 'n direkte openbaring van God
nie. Paulus kan volhou dat hy die evangelie wat
hy verkondig (Gal 1: 11v), "nie van 'n mens
ontvang of by 'n mens geleer het nie. Inteendeel,
Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my
gegee". By 'n ander geleentheid egter kan
dieselfde Paulus ten opsigte van 'n etiese kwessie
erken dat hy in die verband geen bevel van die
Here het nie. Dit beteken nie dat sy woord geen
gewig dra nie, want hy gee "my eie mening as
iemand wat deur die genade van die Here
betroubaar is." (1 Kor 7:25). Hy gee immers sy
opinie as iemand wat "ook die Gees van God het."
(1 Kor 7:40). Ook wat hierdie etiese
aangeleentheid betref, praat hy as geïnspireerd
deur die Gees, maar klaarblyklik lê hierdie
inspirasie op 'n ander vlak as die evangelie wat hy
verkondig (Gal 1:9): Want "al sou een van ons of
selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie
verkondig wat in stryd is met die evangelie wat
ons aan julle verkondig het – die vloek van God
sal hom tref!", 'n uitspraak wat hy nog herhaal in
die volgende vers.

5.4.5 As dit sou gaan om eksakte historiese
feitelikheid, kwalifiseer die Bybel klaarblyklik nie
as betroubaar nie. Maar uit die Skrif self is dit
glashelder dat dit ook nie die bedoeling van die
Bybel is nie.

5.5 Geen eenvormige inspirasie
5.5.1 Die hele Skrif is deur God geïnspireer (2
Tim 3:16), maar dit impliseer hoegenaamd nie dat
ons moet veronderstel dat hierdie inspirasie
eenvormig is en altyd op presies dieselfde wyse
plaasgevind het nie. Hoe die inspirasie verstaan
moet word, kan ons nie vooraf besluit en dit dan
aan die Bybel opdring nie, maar ons moet die
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vlees in die Nuwe Testament en telkens aan ons
vertolk deur die Gees wat dwarsdeur die Bybel
aan die werk is. As die vervulling van die Ou
Testament, is ook die Nuwe Testament belofte
van die Voleinding wanneer God Drie-enig alles
sal wees vir alles (1 Kor 15: 28).

5.6 Die Bybel as openbaring
5.6.1 As "Woord van God" is die Bybel die
openbaring van God in mensewoorde. Maar in die
Bybel tref ons ook mensewoorde aan wat gerig is
tot God in gebede, lofprysing, klagte ja selfs
aanklagte en verwyte. Soms hoor ons die jubel
van lofliedere, dan weer die droefheid van
Klaagliedere. Psalm 137 sluit af op 'n wyse wat 'n
dominee nooit vir sy gemeente sal aanbeveel nie:
Vir Babel word gesê: "Gelukkig is hy wat jou
babetjies gryp en teen 'n klip verbrysel." Calvyn
kan hom uiters onvriendelik uitlaat oor Jeremia se
krasse woorde waarin hy sy geboortedag, asook
die man wat hom nie voor sy geboorte om die
lewe gebring het nie, vervloek (Jer 20:14-18).
Calvyn bestempel dit as 'n blinde, kranksinnige
impuls wat Jeremia hierdie ondankbare en
onbedagsame woorde laat uiter. 'n Mens kan ook
dink aan die nogal neerslagtige boek Prediker:
"Alles kom tot niks, sê die Prediker, tot niks."
(Pred 1:2).

5.7 Feit en vertolking
5.7.1 In die Skrif word vir ons geen geïsoleerde
kennis van God opsigself, los van mens en
skepping gegee nie, maar ons leer God ken uit sy
geskiedenis met sy skepping. Uiteindelik sal die
aarde "so vol wees van die kennis van die Here,
soos die see vol water is" (Jes 11:9). Tot dan ken
ons "net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten
volle ken soos God ons ten volle ken." (1 Kor
13:12). Tot op daardie dag is ons op die Bybel, as
die Gees se menslike bemiddeling van die (vleesgeworde ) Woord van God, aangewese. Hierdie
kennis is weliswaar nie ten volle nie, maar nie
daarom verkeerd nie. Volgens Calvyn is die Skrif
'n akkommodasie van God aan ons bevatlikheid,
maar dit beteken nie dat God se wese anders is
as sy openbaring nie. Jy sou kon sê dat alreeds
uit die feit van akkommodasie aan ons
bevatlikheid (swakheid) en sondigheid (dit wil sê
sy bereidheid tot vernedering), blyk die aard van
sy wese as God van liefde, gemeenskap en
genade. 'n Persoon kan jy beter of swakker ken
sonder dat jou kennis onwaar is. Juis in die
Bybelse geskiedenis leer ons God in sy koms
(neerdaling) tot ons ken soos Hy werklik is. Want
daar sien ons hoedat Hy saam met sy volk, wat
Hy verkies het as verteenwoordiger van die
wêreld (Gen 12:3), 'n sak sout opeet wat
kulmineer in die Kruis.

5.6.2 Nou kan die feit dat selfs verbondskinders
sulke woorde kwytraak diegene wat verdruk en
depressief voel onder sekere omstandighede tot
vertroosting dien. Ook hierdie woorde openbaar
God aan ons as iemand wat selfs sulke woorde
verduur, verdra en dra op Golgota. Maar woorde
van God in die direkte sin van die woord, is dit tog
klaarblyklik nie. Dit geld ook die toesprake van
Job se vriende wat God verdedig teenoor Job,
sonder dat dit God se goedkeuring wegdra.
Wanneer ons dus praat van die Bybel as "Woord
van God" (enkelvoud) slaan dit klaarblyklik nie op
geïsoleerde gedeeltes of opsigselfstaande boeke
(meervoud) nie, maar op die Bybel as geheel. In
die Bybel kom ons selfs woorde van Satan teë.
Wat meer is, die Bose kan die Bybel aanhaal in 'n
poging om die Vleesgeworde Woord in versoeking
te bring. Sola Scriptura (die Skrif alleen) beteken
derhalwe ook tota Scriptura (die hele Skrif) omdat
elke onderdeel in die lig van die geheel, en die
geheel in die lig van die onderdele verstaan moet
word. Die Skrif as geheel, insluitende die woorde
van Satan, dien as openbaring van God en is dus
God se Woord aan ons. Deur die Bybel as geheel
het die Gees beslag gelê op die kerk wat daarin
die Woord van God gehoor het. En in die lig van
die geheel, kan die Gees deur 'n enkele teks of
Skrifgedeelte tot ons spreek.

5.7.2 Die Triniteit is die kortste samevatting van
hierdie geskiedenis van God se neerdaling tot by
ons (die Seun) en binne ons (die Gees). Omdat
die Bybel hierdie geskiedenis verhaal, is
historiese feite vir die Skrif van die allergrootste
belang. Weliswaar gaan dit om meer as
geskiedenis (byvoorbeeld gebede, spreuke,
gelykenisse, etiese voorskrifte), maar alles in die
Skrif draai om hierdie geskiedenis. Aan Omri wat
menslik gesproke een van die belangrikste
konings was sodat buite-Bybelse bronne na Israel
verwys as "die land van Omri", word net 6 versies
(1 Kon 16:23-28) afgestaan. Dit gaan nie in eerste
plek om wat mense gedoen het of wat ons moet
doen (bid, preek, glo, hoop, liefhê ens.) nie, maar
om wat God vir ons doen. Daarom sal ons die
Skrif ook kan bestempel as getuienis "oor die
groot dinge wat God gedoen het" (Hand 2:11), as
grond vir wat Hy nog gaan doen. God se woorde
is dade, en sy dade is beloftewoorde.

5.6.3 In die "Woord van God" gaan dit ten diepste
om God self. Die kortste samevatting van die
Bybel is dan ook die Triniteit. Hoewel Vader, Seun
en Gees nie geskei kan word nie, sou ons tog kon
sê dat ons in die Ou Testament veral te make het
met God as Skepper en Verbondsgod, in die
Evangelies met die Seun as Versoener en
Verlosser, en in Handelinge en die Briewe met die
Heilige Gees as Tolk en Trooster. Maar ons kan
enige van die dele slegs verstaan in die lig van die
geheel en die geheel slegs in die lig van die dele.
Die Woord van God in die Ou Testament word

5.7.3 Die sentrale openbaringsdaad van God in
die Ou Testament was die verkiesing en
verlossing van sy volk uit die slawehuis van
Egipte tot seën vir die wêreld. Die klimaks van sy
verbondsgeskiedenis met sy volk in die Ou
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Testament, word in die Nuwe Testament
beskrywe as sy reddingsdade in die lewe, sterwe
en opstanding van sy Seun. Die belangrikheid van
die Bybelse geskiedenis vir die boodskap van die
Bybel, blyk byvoorbeeld uit die ooggetuienis van
die apostels: "Ons het Hom self gehoor; ons het
Hom gesien en met ons hande aan Hom
geraak…Hom wat ons gesien en gehoor het,
verkondig ons aan julle…"(1 Joh 1: 1,3). Die
getuienis van die apostels dra die karakter van
getuienis in 'n hof. Hulle vertel nie vir ons allerlei
vrome ervarings nie, maar harde feite; hard soos
die kruis, die spykers, die doringkroon, en die leë
graf. Sonder hierdie historiese gebeure, het die
Bybel geen boodskap nie.

en konteks van sy tyd. Dus is die Bybel self reeds
interpretasie wat in elke tyd opnuut vertolk moet
word. Hierdie hele proses staan onder die
inspirasie en leiding van die Heilige Gees. Die
inspirasie van die Skrif moet dus verstaan word as
'n historiese proses van mondelinge en skriftelike
oordrag binne die verbondsgemeenskap deur die
eeue, waarby die gemeenskap as geheel, en
sommige indiwidue in die besonder, 'n rol gespeel
het.
5.7.7 Die relasie tussen feit en vertolking, is
buitengewoon boeiend. Die twee kan wel
onderskei, maar nooit geskei word nie. Vir die
Bybelse skrywers was die onderskeid tussen feit
en interpretasie nie naasteby so belangrik as in
die moderne tyd nie. Reeds in die wyse waarop
hulle die historiese gebeure verhaal (sien vroeër
die verwysing na Matteus), is veel meer bewuste
interpretasie as wat deesdae aanvaarbaar is.
Selfs “fiksie” en "foute" staan in diens van die
Waarheid. Ook vandag nog is daar soms verhale
oor mense in omloop wat by nadere ondersoek
blyk nie feitelik korrek te wees nie, maar
opgeneem word in 'n biografie omdat die verhaal
die waarheid oor die persoon so skitterend
uitbeeld. “Fiksie” kan dus meer waar wees as
"blote" feite.

5.7.4 Maar sonder interpretasie van die historiese
gebeure, is die "feite" op sigself stom. Daar is
twee saam met Jesus gekruisig, maar sy kruis
was die vloek op die ander twee (en ons) sonde.
Dit kan jy nie sondermeer sien deur na die drie
kruise te kyk nie. Die betekenis daarvan moet aan
ons verklaar word. Eintlik neem ons nooit "naakte
feite" waar nie, en gee nooit "blote feite" weer nie.
Selfs die kleure en klanke wat ons waarneem, is
reeds vorme van interpretasie. Sonder objektiewe
feite is geen ervaring moontlik nie; sonder
subjektiewe interpretasie bly die feite buite ons
bereik. Vir die regte interpretasie is ons afhanklik
van God se Woord en Gees. Daarom vertel die
Bybel nie maar net feite sondermeer nie, maar
wel (on)heilsfeite, dit wil sê feit plus interpretasie.

5.7.8 Met 'n bietjie kennis van die Ou Testament
kan maklik vasgestel word dat in Matt 1:8 die
name van 3 konings van Israel (Ahasia, Joas en
Amasia) uitgelaat word. Dit is duidelik dat die
skrywer by 3 maal 14 geslagte (42 geslagte) wil
uitkom omdat daaraan 'n spesifieke teologiese
betekenis geheg word. (Vergelyk die rol van die
42 maande in Openbaring). In 1 Kor 10:4 maak
Paulus gebruik van 'n ou Rabbynse verhaal wat
nie histories klop met die Ou Testament nie, waarvolgens die Rots met die volk saamgetrek het
deur hulle woestynreis. Paulus is egter nie
geïnteresseerd in historiese feitelikheid op sigself
nie, maar is besig om die betekenis van Christus
aan ons te vertolk.

5.7.5 Soms staan verskillende interpretasies van
dieselfde feit lynreg teenoor mekaar. In 1 Sam 8
word die instelling van die koningskap in Israel
uiters negatief beoordeel naamlik as verwerping
van God as Israel se eintlike Koning, terwyl in 2
Sam 7 God Homself volkome verbind aan die
Dawidiese monargie. Wat in die een geval 'n
onheilsfeit is, word vanuit 'n ander perspektief as
heilsfeit ervaar. Maar is enige van die twee
interpretasies noodwendig verkeerd? Is dit nie
tipies van God as Koning dat Hy Hom (skynbaar)
uit hierdie wêreld laat verdring totdat sy Seun, wat
terselfdertyd die “Seun van Dawid” is, Godverlate
hang aan die kruis nie? Is dit nie juis kenmerkend
van God dat Hy minusse deurkruis tot plusse nie?
Is die groot onheilsfeit van die Kruis (-), nie juis
vanuit 'n ander perspektief, die eintlike heilsfeit (+)
in die geskiedenis nie?

5.7.9 Na mate die historiese afstand tussen die
feit en die tyd van vertolking groter word, neem
die feitelikheid dikwels af, terwyl die vertolking
toeneem. Soms word dit bykans onmoontlik om
tussen feit en interpretasie te onderskei.
Aangesien die Nuwe- Testamentiese getuies van
die Christusgebeure (lewe, dood en opstanding)
veel nader is aan die historiese feite wat hulle vertellend aan ons vertolk, is die duidelikheid ten
opsigte van die historiese gebeure waarna hulle
verwys soveel groter as wat die geval is met
sommige van die Ou-Testamentiese outeurs.
Aangesien die Bybel nie in die gebeure opsigself
los van die betekenis daarvan geïnteresseerd is
nie, hoef afstand egter nie noodwendig 'n nadeel
te wees nie. Afstand van 'n gebeure laat dikwels
insig in die betekenis daarvan toeneem. In die lig
van die gebeure in die Nuwe Testament en onder
leiding van die Heilige Gees as die groot

5.7.6 In naakte feite is die Skrif nie
geïnteresseerd nie, maar wel in die betekenis van
die feite. En dan blyk telkens dat die boodskap
van die historiese gebeure 'n blye boodskap
(evangelie) is. Die betekenis van die geskiedenis
van Israel met sy klimaks in die Gekruisigde, word
deur die Heilige Gees met gebruikmaking van
menslike instrumente, aan ons vertolk. In die
proses word soms gebruik gemaak van
verskillende bronne en tradisies wat tot beskikking
was van die finale skrywer, wat in sy weergawe
van die bronne, dit opnuut vertolk vir die situasie
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Vertolker, is dit moontlik om die boodskap van die
gebeure in die Ou Testament beter te verstaan in
die lig van die Nuwe. Maar sonder die Oue sou dit
totaal onmoontlik wees om die Nuwe
hoegenaamd te begryp. Van die Ou Testament
geld (2 Tim 3:15): "Dit kan jou die kennis bybring
wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus
Jesus."

vir elke tydsgewrig aktueel. Wat in een konteks
die waarheid is, is in 'n ander 'n leuen. Die
versoeker kwoteer vir die Seun van God (die
vleesgeworde Woord) telkens die Woord van God
(Matt 4), maar dit is keer op keer die verkeerde
teks vir die geleentheid. As ewige Woord, kan dit
vele vorme en selfs teenstrydige gestaltes in
verskillende kontekste aanneem. Paulus wil nie vir
Titus besny nie ( Gal 2:3-5), maar is gewillig om
dit te doen in die geval van Timoteus (Hand 16:3).

5.7.10 Die betekenis van die heilsgebeure word
in die Bybel op talle wyses vertolk. Dit gebeur
alreeds deur die wyse waarop die gebeure vertel
word, maar ook in die etiese voorskrifte wat
daaruit voortvloei. Wat God vir ons gedoen het, is
die fondament waarop die gelowiges se leefwyse
gebou word. Anders gestel: Die geloof in God se
dade is primêr, maar wat die gelowiges doen, is
ook 'n wyse waarop wat God gedoen het,
geïnterpreteer word. Voorbeelde van ander gelowiges word aan ons voorgehou. Gelykenisse word
vertel, briewe word geskryf , toesprake word
opgeteken. 2 Tim 3: 16: "Die hele Skrif is deur
God geïnspireer en het groot waarde om in die
waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse
te kweek."

5.8.4 Nie die letter nie, maar die Gees is
deurslaggewend. Weliswaar kom die Gees tot ons
deur middel van die letter (woorde) van die Skrif,
maar die Gees kan besonder vry omgaan met die
letter deur dit nie net te vertaal nie, maar ook te
vertolk vir 'n nuwe tyd. Tog bly dit dieselfde Gees.
Om dieselfde rede (eerbied vir God) dat Moses by
die brandende doringbos sy skoene uittrek, trek
ons (voorlopig nog?) Sondae kerktoe ons skoene
aan. Boonop is die feit dat ons Sondae kerk toe
gaan (en nie Saterdae nie) 'n teken daarvan dat
Christus die vervulling (nie vervanging nie) van
die Ou Verbond is. Die blote feit dat die 4e gebod
in die kanon voorkom, beteken nie dat die kerk dit
nog op dieselfde wyse as destyds toepas nie. Die
voortgang in die heilsgeskiedenis asook die
veranderde konteks, spreek mee. Die gees (beter:
Gees) van die adviese wat Paulus aan eienaars
gee hoe om teenoor hulle slawe op te tree, bring
mee dat in later eeue dit so verstaan word dat
slawerny as sodanig liewer afgeskaf moet word.

5.8 Kerk en kanon
5.8.1 Die werking van die Gees omvat die
interpretasie van die Skrif in die Skrif self, maar
ook die vertolking daarvan in die verkondiging tot
op die hede. Sommige vorme van inspirasie in die
Skrif verskil nie wesentlik van wat vandag nog
steeds plaasvind wanneer die Skrif verklaar en
verkondig word nie. Maar soos in die Bybelse tye
is daar ook vandag 'n veelheid van vertolkings wat
soms verrykend is, maar ander kere in stryd is
met die openbaring van God. Van hierdie
dwaalleer lees ons telkens in die Skrif. Dit het die
totstandkoming van die kanon genoodsaak. Nie
alle verhale en alle uitleg klop met die boodskap
van die Gees wat die kerk in die kanon gehoor het
en nog steeds hoor nie. Wesentlik verskil die
totstandkoming van die kanon nie soveel van wat
nog steeds gebeur wanneer iemand God se
Woord hoor en hom/haar daardeur laat oorreed
om God op sy Woord te neem nie.

5.8.5 Soms kan die interpretasie van spesifieke
gebeure binne die kanon self krities verskil. Geen
krasser teenstelling is moontlik nie, as wanneer 2
Sam 24:1 'n daad aan God toeskryf waarvoor in 1
Kron 21: 1 die Satan geblameer word. Sou ons
hier tot 'n keuse gedwing word tussen die twee
interpretasies? Maar waarom sou albei uitsprake
in die kanon opgeneem wees? Sou dit moontlik
wees dat albei aksente in hulle spesifieke konteks
die noodsaaklike was? Word die feit dat Josef in
Egipte beland het, nie sowel aan die sonde van sy
broers én aan die genade van God toegeskryf
nie? Dit word wel versag deur te sê dat sy broers
hom "verkoop" het, terwyl God hom "gestuur" het
(Gen 45: 4,5), maar binne die tyd val wat God en
wat sy broers doen, saam. En wie het Christus
laat kruisig? Was dit die Bose of sy Vader? (Luk
22: 53; Matt 26:56; Mark 14:49. Sien ook Matt
26:31en Mark 14:27). Juis Bybeltekste wat ons
die meeste moeite gee, mag die grootste
verrassings oplewer.

5.8.2 Die formele gesag van die Bybel as die
kanon van die kerk, is ten diepste gefundeer in sy
materiële boodskap (inhoud) en nie in die feit dat
die kerk dit as sodanig aanvaar het nie. Voortaan
sou hierdie kanon as norm dien, vir die
interpretasie van die Blye Boodskap in telkens
nuwe situasies. Die erkenning van die kanon was
'n daad van deemoed, waaruit blyk dat die Skrif
wel binne die verbondsgemeenskap ontstaan het,
maar nie in die eerste instansie die produk
daarvan was nie, maar die maatstaf waaraan die
kerk gemeet word. As kanon staan die Skrif krities
teenoor die kerk.

5.9 Vonnis en vryspraak
5.9.1 Een van die heel grootste misverstande ten
opsigte van die gesag van die Skrif is dat die
Bybel in die eerste instansie 'n boek is wat aan
ons foutlose informasie verskaf, wat ons dan moet
sluk of stik. Uiteraard gee die Skrif ook allerlei
informasie, maar die funksie van woorde in die
algemeen, en God se Woord in die besonder, is

5.8.3 Die waarheid van die Woord is wel ewig,
maar nie tydloos nie. Juis omdat dit ewig is, is dit
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dat dit nie blote informasie deurgee nie, maar
dinge doen. Wanneer 'n man aan 'n meisie sy
liefde verklaar, deel hy haar nie interessante
informasie mee nie. Wanneer ons sing van God
wat ons sy Woord gegee het, dan moet dit so
verstaan word dat God aan sy volk (kerk) trou
gesweer het. Daarom dat die Reformasie so lief
was om na God se Woord as belofte te verwys.
Dit is 'n belofte soos wanneer 'n bruidegom sy
hart aan sy bruid verpand.

gesagvol toegesê. Wie God op sy Woord neem, is
erfgenaam van God en mede-erfgenaam van
Christus. 2 Kor 1: 20v: "Hy (Christus, die
vleesgeworde Woord) is die "JA" op al die
beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus
dat ons tot eer van God daarop "AMEN" sê." 1
Joh 5: 10-12: "Wie God nie glo nie, maak Hom tot
leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God
oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis
behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en
die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het
die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het
ook nie die lewe nie." Ongeloof is om God nie op
sy Woord te neem nie en Hom sodoende tot
leuenaar te maak.

5.9.2 God se Woord, is terselfdertyd 'n daad. Hy
oordeel en beoordeel. Sy Woord is soos 'n
operasiemes wat kneus om te genees. Hebr 4:12:
"Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is
skerper as enige swaard met twee snykante en
dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees
en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die
bedoelings en gedagtes van die hart”. Die Griekse
woord vir “oordeel” (krinein) beteken om te skei.
So skei God se Woord die lig van die duisternis,
die skape van die bokke, die lewe van die dood,
die ou skepping van die nuwe skepping.

5.9.5 Dit is derhalwe duidelik dat die sola
Scriptura (die Skrif alleen), sola gratia (God se
genade alleen) en sola fide (deur die geloof
alleen) onlosmaaklik verbonde is. Hierdie
sogenaamde solismes verduidelik mekaar oor en
weer. Wie die een laat vaar, is ook die ander twee
kwyt. Wie egter “buig” onder die gesag van Gods
Woord wat ons vonnis en vryspreek, sterf daagliks
saam met Christus en staan daagliks saam met
Hom op tot 'n nuwe lewe. In die woorde van
Luther: “So beluister ook u in die prediking steeds
weer die barmhartigheid van God en mag u nie
sê: “Ek is verlore” nie, net so min as wat u mag
sê: “Ek is goed.” Sê liewer: “Ek weet dat ek voor U
'n sondaar is; dit is my oordeel oor myself. Maar
dit is dan ook die enigste oordeel; 'n ander
oordeel is daar nie. Want wie in My glo, sal nie
veroordeel word nie”.” Daarom sing ons in die
kerk: “Wat sou ons dan ooit laat bewe? In dié
Woord het ons die lewe!” (Lied 255).

5.9.3 In die boek Jona vind ons 'n merkwaardige
voorbeeld om te demonstreer dat die Woord nie
primêr informatief is nie, maar performatief. Indien
dit andersom was, was die Woord van God aan
die Nineviete 'n leuen, want Nineve is toe nie
binne veertig dae verwoes nie. Klaarblyklik was
Jona se verkondiging nie bedoel as blote
informasie nie, maar as 'n oproep tot bekering.
God se Woord het iets bewerk: dit het Nineve
bekeer. God se Woord het sy krag bewys deurdat
Nineve nie verwoes is nie. En Jona het dit
gevrees. Hy het geweet dat wanneer God sê Hy
gaan Nineve verwoes, hy wat Jona is, God nie "op
sy woord kan neem" nie! (Jona 4:2). Dat God
berou het oor die onheil (Ou Vertaling) was deel
van Israel se geloofsbelydenis.

5.10 Teks en interpretasie
In die verslag Skrifgesag en Skrifgebruik wat deur
die Algemene Sinode van 1986 aanvaar is, word
in punt 2.6 enkele opmerkinge gemaak oor die
interpretasie van die Skrif. Hoewel in die huidige
verslag die aksent val op die gesag van die Skrif,
is dit ook onlosmaaklik verbonde met die vraag na
die gebruik daarvan. In aansluiting by 1986, gee
ons enkele riglyne.

5.9.4 Daarteenoor kan 'n mens wanneer God 'n
belofte gee, Hom altyd in geloof op sy Woord
neem. In Christus die vleesgeworde Woord,
vonnis Hy ons en spreek ons vry. Hierdie
performatiewe (vgl "perform") karakter van Gods
Woord, wat terselfdertyd daad is, staan in
skepping en geskiedenis (verlossing), op die voorgrond. Christus die vleesgeworde Woord, is God
se groot verlossingsdaad. In sy Woord gee God
ons nie allerlei waardevolle informasie oor sy
beloftes nie, maar Hy “gee ons sy Woord!” Geloof
is dan ook om God “op sy Woord te neem.”
Volgens Calvyn druppel onder die verkondiging
van die evangelie saam met die stem van die
prediker die heilige bloed van Christus op ons
neer en staan die paradys voor ons oop. Die
Woord is nie maar net mededelings oor die heil
nie, maar mededeling van die heil. Omdat God in
Christus self ons vonnis gedra het en ons dus
saam met Christus gekruisig is, word ons ook in
Christus se opstanding vrygespreek (Rom 4:25).
In die verkondiging van die Woord, word hierdie
vryspraak deur die Heilige Gees aan ons

5.10.1 Vir die verstaan van die Skrif is die
bedoeling van die Skrif van deurslaggewende
betekenis. Klaarblyklik is dit nie geleë in
wetenskaplik korrekte informasie nie, maar in die
heilskarakter daarvan. Volgens die Reformatore is
die Woord die eintlike heilsmiddel waaraan die
sakramente as "sigbare woorde" hulle
heilsbetekenis ontleen.
5.10.2 As "boek van die kerk" kan die Bybel ook
alleen verstaan word binne die konteks van die
geloofsgemeenskap. Hoewel die gewone lidmaat
geen outoriteit is nie, het God sy Gees nie net aan
teoloë gegee nie, maar aan sy kerk.
Laasgenoemde is in staat om te oordeel of dit die
Gees van die Gekruisigde en Opgestane Here is
wat hulle hoor in die uitleg van die deskundiges.
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Daarom is dit alleen moontlik om in gemeenskap
met die broers en susters van vandag, en die
vaders en moeders van gister en eergister,
werklik die stem van die Goeie Herder te hoor. 'n
Lewe van afhanklikheid, gebed en bereidheid om
te luister, is derhalwe onontbeerlik vir die
bestudering van die Bybel. Dit geld sowel die
"leek" as die geleerde. Wanneer kerk en teologie
van mekaar vervreem, is die gevolge vir beide
rampspoedig.

medemense. Daarom word ons nog steeds
geboei deur Homerus en die Griekse mitologie.
Die eendersheid van mense is veel meer
opvallend as hulle andersheid. As mense deel ons
in dieselfde sonde en skuld, nood en dood.
Daarop bied die Blye Boodskap die diagnose en
die oplossing en bly daarom aktueel vir elke tyd.
Om die Skrif verstaanbaar te vertolk vir ons tyd,
moet ons daarom ook kinders wees van ons eie
tyd om sodoende die gestaltes van die nood van
die wêreld waarin ons leef, in kontak te bring met
die Bybelse hoop en bevryding. Dit impliseer nie
'n onkritiese aansluiting by die pre-of
(post)moderne tydsgees nie, maar ook 'n
konfrontasie en ingaan teen elke kultuurperiode.
Elke tydsgewrig moet onder die kritiek van die
Kruis deurgaan om te kan deel in die komende
Koninkryk.

5.10.3 "By die noukeurige bestudering/lees van
die Bybel moet rekening gehou word met
verskillende aspekte van die teks en sy
agtergrond wat in hierdie verband 'n rol moet
speel. Alle lesers van die Bybel se lees van die
teks word beïnvloed deur bewuste of onbewuste
aannames. Dit geld die gelowige Bybelleser, maar
ook die sogenaamde objektiewe wetenskaplike/taalkundige/historikus/teoloog. Die Bybel as
"boek van die kerk" kan alleen werklik
verantwoordelik hanteer word wanneer die leser
bereid is om ook erns te maak met die
selfaanspraak van die Bybel dat ons hierin die
boodskap van God se genade in Christus hoor.
Juis wanneer ons só na die Bybel luister, moet
ook erns gemaak word met die volgende
dimensies van die Skrif.

5.10.7 Van die uiterste belang is dat nie net
rekening gehou word met die verskil in konteks
tussen destyds en deesdae nie, maar dat in
gedagte gehou word die verskillende gestaltes
wat die openbaring aanneem binne die
verskillende heilshistoriese kontekste in die Skrif
self. Daar is by voorbeeld die verskil tussen Ou
Testament en Nuwe Testament. Dit is dieselfde
God wat Hom openbaar in beide Testamente,
maar die gestaltes wat die openbaring aanneem,
verskil. In beide lees ons van die worsteling
tussen God en mens, maar juis daarom beskryf
die Bybel nie vir ons 'n statiese stand van sake
nie, maar vertel vir ons 'n dinamiese konkrete
geskiedenis. In die Nuwe Testament bereik die
konflik 'n klimaks in die konfrontasie aan die Kruis
waaruit God tot heil van die mens, as oorwinnaar
uit die konflik te voorskyn tree. Hoewel dit om die
een geskiedenis gaan, bring dit mee dat die Ou
Testament nie reglynig in die Nuwe Testament
voortgesit word nie. Daar is sowel verbinding as
breuk. Jesus sluit aan by die Wet in die Ou
Testament, maar relativeer en radikaliseer dit met
sy woorde in die Bergpredikasie: "Maar Ek sê vir
julle…"(Matt 5:12, 28, 32, 34, 39, 44). Daar is ook
voortgang in sy werk tussen sy verkondiging van
Gods Koninkryk in Galilea, en sy dood aan die
kruis in Judea. Trouens ook binne die Nuwe
Testamentiese geskiedenis is daar breuk en
samehang tussen Jesus se lewe, kruisiging en
opstanding enersyds, en die uitstorting van die
Heilige Gees andersyds. Terwyl Jesus sy
dissipels vir eers nog verbied om die huise van
heidene binne te gaan, sien ons in Handelinge
hoedat sedert Pinkster die kerk as volk van God
uit Jodendom en heidendom te voorskyn tree. By
die uitleg van die Skrif vir ons tyd, sal ons hierdie
verskillende historiese strukture moet
verdiskonteer. Elke teks in die Skrif moet in
relasie tot sy onmiddellike konteks verstaan word.
Maar elke konteks staan weer in 'n wyer konteks
sodat geen teks in die Skrif in isolasie van die
Bybelse boodskap in sy geheel, vertolk kan word
nie.

5.10.4 Die feit dat die bedoeling nie geleë is in
historiese eksaktheid nie, impliseer hoegenaamd
nie dat die geskiedenis daarom ombelangrik is vir
die verstaan van die Skrif nie. Die hart van die
heilsboodskap bestaan juis daarin dat die Woord
inderdaad "vlees", dit wil sê deel van ons
verskriklike geskiedenis geword het. Historiese
navorsing is derhalwe van groot belang vir 'n
goeie verstaan van die Skrif, "mits altyd in beskeidenheid erken word dat ons met ons keuse van
gegewens, metodes en modelle 'n poging
aanwend om die betekenis van die teks en sy
agtergrond te benader".
5.10.5 Wanneer erns gemaak word met die teks
van die Skrif impliseer dit dat ook erns gemaak
word met die historiese konteks daarvan.
Aangesien dit geskryf is vanuit 'n spesifieke
konteks vir 'n bepaalde konteks, kan die teks
alleen goed begryp word binne sy konkrete
konteks. Om dit te ontken sal daarop neerkom dat
jy ook moet beweer dat kennis van die grondtale
onnodig is vir die kerk om die Skrif te verstaan.
Natuurlik beteken dit nie dat elke gelowige 'n
outoriteit moet wees nie, maar dit sal
rampspoedig wees wanneer hierdie kennis nie
meer vir die kerk as geheel beskikbaar is nie.
5.10.6 Die voorafgaande beteken ook nie dat die
teks uitgelewer en opgesluit is binne die konteks
van destyds nie. Met gebruikmaking van idees en
begrippe ontleen aan die kultuur van die tyd, gaan
die teks ook skerp krities in teen sy tyd. Mense uit
verskillende tye en kulture is boonop nie totale
vreemdeling vir mekaar nie, want ons herken oor
alle tydperke en kulture heen mekaar as
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gestalte van die Woord, wat ten diepste verset is
teen die dienskneggestalte van die Kneg van die
Here “wat geen gestalte of heerlikheid gehad het,
dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms
dat ons Hom sou begeer nie” (Jes 53:2 ou
vertaling). In beide gevalle heers 'n beheptheid
met die letter van die Skrif, wat mense blind maak
vir die Gees in die letter. Die Bybel as boek, maak
beide blind vir die Bybelse boodskap.

5.10.8 By die uitleg van die Skrif moet rekening
gehou word met die verskillende literêre genres. 'n
Apokaliptiese geskrif soos Openbaring of 'n
protologiese gedeelte soos die eerste hoofstukke
van Genesis, lees 'n mens anders as 'n
koerantberig. 'n Historiese verhaal word anders
vertolk as 'n gedig. Soms is dit nie moontlik om
sonder twyfel vas te stel tot watter genre 'n
spesifieke gedeelte behoort nie, maar in sulke
gevalle het dit meestal nie groot implikasies vir die
boodskap wat dit aan ons oordra nie. Ons praat
gewoonlik van die "gelykenis van die barmhartige
Samaritaan" hoewel dit nie in die Bybel staan dat
dit 'n gelykenis is nie. Ook in die Ou Testament
tref ons gelykenisse aan. Vir almal is dit duidelik
dat die verhaal wat Natan aan Dawid vertel 'n
gelykenis is, maar daar bestaan verskil van opinie
wat die boek Jona betref. Aan die boek se
boodskap, maak dit egter bloedweinig verskil.
Bowendien moet deeglik gelet word op die
verweefdheid en interne samehang van die
betrokke gedeelte van die Bybel as teks.

5.11.3 Aangesien in hierdie verslag die standpunt
ingeneem word dat die Bybel nie 'n bron van
foutlose natuurwetenskaplike en historiese
informasie is nie, sal dit seker vanuit
fundamentalistiese kringe bestempel word as self
'n produk van die modernisme. Ongetwyfeld is dit
waar dat juis die moderne tyd as gevolg van
dramatiese groei in kennis, ons diep onder die
indruk gebring het van die feit dat die Bybel geen
handboek is vir die wetenskap nie. Tog wys onder
andere die Ou-Testamentikus John Goldingay
daarop dat ook in die premoderne tyd reeds
heelwat uitsprake by bekende teologiese figure
voorkom wat dui op 'n bewussyn van hierdie
waarheid. Origenes beskou Gen 1 as teologies
waar, maar nie as histories korrek nie. Augustinus
waarsku mense om nie die Bybel te gebruik as
bron vir sterrekundige informasie terwyl nie-Christene weet dat dit nie waar is nie. In die tyd van
Calvyn het sterrekundiges reeds besef dat
Saturnus groter is as die maan, hoewel die
skeppingsverhaal na die maan verwys as een van
die twee “groot ligte”. Calvyn betig mense wat
sterrekundige informasie gaan soek in Genesis
terwyl dit die dinge beskryf soos wat dit vir ons
voorkom. Luther kan by geleentheid uiters
nonchalant omgaan met onversoenbare feitelike
teenstrydighede in die Skrif. Volgens hom kan 'n
mens dit ignoreer want dit bring nie die artikels
van ons geloof in gedrang nie. Sekerlik is hierdie
uitsprake nie kenmerkend van teoloë in die
premoderne periode nie, maar tog is dit duidelik
dat die inspirasie van die Skrif nie vir hulle
sondermeer wetenskaplike foutloosheid impliseer
het nie.

5.11 Liberalisme en fundamentalisme
5.11.1 In hierdie verslag word 'n poging
aangewend om na twee kante afwysend
standpunt in te neem, naamlik enersyds teenoor
die moderne liberalistiese, en andersyds die
moderne fundamentalistiese omgang met die
Skrif. In eersgenoemde geval word die Bybelse
geskiedenis as teologies onbelangrik beskou. Die
belangrikheid van Israel vir ons, het volgens
hierdie standpunt niks te make met hulle
geskiedenis nie, maar met hulle godsdiens. In
radikaal-kritiese kringe word die religion of Jesus
belangriker beskou as die religion about Jesus.
Selfs al het Jesus nooit bestaan nie, dan het ons
nog altyd die tydlose godsdienstige waarhede van
byvoorbeeld die Bergpredikasie. Daarteenoor
maak die fundamentalisme die teologiese
betekenis van die Skrif geheel en al afhanklik van
die natuurwetenskaplike en historiese korrektheid
van die Bybel.
5.11.2 In werklikheid staan hierdie twee skynbaar
teenoorgestelde standpunte heel digby mekaar en
bevestig weereens die waarheid dat familietwiste
die ergste is. Beide onderwerp die Bybel aan 'n
krasse vorm van Skrifkritiek wat daartoe neig om
die Woord van God kragteloos te maak. Nie een
van die twee wil die Bybel in sy konkreet menslike
gestalte aanvaar as Woord van God nie, omdat
hulle aanstoot neem aan die konkreet historiese
karakter van die Openbaring. Terwyl die
liberalisme die Bybel as gevolg van sy diep
menslike karakter nie ernstig wil neem as Woord
van God nie, poog die fundamentalisme om die
Bybel as Woord van God te "red" deur die swakke
menslike karakter daarvan soveel moontlik te
ontken. In beide gevalle word ons gekonfronteer
met 'n rasionalistiese verheerliking van die
menslike rede. In beide gevalle word per
implikasie aanstoot geneem aan die menslike

5.11.4 Terwyl die fundamentaliste nie erns maak
met die vleeswording van die Woord van God nie,
neig die liberaliste tot 'n ontkenning van die
vleeswording van die Woord van God. Die
Bybelse heilsbetekenis van inkarnasie, kruis en
opstanding, vind hulle onaanvaarbaar. Reeds
tydens die Reformasie was daar die sogenaamde
rasionele spiritualiste wat die rede beskou het as
die spil waarom alles draai. Uit hierdie kringe word
die Hervormers dan ook beskuldig dat hulle
aanhangers is van 'n "papierpous". Nie die
historiese Christus nie, maar die "ewige Christus"
in ons, word sentraal gestel. Dit is teen hierdie
spiritualistiese tendens wat reeds in die vroeë
kerk kop uitsteek, dat 1Joh 4:2v. waarsku:
"Hieraan ken julle die Gees van God: elkeen wat
bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens
geword het, het die Gees wat van God afkomstig
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die Drie-enige tot ons neerdaal in die Bybelse
geskiedenis.

is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het
nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het
die gees van die antichris, die gees van wie julle
gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die
wêreld is."

5.12.8 Die Algemene Sinode bely dat ons met
God in aanraking kom deur middel van die
geskiedenis wat Hy met die mense gemaak het
soos deur die Skrif vertolk. Hierdie
geskiedenis bereik 'n klimaks in die koms van
Jesus Christus sy Seun, wat in die volheid van
die tyd deur die Vader gestuur is as Verlosser
van die wêreld. Ook die vertolking op velerlei
wyses deur woord en daad, maak deel uit van
hierdie geskiedenis. Deur die Gees as die eintlike Tolk en (daarom) Trooster, word ons ten
spyte van ons onvolkomenheid en sondigheid,
toegerus om nou reeds deur woord en daad
binne hierdie gebroke werklikheid, iets te laat
blyk van God se genadige neerdaling tot sy
skepping.

5.12 Aanbevelings / Besluite
5.12.1 Die Algemene Sinode aanvaar die
verslag as riglyn vir ons beskouing oor die
gesag van die Skrif.
5.12.4 Die Algemene Sinode verklaar dat die
gesag van die Bybel as God se Woord, nie 'n
dwingelandy is wat ons geestelik verslaaf nie,
maar dat God se waarheid ons vrymaak (Joh
8:32). Daarom verg die aanvaarding van die
gesag van die Woord nie die opoffering van
ons denke wat immers 'n gawe van God is nie,
maar wel die kruisiging van ons afvallige,
afgodiese denke wat geen grense wil erken
nie.

5.12.9 Die Algemene Sinode verklaar dat
hoewel God sy Gees aan die kerk gegee het
om ons in die volle waarheid te lei (Joh 16:13),
die gesag van die Skrif nie primêr rus op die
bloot formele feit dat die kerk dit as kanon
aanvaar het nie. In die Skrif self word reeds
duidelik dat die kerk as gevolg van ons
sondigheid nog steeds blootgestel is aan
dwaling. Daarom is die gesag van die Skrif in
die eerste instansie geleë in die inhoud van
die Gees se boodskap naamlik God se genade
in Christus (Joh 16:14). Hierdie boodskap het
die kerk in die kanon gehoor as die kritiese
maatstaf vir die verkondiging waardeur ook
tussen die geeste onderskei word.

5.12.5. Die Algemene Sinode verklaar dat die
menslike aard van die Skrif geen bedreiging
vorm vir die goddelike karakter daarvan nie,
maar dat laasgenoemde juis tot uitdrukking
kom in eersgenoemde. Juis in die menslikheid
van die Skrif kom die neerbuigende en
genadige neerdaling van God, wat kulmineer
in die kruis van sy Seun, na vore (Hebr 1:1).
Daarom is die Skrif ook nie aan ons gegee as
'n onfeilbare bron van eksakte
natuurwetenskaplike en historiese informasie
nie, maar om ons die kennis by te bring "wat
tot verlossing lei deur die geloof in Christus
Jesus" (2 Tim 3:15).

5.12.10 Die Algemene Sinode verklaar dat die
vonnis en vryspraak wat God in die
vleesgeworde Woord oor ons uitgespreek het
op Goeie Vrydag en Paas-Sondag (Rom 4:25),
met gesag deur die Gees by die lees en
verkondiging van die Woord oor ons
uitgespreek word. In sy Woord gee God ons
"sy Woord" deur al sy beloftes, waarop ons
met vrymoedigheid ons durf verlaat vir tyd en
ewigheid, aan ons toe te sê.

5.12.6 Die Algemene Sinode verklaar dat dit
uit die Bybel self duidelik is dat die inspirasie
van die Skrif nie op 'n eenvormige wyse
plaasgevind het nie. Daarom funksioneer die
gesag van die Skrif ook nie oral op dieselfde
wyse nie. Ons kan onderskei tussen die hart
van die boodskap van die Skrif en sake wat
meer op die rand lê, hoewel die rand en hart
nie van mekaar losgemaak kan word nie, maar
juis in hulle samehang as Woord van God
funksioneer. Die geheimenis van die
Goddelike inspirasie van swakke menslike
instrumente, kan ons nie deurgrond nie, maar
omgekeerd deurgrond hierdie inspirasie vir
ons en die totale werklikheid waarvan ons deel
is, en lê sodoende gesagvol beslag op ons
hele lewe.

3. STELLINGS OOR MODERNISTIESE
ONGELOOF
3.1 Met die opkoms van die Verligtingsdenke in
Europa sedert die 1800’s het die menslike rede
die maatstaf vir waarheid geword. Van nou af sou
dit wat die mens kan ken, onderskei en bestudeer
die deurslag gee. Hierdie staan bekend as die
Moderne Era, soms Moderniteit genoem, en plaas
groot klem op wetenskaplikheid.

5.12.7 Die Algemene Sinode verklaar dat die
gesag van die Skrif nie gesetel is in
geïsoleerde Skrifgedeeltes op sigself nie, maar
dat die gesag van elke onderdeel van die Skrif
funksioneer binne die geheel van die Skrif en
die gesag van die geheel tot uitdrukking kom
in die onderdele. Die eenheid van die Skrif is
geleë in die eenheid van God (Deut 6:4) wat as

3.2 Voorheen was die tradisie ‘n belangrike bron
van kennis. Nou word tradisie bevraagteken,
omdat dit nie betroubaar is nie. Die menslike
subjek wat ondersoek, betwyfel en toets word
belangrik.
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3.3 ‘n Verdere produk van Moderniteit is
grootskaalse indiwidualisme. Die belangrikheid
van die groep verdwyn, en die indiwidu kom na
vore. ‘n Moderne mens het ‘n hoë selfbewussyn,
dit is asof die wêreld rondom jou draai.

Binne die dissiplines van Skrifstudie het
modernisme dus altyd daartoe gelei dat die Bybel
gedissekteer is - uit watter bronne is boeke
saamgestel? Wat sit alles agter die samestelling
van die teks? Moderniteit is wesenlik
reduktionisties - dit het nie regtig ‘n oog vir die
groter, komplekse samehange nie.

3.4 In die moderne benadering verskuif die
verstaan van gesag radikaal. Waar gesag vroeër
gesetel het in die gesagsdraers wat deur God
aangestel is (koning, priester), skuif dit in die
moderne era na die kundiges toe - die geleerdes.
Soos individualisme groei, skuif gesag in die
latere moderniteit na die indiwidu toe - ek is my
eie wet en besluit vir myself wat reg is en wat vir
my werk.

3.12 Modernistiese strategiese beplanning wil
altyd breek met die verlede, en ‘n nuwe toekoms
bou - ‘n toekoms na die beeld en gelykenis van
die moderne gelowige.
3.13 Niemand van ons sal graag sonder die
voordele wil leef wat die moderne wetenskap vir
ons gebring het nie. Tog besef mense toenemend
in die era van laat-moderniteit (of postmodernisme soos baie dit noem) dat die moderne
rede ons met geweldige krisisse gelaat het:

3.5 Vir moderne mense is dit byna onmoontlik om
gesag toe te ken aan iets buite die eie rede. Alles
moet rasioneel ondersoek word. Dit gee aanleiding tot ‘n geweldige opbloei in wetenskaplike
kennis wat gebaseer word op konkrete waarneming en die toets van hipoteses en teorieë.

3.13.1 Wetenskaplike vooruitgang lei daartoe dat
ons die hulpbronne van die aarde uitput en op ‘n
ongekende ekologiese krisis afstuur waarin ons
onsself kan verwoes.

3.6 Baie van voor-wetenskaplike mense se
belewing en waarneming word nou afgemaak as
bygeloof en onkunde. Moderniteit verloor perspektief op die wonder-element in die skepping.
Daarom kan die wonders wat die Bybel beskryf as ‘n moderne benadering konsekwent gevolg
word - nie aanvaar word nie. Dit is alles dinge met
natuurlike verklarings of berus op die onkunde
van wesenlik-onkundige mense.

3.13.2 Die siniese bevraagtekening van
oorgelewerde tradisie as kollektiewe wysheid
veroorsaak dat gesagsfigure en die instellings wat
die samelewing nodig het om verantwoordelike
mense te vorm, belaglik gemaak word. Dit lei
daartoe dat die moderne samelewing kundige,
magtige barbare en a-sosiale mense oplewer.
3.13.3 Die mens is meer as sy rede. Mense wil
ook behoort, gevoelens en emosies beleef.

3.7 Die benadering van onder andere die Jesus
Seminaar - om die historiese Jesus agter die
mites wat die vroeë kerk rondom Hom opgebou
het - te identifiseer is die produk van modernisme.

3.14 Die laat-moderne of post-modernistiese
benadering erken nog dat iets soos objektiewe
waarheid bestaan, maar dit is “out there”, jy kan
dit nie regtig ken nie. Al wat oorbly is my eie,
subjektiewe waarhede wat ek vir myself en my
groepe gelykdenkendes kies. Algemeen-geldende
waarheidsaansprake is altyd verdag.

3.8 In Suid-Afrika het die impak van modernisme
die kerk en teologie sedert 1994 radikaal getref.
Vroeër was ons nie so blootgestel aan hierdie
invloede nie. Baie van dit wat vandag (verkeerdelik) as post-modernisme by ons opgedis word,
is eintlik maar net hierdie modernistiese onvermoë
om te glo.

3.15 Post-modernisme is dus ‘n manier om die
kompleksiteit van die moderne wêreld meer
draaglik te maak. Waar modernisme wil bly
ondersoek tot die volle, absolute prentjie helder is,
gee post-modernisme hierdie ideaal prys.

3.9 Daar is ‘n wesenlike arrogansie en oormatige
selfvertroue by die moderne aanwesig. Teologies
manifesteer dit wanneer die moderne navorser as
subjek, in beheer van bv die antieke Skrifteks,
besluit wat eintlik daar staan, wat die mense van
die ou tyd beleef, ervaar en eintlik mee besig was.

3.16 Nog ‘n reaksie op die kompleksiteit van die
moderne wêreld staan as fundamentalisme
bekend. Fundamentalisme is die gebruik van ‘n
stel subjektiewe kriteria en waarheidsaansprake
om daardie selfde kriteria en waarheidsaansprake
te bewys. Die fundamentalistiese reaksie op die
algemeen-geldende aansprake van die Westerse
rede is wêreldwyd een van die grootste uitdagings
waarvoor die mense van die 21ste eeu te staan
kom. Hoe meer Westerse moderniste vir die
wêreld vertel watter oortuigings die toets van die
Westerse rede deurstaan, en watter nie, hoe meer
fundamentalistiese reaksies lok dit uit - om
verstaanbare redes.

3.10 Moderniteit bou op die wêreldbeeld van
Newton. Dit is ‘n meganiese wêreldbeeld waar
alles soos die ratwerk van ‘n groot klok of masjien
voorgestel word. Christene binne modernisme sal
dan dikwels bely dat God die ratwerk en die reëls
daarvoor geskep het, maar dat die klok nou op sy
eie aftik. In dié mate dat moderne Christene dan
nog ruimte maak vir God, is dit ‘n God wat af en
toe as’t ware sy vinger van buite af in die ratwerk
insteek en iets doen. Binne die moderne
raamwerk is God egter prakties afwesig of ver.
3.11 Binne ‘n meganiese wêreldbeeld word dinge
verstaan in dié mate dat jy dit uitmekaar kan haal.
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3.17 Dit is in hierdie konteks dat ons geroep is
om getuies vir Christus te wees. Eenvoudige
antwoorde sal nie meer werk nie.

dringendheid gemeentes te begelei in die
ondersoek na geloofsoordrag aan die
volgende geslag.

3.18 Ons leef in ‘n konteks wat deur ekstreme
diversiteit gekenmerk word. Mense praat soveel
“tale” - voor-modern, modern en post-modern, om
een voorbeeld te noem.

5. PERSEPSIES OOR DIE NG KERK

3.19 In groot dele van die Westerse wêreld het
moderne rasionaliteit die Christelike geloof ‘n
nekslag toegedien. Lesslie Newbigin beskryf die
Westerse samelewing as die enkele mees
weerstandige samelewing teenoor die evangelie.
Geen wonder dat die hoofsentra van die
Christelike geloof reeds na die suide verskuif het
nie - Suid-Amerika, Afrika en die Ooste.

5.2 Uit die terugvoer blyk onder andere die
volgende:

5.1 Gedurende 2004 het die Moderamen
Algemene Sinode ‘n ondersoek deur Markdata
laat doen na perspesies van die NG Kerk onder
die algemene publiek en belanghebbers (lidmate).

5.2.1 Daar heers ‘n algemene positiewe
gesindheid teenoor die NG Kerk en haar
predikante;

3.20 In ‘n tyd soos hierdie word ons geroep
om aan die einde van ons eie inisiatiewe en
planne te kom en te vra: Here, wat wil U hê
moet ons doen? Hoe kan ons die evangelie op
so ‘n manier wees dat ons vir U ‘n impak
maak? Watter pyn en ontwrigting is daar in
ons konteks waar U ons wil gebruik om
genesing te bring?

5.2.2 Die kerk se rol word veral gesien as om
leiding te verskaf (19.6% en 23.5% - onderskeidelik die publiek en belanghebbers);
5.2.3 Die belangrikste bron van inligting oor die
kerk in die samelewing, is ons lidmate. Ons moet
dus ons lidmate ingelig hou.
5.2.4 Die invloed van lidmate het afgeneem by
die regering, vakbonde en welsyn. Die kerkverband moet dus op hierdie vlak verseker dat
inspraak gelewer word.

3.21 AANBEVELING
Die sinode bespreek die kort, oorsigtelike
opmerkings en vra wat ‘n egte evangeliese
reaksie op die wêreld waarin ons leef sal wees.

5.2.5 Belanghebbers het ‘n baie hoë verwagting
dat die kerk hul lewenskwaliteit sal verhoog /
waarde tot hul lewe sal toevoeg.

4. GELOOFSOORDRAG NA DIE
VOLGENDE GESLAG

5.2.6 Die dien van reg en die bestry van onreg
bly ‘n hoë verwagting. Ook publieke verklarings
hieroor.

4.1 Die praktiese ervaring van lidmate, statistiese
ontledings en kwalitatiewe navorsing toon dat die
NG Kerk op baie plekke nie meer daarin slaag om
jongmense as lidmate te behou nie.

5.2.7 Die NG Kerk is nié ‘n plek waar verskillende
groepe welkom voel nie. Veral Engelsprekendes
voel beduidend meer onwelkom as Afrikataalsprekers.

4.2 Dit word toenemend moeiliker om ons geloof
oor te dra na die volgende geslag.

5.2.8 Die NG Kerk word gekniehalter deur sy
verlede (42% publiek, 70% belanghebbers voel
so).

4.3 Dit is ‘n prioriteit vir ons sinodale verband om
hieroor ondersoek (deelnemende navorsing) te
doen. Die vraag wat ons vra, sal van deurslaggewende belang wees: As die vraag is: hoe kan
ons ons geloof oordra aan die volgende geslag, is
ons gedoem tot mislukking. Dan word die evangelie ‘n “pakkie” waaroor ek beskik, wat ek verstaan, en wat ek dan net suksesvol wil “aflewer”
by die volgende geslag.

5.2.9 Mense uit alle groepe voel dat die media ‘n
negatiewe houding teenoor die NG Kerk openbaar.
5.2.10 Van belanghebbers het 43% dit al
oorweeg om die NG Kerk te verlaat.
5.2.11 Kennis van die NG Kerk se publikasies is
gebrekkig

4.4 Die vraag moet eerder wees: Wat kan ons by
jongmense leer oor hoe hulle bedien moet word
en hoe hulle by ‘n lewende geloofsgemeenskap
ingeskakel kan word wat die Here van harte dien,
en nie sy eie institusionele belange en gebruike
voorop stel nie.

5.3 Die volledige dokumentasie waaruit hierdie
ondersoek bestaan, is geplaas op die Sinode se
webblad by www.ngkok.co.za/sinode2007. Die
dokumentasie bestaan uit die basisinligting,
opsommings en Powerpoint-aanbiedings

4.5 In hierdie proses sal ons ook leer hoe die
Here ons geestelik wil laat groei deurdat Hy ons
verander om ‘n ruimte te skep waar die volgende
geslag Hom kan leer ken en dien.

5.4 Implikasies vir Kommunikasie
5.4.1 Die persepsie-navorsing beklemtoon die
belangrikheid van kommunikasie. Openbare
betrekkinge en die bestuur daarvan is nie ‘n

4.6 AANBEVELING
Die Sinode versoek B-Net om as ‘n saak van
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luukse nie - dit is essensieel vir die kerk. Dit is
belangrik dat die Kerk die goeie goed wat sy doen
onder die publiek se aandag bring. Mediaverklarings en konferensies is ‘n moontlikheid.
Die Kerk moet op alle vlakke - van gemeente tot
ring - responsief wees op navrae en pro-aktief
kommunikeer.
5.4.2 Dit sal ons almal loon om ‘n meer
waarderende ingesteldheid teenoor ons Kerk te
hê.
5.4.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

6. WAAROOR NAVORSING / ONDERSOEK GEDOEN MOET WORD
6.1 Die Sinode behoort na te dink oor wesenlike
aspekte van die kerk se roepingsvervulling
waaroor ondersoek nodig is. Dat kan ter plaatse
ondersoek oor die konteks waarin gemeentes
geroep is om kerk te wees, insluit.
6.2 AANBEVELING
Die Sinode identifiseer sake waaroor in die
reses ondersoek gedoen moet word, en
verwys dit vir die bepaling van prioriteite na
die Sinodale Kommissie.
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A7: STRATEGIESE BESTUUR
aan te spreek met die oog op ‘n voorstel(le) aan
die Sinode van 2007 (‘n Raamwerk vir terugvoer
is aan ringe en gemeentes vir hulle kommentaar
gestuur). Die kommentaar van sewe gemeentes
en een ring is ontvang. Hierdie kommentaar kan
soos volg opgesom word.

1. ONDERLINGE HULPVERLENING IN
DIE KERKVERBAND
1.1 Agtergrond
1.1.1 Op sy vergadering van 9 Februarie 2006
word die Aktuarius, DL Finansies en DA versoek
om wyses te ondersoek waarop gemeentes se
verantwoordelikheid om 0,6% van hul inkomste
aan die algemene kerkverband oor te betaal, te
struktureer. Die ondersoek moet geskied met die
oog op die voorlegging van ‘n voorstel aan die
sinodale vergadering van 2007.

1.2.2 Die huidige stelsel van sinodale dankoffers
vir hulpverlening in die Oos-Kaap moet
gehandhaaf word.
1.2.3 Die Oos-Kaap is verbind tot hulpverlening
aan die breër kerkverband soos tans.
1.2.4 Ofskoon die Botes-formule steeds geskik
geag word om die geldwaarde van die
hulpverlening te bereken, behoort dit aangepas te
word om voorsiening te maak vir alle gemeentes
om ‘n kontantbydrae te maak sonder om die
voortbestaan van gemeentes te bedreig.

1.1.2 Verder, het die Buitengewone Sinode van
2005 opdrag gegee dat die stelsel waarvolgens
Sinodale Dankoffers ingesamel word, ook
ondersoek moet word, insluitende die Botesformule soos tans gebruik, met verslag aan die
Sinode van 2007.

1.2.5 Alle gemeentes behoort verantwoordelikheid te neem om 0,3% van hul lopende inkomste
vir hulpverlening aan die breër kerkverband
(bydrae vir die Algemene Sinode) beskikbaar te
stel. Dit moet egter ook moontlik wees om die
Algemene Sinode se begroting en die 0,3%
afwaarts te bestuur, of te verhoed dat dit hoër
styg.

1.1.3 Die NG Kerk in Oos-Kaapland vorder tans
sinodale dankoffers van gemeentes wat volgens
die Botes-formule bereken word. Die doel van
genoemde dankoffers is om projekte in
ringsverband te befonds ofskoon dit ook gebruik
word om projekte in breë kerkverband te finansier.
1.1.4 'n Evaluering van sinodale dankoffers,
projekte en die Botes-formule, soos enige ander
sinodale funksie, moet egter telkens teen die
agtergrond van die Sinode se visie geskied. So,
sien die Sinode dit sy strewe om gemeentes en
ringe te begelei en hulle kapasiteit te bou om,
deur 'n proses van geestelike-onderskeiding, God
se roeping vir Sy kerk te ontdek. In die lig hiervan
streef die Sinode van Oos-Kaapland daarna om
die volgende te wees:
● een kerk as spieëlbeeld van een God - Vader,
Seun en heilige Gees;
● ‘n heilige kerk wat deur wet en belydenis ‘n
ligdraer in die wêreld is;
● ‘n algemene kerk wat weens Christus se
koningskap oor tyd en ruimte heen bestaan;
● ‘n Christelike kerk wat as
barmhartigheidsgemeenskap in Christus gesalf is;
en
● ‘n gemeenskap van die heiliges wat hulle
gawes met vreugde tot nut van mekaar gee.

1.2.6 Die sinodale kerkantoor word steeds met
die berekening van die sinodale dankoffers en die
hulpverlening aan die breër kerkverband en die
oorbetaling daarvan getaak.
1.2.7 Die ringsprojekte en die koördinering van
hulp aan gemeentes deur die Ringe werk goed en
word ondersteun.
1.2.8 Gemeentes moet toegerus word om die
geestelike dimensie van dankoffers en onderlinge
hulpverlening te verstaan.
1.2.9 AANBEVELING:
1.2.9.1 Die vergadering neem kennis van
gemeentes en ringe se kommentaar op
onderlinge hulpverlening in die kerkverband.
1.2.9.2 Die beginsel van gemeentes wat 0.3%
van hul inkomste vir die kerkverband bydrae
word ondervang in die aanbevelings aan die
einde van hierdie verslag.

1.1.5 Dit gaan dus onder andere oor die vraag of
die Oos-Kaap haar vir onderlinge hulpverlening
moet beywer of nie? Is daar ‘n behoefte daaraan
en wat is die aard, omvang en finansiering
daarvan?

1.3 Huidige stand van Sinodale
Dankoffers
1.3.1 Die huidige stand van sinodale dankoffers
sien soos volg daaruit.
1.3.2 Soos reeds gemeld word die Botes-formule
gebruik om sinodale dankoffers teen 8% te
bereken.

1.2 Terugvoer van Ringe
1.2.1 Ringe en hulle gemeentes is uitgenooi om
saam met die Sinodale Kommissie hierdie saak
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1.4.1.4 Die mate waartoe gemeentes en ringe
hulle met die strewe van die Sinode van OosKaapland en die model wat daarvoor gebruik word
oor die afgelope drie jaar vereenselwig het, baan
die weg vir die volgende tree daarmee. So om:

1.3.3 Vier en veertig van die 106 gemeentes
betaal tans sinodale dankoffers. Die meegaande
tabel (Bylaag A7.1) dui op die verspreiding van
sinodale dankoffers tussen die verskillende ringe
en gemeentes vergeleke by hulle aantal
belydende lidmate en bruto inkomste (die sinodale
dankoffers is vir 2007-2008 bereken en die bruto
inkomste volgens 2005-2006 syfers). So, betaal
die Ring van Humansdorp 34% van die totale
sinodale dankoffers terwyl diè ring onderskeidelik
12,5% en 16,8% van die totale aantal belydende
lidmate en bruto inkomste van gemeentes
verteenwoordig. Daarenteen, betaal die Ring van
Sondagsrivier 3,5% van die totale sinodale
dankoffers terwyl daar 11,2% van die totale aantal
belydende lidmate en 8,3% van gemeentes se
totale bruto inkomste is.

1.4.1.4.1 die berekening van sinodale dankoffers
so te vereenvoudig dat gemeentes self jaarliks die
berekening daarvan kan doen; en
1.4.1.4.2 aan ringe voogskap oor die
haalbaarheid daarvan, in samewerking met hulle
gemeentes, toe te ken.

1.5 Die vereenvoudiging van die
berekening van sinodale dankoffers.
1.5.1 In beginsel word sinodale dankoffers steeds
vir die finansiering van ringsprojekte en projekte in
die breër kerverband (Algemene Sinode, argief
en teologiese opleiding) gebruik.

1.3.4 Diagram 1 (Bylaag A7.1) vergelyk die stand
van belydende lidmate, bruto inkomste en
sinodale dankoffers per ring. Dit toon onder
andere dat die Ringe van Humansdorp, OosLonden, Port Elizabeth, Queenstown en
Uitenhage se persentasie van sinodale dankoffers
hoër is as hulle persentasie van bruto inkomste.
Volgens hierdie diagram is dit duidelik dat daar
nie 'n realistiese verspreiding tussen sinodale
dankoffers, enersyds en aantal belydende lidmate
en bruto inkomste, andersyds in die NG Kerk van
Oos- Kaapland is nie.

1.5.2 Bylaag A7.1 vergelyk die berekening van
sinodale dankoffers teen 1,2% van gemeentes se
bruto (totale) inkomste vir die 2005/2006
finansiële jaar met diè van die Botes-formule vir
dieselfde tydperk. In die finale instansie moet die
gemeente se jaarlikse verlies, indien enigsins, vir
hierdie berekening afgetrek te word. Die
berekeninge in Bylaag A7.1 is slegs ter illustrasie.
Let daarop dat gemeentes self die 1,2% sou kon
uitwerk sodra hulle finansiële state vir 'n bepaalde
jaar ge-oudit is terwyl hulle dit nie met die Botesformule sou kon doen nie.

1.3.5 AANBEVELING:
Die vergadering neem kennis dat daar tans
nie 'n realistiese/regverdige verdeling tussen
die betaling van sinodale dankoffers, enersyds
en gemeentes se aantal belydende lidmate en
bruto inkomste, andersyds in die NG Kerk van
Oos-Kaapland is nie.

1.4.1 Die volgende kommentaar kan ten opsigte
van die Botes-formule gemaak word:

1.5.3 In hierdie geval betaal die Ring van
Humansdorp 16,8% van die totale sinodale
dankoffers wat meer in lyn is met onderskeidelik
12,5% en 16,8% van die totale aantal belydende
lidmate en bruto inkomste van gemeentes. Die
Ring van Sondagsrivier betaal nou 8,3% van die
totale sinodale dankoffers relatief tot 11,2% van
die totale aantal belydende lidmate en 8,3% van
gemeentes se totale bruto inkomste.

1.4.1.1 Die formule is baie ingewikkeld en kan nie
deur individuele gemeentes gebruik word om self
hulle jaarlikse sinodale dankoffers te bereken nie.

1.5.4 Die meer egalige verspreiding van sinodale
dankoffers relatief tot belydende lidmate en bruto
inkomste blyk duidelik uit Diagram 2.

1.4.1.2 Aangesien die verbruikersprys-indeks,
boukoste-indeks, rente op huislenings en die
totale koste van indienneming vir 'n gemiddelde
leraarspos van jaar tot jaar verskil, kan die Botesberekeninge nie gemaak word alvorens hierdie
veranderlikes bekend is nie.

1.6 Die voogskap van ringe

1.4 Die Botes-formule

1.6.1 Die Oos-Kaapse sinodale model plaas
groot klem op die bemagtiging en rol van ringe.
Hulle deurlopende, indringende en deeglike
kennis van en betrokkenheid by hulle gemeentes
is van kardinale belang vir die doeltreffende
funksionering van die kerkverband in OosKaapland.

1.4.1.3 Die finale sinodale dankoffers per
gemeente is slegs bekend nadat al die gemeentes
se inligting deur die Sinodale Kerkkantoor op die
Botes-formule ingevoer is. Dit het tot gevolg dat:

1.6.2 Ringe se kundigheid sal ook die mate
waartoe gemeentes van jaar tot jaar sinodale
dankoffers betaal, kan insluit en ook hoe
gemeentes mekaar onderling sou kon help om
sodanige betaling by te bring .

1.4.1.3.1 gemeentes se uitstaande finansiële
state die berekeninge vertraag; en
1.4.1.3.2 gemeentes baie laat in die jaar berig kry
van die sinodale dankoffers wat hulle vir die
volgende jaar moet begroot.
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1.6.3 Indien 'n gemeente nie die volle sinodale
dankoffer kan betaal nie, word dit vroegtydig
(jaarliks voor of op 31 Augustus) met die betrokke
ringskommissie onderhandel met advies aan die
sinodale kerkkantoor
1.6.4 Dit val saam met ringe se monitering van
hulpbehoewende gemeentes en hulle aansoeke
om hulp (aan die hand van die
Reglement van die Sinodale Hulpfonds) uit
ringsprojekte en die sogenaamde "R10-fonds".
1.6.5 AANBEVELINGS:
1.6.5.1 Die Botes-formule word afgeskaf as
metode vir die berekening van sinodale
dankoffers.
1.6.5.2 Sinodale dankoffers word voortaan
jaarliks van alle gemeentes gevorder teen 'n
persentasie van hulle jaarlikse bruto (totale)
inkomste, minus hulle jaarlikse verlies indien
van toepassing, van die voorafgaande
finansiële jaar soos per hulle ge-ouditeerde
state.
1.6.5.3 Hierdie dankoffers word soos volg
aangewend:
1.6.5.3.1 36% vir die befondsing van projekte
in breër kerkverband; en
1.6.5.3.2 64% vir die befondsing van
ringsprojekte.
1.6.5.4 Die Sinodale Kerkkantoor bereken die
sinodale dankoffers en adviseer gemeentes
sodra elkeen se ge-ouditeerde state vir die
vorige jaar ontvang is (kerkrade kan hierdie
berekening byvoorbaat maak en kontroleer).
1.6.5.5 Die sinode bepaal die persentasie
waarteen die dankoffers bereken word op
aanbeveling van die ringe en die Sinodale
Kommissie. Vir die volgende termyn (vier jaar)
word hierdie persentasie op 1,2% gestel.
1.6.5.6 Ringe monitor die mate waartoe
gemeentes van jaar tot jaar sinodale dankoffers betaal en hoe gemeentes mekaar
onderling sou kon help om sodanige betaling
by te bring.
1.6.5.7 Indien 'n gemeente nie die volle sinodale dankoffer kan betaal nie, word dit vroegtydig (jaarliks voor of op 31 Augustus) met die
betrokke ringskommissie onderhandel met
advies aan die sinodale kerkkantoor. Dit val
saam met ringe se monitering van hulpbehoewende gemeentes en hulle aansoeke om
hulp (aan die hand van die Reglement van die
Sinodale Hulpfonds) uit ringsprojekte en die
sogenaamde “R10-fonds”.
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Bylaag A7.1
ALTERNATIEWE BEREKENINGE VAN SINODALE DANKOFFERS
2007 TOT 2008
BELYDENDE LIDMATE
AANTAL PERSENTASIE

BRUTO INKOMSTE

1,2% VAN BRUTO

SIN. DANKOFFERS

2005 TOT 2006

INKOMSTE

BOTES - 8%

RAND

PERSENTASIE

RAND

PERS.

RAND

PERS.

RINGE
ALBANIE

4,212

6.8%

4,661,471

6.7%

55,938

6.7%

46,867

5.9%

ALGOA

6,624

10.7%

6,416,669

9.3%

77,000

9.3%

53,971

6.7%

BURGERSDORP

2,717

4.4%

2,987,858

4.3%

35,854

4.3%

11,682

1.5%

CRADOCK

3,354

5.4%

4,577,620

6.6%

54,931

6.6%

41,387

5.2%

DORDRECHT

1,200

1.9%

2,106,261

3.0%

25,275

3.0%

2,411

0.3%

GRAAFF-REINET

2,909

4.7%

3,720,753

5.4%

44,649

5.4%

14,223

1.8%

HUMANSDORP

7,708

12.5%

11,615,106

16.8%

139,381

16.8%

271,710

34.0%

OOS-LONDEN

4,718

7.6%

6,396,186

9.2%

76,754

9.2%

115,291

14.4%

PORT ELIZABETH

5,865

9.5%

7,146,344

10.3%

85,756

10.3%

91,652

11.5%

P.E. WES

7,437

12.1%

5,926,965

8.6%

71,124

8.6%

15,655

2.0%

QUEENSTOWN

1,805

2.9%

3,019,014

4.4%

36,228

4.4%

48,635

6.1%

SONDAGSRIVIER

6,931

11.2%

5,753,939

8.3%

69,047

8.3%

27,922

3.5%

UITENHAGE

6,204

10.1%

4,865,820

7.0%

58,390

7.0%

58,594

7.3%

61,684

100.0%

69,194,006

100.0%

830,328

100.0%

800,000

100.0%

TOTAAL

GEMEENTES
ALBANIE
ADELAIDE

395

9.4%

376,409

8.1%

4,517

8.1%

0

0.0%

ALBANIE

794

18.9%

631,717

13.6%

7,581

13.6%

0

0.0%

ALEXANDRIA

592

14.1%

691,243

14.8%

8,295

14.8%

10,403

22.2%

DIAS

528

12.5%

555,615

11.9%

6,667

11.9%

2,310

4.9%

FORT BEAUFORT

358

8.5%

292,287

6.3%

3,507

6.3%

0

0.0%

GLEN LYNDEN

150

3.6%

288,164

6.2%

3,458

6.2%

0

0.0%

PATERSON

348

8.3%

582,238

12.5%

6,987

12.5%

409

0.9%

PEARSTON

116

2.8%

189,224

4.1%

2,271

4.1%

0

0.0%

SOMERSET-OOS

931

22.1%

1,054,574

22.6%

12,655

22.6%

33,744

72.0%

4,212

100.0%

4,661,471

100.0%

55,938

100.0%

46,867

100.0%

TOTAAL

ALGOA
ALGOAPARK

600

9.1%

354,399

5.5%

4,253

5.5%

0

0.0%

ALGOAPARK-NOORD

700

10.6%

372,568

5.8%

4,471

5.8%

0

0.0%

GRASVOELKOP

214

3.2%

385,839

6.0%

4,630

6.0%

0

KRAGGAKAMMA

1,326

20.0%

1,457,563

22.7%

17,491

22.7%

6,580

12.2%

LORRAINE

1,850

27.9%

1,901,071

29.6%

22,813

29.6%

37,811

70.1%

NEWTONPARK

778

11.7%

770,844

12.0%

9,250

12.0%

6,922

12.8%

PATMOS

250

3.8%

260,000

4.1%

3,120

4.1%

0

0.0%

PE-NOORD

412

6.2%

358,023

5.6%

4,296

5.6%

0

0.0%

PE-WES

494
TOTAAL

6,624

7.5%
100.0%

556,362
6,416,669

BURGERSDORP

(129)

0.0%

8.7%

6,676

8.7%

2,658

4.9%

100.0%

77,000

100.0%

53,971

100.0%
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ALIWAL-NOORD

1,221

44.9%

817,077

27.3%

9,805

27.3%

0

BURGERSDORP

670

24.7%

711,678

23.8%

8,540

23.8%

11,682

JAMESTOWN

0.0%
100.0%

90

3.3%

210,050

7.0%

2,521

7.0%

0

0.0%

LADY GREY

235

8.6%

400,443

13.4%

4,805

13.4%

0

0.0%

MOLTENO

213

7.8%

388,375

13.0%

4,661

13.0%

0

0.0%

STEYNSBURG

212

7.8%

298,932

10.0%

3,587

10.0%

0

0.0%

VENTERSTAD

5.4%

1,936

5.4%

2,717

76

100.0%

2,987,858

100.0%

35,854

100.0%

11,682

100.0%

COLESBERG

529

15.8%

572,494

12.5%

6,870

12.5%

7,290

17.6%

CRADOCK

580

17.3%

634,372

13.9%

7,612

13.9%

3,698

8.9%

TOTAAL

2.8%

161,303

0

0.0%

CRADOCK

CRADOCK-NOORD

424

12.6%

703,167

15.4%

8,438

15.4%

0

0.0%

CRADOCK-OOS

644

19.2%

880,524

19.2%

10,566

19.2%

20,503

49.5%

HOFMEYR

107

3.2%

328,407

7.2%

3,941

7.2%

0

0.0%

MIDDELBURG

417

12.4%

483,015

10.6%

5,796

10.6%

0

0.0%

MIDDELBURG-UITSIG

449

13.4%

655,631

14.3%

7,868

14.3%

9,896

23.9%

NOUPOORT

204

6.1%

320,010

7.0%

3,840

7.0%

0

0.0%

TOTAAL

3,354

100.0%

4,577,620

100.0%

54,931

100.0%

41,387

100.0%

344

28.7%

516,205

24.5%

6,194

24.5%

2,411

100.0%

DORDRECHT
BARKLY-OOS
DORDRECHT

215

17.9%

398,470

18.9%

4,782

18.9%

0

0.0%

ELLIOT

253

21.1%

321,184

15.2%

3,854

15.2%

0

0.0%

INDWE

58

4.8%

114,970

5.5%

1,380

5.5%

0

0.0%

MACLEAR

140

11.7%

261,639

12.4%

3,140

12.4%

0

0.0%

UGIE

123

10.3%

217,939

10.3%

2,615

10.3%

0

0.0%

67

5.6%

275,854

13.1%

3,310

13.1%

0

0.0%

100.0%

25,275

100.0%

2,411

4,141

9.3%

0

0.0%
76.1%

UMTATA
TOTAAL

1,200

100.0%

2,106,261

423

14.5%

345,084

9.3%

100.0%

GRAAFF-REINET
ABERDEEN
GRAAFF-REINET

680

23.4%

763,324

20.5%

9,160

20.5%

10,826

JANSENVILLE

317

10.9%

303,108

8.1%

3,637

8.1%

0

0.0%

41

1.4%

25,723

0.7%

309

0.7%

0

0.0%

KLIPPLAAT
MURRAYSBURG

155

5.3%

404,414

10.9%

4,853

10.9%

0

0.0%

NIEU-BETHESDA

53

1.8%

181,552

4.9%

2,179

4.9%

0

0.0%

569

19.6%

548,382

14.7%

6,581

14.7%

2,881

20.3%

NUWEKERK
RIETBRON

108

3.7%

338,066

9.1%

4,057

9.1%

0

0.0%

STEYTLERVILLE

221

7.6%

233,516

6.3%

2,802

6.3%

0

0.0%

66

2.3%

71,053

1.9%

853

1.9%

0

0.0%

WATERFORD
WILLOWMORE

276
TOTAAL

2,909

9.5%
100.0%

506,531

13.6%

6,078

13.6%

517

3,720,753

100.0%

44,649

100.0%

14,223

(130)
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HUMANSDORP
GAMTOOSVALLEI

216

GAMTOOSVALLEI-OOS

458

5.9%

HUMANSDORP

802

10.4%

1,157,051

HUMANSDORP-OOS

752

9.8%

1,308,333

3,729

48.4%

4,534,537

JEFFREYSBAAI

2.8%

663,436
991,203

5.7%

7,961

5.7%

2,058

8.5%
10.0%

0.8%

11,894

8.5%

14,536

5.3%

13,885

10.0%

33,044

12.2%

11.3%

15,700

11.3%

45,394

16.7%

39.0%

54,414

39.0%

138,275

50.9%

JOUBERTINA

635

8.2%

917,303

7.9%

11,008

7.9%

25,630

9.4%

KAREEDOUW

420

5.4%

688,386

5.9%

8,261

5.9%

11,852

4.4%

LOERIE

202

2.6%

497,754

4.3%

5,973

4.3%

922

0.3%

MISGUND

234

3.0%

487,036

4.2%

5,844

4.2%

0

0.0%

TSITSIKAMMA

260

3.4%

370,067

3.2%

4,441

3.2%

0

0.0%

TOTAAL

7,708

100.0%

11,615,106

100.0%

139,381

100.0%

271,710

100.0%

OOS-LONDEN
BUFFELSRIVIER

276

5.8%

404,101

6.3%

4,849

6.3%

0

0.0%

CAMBRIDGE

327

6.9%

449,533

7.0%

5,394

7.0%

0

0.0%

DE BRUG

294

6.2%

237,460

3.7%

2,850

3.7%

0

0.0%

GONUBIE

1,159

24.6%

1,428,036

22.3%

17,136

22.3%

39,956

34.7%

7.4%

5,716

7.4%

KING WILLIAMS TOWN

272

5.8%

476,364

0

0.0%

NAHOON

901

19.1%

992,306

15.5%

11,908

15.5%

19,655

17.0%

OOS-LONDEN

572

12.1%

986,251

15.4%

11,835

15.4%

37,271

32.3%

OOS-LONDEN-NOORD

421

8.9%

732,268

11.4%

8,787

11.4%

18,409

16.0%

WESHEUWELS
TOTAAL

496

10.5%

689,867

10.8%

8,278

10.8%

4,718

100.0%

6,396,186

100.0%

76,754

100.0%

0

8.5%

7,320

8.5%

4,761

5.2%
37.3%

115,291

0.0%
100.0%

PORT ELIZABETH
DE DUIN

356

6.1%

609,993

2,179

37.2%

2,137,133

29.9%

25,646

29.9%

34,146

KENSINGTON

233

4.0%

184,958

2.6%

2,219

2.6%

0

0.0%

PARKHEUWEL

232

4.0%

238,481

3.3%

2,862

3.3%

0

0.0%

PORT ELIZABETH

506

8.6%

508,366

7.1%

6,100

7.1%

841

0.9%

PORT ELIZABETH-OOS

154

2.6%

315,964

4.4%

3,792

4.4%

0

0.0%

HOOGLAND

SENTRAAL
SOMERSTRAND
WALMER
TOTAAL

181

3.1%

490,946

6.9%

5,891

6.9%

0

0.0%

1,554

26.5%

2,141,293

30.0%

25,696

30.0%

50,123

54.7%

470

8.0%

519,210

7.3%

6,231

7.3%

1,781

1.9%

7,146,344

100.0%

85,756

100.0%

91,652

100.0%

5,865

100.0%

HEIDEVELD

1,432

19.3%

975,766

16.5%

11,709

16.5%

0

0.0%

NOOITGEDACHT

1,120

15.1%

803,029

13.5%

9,636

13.5%

842

5.4%

SHERWOOD

1,387

18.6%

1,027,831

17.3%

12,334

17.3%

0

0.0%

P.E.-WES

SIONSRAND
SONHEUWELS
SWARTKOPSRIVIER
SYDENHAM
VANSTADENSRIVIER
TOTAAL

534

7.2%

523,097

8.8%

6,277

8.8%

1,879

12.0%

1,001

13.5%

953,644

16.1%

11,444

16.1%

12,203

77.9%

645

8.7%

618,456

10.4%

7,421

10.4%

732

4.7%

300

4.0%

183,960

3.1%

2,208

3.1%

0

0.0%

1,018

13.7%

841,182

14.2%

10,094

14.2%

0

0.0%

7,437

100.0%

5,926,965

100.0%

71,124

100.0%
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100.0%
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QUEENSTOWN
CATHCART
QUEENSTOWN

101

5.6%

112,935

3.7%

1,355

3.7%

0

0.0%

1,187

65.8%

1,796,710

59.5%

21,561

59.5%

48,635

STERKSTROOM

164

9.1%

214,910

7.1%

2,579

7.1%

0

0.0%

STUTTERHEIM

189

10.5%

594,258

19.7%

7,131

19.7%

0

0.0%

TARKASTAD

164

9.1%

300,201

9.9%

3,602

9.9%

0

0.0%

100.0%

36,228

100.0%

TOTAAL

1,805

100.0%

3,019,014

48,635

100.0%

100.0%

SONDAGSRIVIER
BOTHASRUS

1,129

16.3%

872,995

15.2%

10,476

15.2%

0

0.0%

DAGBREEK

885

12.8%

755,957

13.1%

9,071

13.1%

1,814

6.5%

DESPATCH-NOORD

776

11.2%

571,818

9.9%

6,862

9.9%

0

0.0%

DESPATCH-SUID

1,073

15.5%

839,169

14.6%

10,070

14.6%

0

0.0%

EENDRAG

1,325

19.1%

816,353

14.2%

9,796

14.2%

0

0.0%

RETIEF

721

10.4%

524,877

9.1%

6,299

9.1%

0

0.0%

SONDAGSRIVIER

775

11.2%

980,028

17.0%

11,760

17.0%

26,108

93.5%

SONDAGSRIVIER-SUID

247

3.6%

392,742

6.8%

4,713

6.8%

0

0.0%

100.0%

69,047

100.0%

TOTAAL

6,931

100.0%

5,753,939

27,922

100.0%

1,450

23.4%

450,246

9.3%

5,403

9.3%

757

12.2%

838,913

17.2%

10,067

17.2%

19,578

33.4%

UITENHAGE
DE MIST
UITENHAGE

0

0.0%

UITENHAGE-NOORD

1,085

17.5%

1,160,086

23.8%

13,921

23.8%

16,372

27.9%

UITENHAGE-OOS

1,982

31.9%

1,325,774

27.2%

15,909

27.2%

0

0.0%

930

15.0%

1,090,801

22.4%

13,090

22.4%

22,645

38.6%

6,204

100.0%

4,865,820

100.0%

58,390

100.0%

58,594

100.0%

WINTERHOEK
TOTAAL

(132)
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DIAGRAM 1

SINODALE DANKOFFERS RELATIEF TOT
BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE
AL BAN IE

AL GOA
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DIAGRAM 2

SINODALE DANKOFFERS(1,2%) RELATIEF TOT
BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE
AL BAN IE

AL GOA
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I NK OM ST E
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BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE

20 .0%

10 .0%

I NK OM ST E

SO N D AGSR IVIER

20 .0%

10 .0%

DAN KOF F E R

BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE

20 .0%

10 .0%

I NK OM ST E

OO S-L ON D EN

20 .0%
PERSENTASIE

PERSENTASIE

BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE

20.0%

DORD R EC H T

PERSENTASIE

CR AD OC K

BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE

20 .0%

L I D M AT E

PERSENTASIE

BU R G ER SD O R P

BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE

20 .0%
PERSENTASIE

PERSENTASIE

BELYDENDE LIDMATE EN BRUTO INKOMSTE

20 .0%

DAN KOF F E R

10.0%
5.0%

L IDM AT E

I NK OM ST E

DAN KOF F E R

A8: Verslag van die Bybelgenootskap

A8: VERSLAG VAN DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA
Bybels beskikbaar te maak in elke stad en dorp
en dorpie in Suid-Afrika. Daar is met verskeie van
die groot winkelgroepe onderhandel en tans is
Bybels tot in die verre platteland beskikbaar. Die
gevolg van die beskikbaarheid van Bybels op
selfs die mees afgeleë plek, is dat Bybelverkope
ook dramaties gestyg het en die aanwysers is dat
daar in 2007 meer as 800 000 Bybels verkoop sal
word en in 2008 tot soveel as 1 miljoen.

Broers en susters,
Dit is weer eens vir my ‘n voorreg om aan u
verslag te doen oor die werksaamhede van die
Bybelgenootskap van Suid Afrika in plaaslike en
breër verband. Daar het die afgelope vier jaar
sedert die vorige gewone sitting van die sinode
ingrypende veranderings plaasgevind sodat ons
werklik in die woorde van ons Uitvoerende Hoof,
ds Gerrit Kritzinger, kan praat van die geboorte
van ‘n nuwe Bybelgenootskap.

● Die Bybel op selfoon is ‘n eerste in die wêreld
en ‘n volledige Bybel kan op ‘n selfoon afgelaai
word vir so min as R40.

1. Vertalings om die Woord toeganklik
te maak vir alle mense.

4. Die Here sorg ook vir die middele
om die werk te doen.

● Vertaling van die Ou Testament in SuidNdebele vorder goed. Die Nuwe Testament is
reeds etlike jare gelede voltooi. Wanneer die
vertaling gereed is, sal daar ‘n volledige Bybel in
al elf die amptelike tale beskikbaar wees.

● Die volgende Afrikaanse vertaling, soos deur
die Afrikaanse kerke versoek, is ‘n aanvang mee
gemaak, maar vanweë ‘n baie deeglike
vertalingsproses, sal dit waarskynlik eers oor 10
jaar voltooi wees.

● Ons kan met groot dankbaarheid getuig dat die
Here wat ons geroep het om die werk te doen,
ook die middele voorsien. Die afgelope vier jaar
het die inkomste steeds gestyg. Ook die Ned
Geref Kerk se bydraes het voortdurend gegroei
sodat ons die afgelope vier jaar ‘n gemiddelde
bydrae van R13.47 per lidmaat gehad het.
Sommige gemeentes het besondere groot
bydraes gegee wat opgemaak het vir ander
gemeentes waar die gemiddelde heelwat laer is.
Landswyd het ons ook ‘n voortdurende groei in
bydraes gesien.

2. Publiseer die Woord teen ‘n
bekostigbare prys.

● In Bylaag (A8.1) kan elke gemeente sien wat
die gemiddelde bydrae per lidmaat vir hulle eie
gemeente was.

● Die Afrikaanse Bybel vir Dowes is voltooi en sal
DV op 3 Februarie 2008 in ontvangs geneem
word.

● ‘n Groot deel van die drukwerk word tans
oorsee en dan veral in China gedoen. Bybels van
‘n baie hoë kwaliteit word gelewer teen ‘n beter
prys as die plaaslike produk. Die besparing word
gereflekteer in die steeds baie bekostigbare prys
van die Standaard Bybel en die moontlikheid om
fondse wat verder bespaar word, vir die
verspreiding van gratis Bybels aan te wend, word
ondersoek.

5. Belangrike vooruitsigte.
● Geloof kom deur gehoor: Hierdie is ‘n baie
groot projek om vir ongeletterde mense die Woord
van God meer toeganklik te maak. Die dienste
van ds WPM van Niekerk is bekom om die projek
in Oos-Kaapland te bestuur. Kortliks kom dit neer
om deur gemeentes te werk om luistergroepe tot
stand te bring waar mense een maal per week na
die Woord van God kan luister of deur CD’s of
deur ‘n apparaatjie genaamd ‘n Proclaimer. Die
Bybelgenootskap sal die infrastruktuur en die
Proclaimers gratis verskaf. U sal mettertyd meer
hieroor ingelig word.

● Na baie goeie marknavorsing, is Bybels met
moderne omslae en in verskillende groottes
beskikbaar gestel.

3. Verspreiding om soveel mense
moontlik te bereik.

● Gratis Bybels: Die Bybelgenootskap het in die
verlede jaarliks ‘n groot hoeveelheid gratis Bybels
geskenk vir gebruik in gevangenisse asook gratis
Bybels aan behoeftige enkelinge. Die
moontlikheid om ook gratis Bybels op groter skaal
aan werklik behoeftige mense en getuienisaksie
uitreike te skenk, word tans ondersoek.

● Een van die grootste veranderinge het gekom
met die oorskakeling na ‘n sentrale versending
maatskappy genaamd On the Dot. Dit het ‘n
besparing van meer as een miljoen rand teweeg
gebring en gemeentes vind veral baat by die
nuwe stelsel omdat ‘n bestelling van meer as
R300 gratis by die kerkkantoor afgelewer word.

● Die Afrikaanse Bybel 75 jaar oud: As die
Here wil, beplan ons ‘n groot feesgeleentheid in
Bloemfontein vir die naweek van 29-31 Augustus
2008 om die 75 jaar van die Afrikaanse Bybel te

● Sedert 2006 is verskeie bemarkers in die
verskillende streke aangestel. Die doel is om
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vier. Gemeentes word versoek om mee te doen
deur ook in eie geledere ‘n spesiale Bybelfees te
reël.
● Kinderbybels in al die tale van ons land:
Daar is tans baie Bybelmateriaal vir kinders in
Afrikaans en Engels beskikbaar, maar min in die
ander tale. Die Bybelgenootskap het begin met ‘n
projek om Kinderbybels ook in die ander nege
amptelik tale bekend te stel. Tans word gewerk
aan Zoeloe, Xhosa en Suid-Sotho.

6. Hartlike dank.
● Ons dank die Hemelse Vader omdat Hy deur
Sy Gees vir ons oral deure oopmaak sodat Sy
Woord vir alle mense meer toeganklik kan word.
● Baie dankie aan leraars, kerkrade, gemeentes,
diensaksies en lidmate wat die werk op so baie
maniere ondersteun, vanaf fietstoere tot bank of
deurkollektes, muntleggings deur kinders en
pretstappe deur bejaardes.
● Baie dankie dat baie gemeentes ook die
Bybelgenootskap se gebedsboekies versprei en
ons altyd in hulle gebede onthou.

7. Slot
● ‘n Hartlike versoek aan alle gemeentes om
asseblief vir ons jaarliks ‘n spesiale kollekte op te
neem. Die baie gemeentes wat tydens Pinkster
elke aand se kollekte aan ons afstaan, dra ‘n
groot deel van die inkomste uit die Ned Geref
Kerk by. Ons het almal se ondersteuning
broodnodig as ons steeds wil voldoen aan ons
opdrag om bekostigbare Bybels in al die
verskillende formate aan almal in ons land
beskikbaar te stel.
Seënwense met die vergadering

Ds B P Fourie
Streekhoof
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A8.1 Bybelgenootskap van Suid-Afrika

BYBELGENOOTSKAP VAN SUID AFRIKA VERSLAG AAN DIE SINODE VAN OOS-KAAPLAND
Gemiddelde bydrae per lidmaat oor die vier jaar wat strek vanaf 1 Maart 2003 tot 28 Februarie 2007
GEMEENTE

GEM.

GEMEENTE

GEM

GEMEENTE

ABERDEEN

12.40

DIAS

14.67

KRAGGAKAMMA

ADELAIDE

12.11

DORDRECHT

13.15

LADY GREY

ALBANIE

6.03

ELLIOT

24.54

LOERIE

FORT BEAUFORT

11.88

MACLEAR

ALEXANDRIA

17.26

GEM

GEMEENTE

33.01
4.83

PORT ELIZABETH
PE DE DUIN

GEM

STEYTLERVILLE

10.85

STUTTERHEIM

10.85

PE HEIDEVELD

7.48

8.33

PE HOOGLAND

12.95

SWARTKOPSRIVIER

GEM
15.84
1.48
12.01

SYDENHAM

4.41

ALGOAPARK

5.38

GAMTOOSVALLEI

59.78

MIDDELBURG

PE LORRAINE

11.71

TARKASTAD

15.37

ALGOAPARK - NOORD

0.31

GAMTOOSVALLEI - OOS

21.49

MIDDELBURG-UITSIG

25.39

PE NOOITGEDACHT

12.96

TSITSIKAMMA

4.89

PE NOORD

ALIWAL - NOORD

7.55

7.96

GEMEENTE

5.29

GLEN LYNDEN

3.96

MISGUND

11.96

BARKLY - OOS

15.70

GONUBIE

4.75

MOLTENO

8.08

BOTHASRUS

15.71

GRAAFF - REINET

BUFFELSRIVIER

14.15

GRASVOëLKOP

BURGERSDORP

10.25

HOFMEYR

16.61

MURRAYSBURG

8.82

MTHATHA

10.30

NAHOON

53.37
***
11.29

CAMBRIDGE

5.22

HUMANSDORP

15.06

NEWTONPARK

CATHCART

2.15

HUMANSDORP - OOS

14.07

NIEU-BETHESDA

COLESBERG

7.64

INDWE

14.10

NOUPOORT

9.84
25.13

CRADOCK

4.84

JAMESTOWN

44.48

NUWEKERK

CRADOCK - NOORD

14.92

JANSENVILLE

11.25

OOS-LONDEN

CRADOCK - OOS

10.69

13.32
119.71

4.91

JEFFREYSBAAI

14.88

OOS-LONDEN NOORD

DE BRUG

7.52

JOUBERTINA

13.04

OOS- LONDEN WESHEUW.

DESPATCH - DAGBREEK

5.19

KAREEDOUW

14.89

DESPATCH - EENDRAG

13.45

KENSINGTON

10.42

DESPATCH - NOORD
DESPATCH - SUID

1.28

KING WILLIAM'S TOWN

7.99

KLIPPLAAT

5.03
11.49

1.08

UGIE

PE OOS

18.00

UITENHAGE

PE SENTRAAL

17.42

UITEHAGE DE MIST

44.83
6.05
12.94

PE SHERWOOD

5.21

UITENHAGE-NOORD

6.38

PE SONHEUWELS

2.30

UITENHAGE-OOS

4.20

PE SIONSRAND

10.44

UITENHAGE WINTERHOEK

10.87

PE WES

13.77

VANSTADENSRIVIER

11.72

QUEENSTOWN
RETIEF
RIETBRON

7.80
8.68
24.13

VENTERSTAD

7.11

VISRIVIERVALLEI

7.84

WALMER

9.60

10.80

SOMERSET-OOS

4.75

WATERFORD

13.02

5.74

SOMERSTRAND

7.31

WILLOWMORE

15.57

PARKHEUWEL

11.34

SONDAGSRIVIER

3.05

PATERSON

22.28

SONDAGSRIVIER-SUID

3.12

TOTAAL

13.47

PATMOS

38.44

STERKSTROOM

4.42

STEYNSBURG

6.98

PEARSTON

3.94

*** Mthatha se bydraes gaan na ons kantoor in Transkei en word nie hier in berekening gebring nie.

136

A9: Verslag van die In Memoriam Kommissie

A9: VERSLAG VAN DIE IN MEMORIAM KOMMISSIE
1. BRONNE

Marais, ds WA (23.06.1919 - 18.09.2004)
Alexandria
1953-1960

Inligting is verkry uit die jaarboeke van die NG
Kerk en met die hulp van dr Gerdrie van der
Merwe (Bethulie) wat verantwoordelik is vir In
Memoriam in die Jaarboek.

Minnaar, dr AJ (03.08.1915 - 09.10.2005)
Willowmore
1957-1961

Die name sluit die leraars in
● wat deur die NG Kerk gelegitimeer is;
● wat hulle bevoegdheid behou het tot by hulle
emeritaat of afsterwe;
● wat gedeelte van hulle bediening in OosKaapland (NG, VGK, NGKA) deurgebring het;
● in die tydperk Augustus 2003 tot en met
Augustus 2007 oorlede is.

Moolman, ds DTduP (20.12.1922 - 16.08.2004)
Grahamstad
1947-1949
PE-Sentraal
1949-1955
Nuwekerk
1960-1963 (Graaff-Reinet)
PE-Hospitaal 1963-1988
(Patmos)

Die name van die 28 leraars is in alfabetiese
volgorde soos volg:

Murray, ds S
Port Elizabeth
Patterson
Hofmeyr
Parkheuwel
Kareedouw

Badenhorst, ds JJ (26.09.1919 - 28.10.2006)
Uitenhage
1946-1948
Klipplaat
1948-1952
Adelaide
1966-1984

Nel, ds VO (27.08.1924 - 31.03.2007)
Albanie
1952-1958
Klipplaat
1958-1961
Alexandria
1961-1965

Bergh, ds MA (14.12.1936 - 28.11.2006)
Steynsburg
1962-1965

O'Kennedy, dr JNF (04.06.1925 - 17.02.2005)
Canzibe
1956-1962

Botha, ds JJS (21.10.1908 - 26.08.2003)
Loerie
1939-1943
Steytlerville
1943-1954

Olivier, ds E (04.05.1920 - 26.08.2003)
Middelburg (VGK) 1957-1972

2. NAME VAN LERAARS

(21.07.1913 - 18.08.2005)
±1940 (hulpprediker)
1942-1947
1947-1950
1964-1970
1977-1980

Pepler, ds DR (24.03.1935 - 10.10.2004)
PE-Nooitgedacht 1965-1968

Coetzee, ds JA (11.11.1957 - 24.11.2006)
Middelburg
1988-2006

Rossouw, ds GJ (18.09.1930 - 23.12.2003)
Kareedouw (VGK) 1984-1986

Daneel, ds GM (19.08.1904 - 19.10.2004)
Grahamstad
1946-1953

Sieberhagen, dr JJ (31.03.1917 - 24.01.2004)
Middelburg
1946-1950

De Meyer, ds CB (30.10.1920 - 06.01.2005)
Aberdeen (VGK) 1952-1957

Stark, ds NH (10.02.1931 - 09.06.2006)
Komga (NGKA) 1963-1965
Matatiele
1965-1969
Indwe
1969-1973

Etsebeth, ds WJL (20.02.1929 - 10.04.2005)
Swartkopsrivier 1976-1994
Grobler, ds PAH (13.03.1921 - 07.09.2005)
Kensington (PE) 1952-1957

Steenkamp, ds CH (09.08.1936 - 10.01.2007)
Jansenville
1962-1966
Humansdorp 1966-1971

Heunis, ds CW (27.03.1916 - 08.05.2004)
Visriviervallei 1970-1982
(Kookhuis)
Hurter, ds JA (24.04.1923 - 27.10.2003)
Oos-Londen
1950-1952

Van der Merwe, ds GE (22.10.1929 16.02.2004)
Hofmeyr
1956-1958

Koch, ds JH (25 .09 1939 - 08.05.2007)
Zithulele (Transkei)
1968-1973

Van Wijk, prof AJ (16.09.1947 - 18.07.2005)
Grahamstad
1981-1982
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Van Wyk, ds WNH (10.10.1931 - 26.08.2007)
Klipplaat
1969-1991
Verhoef, ds AJ (26.04.1942 - 03.08.2005)
Cala (Transkei) 1970-1974
PE Noordeinde 1974-1978
Viljoen, ds JF
Colesberg
Graaaff-Reinet
Newtonpark
Kraggakamma

(21.07.1929 - 16.04.2007)
1959-1965
1965-1970
1970-1973
1973-1994

3. MEEGEVOEL
Die sinode dra sy meegevoel aan die agtergeblewe families oor.
Psalm 119:50
Dit is my troos in my ellende:dat u belofte my in
die lewe hou.

4. DANKBAARHEID
Ons kyk met groot dankbaarheid terug na die
lewens van hulle wat ons vooruitgegaan het.
Ons dank die Here vir hulle werk en voorbeeld en
dat Hy vir ons, wat voortgaan met sy werk,
steeds in sy hande hou.
5. AANBEVELINGS
5.1 Die Sinode neem kennis van die verslag.
5.2 'n Lid van die vergadering doen 'n gebed.
5.3 Die Sinode sing met dankbare erkenning
teenoor die Here - Lied 521:1 en 2.
5.4 Die sinode wys iemand aan om voortaan
vir In Memoriam verantwoordelik te wees.

Hennie Strydom VDM
15 Augustus 2007
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B. BESKRYWINGSPUNTE

Geen beskrywingspunte is ontvang nie.

C. Beskrywingspunte rakende Bepalings en Reglemente

C. BESKRYWINGSPUNTE RAKENDE BEPALINGS EN REGLEMENTE
baie gemeentes in die platteland. Indien die
samestelling van Ringsvergaderings aangepas
word soos hierbo verduidelik, dra dit tog ook by tot
die opleiding en betrekking van meer gewone
lidmate by die bediening.

C1 SKRAP BEPALING 30.3
Die Sinode besluit dat Bepaling 30.3 van die
Kerkorde geskrap word.
Motivering: Met die verandering van die strukture
en jaarlikse ritmes in die Sinode van OosKaapland, is daar al hoe meer ringe wat ook hulle
vergaderings daarby aanpas. Dit het tot gevolg
dat daar meer as een ringsvergadering in
dieselfde jaar is om in te val by die ritme van die
sinodale vergaderings. Bepaling 30.3 wat in die
vorige ritme van die Sinode goed gepas het, werk
dus nou beperkend op die nuwe
ringsvergaderingsritmes in.

Hierdie gedagte is net van toepassing op ringsvergaderings en nie op sinodale vergaderings nie.
Ring van Queenstown

C3 WYSIG REGLEMENT 4
Die Sinode besluit dat die woorde “per tjek” in
Reglement 4 van die Kerkorde (2003:90)
verwyder word.

Ring van Queenstown

Motivering: Deesdae is elektroniese oorplasing
van fondse moontlik wat aansienlik geriefliker,
tydbesparend en meer koste-effektief is.

C2 AFVAARDIGING VAN GEESTELIKE WERKERS NA RINGSVERGADERINGS

Ring van Queenstown

Die Sinode besluit dat leraars en voltydse
geestelike werkers na ringsvergaderings
afgevaardig mag word met gelyke hoeveelheid
kerkraadslede vir elke leraarspos en
geestelike werkerspos.
Motivering: Verskeie gemeentes maak reeds
gebruik van voltydse geestelike werkers.Hierdie
werkers maak deel uit van gemeentes se
bedieningspanne wat fokus op die magdom
fasette van die evangeliebediening. Gemeentes
en die gemeenskappe baat op verskeie maniere
hierdeur maar veral help dit met die uitvoering van
die groot opdrag terwyl die oes ryp is en die
arbeiders min.
Die Ring van Queenstown is van oortuiging dat
die bepalings van die Kerkorde vir die
samestelling van Ringsvergaderings, anders
geskryf moet word sodat hierdie geestelike
werkers in gemeentes deel gemaak kan word van
die meerdere vergaderings.
Indien hierdie persone as ouderlinge die
vergaderings sou bywoon, ontneem dit “gewone”
lidmate die voorreg om ook hulle insette te lewer
by Ringsvergaderings.
Die Ring is oortuig dat die geestelike werkers
saam met leraars afgevaardig behoort te word
met gelyke hoeveelheid ouderlinge vir elke leraar
en geestelike werker.
Hierdie gedagte sluit aan by Punt 7 van die
“Kommunikasie vanuit die SK aan Ringe 2006”,
rakende die opleiding van Tentmakers. Hierdie
punt lig juis die behoefte uit by
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D. BYLAES
D1 ROEPINGSVERKLARING VAN DIE
ALGEMENE SINODE 2007

tot diens aan gemeenskappe. Ons dank die Here
vir die toewyding van lidmate en die talle
positiewe aksies waarvan ons oral hoor. As
gestuurde gelowiges is ons sout van die aarde en
lig vir die wêreld. Ons staan in diens van die
koms van God se koninkryk.

Roepingsverklaring
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
Algemene Sinode : Junie 2007

Ons buig voor die Here. Ons is hier. Ons is sy
kerk. Ons is gestuurdes.

Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy
Woord en Gees om aan Hom te behoort.
Christus, die Hoof van die kerk, stuur ons om ons
roeping te gehoorsaam en ons daaraan toe te wy:

Aan God al die eer.

(a) Om met ‘n leerbare gees die wil van God
deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die
uitdagende en komplekse wêreld waarin ons
lewe.

D2 GELOOFSVERKLARING VAN DIE
SINODE VAN OOS-KAAPLAND 2007

Ons is daarvan oortuig dat slegs die evangelie
van Jesus Christus mense op die pad van
verlossing, versoening en lewende hoop plaas.
Daarom wil ons die Woord van die Here tydig en
ontydig verkondig, as profete optree, en oral
getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.

Ons glo aan een kerk as spieëlbeeld van ons
een God: Vader, Seun en Heilige Gees.
Daarom verbind ons ons aan eenheid onder
mekaar, in ons kerkfamilie en met ander
Christene oor die wêreld.

(b) Om voortdurend in liefde na mekaar te
luister en in ons vertroue van mekaar te groei.

Ons glo aan `n heilige kerk wat deur wet en
belydenis `n ligdraer in die wêreld is.
Daarom verbind ons ons om as Geesvervulde
mense prakties aan die evangelie gestalte te gee.

Bewus van ons diversiteit, verbind ons ons aan
groter eenheid tussen gemeentes, aan die
hereniging van die kerkfamilie, asook aan die
versterking van ons ekumeniese bande. Ons wil
graag met alle ander Christene saamwerk om
veilige ruimtes te skep waarbinne ons eerlik met
mekaar kan praat en bly praat.

Ons glo aan `n algemene kerk wat weens
Christus se koningskap oor tyd en ruimte
heen bestaan;
Daarom verbind ons ons om die boodskap van
Christus oor die wêreld heen te dra.

(c) Om in deernis met ander saam te leef.

Ons glo aan `n Christelike kerk wat as
barmhartigheidsgemeenskap in Christus
gesalf is;
Daarom verbind ons ons om met dade lief te hê
en blymoedige offers te bring.

Ons word deur God geroep as deel van sy
liggaam in Afrika. Ons is dankbaar vir alle
positiewe ontwikkelinge op ons kontinent,
waaronder die snelle groei van die Christelike
geloof. Daar is ook vele tragiese verhale van
geweld, misdaad, armoede, hongersnood en die
gevolge van MIV-Vigs. Ons betuig ons
meegevoel aan die talle slagoffers hiervan en wil
meewerk aan genesing vir mens, dier en
omgewing. God roep en stuur sy kerk om ‘n
verskil te maak. Ons verseker alle owerhede van
ons voorbidding.

Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges
wat hulle gawes met vreugde tot nut van
mekaar gee;
Daarom verbind ons ons om na mekaar om te
sien en die ander se belang eerste te soek.

(d) Om met openheid onvoorwaardelik
diensbaar te wees in die wêreld.
Ons wil graag met alle ander Christene hande vat
om ons samelewings op te bou en pynlike
omstandighede te verlig. Ons wil mekaar as
gemeentes en leiers met liefde aanspoor, begelei
en toerus om by die genesing van ons lande
betrokke te raak. Ons is beskikbaar en is verbind
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D3 SINODELIED OOS-KAAPLAND
(Melodie: Lied 422)
Hier in die Oos-Kaap is die Heer
vir ons die bron van roem en eer.
Hy’t ons in hierdie streek laat woon
om Hom as Koning hier te kroon.
Hier tussen berg, Karoo en see
neem God ons in sy liefde mee!
Die Heer skep ons tot eenheid saam
as heiliges in Jesus Naam.
Ons gee ons gawes vir mekaar
en maak dan so sy liefde waar.
Hier tussen berg, Karoo en see
neem God ons in sy liefde mee!
O, Here Jesus, maak ons vry
om alle mense lief te kry.
Ons dien u as ‘n priesterdom
wat offers bring totdat U kom.
Hier tussen berg, Karoo en see,
neem God ons in sy liefde mee neem God ons in triomftog mee!
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