SAKELYS
TWAALFDE VERGADERING
SINODE NG KERK IN OOS-KAAPLAND

'n Biddende Kerk
Sinode 2012 is afgesluit met gebede vir die jeug van ons kerk. Bo verskyn enkele van die
gebede wat elke afgevaardigde neergeskryf het. Hierdie gebede is gedra deur
Psalm 1, waarvolgens ons soos bome langs God se lewegewende waterstroom is.
Ons begin Sinode 2016 met die voorbeeld van die dissipels wat in die bovertrek bymekaar
gekom het om te bid en te wag op die Here, wat lewe gee.
Hulle het vertrou op die belofte: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor
julle kom en julle sal my getuies wees…" (Handelinge 1:8)

PORT ELIZABETH
31 Oktober tot 3 November 2016
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Voorwoord

VOORWOORD
Gemeentes ly. Daarom is daar ook 'n inset oor
wat in die doop ons verenig, eerder as verdeel.

1. WELKOMSWOORD
1.1 U word hartlik welkom geheet by die twaalfde
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 43 jaar gelede in Oktober 1973
afgestig van die NG Kerk in die Wes-Kaap.

4. VERANDERING AAN AFVAARDIGING
4.1 U het hierdie sakelys ontvang met kontakbesonderhede voorsien deur u gemeente se
kerkkantoor. Indien u om een of ander rede nie
die vergadering kan bywoon nie, moet u dit
asseblief onverwyld aan u sekundus oorhandig.

1.2 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.

4.2 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
danie@ngkok.co.za.

1.3 Die Sinode bestaan uit 13 ringe en 106
gemeentes. Meer as 210 afgevaardigdes sal die
vergadering bywoon. Ons verteenwoordig meer
as 50 000 belydende en meer as 11 000
dooplidmate in Oos-Kaapland.
1.4 Ons het in besonder die gemeentes
Clearview en Waypoint Community Church hartlik
welkom by ons sinode. Hierdie twee gemeentes
het in die reses tot stand gekom.

5. VOORBEREIDING
5.1 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.

2. PREDIKANTE EN GEMEENTES
2.1 Die twee sentrale temas vir Sinode 2016 kan
met twee vrae saamgevat word:



5.2 Die inhoud van hierdie sakelys is baie ver
verwyder van die tradisionele sinodale verslae
waarmee baie van ons kerklik “grootgeword” het!
Waar die NG Kerk tans in 'n besondere fase van
voorbereiding vir 'n nuwe tyd verkeer, sal u oplet
dat baie van die dokumente ons juis help
voorberei om die Here in 'n tyd soos hierdie na te
volg.

Wat is nodig om predikante in gemeentes te
laat floreer?
Wat is nodig om gemeentes te laat floreer.

2.2 Ons vertrou dat die sinode oop en eerlike
gesprek hieroor sal kan voer. Om die gesprek aan
te help, bevat hierdie sakelys belangrike navorsingsresultate.

5.3 Die Sakelys is grootliks toekoms-georiënteerd.

3. BELANGRIKE NAVORSING
6. VERGADERPLEK

3.1 Die Universiteit van Stellenbosch het in opdrag van die Oos-Kaaplandse Netwerk vir Predikante-begeleiding navorsing oor die welstand van
Oos-Kaaplandse predikante gedoen. 'n Besondere hoë terugvoerkoers is behaal. Hierdie verslag in ingebind by A5: Navorsing. Dit gaan ons
oor die volgende paar jaar in ons sinodale gebied
besig hou.

6.1 Die Sinode vergader by die WillowsKonferensiesentrum in Marine-Rylaan, net suid
van Port Elizabeth, enkele kilometer van die
Universiteit.
6.2 Raadpleeg die ingeslote roetekaart aan die
einde van hierdie verslag.

3.2 Hoofstuk A5 bevat ook belangrike navorsingsresultate oor gemeentes se finansies en
lidmaattalle.

7. REGISTRASIEREËLINGS
7.1 Registrasie vind op Maandag, 31 Oktober
2016 vanaf 09:00 tot 11:00 in die ingangsportaal
van die Willows-Konferensiesentrum plaas.

3.3 Wat die doop betref, het die NG Kerk oor die
afgelope paar jaar groot verskeurdheid beleef.
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Voorwoord
7.2 Kom asseblief so vroeg as moontlik (d.w.s.
reeds om 09:00 of so gou moontlik daarna), aangesien heelwat sake uitgesorteer moet word.

eredienste vir die Sinode bid.
12.2 Gemeentes word spesifiek opgeroep om
vanaf Sondag, 2 Oktober, in die eredienste vir die
sinodale vergadering te bid.

7.3 Die Openingseremonie vind om 11:30 plaas.
Die sinode konstitueer as deel van dié seremonie.
7.4 Middagete vind eers na die opening plaas.

13. UITSTALLINGS EN BOEKVERKOPINGS

7.5 Die vergadering duur tot Donderdag, 3
November, om 14:00.
7.6 Let daarop dat die vergadering ook saans
werk. Inligtingsgesprekke word as voorbereiding
vir die volgende dag se besluitneming gevoer.

13.1 Bybel-Media en die Christelike Lektuurfonds
het verlof ontvang om uitstallings te hou en hul
produkte te koop aan te bied.

8. AFWESIGHEID

14. DANKWOORD

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

14.1 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.

9. RAADPLEEG DIE VERSLAG VAN
DIE ONTWERPSPAN / ORDEKOMMISSIE

Baie dankie!

9.1 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:

Danie Mouton
Direkteur Sinode
29 Augustus 2016

● Mediese inligting;
● Reis- en verblyfkoste (dit word vanjaar anders
hanteer as in die verlede);
● Kleredrag (gemaklik);
● Noodtelefoonnommers; en
● Tydelike kommissies.

10. TYDELIKE KOMMISSIES
10.1 Indien u ingedeel is by een van die Tydelike
Kommissies (sien pt 19 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 31 Oktober, dit wil sê voordat die vergadering
begin.

Dokumente op die Internet
Hierdie volledige sakelys is
beskikbaar op die
Sinode se webblad by
www.ngkok.co.za –
klik op "Sinode" in die keuselys
bo-aan die webblad

11. OM SAAM TE BRING
11.1 Maak seker dat u hierdie sakelys saambring,
asook u Bybel en 'n pen. U ontvang by registrasie
'n lêer met skryfpapier, 'n naamkaartjie en stembriefies.

12. VOORBIDDING
10.2 Doen asseblief getrou voorbidding vir die
vergadering. Gemeentes kan gerus ook in
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Lys van afgevaardigdes volgens die geloofsbriewe

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)

11. BURGERSDORP (1846)

Ds AJ Beyers
Oudl JM Nel
Oudl PA Kolesky

Ds JS Kloppers
Oudl BR Coetzee

12. CAMBRIDGE (1952)
2. ADELAIDE (1890)

Ds ALR Fraenkel

Ds PCPA Odendaal
Oudl IJ Van Schalkwyk
Oudl SJ Van der Walt

13. CATHCART (1907)
Vakant
-

3. ALBANIE (1831)
14. CLEARVIEW (2015)

Ds FS de Jager
Diak H van Coller
Oudl H Seal

Vakant
Oudl NJ Botha (Afgevaardigde van Maclear,
waarnemer vir Clearview)

4. ALEXANDRIA (1854)
Ds WD Schoeman
Oudl L Greyvenstein
*Oudl U Cloete

15. COLESBERG (1826)
Ds JN Taljaard
Oudl SJ Slabbert
Oudl RC Brown

5. ALGOAPARK (1953)
Vakant
Oudl JP Beukman
*Oudl JMJ Muller
*Oudl J Keyser

16. CRADOCK (1818)

6. ALGOA-GEMEENSKAPSKERK (1959)

17. CRADOCK-NOORD (1966)

*Ds E Bester
Oudl A Louwrens
Oudl GJ Victor

Ds A van Wyk
Oudl EE Cloete
*Diak MMM du Plessis

7. ALIWAL-NOORD (1852)

18. CRADOCK-OOS (1951)

Ds JWE Esterhuysen
Ds HC van der Westhuizen
Oudl GDP Hamman
*Diak AE van Litsenborgh
Diak T Pienaar
*Diak A Snyman

Ds EGJdeG Schutte
Oudl DJA Smeda
Oudl A Botha

Ds C Slabbert
Oudl HHJ van Zyl
Oudl JJ Moolman

19. DESPATCH-DAGBREEK (1984)
Ds CJ van der Westhuizen
Oudl RP Stander

8. BARKLY-OOS (1873)
Vakant
Oudl JSJ Jordaan
Oudl JC de Klerk

20. DESPATCH-EENDRAG (1965)
Ds AHG Lötter

21. DESPATCH-NOORD (1976)

9. BOTHASRUS (1941)

Ds DW O’Kennedy
Oudl J Hugo
*Oudl LM Janse van Vuuren

Ds PP Kuhn
Oudl JGE Janse van Vuuren
*Oudl A Fourie

22. DESPATCH-SUID (1969)

10. BUFFELSRIVIER (1962)

Ds H Vermaak
Oudl M Victor
Oudl JG Slabbert

Ds JH Kleynhans
Oudl W Malan
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23. DIAS (1981)
Ds W Venter
Oudl IS Ferreira
Oudl JL Stiglingh

Oudl LD Erasmus
*Oudl A van Onselen
Oudl MJ Janse van Vuuren
Oudl H Fransen

24. DORDRECHT (1857)

35. HUMANSDORP-OOS (1976)

Vakant
*Oudl L de Bruyn
Oudl F van Zyl
Oudl P Fourie
Diak G Schmidt

Ds SJ de Jager
Oudl GR Meyer
Oudl JT Mulder

36. INDWE (1906)
Vakant
*Oudl JJ Bloem

25. ELLIOT (1890)
Ds DC Thomas
Diak GS van Biljon
Oudl JC Muller

37. JAMESTOWN (1891)
Vakant
Oudl J van der Walt
Oudl CJ Bekker

26. FORT BEAUFORT (1949)
Ds NJ du Toit
Oudl (dr) RdeW Oosthuizen
*Oudl JL van der Merwe

38. JANSENVILLE (1855)

27. GAMTOOSVALLEI (1944)

39. JEFFREYSBAAI (1969)

Ds J van der Merwe
Diak GF Oosthuizen
Oudl KG Kok

Vakant
Oudl GJ de Klerk

Ds EP de Kock
Ds D Higgs
Ds N Greyling
Ds GJA van Niekerk
*Ds JA van der Westhuizen
Oudl (ds) JSJ Swart
Oudl J Schamrel
Oudl CEF Ferreira
Oudl PJ Venter
Oudl GJ Scheepers
Oudl AM Muller
Oudl PA du Plessis

30. GONUBIE (1986)

40. JOUBERTINA (1907)

Ds JJ Pretorius
*Ds Q le Roux-Weitsz
Oudl O Meyer
*Oudl O du Preez
Diak K Jacobs
*Oudl K Meyer

Dr A Oosthuizen
Oudl (prop) DJ Botha
Oudl T Strydom

-

28. GAMTOOSVALLEI-OOS (1958)
Ds B Lordan
Oudl PR Nel
Oudl D Malan

29. GLEN LYNDEN (1829)

41. KAREEDOUW (1906)
Dr J Bohnen
Oudl (ds) JH Vermaak
Oudl TC Scholtz

31. GRAAFF-REINET (1792)
Vakant
*Oudl I Boshoff
Oudl JG Neuhoff

42. KENSINGTON (1945)
Vakant
*Oudl VJ Westraadt

32. GRASVOËLKOP (1978)

43. KING WILLIAM’S TOWN (1912)

Vakant
Oudl P-L Venter
Oudl CO van der Merwe

Ds J-R Nieuwenhuizen
Oudl AJ de Jager
Oudl J Badenhorst

33. HOFMEYR (1876)
Ds Q Nel

44. KLIPPLAAT (1944)

34. HUMANSDORP (1849)

Vakant
-

Ds MH Langenhoven
Ds JPM Stapelberg
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45. KRAGGAKAMMA (1973)

57. NOUPOORT (1944)

Ds MG van Rooyen
Ds DA Els
Oudl JH Von Wielligh
Oudl WC Esterhuizen
Oudl MA Strydom
Oudl P Crous

-

46. LADY GREY (1862)

59. OOS-LONDEN (1905)

Ds CS du Plessis
*Oudl E Wilters
Diak M Stanley

Ds J Labuschagne
Ds NW Bezuidenhout
Oudl NR Knickelbein
Oudl IO Peterson
Diak JL Grobler
Oudl H CIlliers

58. NUWEKERK (GRAAFF-REINET) (1927)
Dr CJ Truter
Oudl D Theron
Diak W Barnard

47. LOERIE (1938)
Ds JJ Louw
Oudl M Blignault
*Diak J de Koning

60. OOS-LONDEN-NOORD (1946)
Ds PL Moolman
Oudl JC Davel
Oudl TV Fray

48. MACLEAR (1916)
Ds JW Janse van Rensburg
Oudl NJ Botha
Diak R Scholtz

61. OOS-LONDEN-WESHEUWELS (1971)
Ds WP Petzer
Oudl FJ Ferreira

49. MIDDELBURG-KAROO (1852)
Ds RJ du Plooy
Oudl GFJ Potgieter
Oudl AP Pretorius

62. PARKHEUWEL (1955)

50. MISGUND (1950)

63. PATERSON (1906)

-

Ds EH Steyn
*Oudl H Feuth
Diak A Büchner

Ds FJ Nel

51. MOLTENO (1881)
Ds DH Davel
Oudl SJP Greyvenstein
Oudl DH Els

64. PATMOS (1962)

52. MTHATHA (1890)

Ds AJ Crous
Oudl PH Green
Diak D Fouché

*Oudl E Botma
*Diak A Claassen

65. PEARSTON (1859)
Ds P van Zyl
Oudl JF Froehlich
Diak PL Moolman

53. MURRAYSBURG (1855)
Ds AJ Louwrens
Oudl IJ van der Merwe
Diakl PJ Retief

66. PORT ELIZABETH (1907)
Ds TL Wait
Oudl JJ Koen
Oudl BJ Fourie

54. NAHOON (1960)
Ds R van der Mescht
Oudl FT Potgieter

67. PORT ELIZABETH-DE DUIN (1963)
55. NEWTONPARK (1953)

Ds JE van Rooyen
Oudl FE Potgieter
Oudl PPJ Jacobs

Ds CH van Heerden
Oudl A van Heerden
Oudl JJG Pozyn

68. PORT ELIZABETH-HEIDEVELD (1982)
56. NIEU-BETHESDA (1878)

Ds D van Rooyen
Ds WCJ Fourie

Vakant
*Oudl JJE van Heerden
Oudl IP van Heerden

69. PORT ELIZABETH-HOOGLAND (1972)
Ds E Malan
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Oudl J Fourie
Oudl DJL Venter

Oudl L Diedericks
*Oudl JA du Preez

70. PORT ELIZABETH-LORRAINE (1976)

79. QUEENSTOWN (1854)

Ds PG Loubser
Ds MP van Zyl
*Ds B-M Swarts
*Oudl MF de Jager
Diak RF Botha
*Oudl AC Stoltz
Oudl JN Ollewagen
Diak PH Hillebrand
Oudl JJB Westraadt

Ds AC Vlok
*Ds MM Els
Oudl E Fourie
Oudl G Judeel
Oudl JR Nagel
Oudl WF Prinsloo

80. RETIEF (1958)
Vakant
Oudl A Roux
Diak FD Schwartz

71. PORT ELIZABETH-NOOITGEDACHT
(1959)

81. RIETBRON (1913)

Dr JP Cloete
Oudl T Kriek
Oudl MJ Bester

Ds MAV van der Merwe
Oudl D Zietsman
Oudl IR Bekker

72. PORT ELIZABETH-NOORD (1933)
82. SOMERSET-OOS (1825)

Ds JS Marais
Oudl AF Potgieter
Oudl RB Hancox

Ds CJ du Raan
Oudl C van Gend
Diak DB Weyer-Henderson
Diak IZ Jordaan
Diak CF du Toit
Oudl HG Olivier
Oudl JV Büchner

73. PORT ELIZABETH-OOS (1952)
Ds PJ Nel
Oudl BA Cowie
*Oudl C Cowie

83. SOMERSTRAND (1983)

74. PORT ELIZABETH-SENTRAAL ANCHOR OF HOPE (1924)

Dr ACV van Wyk
*Ds M van Niekerk
*Oudl (Prop) A Slazus
*Oudl C Veldsman
*Oudl MAJ Olivier
*Oudl L Furstenberg

Ds GJ Noeth
Oudl C Emeruwa
Diak F Strydom

75. PORT ELIZABETH-SHERWOOD (1987)
Ds A van Jaarsveld
Ds RM van Tonder
Ds DW Mouton
*Oudl AA van der Ryst
*Oudl N Visser
*Oudl E Erasmus
Oudl D Grundling
*Oudl N Aylward
*Oudl GL Oosthuizen

84. SONDAGSRIVIER (1918)
Ds PB Swanevelder
Ds D du Toit
*Oudl A Swanevelder
Oudl Z Dorfling

85. SONDAGSRIVIERMOND (2008)
Ds A Griebenow
*Oudl JM du Pisanie

76. PORT ELIZABETH-SIONSRAND (1970)
86. SONDAGSRIVIER-SUID (1938)

Ds JC Coetzee
Oudl GJB Pienaar
Oudl JJ Roberts

Ds JH Enslin
*Diak ACF Prinsloo
Oudl HHJ Potgieter

77. PORT ELIZABETH-SONHEUWELS
(1964)

87. STERKSTROOM (1891)
Vakant
*Diak D de Wet

Ds D van Staden
*Oudl SE Vosloo
Oudl JJ Strydom

88. STEYNSBURG (1875)
78. PORT ELIZABETH-WES (1940)

*Ds S van der Berg
*Oudl H Koekemoer

Ds JP Kampman
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89. STEYTLERVILLE (1876)

Oudl P Gerber

Ds E Fourie
Oudl M Joubert
*Oudl A Deyzel

102. VENTERSTAD (1882)
Vakant
Oudl PA Marais
Oudl L de Wet
*Oudl HM Deschamps
*Oudl J von Brughan

90. STUTTERHEIM (1948)
Ds DO Strydom
Oudl WJ Erasmus
Oudl AA Greeff

103. WALMER (1929)
91. SWARTKOPSRIVIER – BLOUWATERBAAI FAMILIEKERK (1976)

Ds C Coetzee
*Oudl MJ Underwood
Oudl CJ de Jager

Ds IJ van Zyl
*Oudl BTT Lujabe
*Oudl A Nell

104. WATERFORD (1919)
Vakant
-

92. SYDENHAM (PORT ELIZABETH)
(1946)

105. WAYPOINT COMMUNITY CHURCH
(2015)

Oudl (ds) JJ van Wyk
Oudl I Hendriks

Oudl DJW van der Mescht
Oudl JJ Whittle
Oudl (Dr) JD Prinsloo
Oudl (Prop) DC Matthee

93. TARKASTAD (1863)
*Ds L Viviers
Oudl HM Strydom
Diak HN Schoeman

106. WILLOWMORE (1864)

94. TSITSIKAMMA (1944)

Ds JJ van Eyssen
Oudl GJ Smith
Oudl T van den Berg
Diak DJ Schutte

Ds WD Sauer
Oudl E Kolesky

95. UGIE (1903)
*Oudl JJ Botha
Oudl CJ Kotzé

96. UITENHAGE (1817)
-

97. UITENHAGE-DE MIST (1950)
Ds CJ Stümke
Oudl L Niemand

98. UITENHAGE-NOORD (1950)
Ds TJ van Schoor
Ds CJ Weyers
Oudl DPD Coetsee
*Diak CH Wait
*Oudl J Boshoff
Oudl AF Boyce

99. UITENHAGE-OOS (1950)
Ds JPL van Straaten

100. UITENHAGE-WINTERHOEK (1971)
Ds HJ Meyer

101. VANSTADENSRIVIER (1966)
Ds M Lourens
Oudl P Vermaak
Oudl L Erasmus
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A1: Verslag van die Ontwerpspan / Ordekommissie

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

4. ORDEKOMMISSIE / ONTWERPSPAN
4.1 'n Ordekommissie, wat as Ontwerpspan
optree, is as volg saamgestel: Dr Chris van Wyk
(sameroeper); di Jasper Louw, Danie Mouton
(skriba), Rethie van Niekerk, Barbara-Mari Swarts
en Deon Els.

1. VERGADERPLEK EN -TYD
1.1 Die vergadering word gehou by die Willows
Vakansieoord, Marine Rylaan, Port Elizabeth
vanaf 31 Oktober tot 3 November 2016.
1.2 Registrasie vind op 31 Oktober vanaf 09:00
tot 11:00 plaas, in die groot vergadersaal van die
konferensiesentrum.

5. SITPLEKKE EN GROEPSINDELING

1.3 Die konstituering en openingseremonie vind
om 11:30 plaas.

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

1.4 Afgevaardigdes word vriendelik versoek om
hul sitplekke teen 11:15 in te neem.

6. SITTINGSURE

1.5 Middagete vir al die afgevaardigdes word op
die eerste sittingsdag vanaf 13:00 by die
konferensiesentrum bedien.

6.1 Die tydskedule van die vergadering is as volg:
Maan

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?

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

Dag 1 - Registrasie 09:00 - 11:00

X

Dag 1: Opening

11:30 - 13:00

X

Teepouse

10:30 - 11:00

X

X

X

X
X

Oggendsitting 2

11:00 - 13:00

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.

Middagete

13:00 - 14:00

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

Ringe

18:00 - 18:30

X

X

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. Ons vriendskap is 'n prioriteit.

Aandete

18:30 - 19:30

X

X

Toeligtingsessies

19:30 - 20:45

X

X

Tydelike Komm.

20:45

X

X

NB: Openingseremonie, Maandag 31 Oktober,
om 11:30

3. OPENING EN KONSTITUERING

6.2 Die sinode sluit Donderdagmiddag om 14:00
af, waarna die middagete in die vorm van kospakkies beskikbaar sal wees.

3.1 Die opening en konstituering van die vergadering word om 11:30 waargeneem.
3.2 Die opening en volle vergadering vind in die
groot vergadersaal in die konferensiesentrum van
die Willows Vakansieoord plaas.

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

sinode se Facebookblad beskikbaar stel www.facebook.com/ooskaap.
11.3 Ons sal dit dus waardeer as gemeentes
daagliks, aktief bid vir die sinode en gebeure by
die sinode op ons Facebookblad en op Twitter sal
volg.

8. KLEREDRAG
8.1 Die drag is gemaklik en informeel.

12. KOMMUNIKASIE

9. AKKOMMODASIE / ETES / VERVERSINGS

12.1 Ons sal daagliks oor gebeure by die sinode
kommunikeer. Hierdie kommunikasie sal
plaasvind deur
 Facebook - volg die gesprek lewendig by
www.facebook.com/ooskaap

9.1 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, is 'n
vasgestelde tarief betaalbaar.

 Twitter - volg NGK_OosKaap, en kyk uit vir
#NGKOK.

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

12.2 Die dokumente van die sinode kan gevind
word via ons webblad by www.ngkok.co.za (klik
op "Sinode" op die keusebalk bo-aan die blad.).

9.3 Alle etes en verversings word op koste van
die vergadering voorsien. Etes begin met die middagete van 31 Oktober en eindig weer met
middagete op 3 November. Port Elizabethafgevaardigdes word ingesluit om middag en
aandetes saam met die ander afgevaardigdes te
geniet. Almal wat oorslaap, geniet ontbyt op die
terrein.

13. SPREKERS
13.1 Die Ontwerpspan reël moontlik met enkele
sprekers van buite wat die werksaamhede van die
vergadering dien.

14. HANTERING VAN DIE NOTULE /
HANDELINGE
14.1 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.

10. VOORBEREIDING VAN SAKELYS
10.1 Die sakelys is deur die skriba van die
Sinodale Kommissie voorberei en gedupliseer en
versend deur die kantoor van die Direkteur Sinode
ten einde afgevaardigdes nie later as die begin
van Oktober 2016 te bereik nie.

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

10.2 Weens stadige posdienste word die sakelys
ook elektronies na afgevaardigdes gestuur.

15. REISKOSTE EN DAGGELDE

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

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

11. VOORBIDDING VIR DIE SINODE

15.2 Afgevaardigdes van Port Elizabeth word ook
op 'n vaste basis vergoed vir reiskoste.

11.1 Gemeentes word opgeroep om vanaf
Sondag, 2 Oktober voorbidding te doen vir die
sinode.

15.3 In die lig van punt 9.3 word geen daggelde
uitbetaal nie.

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
Eldré Bester sal daagliks gebedsversoeke op die

16. AFKONDIGINGS
16.1 Die Skriba en Notulekommissie keur en
hanteer alle afkondigings.
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17. VERLOF VIR AFWESIGHEID

31 Oktober om 10:00 by die moderatuurstafel.

17.1 Aansoeke om afwesigheid word by die
skriba en Notulekommissie ingedien, wat dit
daagliks aan die vergadering voorlê, waarna dit in
die notule gepubliseer word.

19.6 Tydelike Regskommissie
19.6.1 Samestelling (Bep 35.1.7)
Leraars: JJ Louw (sameroeper), DH Davel,
EGJdeG Schutte, WPL van Straaten.
Kerkraadslede: M Blignault, JC Davel, DJA
Smeda, JH Vermaak.

17.2 Geen lid van die vergadering mag afwesig
wees sonder verlof nie.

18. GROEPLEIERS / LUISTERSPAN

19.6.2 Hierdie kommissie vergader wanneer dit
saamgeroep word.

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

19.7 Tydelike Fondsekommissie

18.2 Groepleiers is aangewys en ontvang
toerusting op Maandagoggend, 31 Oktober, vanaf
10:00 - 11:00. Groepleiers word afsonderlik
gekontak.

19.7.1 Samestelling (Bep 35.7.2)

18.3 'n Luisterspan, wat insette van groepe
saamvat en aan die vergadering voorlê, word
saamgestel.

Ring

Leraar

Kerkraadslid

Albanie

WD Schoeman

IS Ferreira

Algoa

CH van Heerden

A Louwrens

Burgersdorp

JWE Esterhuysen

GDP Hamman

Cradock

C Slabbert

HHJ van Zyl

Dordrecht

DC Thomas

JSJ Jordaan

Graaff-Reinet

MAV vd Merwe

IJ vd Merwe

19.1 Die Tydelike Kommissies is deur die Ordekommissie / Ontwerpspan saamgestel uit die
afgevaardigdes (Bep 35.7).

Humansdorp

B Lordan

LD Erasmus

Oos-Londen

JH Kleynhans

AJ de Jager

PE

TL Wait

BA Cowie

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

PE-Wes

JC Coetzee

GJB Pienaar

Queenstown

DO Strydom

G Judeel

Sondagsrivier

AHG Lötter

RP Stander

Uitenhage

HJ Meyer

JM du Pisanie

19. TYDELIKE KOMMISSIES

19.3 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.

19.7.2 Hierdie kommissie vergader wanneer dit
saamgeroep word.

19.8 Tydelike Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake

19.4 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.

19.8.1 Samestelling
Leraars: Ds CJ du Raan (sameroeper), drr J
Bohnen, JP Cloete en HC van der Westhuizen.
Kerkraadslede: Oudle C Veldsman
(Somerstrand), (dr) R de W Oosthuizen (Fort
Beaufort), O Meyer (Gonubie).

19.5 Tydelike Kommissie vir die
Notule / Sakeregister / Besluite aan
Kerkrade

19.8.2 Hierdie kommissie vergader wanneer dit
saamgeroep word.

19.5.1 Samestelling

19.9 Tydelike Kommissie vir
Algemene Sake en Ekumene

Di DW Mouton (sameroeper), DO Strydom, WPL
van Straaten en W Venter (hulpskribas), di WCJ
Fourie, JW Janse van Rensburg, J Nel, W
Schoeman, B-M Swarts, L Viviers,.

19.9.1 Samestelling
Leraars: ACV van Wyk, DW Mouton, M van
Niekerk, NW Bezuidenhout

19.5.2 Hierdie kommissie vergader op Maandag
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Kerkraadslede: WJ Erasmus, FE Potgieter, GFJ
Potgieter, JSJ Swart

 Greenacres Hospitaal skakel by 041 390-7306
of 041 390-7298.

19.10 Stemmetellers

 St. George's Hospitaal skakel by 041-3742424
/ 041-3746180 / 041-3746175
22.5 Persone wat nié oor private mediese
dekking beskik nie, kan gebruik maak van die
Livingstone Hospitaal. Die ongevalle-afdeling
word bereik by 041-405 9111.

19.10.1 Samestelling
Di WD Schoeman (sameroeper), D du Toit, B-M
Swarts, HC van der Westhuizen, J Nel, Q Nel, N
Greyling. JPM Stapelberg, J-R Nieuwenhuizen.

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

19.10.2 Die kommissie is ook verantwoordelik vir
die uitdeel van alle stukke.
19.10.3 Hierdie kommissie vergader op Maandag
31 Oktober om 11:00 by die moderatuurstafel.

23. AFSLUITING

19.11 Kommissie vir Reiskoste

23.1 Die afsluiting sal op Donderdag, 3
November deur die onder-voorsitter waargeneem
word. Dit geskied in oorleg met die liturge, di E
beste en MP van Zyl, en die Ontwerpspan.

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

24. SLOT

19.12 Direkteur Sinode

24.1 Die Kommissie bid die sinode 'n geseënde
vergadering toe.

19.12.1 Die Direkteur Sinode is in adviserende
hoedanigheid by alle tydelike kommissies
betrokke.

Dr Chris van Wyk (Voorsitter)
Ds Danie Mouton (Skriba)

20. SKAKELING MET DIE MEDIA
20.1 Skakeling met die media word deur die lede
van die moderatuur hanteer.

21. DAGWYDINGS EN DAGSLUITINGS
21.1 Di E Bester en MP van Zyl neem oorhoofs
verantwoordelikheid vir dagwydings en -sluitings.

22. NOODHULP EN MEDIESE
DIENSTE
22.1 Basiese noodhulpbenodigdhede is voortdurend beskikbaar. Kontak mev Chantall Vermaak
indien u hiervan gebruik wil maak.

Dokumente op die Internet

22.2 Daar is met die volgende dokters gereël om
vir die duur van die vergadering op bystand te
wees: Petra Conradie, Louis Visser en André
Loots. Hul praktyk is in Somerstrand te Agtstelaan
1, telefoon 041 583-2121.

Hierdie volledige sakelys is
beskikbaar op die Sinode se
webblad by www.ngkok.co.za –
klik op "Sinode" in die keuselys
bo-aan die webblad

22.3 In die geval van dringende nooddienste kan
die volgende ambulansdienste geskakel word:
 Netcare by 082 911
 GardMed by 041-3736777
 Ricks Med 24-7 by 072-559-6200
22.4 Vir na-uurse mediese aandag kan u die
ongevalle-afdeling van
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A2: SINODALE KOMMISSIE – VERSLAG VAN WERKSAAMHEDE
VIR DIE PERIODE 2012-2016
geleentheid vir ringe om 'n beduidende verskil te
maak.

Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
Die Sinodale Kommissie doen as volg verslag oor
haar werksaamhede sedert die vergadering van
die Sinode in Junie 2012.

2.7 AANBEVELING:
As kerkverband herinner ons mekaar aan ons
verantwoordelikheid om die Here se wil te
onderskei, en dit kreatief en innoverend uit te
voer.

1. GEBED VIR DIE NG KERK IN OOSKAAPLAND

3. GEMEENSKAPLIKE VISIE VIR KERKWEES IN OOS-KAAPLAND

1.1 Ons gebed vir die Sinode is Jesus se belofte
aan sy kerk voordat Hy opgeneem is na die
hemel: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die
Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies
wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en in
Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld."

3.1 Aangesien ons onsself voortdurend moet
herinner aan ons eie geestelike identiteit en
roeping, en aangesien daar voortdurend nuwe
leraars en kerkraadslede tot ons sinodale gebied
toetree, is dit krities belangrik om te fokus op ons
gemeenskaplike verstaan van ons identiteit, visie
en roeping as sinodale verband.

1.2 Mag ons vergadering gekenmerk word deur
die werklikheid van hierdie belofte wat reeds op
Pinksterdag in vervulling gegaan het en 'n nuwe
werklikheid geskep het waaruit die Here se kerk
kan leef.

3.2 Die NG Kerk van Oos-Kaapland het in 2002
besluit om voortaan die visie te vestig van een,
heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die visie word spesifiek uit
die Apostoliese Geloofsbelydenis ontleen, om
daarmee die teologiese inhoud van ons visie, en
ons kontinuïteit met die kerk van die eeue uit te
druk.

IDENTITEIT, VISIE EN ROEPING
2. DIE SENTRALE TAAK VAN RING EN
SINODE IN OOS-KAAPLAND
2.1 Die persepsie bestaan by baie leraars en
kerkraadslede dat ring en sinode bestaan om
plaaslike gemeentes te kontroleer en teen hulle
sin in 'n bepaalde rigting te stuur.

3.3 Die praktyk van hierdie teologiese visie word
uitgespel in ons sinodale geloofsverbintenis (ook
uit 2002):

2.2 Die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland
het reeds in 1993 teen hierdie benadering besluit.

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.

2.3 Die uitgangspunt is dat die plaaslike
gemeente primêr kerk is, en dat ring en sinode
bestaan om die plaaslike bediening te ondersteun.
2.4 Ons sisteem plaas ook groot klem op ringe.
Die ring is verantwoordelik vir die bediening in 'n
gebied, en moet toesien dat gemeentes en
bedieninge floreer. Die ring moet ook soek na
geleenthede om die koninkryk van God op
innoverende maniere te bevorder.

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.
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.

2.5 Die beginselbesluite van 1993 is in 2002
verder geneem deur middel van ringsprojekte.
Fondse word aan ringe beskikbaar gestel wat dit
moontlik maak om geestelike koninkryksdoelwitte
na te streef en te bevorder.

Ons glo aan 'n Christelike kerk wat as
barmhartigheidsgemeenskap in Christus
gesalf is.

2.6 Waar ons kerkverband om verskeie redes
onder geweldige druk verkeer, is hierdie 'n unieke
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Daarom verbind ons ons om met dade lief te hê
en blymoedige offers te bring.

'N VISIE OP DIE KERK:
ENKELE OPMERKINGS UIT DIE
APOSTOLICUM
(TWAALF ARTIKELS)

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.

“Ek glo aan 'n heilige, algemene,
Christelike kerk, die gemeenskap van die
heiliges”

3.4 Prakties gestel: Ons is geroep om te bou aan
eenheid, praktiese diensgestalte aan die
evangelie te gee, die boodskap van Jesus uit te
dra, blymoedige offers te gee, na mekaar om te
sien en ander se belange eerste te stel.

TEOLOGIESE BESINNING : WAT IS ONS
IDENTITEIT?
1. ONS GLO AAN EEN KERK

3.5 Die Sinodale Kommissie is daartoe verbind
om prosesse van geloofonderskeiding in die
Oos-Kaap te bevorder. Geloofsonderskeiding is
liefde wat toeneem in begrip en fyn aanvoeling
sodat ringe en gemeentes die regte dinge kan
identifiseer wat die Here wil hê hulle moet doen.

1.1 Die eenheid van die kerk ontspring aan die
eenheid tussen Vader, Seun en Heilige Gees.
Daarom bid Jesus: “Heilige Vader, bewaar hulle in
u Naam, die Naam wat U my gegee het, sodat
hulle net soos Ons een kan wees” (Joh 17:11).
Die eenheid van die kerk lê dus buite haarself in
haar oorsprong in een Here, een God en Vader,
en een Gees wat van die kerk een liggaam met
een doop, een hoop en een geloof maak (Ef 4:46).

3.6 Ons is nie 'n verband waar die sinode of
sinodale kommissie namens gemeentes en ringe
kies hóé om die teologiese visie en geloofsverbintenis uit te leef nie. Ons begelei ringe en gemeentes om self geloofsonderskeiding te beoefen, en só by die Here te hoor wat Hy plaaslik op
gelowiges se harte druk.

1.2 Hierdie eenheid is van die vroegste tyd af op
verskillende maniere bedreig en selfs opgehef.
1.2.1 Binne die grense van een gemeente is daar
twisvrae , faksies , stryd om leraars, onverdraagsaamheid en ander onenighede soos in briewe
van Paulus aan Korinthe, Galasiërs en Filippense
vertel.

3.7 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis

4. BELIGGAMING VAN DIE OOSKAAPLANDSE ROEPING

1.2.2 Binne die verband van kerke kan onenigheid
ontstaan oor teologiese vrae waaroor daar nie
eenstemmigheid bereik kan word nie. Die
Apostelkonvent in Jerusalem (Hand 15) oor die
wet en besnydenis is voorbeeld van 'n strydgesprek binne die verband van die vroegste gemeentes. Dit is in die eerste vyf eeue na Christus
opgevolg met vrae oor die Triniteit en Christus se
twee nature. Tydens ekumeniese konsilies
(sinodes) is geloofsbeslissings gevel wat onder
andere neerslag gevind het in credo's soos Nicea
en Athanasius.

4.1 Die vraag hoe die sinodale verband (gemeentes, ringe, sinode) haar teologiese visie kan
beliggaam, is van wesenlike belang. 'n Bybelse
antwoord is nodig, om te verseker dat die kerk nie
maar net 'n formele instituut is nie, maar 'n
lewende geloofsgemeenskap.
4.2 Die volgende formulering gee inhoud aan die
verband se Bybelse roeping:

1.2.3 Die totstandkoming van parallelle
konfessionele tradisies het die een kerk van
Christus verder verdeel. Die skeuring van een
kerk tussen Oos en Wes in 1054 en binne die
Westerse Katolieke kerk in 1521 met die
Reformasie, is opgevolg met 'n tallose verdere
verdeeldheid wat in die Pinkster- en Onafhanklike
kerke hul uiterste punt berei het.
1.2.4 Selfs binne een konfessionele verband het
verskeurdheid tot stand gekom. Dink maar aan
die tallose skeuringe onder Nederlandse
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Gereformeerde kerke sedert 1834 wat na die
verdeeldheid tussen Gereformeerd, Hervormd en
NG Kerke onderskeidelik in SA oorgedra is. Ons
eie geskiedenis spreek daarvan: die driedubbele
afstigting van die NG Sendingkerk in 1881, NGKA
in 1911, RCA in 1968, asook die wegbreking van
die APK in 1986, is voorbeelde hiervan.

vas (kyk Jes 11:1-9; Ps 24). God het alles konings, heersers, maghebbers, gesagsvoerders vir Christus geskep; die hele wêreld met Homself
versoen, en Christus die eerste plek in die heelal
laat inneem (Kol 1:15-20). Daar is dus geen
lewensfeer uitgesluit van die roeping om 'n heilige
kerk te wees nie.

1.3.3 Die sinode neem aktief leiding om die
eenheid binne die NGK familie in sinodale en
breër sinodale verband te bevorder.

2.5 Die stryd om heiligheid is egter ook na binne.
Die gemeenskap van heiliges (communio
sanctorum) is terselfdertyd die gemeenskap van
sondaars (communio peccatorum). Dieselfde
Gees wat ons van sonde en vergifnis oortuig, is
die een wat ons gedrag bepaal om onberispelik te
lewe en die vrug van die Gees te dra. 'n Heilige
kerk is dus 'n nederige kerk en verstaan dat sonde
ook institusioneel in doen en late gestalte vind. 'n
Heilige kerk is egter ook 'n vreugdevolle kerk,
omdat God getrou en regverdig is om ons van al
ons sonde te vergewe en selfs aan ons
oortredinge nie meer dink nie (1 Joh 1:9; Jer
31:31-34).

1.3.4 Die sinode steun inisiatiewe op plaaslike
vlak en neem aktief leiding om ekumeniese
betrekkinge met ander Christelike kerke buite die
NGK familie te vestig en uit te bou.

2.6 Vanuit hierdie identiteitsmerk as
heilige kerk, het die sinode die volgende
roeping:

2. ONS GLO AAN 'N HEILIGE KERK

2.6.1 Die sinode ondersteun die heiligheid “na
binne” deur aan leiers uit gemeentes/ringe
toerusting te verskaf om as volwasse Christene in
vandag se wêreld te lewe.

1.3 Vanuit hierdie identiteitsmerk as een
kerk, het die sinode die volgende roeping:
1.3.1 Die sinode skep fasiliteringsmeganismes om
gemeentes en ringe te ondersteun sodat die
eenheidsverhouding binne gemeentes en
ringsverband versterk word.
1.3.2 Die sinode steun inisiatiewe op plaaslike
vlak om gestalte te gee aan eenheid binne die
NGK familie.

2.1 Die heiligheid van die kerk is 'n toegerekende
heiligheid aangesien Christus Jesus vir ons die
heiliging geword het (1 Kor 1:2, 30). Ons is
vanweë ons geloof deur Christus en die Heilige
Gees geheilig (1 Kor 6:11) en staan vanweë
Christus se verdienste volmaak voor God ons
Vader.

2.6.2 Die sinode gee waar nodig leiding oor
brandende vrae wat die leer en lewe van ons
lidmate raak.
2.6.3 Die sinode speel 'n rol om die openbare
gesig van die NGK in die Oos-Kaap te vestig om
o.a. saam met ander kerke die wil van die Here vir
ons samelewing te verkondig en in toepaslike
projekte uit te leef.

2.2 Hierdie heiligheid is terselfdertyd 'n roeping
om te leef volgens ons status: “Wees heilig, want
Ek is heilig”, roep God tot sy volk in Israel en die
Nuwe Testament. Ons moet in ons hele
lewenswandel geheilig wees soos Hy wat ons
geroep het heilig is (Lev 11:44; 1 Pet 1:15).

3. ONS GLO AAN 'N ALGEMENE
(KATOLIEKE) KERK

2.3 Die riglyn vir 'n heilige lewe is die wet van die
Here. Dit begin met gebed as vernaamste deel
van ons dankbaarheid (HK vr 116) en staan op
die vervulling van die wet in Christus sonder dat
een jota of tittel daarvan verbygaan. “Geliefdes,
dis nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe
nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af
gehad het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in
God en God in hom. Wie beweer dat hy in Hom
bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe
het.” (1 Joh 2:6, 7; 3:24).

3.1 Die algemeenheid van die kerk verwoord dat
die kerk die evangelie oor die hele wêreld heen
dra (Hand 1:8; Matt 28:19) en vanuit Christus oor
alle eeue heen bestaan en sal bestaan (Matt
28:20; Joh 10:28-30). Die kerk is ekstensief in tyd
en ruimte, want Christus, die Hoof van die kerk, is
ook Koning oor die ganse wêreld en “'n ewige
Koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie”
(NGB art 27).
3.2 Terselfdertyd is elke plaaslike (lokale)
gemeente volledig kerk in die volle sin van die
woord soos tot uitdrukking kom in die merktekens
van evangelie, sakramente en tug (NGB art 29).

2.4 Die stryd om heiligheid omvat die Christen se
hele lewe - woord, gedagte en daad - en hou die
visie van God se heilige ryk in die ganse kosmos
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Die kerk is - paradoksaal gesproke - algemeen in
haar lokaliteit.

ons sonde gebring (Heb 10:11-14). Ons offers dra
geen heilswaarde nie, maar is uitdrukkings van
ons dankbare antwoord op die genade wat ons
verniet ontvang het (Rom 12:1; Heb 13:16).

3.3 Dit gee aanleiding tot 'n groot verskeidenheid
van kerk-wees, bv. liturgie, tradisie, credo en
spiritualiteit waarin die katolieke kerk juis
kreatiewe uitdrukking vind (vgl. briewe aan
verskillende gemeentes in NT). Hierby is mans en
vroue, kinders, jongmense, volwassenes en
bejaardes as een Pinkstergemeenskap inbegrepe
(Hand 2, 1 Kor 12-14).

4.4. Die wesenlike van ons godsdiens is om
onsself aan God en sy diens weg te gee (Rom
12:1). Ons geloof is 'n offer in diens van God en
ons lewens is drankoffers wat vir die evangelie
uitgegiet word (Fil 2:17).
4.5. As priestergemeenskap is die Christelike kerk
by uitnemendheid 'n barmhartigheidsgemeenskap. Ons word gekenmerk deur ons gasvryheid
aan onbekendes (Heb 13:2); ons hart vir hulle wat
gebrek ly (1 Joh 3:17); ons fokus op siekes, gevangenes, regsloses (Jak 1:27) en die wat deur
die samelewing uitgestoot word (Heb 13:3). Ons
het nie met lippetaal lief nie, maar met die daad
omdat ons die genadejaar van die Here aankondig (1 Joh 3:18; Luk 4:19).

3.4 Vanuit hierdie identiteitsmerk as
algemene kerk, het die sinode die
volgende roeping:
3.4.1 Die sinode is self uitdrukking van die verband tussen lokale kerke en bevorder deurentyd
ons geloof in 'n “algemene” kerk waarvan die NGK
'n uitdrukking is.
3.4.2 Die sinode verseker gepaste verbandsreëlings op ringsvlak as uitdrukking van sowel die
“plaaslike” as “algemene” kerk.

4.6 Vanuit hierdie identiteitsmerk as
Christelike kerk, het die sinode die
volgende roeping:

3.4.3 Die sinode beskou verskeidenheid in pas
met plaaslike omstandighede as kreatiewe uitdrukkings van die Gees in die kerk, en gee leiding
- waar nodig - oor gepaste uitdrukkings van ons
gereformeerde tradisie.

4.6.1 Die sinode het 'n dure verantwoordelikheid
om haarself nie ernstig te neem ter wille van haar
eie status of behoud nie: as sinode van 'n
Christelike kerk, is die sinode (mense, strukture,
infrastruktuur) radikaal in diens van haar
samestellende gemeentes ter wille van die
evangelie.

3.4.4 Die sinode verseker dat die verkondigingstaak van die kerk “oor die hele wêreld” maksimaal
bevorder word.
3.4.5 Die sinode neem inisiatief om bedieninge
aan spesifieke teikengroepe (kinders, ouers, ens)
te vestig waar dit nie binne kleiner verbande of op
projekbasis opgeneem kan word nie.

4.6.2 Die sinode tree so op dat die vermoë van
gemeentes en ringe as barmhartigheidsgemeenskappe versterk word.
4.6.3 Die sinode is geroep om - waar omstandighede dit vereis - projekte aan te pak of bedieninge
te vestig wat nie in kleiner verband kan tuiskom
nie.

4. ONS GLO AAN 'N CHRISTELIKE

KERK
4.1. Die betekenis van 'n “Christelike” kerk hang
met Christus, die Gesalfde saam (HK, vr 31). Hy
roep mense tot geloof en salf hulle in die tradisie
van Israel as profeet, priester en koning (1 Pet
2:9).

4.6.4 Die sinode soek aktief samewerking met
ander Christelike kerke, NGO's en die staat om te
verseker dat die liefde van Jesus prakties aan
mense bedien word.

4.2. As profetegemeenskap bely en verkondig die
kerk (1 Joh 2:27); as priestergemeenskap dien die
kerk deur lewende offers te bring (Rom 12:1-2;
Heb 13); as koningsgemeenskap weerstaan die
kerk versoekings, heers oor die sonde, en verwag
die ewige heerskappy van Christus (2 Tim 2:12).

5. ONS GLO AAN DIE GEMEENSKAP

VAN DIE HEILIGES
5.1. Dat die kerk 'n “gemeenskap” is, stam uit die
Ou Testament waar die volk van die Here 'n
innige verbondsgemeenskap vorm. Deur
besnydenis word mense ingelyf by hierdie
spesiale gemeenskap en deur die wet word 'n
leefstyl gekweek wat pas by die Here se mense
(Gen 17, Ex 20): Hulle sien om na mekaar en het
'n hart vir vreemdelinge, wese en weduwees.
Daarom sing die Psalms van 'n verlange om in die

4.3. Waar profesie onder die “algemene” kerk en
koningskap onder die “heilige” kerk kan tuiskom,
val die klem op die Christelike kerk as
offergemeenskap. Christus is ons enigste
Hoëpriester en het eens en vir altyd die offer vir
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geloofsgemeenskap te leef (Ps 84); en word dood
vereenselwig met diegene “buite gemeenskap”.

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.

5.2. In die Nuwe Testament leef die vroegste
gemeente in Jerusalem as besondere geloofsgemeenskap (Hand 2): Hulle breek brood van
huis tot huis, gee hul besittings vir mekaar, kom
gereeld by die tempel bymekaar, loof en prys die
Here, en sorg reeds vroeg vir die Griekssprekende weduwees (Hand 7).

5.1.3 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.

5.3. Die beelde vir die gemeente spreek van
hierdie innige verbondenheid: die kerk het baie
lede, maar net een liggaam (1 Kor 12); daar is
baie stene, maar net een gebou (1 Pet 2); daar is
baie kinders, maar net een Vader in een huisgesin
(Ef 4).

5.1.4 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.

5.4. Deur die doop word ons ingelyf by hierdie
nuwe verbondsgemeenskap waarvan Christus die
Hoof is (Kol 2). En deur die nagmaal word ons
telkens deur die een brood en een beker herinner
aan ons verbintenis aan Christus en aan mekaar.
Hier leef ons in liefde met mekaar met 'n oog vir
die nood van die wêreld (1 Joh 3).

5.1.5 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.

5.5 Vanuit hierdie identiteitsmerk as
gemeenskap van gelowiges, het die
sinode die volgende roeping:

5.1.6 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:

5.5.1 Die sinode neem oorhoofs verantwoordelikheid om deur sy funksies die unieke veelheid van
gemeentes met innige verbondenheid binne ons
kerkverband saam te snoer, en om hierdie band
te vier en te versterk.
5.5.2 Die sinode skep 'n styl en atmosfeer waar
elke gemeente besef dat hulle verplig is om hulle
gawes gewillig en met vreugde tot nut en heil van
ander gemeentes en die noodlydende wêreld aan
te wend (HK. Vraag 55).

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
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)

4.3 AANBEVELING:
Die sinode besin oor die wyse waarop haar
teologiese visie prakties beliggaam kan word
in 'n tyd soos hierdie.

5. 'N VERBANDSKERK

5.1 Agtergrond
5.1.1 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.

5.1.7 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

5.1.2 Hierdie oortuiging is daarvoor verantwoordelik dat die Gereformeerde tradisie beskryf
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 Ons Moslem-bure en die evangelie
 Geïntegreerde familiebediening

die volledige hoofstuk oor die kerkverband in die
Sakelys van die Buitengewone Sinode OosKaapland 2002 bl 22v.)

7.4 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis en skep ter
vergadering geleentheid om terugvoer te
ontvang oor die uitvoering van hierdie
prioriteite.

5.2 Ondersteunende rol
5.2.1 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.

8. MISSIONALE VERTREKPUNTE
8.1 Reeds sedert 2003 het die sinodale verband
in Oos-Kaapland gekies om missionaal te wees.
Hierdie beweging het van grondvlak regdeur die
kerk gegroei. Die Algemene Sinode het in 2013
formeel 'n missionale uitgangspunt gekies het.

5.2.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

8.2 Die raamwerkdokument of verslag wat die
missionale identiteit van die NG Kerk bevestig (AS
2013) is beskikbaar op die Sinode se webblad by
http://ngkok.co.za/as2013/missie-verslag.pdf.

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

8.3 AANBEVELING:
Die Sinode hou die missionale identiteit van
die kerk in gedagte by gesprekvoering en
besluite.

Visionêre leierskap
Begeleiding
Navorsing
Bestuur

9. SINODALE RITME

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

9.1 Ten einde uitvoering aan al die vaste
oriënteringspunte te gee, is 'n bepaalde sinodale
ritme geformuleer wat verseker dat die
kerkverband jaarliks deur 'n sinvolle proses van
geloofsonderskeiding gaan.

6.3 AANBEVELING
Die vergadering neem kennis.

9.2 Aan die begin van elke kalenderjaar doen die
SK-Dagbestuur strategies-teologiese beplanning.
Die inhoud van die padberade word onder andere
hieruit geformuleer.

7. ROEPING EN PRIORITEITE
7.1 Tydens die Sinode van 2012 is die sentrale
metafoor vir die volgende 4 jaar gekies, wat as
volg geformuleer is: "Die NG Kerk in OosKaapland is 'n boom wat by God se waterstroom
geplant is, op die regte tye vrugte dra en waarvan
die blare nie verdroog nie."

9.3 Wat ringe betref, aktiveer die padberade die
jaarlikse ritme van geloofsonderskeiding. Reeds
daar word besin oor die omgewing en oor wat die
Here deur die ring en gemeentes wil doen.
9.4 Teen die tyd van die ringsvergaderings het
die gesprek uitgeloop op praktiese projekte om
uitvoering aan die Here se roeping te gee.

7.2 Die metafoor is ontleen aan die
groeteboodskappe waarin ringsvoorsitters elk 'n
inheemse plant uit hul omgewing saamgebring
het. Uiteindelik het die Outeniekwa-Geelhout wat
"vrugte met voete" dra primêre beliggaming van
die sinodale metafoor geword. Die Sinodale
Kommissie het Psalm 1 gekies as teks waaruit
tydens elke vergadering, die Dagbestuur ingesluit,
gereflekteer is.

9.5 Hoewel wonderlike aksies – getrou aan ons
geloofsverbintenis – reeds uit die prosesse van
onderskeiding en ringsprojekte voortgespruit het,
is daar steeds 'n behoefte aan die voortdurende
verduideliking en inoefening van geloofsonderskeiding.
9.6 Die meeste ringe het wegbeweeg van 'n
geformaliseerde styl van vergadering, waar bloot
verslag oor die afgelope jaar ontvang word.

7.3 As areas van prioriteit waarop die sinodale
verband (gemeentes, ring en sinode) hulself vir
die volgende vier jaar behoort toe te lê, is gekies:

9.7 Ons gebed is derhalwe dat ons kapasiteit om
saam te droom, te bid, en te wag op die

 Onderwys
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verassende inisiatiewe wat die Gees in ons skep,
sal toeneem – met liefde in begrip en fyn
aanvoeling vir waarop dit werklik aankom.

Port Elizabeth: Ds C Coetzee, oudl (me) C
Veldsman, sek vakant, oudl PS Stoltz.
PE-Wes: Ds WCJ Fourie, oudl (ds) GEG Louw,
sek dr JP Cloete, oudl J van der Westhuizen.

9.8 AANBEVELING:
Ringe gee terugvoer oor sinvolle geleenthede
en praktyke wat ontwikkel is om vergaderings'n kerklike karakter te gee en geloofsonderskeiding aan te help.

Queenstown: Ds L Viviers, oudl WF Prinsloo, sek
vakant, oudl A Rossouw.
Sondagsrivier: Ds AHG Lötter, oudl A Fourie,
sek ds JH Enslin, oudl BM Crouse.

SINODALE KOMMISSIE

Uitenhage: Ds JJD Nel, oudl GM Bezuidenhout,
sek ds TJ van Schoor, oudl FJ van Greunen.

10. PERSONEEL EN VERGADERINGS

10.3 Die Sinodale Kommissie het ses keer in die
reses vergader, terwyl die dagbestuur 19 keer
bymekaar gekom het.

10.1 Die Sinodale Kommissie het 'n vrugbare
termyn agter die rig. Daar het 'n goeie gees van
samewerking geheers wat oop en eerlike
gesprekvoering ingesluit het.

10.4 Ds DF Oelofse, aktuarius, het in 2016 'n
beroep na Skotland aanvaar, en sodoende die
sinodale gebied aan die einde van Julie 2016
verlaat. Ds Jasper Louw neem sedert sy vertrek
as aktuarius waar.

10.2 Die Kommissie se samestelling het ietwat
verander soos lede vertrek en afgetree het. Die
samestelling sien tans as volg uit:

10.5 AANBEVELING
Die sinode neem kennis

10.2.1 Dagbestuur
Dr ACV van Wyk - Voorsitter
Ds JJ Louw - Ondervoorsitter
Ds JJ Louw - Aktuarius (waarnemend)
Ds DW Mouton – Skriba / Direkteur Sinode
Ds M van Niekerk (Moderatuurslid)
Ds D Davel
Ds EGJdeG Schutte
Me C Veldsman
Mnr T van der Mescht - Deskundige Lid
Finansies

OPDRAGTE DEUR SINODE 2012
11. HANDELINGE VAN DIE SINODE
11.1 Die handelinge van die elfde vergadering
van die Sinode (2012) is na afloop van die
vergadering deur die skriba gepubliseer en na
kerkkantore en leraars versend. Die handelinge is
ook digitaal beskikbaar gestel.
11.2 Die Sinodale Regskommissie het die
kerkordeboek gefinaliseer. Dit is elektronies as
Kerkorde 2012 gepubliseer.

10.2.2 Lede deur die ringe aangewys
Albanie: Ds E Steyn, oudl H Feuth, sek ds WD
Schoeman, oudl JA van Zyl.

11.3 In lyn met magtiging deur die Sinode verleen, het die Sinodale Kommissie die aanpassings
aan die kerkorde na die 2013 Algemene Sinode
op aanbeveling van die Sinodale Regskommissie
(SRK) goedgekeur. Dit is elektronies as Kerkorde
2014 gepubliseer. Die SRK het later enkele
korreksies aangebring, waarna die kerkorde as
uitgawe 2014 weergawe 1,1 op die web geplaas
is.

Algoa: Ds E Bester, oudl L Stander, sek vakant,
oudl P-L Venter.
Burgersdorp: Ds DH Davel, oudl BR Coetzee,
sek ds FJ Greeff, oudl TJ Stander.
Cradock: Ds EGJdeG Schutte, oudl JJ Moolman,
sek ds C Slabbert, oudl JJ Joubert.
Dordrecht: Ds JW Janse van Rensburg, oudl GT
van Zyl, sek ds DC Thomas, oudl A Jordaan.

11.4 AANBEVELING:
Die vergadering neem kennis.

Graaff-Reinet: Ds AJ Beyers, oudl JM Nel, sek
vakant, oudl FH Thompson.

12. PROPONENTE EN SAKRAMENTSBEDIENING

Humansdorp: Ds SJ de Jager, oudl A van
Onselen, sek vakant.

12.1 Die Sinode het die Algemene Sinode
versoek om nuut te besin oor die bevoegdhede
van proponente, spesifiek met verwysing na
sakramentsbediening.

Oos-Londen: Ds NW Bezuidenhout, oudl JC
Davel, sek ds WP Petzer, oudl F Ferreira.
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12.2 Die versoek is aan die Algemene Sinode
gekommunikeer.

kommissies om saam te werk aan 'n model vir
VBO reis- en verblyfsubsidie aan elke
plattelandse leraar. Die toekenning aan
ringsprojekte uit die Sinodale Hulpfonds word
hiervoor gebruik, en uitbetalings word net in
die geval van werklike uitgawes gemaak.

12.3 Die Sinodale Kommissie versoek kerkrade
om nie proponente in diens te neem sonder dat
hulle in die amp van leraar georden word nie.
Proponente moet bevestig word sodat hulle die
volle dienswerk van die gemeente kan waarneem.

15. TAAK VAN DIE ABR

12.4 AANBEVELING:
Vir deursending na kerkrade.

15.1 Die Sinode het onduidelikhede oor die
funksie en taak van die ABR aan die Algemene
Sinode deurgegee. Dit het in die vorm van 'n
beswaarskrif geskied.

13. AFVAARDIGING NA DIE ALGEMENE
SINODE

15.2 Verteenwoordigers van die Moderamen van
die Algemene Sinode en die ABR het die
moderatuur op 27 Mei 2013 ontmoet om
verheldering aan te bied.

13.1 Die Sinodale Kommissie is versoek om
sinvolle weë te ondersoek om te verseker dat
sekere ringe nie oorverteenwoordig word in die
afvaardiging na die Algemene Sinode terwyl
ander ringe onderverteenwoordig word nie.

15.3 Waar nodig is leraars op hoogte gehou van
verwikkelinge deur kommunikasie uit die sinodale
kantoor. Die volgende besluit is in November
2013 aan kerkrade gekommunikeer:

13.2 Die tradisie in Oos-Kaapland is dat ringe
afgevaardigdes na die Algemene Sinode tydens
die sinodale vergadering benoem, wat dan deur
die Sinode self as haar afvaardiging goedgekeur
word. Sedert die verkleining van die Algemene
Sinode is daar egter minder afgevaardigdes.
Sinodale Kommissie bevestig dat die Sinode self
haar afvaardiging na die Algemene Sinode ter
vergadering vasstel, en dat ruimte geskep word
om ringe gelyke toegang tot die verkiesingsproses
te gee.

1. Die Sinode aanvaar dat die Algemene
Taakspan Predikante-Sake 'n noodsaaklike rol
rondom die bevoegdheid van predikante in die NG
Kerk vervul.
2. Daar word aanbeveel dat kerkrade (werkgewers) die fooi ten volle betaal in die geval van
diensdoenende predikante.
3. Kerkrade kan vir verlaagde tariewe onderhandel waar die finansiële posisie van die gemeente dit regverdig (veral waar predikante nie
volgens die Algemene Sinode se riglyne vergoed
kan word nie).

13.3 Intussen word gesprek gevoer om die
Algemene Sinode weer te vergroot en
vergaderings langer uitmekaar te laat plaasvind.
Dit sal die situasie verander.
13.4 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

15.4 AANBEVELING
Die sinode neem kennis.

14. REISKOSTE VBO

16. BETROKKENHEID BY ONDERWYS

14.1 Die Sinode het die Sinodale Kommissie
versoek om weë te ondersoek vir finansiële
ondersteuning van predikante wat ver moet reis
om VBO-kursusse by te woon.

16.1 Die Sinode het besluit om moontlikhede te
ondersoek om meer betrokke te raak by onderwys
in Oos-Kaapland, waar moontlik in amptelike
hoedanigheid.

14.2 Die Sinodale Kommissie het ringe genooi
om aansoek vir finansiële ondersteuning deur
middel van ringsprojekte te doen. Verskeie ringe
maak hiervan gebruik.

16.2 'n Reeks padberade is gewy aan onderwys,
met skoolhoofde en ander belanghebbendes wat
opgetree het. Mnr Johan McFarlane, voormalige
onderwysdosent aan NMMU, het ook gesprekke
by die padberade gefasiliteer.

14.3 Die Sinodale Kommissie moedig ringe ook
aan om self VBO te reël. Ringe kan ook by die
Direkteur Sinode aansoek doem vir VBO-punte vir
hierdie geleenthede.

16.3 Dit blyk dat talle gemeentes intensief by
plaaslike onderwys betrokke is. Daar is ook
steeds verskeie NG-lidmate in sleutelposte binne
die onderwysdepartement, met lidmate en leraars
wat steeds op skoolbeheerrade dien.

14.4 AANBEVELING:
14.4.1 Die Sinode neem kennis.
14.4.2 Die Sinode versoek die SK en rings-

16.4 In Port Elizabeth was die Direkteur Sinode
en dr Johan McFarlane betrokke by ekumeniese
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insette t.o.v. die onderwys en die beplanning van
opleiding aan skoolbeheerrade. Mnr Alfie Bloom,
skoolhoof van 'n swart skool by Cradock, het ook
'n ekumeniese kerklike werkgroep oor onderwys
in Port Elizabeth kom toespreek.

OPDRAGTE DEUR BUITENGEWONE
SINODE 2014
18. HANDELINGE

16.5 Gemeentes is ook aangemoedig om betrokke te raak by meer skole, veral waar groot onderwys-uitdagings bestaan. Terugvoer is ontvang dat
gemeentes skole besoek, skoolhoofde en onderwysers uitnooi na eredienste waar vir hulle gebid
word, en geestelik-morele ondersteuning in skole
aan onderwyspersoneel.

18.1 Die skriba het die Handelinge van die die
buitengewone Sinode 2014 elektronies gepubliseer en na elke gemeente gestuur.

19. WYSIGING ARTIKEL 1
19.1 Die sinode het reëlings getref en toerusting
verskaf om die stemprosedure rondom die
voorgestelde wysiging van Artikel 1 te hanteer.

16.6 Tydens verkiesings vir skoolbeheerrade het
kommunikasie van die Direkteur Sinode lidmate
aangemoedig om te gaan stem.

19.2 'n Volle 103 gemeentes het aan die
stemming oor Artikel 1 deelgeneem. Een
gemeente het per gemotiveerde kerkraadbesluit
buite stemming gebly, en word as 'n nee-stem
getel. Terugvoer oor die stemuitslae is van
ringskribas ontvang. Stemverifikasie-dokumente is
deur ringe by die Direkteur Sinode ingedien.

16.7 In Port Elizabeth het die Hoop vir Kindersprojek gegroei tot 'n besonder wye betrokkenheid
by onderwys.
16.8 AANBEVELING
16.8.1 Die Sinode moedig ringe, kerkrade en
lidmate aan om betrokke by onderwys te bly.
16.8.2 Die Sinode bedank alle onderwysers vir
hulle getroue en harde werk om 'n beter
toekoms vir Suid-Afrika te bly skep.
16.8.3 Die Sinode gee ter vergadering
geleentheid dat gemeentes terugvoer kan gee
oor hul betrokkenheid by onderwys.

19.3 Waar gemeentes net met 'n gewone
meerderheid, en dus nie 'n volle 2/3 nie, JA
gestem het, word dit as 'n NEE getel. 'n
Gemeente wat buite stemming bly, word ook as
NEE getel.
19.4 Die uitslag van die gemeentestemmings is
as volg:

17. ISLAM
17.1 Die Sinode het kennis geneem van die
uitdaging wat die groei van Islam aan die kerk
bied, en versoek dat nuwe inisiatiewe aangepak
word om die evangelie met deernis na die
Moslembure te bring.

- JA (met 2/3 meerderheid)

29

- NEE (gewone Ja, gewone Nee, 2/3 Nee)

75

- Totaal

104

19.5 Die JA en NEE gemeentelike stemuitslae in
terme van gewone en 2/3 meerderhede lyk as
volg:

17.2 Na die Sinode is 'n Netwerk vir getuienis
teenoor Islam in die lewe geroep, met
ringsverteenwoordiging. Hierdie netwerk het
gereeld vergader en doen verslag aan hierdie
sinode.

- Gewone en 2/3 meerderheid JA
- Gewone en 2/3 meerderheid NEE

17.3 Ds Carl Crouse het by die daaropvolgende
reeks padberade geleentheid gekry om ringe oor
Islam toe te spreek.

40
64

19.6 Wat het kerkrade aanvanklik oor Artikel 1 vir
gemeente aanbeveel?

17.4 'n Verslag oor die Netwerk vir Islam se
werksaamhede verskyn in hierdie sakelys as deel
van die verslag van die Begeleidingsnetwerk.

- Aanvanklike JA-aanbeveling

61

- Aanvanklike NEE-aanbeveling

43

19.7 Die gemiddelde stempersentasie van die
lidmate in die sinodale gebied was 19.9%.

17.5 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

19.8 In die geval van vier gemeentes het die
gemeente met 'n gewone meerderheid Ja gestem,
maar het die kerkrade die stembriewe
geëndosseer dat die kerkraad self met 2/3 'n Ja
stem vir Artikel 1 uitbring. Van kerkrade het 33
dus uiteindelik met 2/3's JA gestem en 71 NEE.
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19.9 Die stemuitslae is in ringsverband, soos van
die ringskribas ontvang, aan die Algemene Sinode
deurgestuur. Die terugvoer bevat die uitslag van
die gemeentestemmings (met die getal stemme
vir of teen Artikel 1), asook die kerkrade se finale
besluite.

Die Sinode spreek dank uit teenoor ringe,
leraars en ouderlinge wat met toewyding
meewerk aan die bediening van die Woord, en
die opleiding en mentor van ouderlinge
daarvoor.

19.10 Die Sinodale Kommissie het hartlike dank
aan elke ring, leraar, kerkraad en gemeente
oorgedra vir die harde werk wat gedoen is om die
stemproses baie suksesvol deur te voer.

23. DROOGTE EN DROOGTEHULP
23.1 Die Sinode het ingeskakel by die landswye
inisiatief van die NG Kerk om fondse vir die
ondersteuning van boere en droogtegeteisterde
gebiede in te samel.

19.11 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

23.2 Gemeentes het ruim bygedra, en OosKaapse gemeenskappe het ook baat gevind by
van die hulp. Die NG Kerk se Droogtehulpprojek
het op hede 'n totaal van R3 598 294 ingesamel.
Meer as 200 individuele bydraes, van 132 NG
gemeentes en 4 Sinodes is ontvang. Die strategie
was van die begin af om slegs fondse aan NG
gemeentes beskikbaar te maak om hulle in staat
te stel om hulp te verleen in die gemeenskap. Tot
op hede is reeds R1 793 032.59 oorbetaal aan 20
gemeentes in droogtegeteisterde gebiede. R500
000 is oorbetaal aan Agri SA in die Wes
Transvaal. Fondse is aangewend op verskillende
wyses, soos vir die sink van boorgate, watertenks
en pompe by skole, ouetehuise en kerke, veevoer
en die vervoer daarvan.

20. BEFONDSING VAN DIE SINODALE
BEDIENING
20.1 Die buitengewone sinode het 'n aangepaste
befondsingsmodel vir die sinodale bediening
aanvaar.
20.2 Die model, soos deur die sinode goedgekeur, word geïmplementeer.
20.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

WERKSAAMHEDE VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE

23.3 Ds Johan Esterhuizen van Aliwal-Noord tree
op as die Sinode se droogtehulpadviseur.

21. BEPLANNING: TEOLOGIESSTRATEGIES

23.4 Die Sinodale Kommissie het gemeentes ook
by meer as een geleentheid opgeroep om te bid
vir reën.

21.1 Die SK-Dagbestuur het aan die begin van
elke kalenderjaar 'n strategies-teologiese
beplanningsessie gehou waarin die padberade en
ander strategiese doelwitte vir die jaar teologies
beplan is.

23.5 Mnr Thinus Ferreira, die sinode se
verteenwoordiger by die Algemene Sinode se
werkgroep vir landbou, het inligting oor boerdery
verskaf wat van tyd tot tyd in Grens.Pos verskyn.

21.2 Daar is ook by geleentheid van "reverse
mentoring" gebruik gemaak om insig te verbreed.

23.6 AANBEVELING:
23.6.1 Die Sinode verseker Suid-Afrikaanse
boere van voortgesette meelewing en
voorbidding.
23.6.2 Die Sinode bid vir boere, en ook vir die
leraars in landelike gebiede wat boere in die
dikwels moeilike omstandighede, meegebring
deur droogte, ander natuurrampe en ook
plaasaanvalle en –moorde, pastoraal moet
ondersteun.

21.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

22. BEDIENINGSTOERUSTING VIR DIE
LEIDING VAN EREDIENSTE
22.1 Die Sinodale Kommissie spreek groot dank
uit teenoor dr Jannie Richter, onder wie se
bekwame leiding die bedieningstoerusting van
ouderlinge vir prediking en die lei van eredienste
gestaan het. Dr Richter het aan die einde van
2015 emeriteer.

24. GESPREKKE OOR KERKHERENIGING
24.1 Die Sinodale Kommissie het dr Chris van
Wyk en ds Danie Mouton aangewys om die
sinode op kerkherenigingsgesprekke te
verteenwoordig.

22.2 Ds Dewald Davel het die leiding van die
netwerk oorgeneem. Verskeie predikante neem
deel aan hierdie toerusting.
22.3 AANBEVELING:

22

A2: Sinodale Kommissie – Verslag van Werksaamhede 2012-2016
24.2 Enkele gesprekke tussen die NG Kerk in
Wes-Kaapland, die VGKSA Kaapland en die NG
Kerk in Oos-Kaapland het plaasgevind. By een
geleentheid was die byeenkoms in Port Elizabeth,
waarheen die hele SK-Dagbestuur uitgenooi was.

25.8 AANBEVELING
25.8.1 Die Sinode wens die NGKA Kaapland
geluk met die stigting van die nuwe sinode.
25.8.2 Ringe en gemeentes word versoek om
die NGKA met bediening by te staan.

24.3 Die Algemene Sinode het ook 'n tydelike
Taakspan vir die Belhar-Belydenis saamgestel,
waar dr Jannie Richter die sinode verteenwoordig
het.

26. BEDIENINGSHULP AAN DIE NGKA
26.1 'n Groep lidmate uit die NGKA het dr Chris
van Wyk en ds Danie Mouton genader oor hulp
met bediening in die NGKA.

24.4 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

26.2 Hulle het gesprek begin voer met die NGKASinode van die Vrystaat onder wie die bediening
'n PE op hierdie stadium ressorteer het. 'n
Konsulent uit die Vrystaat besoek die NGKAgemeentes in PE kwartaalliks, maar hy is Sothosprekend. Die groep lidmate beskou die bediening
as onvoldoende, en verlang prediking, hulp met
kategese en toerusting van kerkraadslede.

25. NG KERK IN AFRIKA, SINODE
KAAPLAND
25.1 Gemeentes van die NG Kerk in Afrika in die
Oos-Kaap het tot onlangs onder die NGKA Sinode
van die Vrystaat ressorteer. Die NGKA het egter
op 13 Desember 2015 'n Sinode van Kaapland
gestig.

26.3 Sover hul kon vasstel was hierdie groep in
assosiasie met 'n onafgestudeerde teologiese
student, wat voorgee dat hy 'n NGKA-predikant is.
Hulle het bewus geraak dat hy nie werklik 'n
predikant is nie. Daar is ook publieke beskuldigings van wanadministrasie van fondse in die
spesifieke gemeente waaroor koerantberigte in
PE verskyn het. Al hierdie verwikkelinge het 'n
groep lidmate kerklik wees gelaat.

25.2 Verteenwoordigers van die NGKA Kaapland
het die SK-Dagbestuur op 3 Februarie 2016
ontmoet. Die afvaardiging het bestaan uit:
Oudl Michael Nkila (Moderator)
Oudl Jacob Raisa (Assessor)
Ds George Makhetha (Aktuarius)
Me Xoliswa Bobeni (Skriba)
Ds Ephraim Kosa (Adviseur)

26.4 Die voorsitter en DS het met twee telefoniese gesprekke met dr Andries Hoffmann (Skriba
Sinode NGKA Vrystaat) en ds Ephraim Kosa
(konsulent) gekonsulteer oor die pad vorentoe.

25.3 Die sinode bestaan uit drie ringe: PE,
Queenstown en Monti (Oos-Londen). In die Ring
van PE is vier gemeentes, in Queenstown sewe
gemeentes en in Monti nege gemeentes. WesKaapse gemeentes soos Khayelitsha en gemeentes in Grabouw en Philippi is ingedeel by die
Ring van Monti.

26.5 Daarna het die voorsitter en DS met 'n groep
verteenwoordigend van die NGKA in die OosKaap, uit PE, Queenstown en ander dele, op
Saterdag, 24 Oktober 2015 by die sinodale
kantoor ontmoet. Ds Kosa, konsulent en onlangs
verkies tot moderator van die NGKA se Vrystaatse Sinode, asook die assessor, ds Dibane,
was deel van die groep.

25.4 Die feit dat 'n ouderling as moderator verkies
is, beteken dat daar behoefte is aan ondersteuning. Probleme word ervaar om ds Makhetha,
wat op Sterkspruit woonagtig is, te besoldig. Net
een van die gemeentes ondersteun hom finansieel. Die kerkverband het fondse nodig.

26.6 Die aanbod is deurgaans gemaak dat die
NGK die NGKA met bediening kan bystaan.

25.5 Die verwagting is uitgespreek dat ons na
mekaar uitreik. Die Sinode NGKA Kaapland is
jonk en breekbaar. Daar is ondersteuning nodig,
veral t.o.v. die opleiding van ouderlinge en
diakens om hul ampspligte uit te voer.

26.7 Die NGKA het aangedui dat die groep
lidmate wat die NGK genader het as moeilikheidmakers beskou word. Die NGK is welkom om 'n
eie bediening met hierdie lidmate te begin, maar
moet dit net nie 'n NGKA-bediening noem nie.

25.6 Daar bestaan nou vier NGKA-sinodes:
Kaapland, Noord en Suid-Transvaal, Vrystaat en
Phororo.

26.8 Die voorsitter en DS meen dat die NGKA
eerder gehelp moet word met bediening, sodat
lidmate wat ontevrede is liewer weer terugontvang
kan word in NGKA-geledere. Die gevoel is dat die
NGKA geleentheid moet kry om eers die aanbod
te oorweeg en voor die einde van die jaar 'n aanduiding moet gee of hulle die aanbod aanvaar.

25.7 Kerkgeboue bly vir die afvaardiging 'n
ernstige probleem.
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26.9 Indien 'n nuwe NG-Gemeente uit hierdie
lidmate gevorm word, sal die nuwe gemeente
ingeskakel word by een van PE se ringe, liefs 'n
ring wat reeds met multi-kulturele bediening werk.

aangebied. Padberade is gespreksgeleenthede
waar een of meer ringe saamkom om verhale van
God se teenwoordigheid en werk te vertel, saam
te beplan, of ingelig te word oor sake van
wesenlike belang.

26.10 AANBEVELING:
Die vergadering neem kennis.

29.2 In 2013 is spesifiek op die prioriteite van
Sinode 2012, onderwys en Islam, gefokus.

27. GESAMENTLIKE MODERATUURSVERGADERING

29.3 In 2014 het die padberade oor die
voorgestelde wysiging van KO Artikel 1 gehandel.

27.1 Moderatuurslede het by twee geleenthede
gesamentlike moderatuursvergadering tussen al
10 sinodes en die algemene sinode se moderatuur bygewoon.

29.4 In 2015 kon ringe oor plaaslike uitdagings
gesels, en is 'n inset oor aanpassende leierskap
gemaak.
29.5 In 2016 het deelnemers hulself voorberei
aan die hand van Scot McKnight se Nuwe
Testamentiese perspektief op gemeente-wees.
Deelnemers het beplan hoe om uitdrukking
hieraan in die lewe van die ring en gemeentes te
gee.

27.2 Die doel van die gesprekke was om groter
inspraak in die werksaamhede en beplanning van
die Algemene Sinode te verseker.
27.3 Die positiewe uitkomste het daartoe gelei
dat die Moderamen van die Algemene Sinode in
2015 permanent na vier afgevaardigdes per
sinode vergroot is.

29.6 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

27.4 Die Oos-Kaaplandse verteenwoordiger op
die moderamen van die Algemene Sinode is tans:

30. #IMAGINE
30.1 Die Sinodale Kommissie het volle steun aan
#imagine toegesê. Dit is 'n belangrike inisiatief, en
kan ook die NG Kerk geweldig help om jongmense by die bediening deur gemeentes te betrek.

Ds Jasper Louw
Ds Danie Mouton
Ds Hansie Schutte
Ds Dewald Davel
27.5 Dr Chris van Wyk en ds Rethie van Niekerk
is deur die Algemene Sinode as Moderamenlede
verkies en hoef dus nie deur Oos-Kaapland
afgevaardig te word nie.

30.2 Skrywe deur die Direkteur Sinode, berigte in
Grens.Pos en die buitengewone sinode in 2014
het platforms gebied om die #imagine-inisiatiewe
bekend te stel.

27.6 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

30.3 Gesprek, terugvoer en beplanning het ook
aandag gekry by 'n gesprek tussen me Annemarie
Franken, ds Deon Els en die SK-Dagbestuur op
11 September 2015.

28. LIVINGSTONE HOSPITAALBEDIENING
28.1 Die Livingstone Hospitaalbediening is na
oorleg tussen belanghebbendes met
Arbeidsbediening in Port Elizabeth
geamalgameer.

30.4 AANBEVELING:
Gemeentes moedig jongmense aan om
#imagine by te woon, en stuur ook leraars en
volwasse raadgewers om deel te neem aan die
geleentheid.

28.2 Gemeentes wat deur spesiale kollektes vir
hierdie bediening bydrae, moet dus kennis neem
dat fondse in die toekoms in Arbeidsbediening se
bankrekening inbetaal moet word, met die
verwysing "Livingstone".

31. KERKBODE ARTIKELS OOR DIE OOSKAAPLANDSE BEDIENING
31.1 Mnr Neels Jackson, redakteur van
Kerkbode, het Oos-Kaapland aan die begin van
2015 op sinodale uitnodiging besoek en 'n reeks
uitmuntende artikels oor vernuwende bediening in
die sinodale gebied geskryf.

28.3 AANBEVELING:
Vir deursending na kerkrade.

29. PADBERADE

31.2 AANBEVELING:
Die vergadering neem kennis, met dank
teenoor oor mnr Jackson.

29.1 Moderatuurslede het in elke jaar van die
reses 'n reeks padberade in die sinodale streek
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32. REËL VAN DIE ALGEMENE SINODE
SE VERGADERING IN 2013 IN PORT
ELIZABETH

34. HOSPITAALBEDIENING AAN
PLATTELANDSE LIDMATE
34.1 'n Vrywillige (spesiale) kollekte vir
Hospitaalbediening aan plattelandse lidmate in
Port Elizabeth word in verskeie gemeentes
opgeneem. Die SK het ds Gerald Ehlers van Port
Elizabeth gekontrakteer om hierdie pasiënte te
besoek. Sy onkoste word dan uit hierdie fondse
vergoed.

32.1 Die Algemene Sinode het in 2011 die OosKaaplandse uitnodiging om in Port Elizabeth se
kom vergader, aanvaar.
32.2 Ds Danie Mouton en me Chantall Vermaak
het op die ontwerpspan van die Algemene Sinode
gedien. Die Ontwerpspan het agt keer vergader,
meestal in Port Elizabeth, maar ook in Pretoria.

34.2 Gemeentes kontak ds Ehlers met die
besonderhede indien besoeke verlang word. Sy
selfoonnommer is 082 226 8066.

32.3 AANBEVELING:
Die vergadering neem kennis.

34.3 AANBEVELING
Die bediening word opnuut onder gemeentes
se aandag gebring. Gemeentes word ook
versoek om kollektes vir hierdie doel op te
neem en aan die sinodale kantoor oor te
betaal.

33. HERINDELING VAN RINGE
33.1 Die Sinodale kommissie het gesprek gevoer
oor die moontlike herindeling van ringe. Waar
sommige ringe bv. kleiner geword het in terme
van lidmaattal of gemeentes, mag 'n herindeling
sinvol wees. Die situasie ontstaan waar enkele
predikante verantwoordelikheid vir die hele
ringsbediening moet neem.

35. OORDRAG VAN DIE OOSKAAPLANDSE BEHUISINGSMAATSKAPPY

33.2 Ringe kan tydens die sinode voorstelle vir
herindeling voorlê.

35.1 Die moeisame proses om al die eiendomme
van die Oos-Kaaplandse Behuisingsmaatskappy
aan plaaslike beheerrade oor te dra, kon in 2013
afgehandel word. Die bankrekening is gesluit, die
balans van sowat R40,000 is na die Sinode
oorgedra, en die maatskappy is aan die enigste
oorblywende bate, Huis Spitskop op Murraysburg,
oorgedra.

33.4 Volgens die jongste syfers is die grootte van
die Oos-Kaapse ringe as volg:
Ring

Gem

Bel.lidm

Dooplid

Albanie

9

3,409

742

Algoa

10

6,020

1,498

Burgersdorp

9

2,544

647

Cradock

7

2,754

779

Dordrecht

7

865

244

36. VERGOEDINGSPAKKETTE

Graaff-Reinet

11

2,567

594

Humansdorp

10

7,462

1,221

Oos-Londen

8

3,628

841

36.1 Die Sinodale kommissie ontvang jaarlikse
die Algemene Sinode se salarisriglyne, verwerk
dit waar nodig vir plaaslike omstandighede, en
publiseer die riglyne.

PE

9

4,478

937

PE-Wes

8

6,483

1,284

Queenstown

4

1,026

233

Sondagsrivier

8

5,680

1,276

Uitenhage

6

5,052

1,155

35.2 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis.

36.2 Die Sinode koop jaarliks die navorsingsresultate van die NG Kerk in Wes-Kaapland t.o.v.
die vergoeding van gemeentepersoneel, en
versprei dit vir kennisname aan kerkrade.
36.3 Vergoedingsriglyne vir jeugwerkers word
ook gepubliseer.
36.4 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

33.5 AANBEVELING:
Ringe word daarop gewys dat hulle inisiatief
kan neem om gesprek oor herindeling tydens
die sinode te voer.
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fokus op die vraag of die doelwitte werklik effektief
bereik is.

PERSONEEL, ADMINISTRASIE EN
FINANSIES

38.6 AANBEVELING:
38.6.1 Die Sinode onderskryf die beginsel dat
die projekte werklike ringsprojekte moet wees,
en missionale innovasie in die ring- en kerkverband moet dien.
38.6.2 Die SK word versoek om hierdie
beginsels by die oorweging en prioritisering
van ringsprojekte in ag te neem.
38.6.3 Die SK vind weë om te verseker dat
projekte doelgerig geëvalueer word.

37. PERSONEELVOORSIENING
37.1 In die reses het beide me Nellie Westraadt,
sekretaresse, en dr Jan Viljoen, Direkteur
Administrasie afgetree.
37.2 Hulle poste is nie gevul nie.
37.3 Ds Danie Mouton se posbeskrywing is
verander na Direkteur Sinode, en me Chantall
Vermaak, persoonlike assistent, se pos is in 'n
voltydse pos omskep. Die personeel het die
meeste van me Westraadt en dr Viljoen se pligte
oorgeneem.

39. VERWISSELING VAN FINANSIËLE
ADVISEURS
39.1 IFG Africa, 'n Pretoria-gebaseerde groep,
was vir die afgelope tien jaar die sinode se
finansiële adviseurs.

37.4 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

39.2 Vanweë koste-oorwegings en die gerief van
'n plaaslike adviseur, is die sinode se portefeulje
aan die begin van 2015 na Efficient Wealth in Port
Elizabeth oorgeplaas. 'n Besonder gunstige
fooiestruktuur is beding, wat in 2015 alleen tot 'n
besparing aan fooie van meer as R200,000 gelei
het.

38. RINGSPROJEKTE
38.1 Alle ringsprojekaansoeke is jaarliks
geëvalueer, en via die SK-Dagbestuur aan die
Sinodale Kommissie vir goedkeuring voorgelê.
38.2 Die bedrag wat in die verslagtydperk aan
ringsprojekte spandeer is, was as volg:
Jaar

Bedrag

2013-14

536,000

2014-15

640,550

2015-16

662,550

2016-17

705,000

Totaal:

2,544,100

39.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

40. RESERWEFONDSE
40.1 Die Sinode tree as houer van verskeie
reserwefondse, asook fondse wat vir 'n bepaalde
doel geoormerk is, op. Opbrengste op hierdie
fondse moet jaarliks aan begunstigdes oorbetaal
word.
40.2 Om die sinodale boekhouding te vereenvoudig, het die Sinodale Kommissie besluit om al die
kapitaal in die fondse eenmalig aan die begunstigdes oor te betaal. Hul instemming is verkry.

38.3 Die doel van die fondse is primêr dat ringe
deur geloofsonderskeiding sentrale koninkryksdoelwitte uitvoer. Waar gemeentes ondersteun
word, moet die bediening en volhoubaarheid van
die gemeente gedien word.

40.3 Die sinode beskik dus tans slegs oor twee
fondse, die Teologiese Studiebeurs en die PJJS
Lategantrust.

38.4 Die stelsel van ringsprojekte is nie sonder
knelpunte nie. Een daarvan is dat ons steeds te
veel herhalende projekte het, wat lyk asof die
plaaslike inisiatief nie die projek van die grond af
kry nie. Die projekte word afhanklik van befondsing. Daar is ook steeds relatief min werklike
ringsprojekte en te veel individuele gemeentelike
projekte.

40.4 AANBEVELING:
Die vergadering neem kennis.

41. FINANSIËLE KONTROLES IN
GEMEENTES
41.1 Die SK het bewus geword van verskeie die
ongelukkige situasie van gemeentes wat fondse
deur interne diefstal verloor het.

38.5 Ons benodig ook veel meer missionale
projekdoelwitte. Ringsprojekte moet die kerk help
om te groei na nuwe gestaltes van bediening, wat
gemeentes daadwerklik help groei. Die evaluering
van die projekte moet ook meer aandag kry, en

41.2 In die lig hiervan is die Sinodale Kommissie
vir fondse versoek om riglyne te formuleer vir die
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hantering van fondse in gemeentes.

42. SINODALE KOMMISSIE VIR FONDSE

41.3 Die risiko lê op meer as een terrein:

42.1 Die Sinodale Kommissie vir Fondse bestaan
uit mnr. Tommie van der Mescht, voorsitter, mnr.
William Ferreira, ds Danie Mouton, met mnr. Paul
Louw (beleggingsadviseur) as adviserende lid.



Tussen die ontvangs van kontant en die
uitskryf van 'n gemagtigde kwitansie vir
daardie fondse



Die uitskryf van die kwitansie en die bank van
fondse



Die uitbetaling van fondse aan ongemagtigde
begunstigdes

42.2 Die SKF het uitmuntende finansiële bestuur
toegepas, gesorg dat die Sinode enorme
kostebesparing t.o.v. beleggingstariewe geniet, en
uitstekende interne kontrole verseker.
42.3 Mnr Tommie van der Mescht,
geoktrooieerde rekenmeester, het me Chantall
Vermaak opgelei om die sinode se transaksies op
Pastel vas te lê. Hy tree as interne ouditeur op, en
het verseker dat die sinode se state jaarliks
gereed vir ouditering is.

41.4 Voorsorgmaatreëls:


Die beste voorsorgmaatreël is om altyd te
verseker dat meer as een persoon fondse
hanteer totdat 'n gemagtigde kwitansie
daarvoor uitgeskryf word. Waar 'n diaken
fondse kollekteer, moet dit onverwyld in die
skenker se teenwoordig aangeteken en deur
die skenker onderteken word. Fondse wat met
eredienste gekollekteer word, moet altyd deur
minstens twee persone hanteer word totdat dit
klaar getel en die bedrag aangeteken is.



Direkte elektroniese betalings moet deur meer
as een persoon hanteer word: die transaksie
moet deur een persoon opgestel en deur 'n
ander gemagtig te word.



In die magtiging van transaksies moet
verseker word dat die fondse aan die korrekte
begunstigdes uitbetaal word.







42.4 Mnr William Ferreira is 'n kundige op die
gebied van begrotingsbestuur en finansiële
beplanning. Saam met mnr. Paul Louw,
beleggingsadviseur, het hy 'n groot bydrae
gelewer om die sinode se finansies gesond te
hou.
42.5 Efficient Wealth tree op as die sinode se
beleggingsadviseurs, Trevor Waite Ouditeure
hanteer die jaarlikse oudit, en Moore Stephens
Ouditeure hanteer die betaalstate van die
sinodale personeel.
42.6 Die Direkteur Sinode hanteer die begroting
en die dag tot dag finansiële bestuur van die
Sinode.

Alle fondse moet deur die kerk se amptelike
bankrekening gaan. Kontant wat ingesamel is,
moet eers gebank word voordat uitgawes
daarmee betaal word. Hoewel hoë bankkoste
dikwels op kontant van toepassing is, moet
hierdie prosedure steeds gevolg word.

42.7 AANBEVELING:
Die Sinode bedank die lede van die Sinodale
Fondsekommissie en die diensverskaffers van
die sinode vir hulle uitstekende diens.

43. VERSLAG VAN DIE DESKUNDIGE LID
FINANSIES

Die kerkraad moet die aanstelling van die
ouditeurs hanteer, en verseker dat die
gemeente se boeke inderdaad deur daardie
ouditeurs nagegaan is.

43.1 Die verslag van die Deskundige Lid
Finansies is op die sakelys in die hoofstuk oor
strategiese bestuur te vind.

Die gemeente se geouditeerde inkomstestaat
(Vorm B) moet tydens 'n kerkraadsvergadering goedgekeur en daarna onderteken word. Dit word dan aan die ringskriba
en sinodale kantoor gestuur.

Met beste wense vir 'n geseënde vergadering.

41.5 AANBEVELING:
41.5.1 Hierdie riglyne word onder kerkrade se
aandag gebring.
41.5.2 Kerkrade word versoek om hul prosesse om geld te hanteer self te laat kontroleer,
met volledige verslag aan die kerkraad.

Ds Chris van Wyk (Voorsitter)
Ds Danie Mouton (Skriba)
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A3: VERSLAG VAN DIE SINODALE REGSKOMMISSIE
Geagte Sinode

3.2 Grondhervorming

Die Sinodale Regskommissie (SRK) lewer
hiermee verslag van sy werksaamhede aan die
vergadering van die Sinode sedert die jongste
vergadering op 04 Junie 2012 evd tot en met 18
Julie 2016:

3.2.1 Die Sinode het opdrag gegee om bepaalde
voorstelle deur te gee aan die Algemene
Taakspan Regte vir moontlike opname in die
Algemene Sinode Reglement 9 (Handelinge 2012
p 173 pt 76).
3.2.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis dat die bepaalde
voorstelle in verband met grondhervorming by
monde van die aktuarius aan die Algemene
Taakspan Regte oorgedra is.

1. LEDE
1.1 Die Kommissie konstitueer tydens die 2012vergadering van die Sinode met die volgende
lede: Di WPM van Niekerk (voorsitter), DF
Oelofse (aktuarius), JJ Louw (sekundusaktuarius), JPL van Straaten (skriba), EGJ de G
Schutte, oudle JCH Greyling en WJ Jurgens
(regsgeleerde).

4. OPDRAGTE VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE
4.1 Aanwys van appèlliggaam

1.2 Die sekundus-aktuarius neem as aktuarius
waar wanneer die aktuarius teen die begin van
Augustus 2016 uit die sinodale gebied vertrek met
die aanvaarding van ’n beroep na Skotland in die
Verenigde Koninkryk.

4.1.1 Die Kommissie het ŉ appèlliggaam aangewys in opdrag van die skriba van die Sinodale
Kommissie nadat hy kennis van ŉ appèl ontvang
het.

1.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

4.1.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis dat die Kommissie ŉ
appèlliggaam aangewys het, en dat
laasgenoemde die appèl aangehoor en
daaroor beslis het.

2. VERGADERINGS
2.1 Die Kommissie het 21 vergaderings
gedurende die verslagtydperk gehou.

4.2 Stippellyngrense vir ringe

2.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

4.2.1 Die SRK is versoek om 'n beskrywingspunt
na die Algemene Sinode voor te berei oor
stipellyngrense vir ringe, op patroon van
gemeentegrense.

3. OPDRAGTE VAN DIE SINODE

4.2.2 AANBEVELINGS:
4.2.2.1 Die Sinode neem kennis dat ingevolge
Kerkorde Artikel 29 wat bepaal dat sinodes die
groepering van ringe behartig hierdie saak nie
na die Algemene Sinode by wyse van ’n
beskrywingspunt verwys word nie, maar deur
die Sinode behartig word.
4.2.2.2 Die Sinode neem kennis dat ringe en
kerkrade wat ’n behoefte aan bediening oor
gemeente- en ringsgrense het, die Sinodale
Kommissie met ’n sodanige gemotiveerde
versoek moet bedien.

3.1 Verkiesing van moderatuur
3.1.1 Die Sinode het opdrag gegee om alle
tersaaklike Bepalinge en Reglemente duideliker te
formuleer ten opsigte van betaalde amptenare op
die Moderatuur (Oos-Kaapland Handelinge 2012
p 173 pt 76).
3.1.2 Die Sinode het opdrag gegee om die wyse
waarop die Moderatuur verkies word, te wysig en
voorsiening te maak vir die gebruik van ’n groslys
tydens die verkiesing (Oos-Kaapland Handelinge
2012 p173 pt 76).
3.1.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis dat hierdie sake
afgehandel is.

5. NETWERK KERKORDE
5.1 Die Kommissie versoek ringe om uit hulle
geledere belangstellende leraars aan te wys om
deel te vorm van ’n Kerkorde-netwerk. Die
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Kommissie bedank ringe en leraars vir hul
samewerking in hierdie verband. Die Kommissie
vertrou dat hierdie netwerk in die toekoms verder
toegerus en uitgebou sal word.

Johan-Rigardt
Nieuwenhuizen
Nardus Greyling
Jacobus Pieter Marais
Stapelberg
Quintin Nel
Petrus Jacobus Nel

5.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis dat die volgende lede
aangewys is op die Netwerk Kerkorde:
RING

VERTEENWOORDIGER

Albanie
Algoa

Ds Chris du Raan
Ds Mynhardt van Zyl
Ds Dewald Davel / Henco vd
Westhuizen
Ds Hansie Schutte
Ds Johan Janse van Rensburg
Ds André Lourens
Ds Nardus Greyling / Kobus
Stapelberg
Ds Willem Petzer
Oudl JC Greyling
Ds Dion van Rooyen
Ds Lizette Viviers / Ds Deon
Strydom
Ds André Lotter
Ds Wiekus van Straaten
Ds Chris du Raan

Burgersdorp
Cradock
Dordrecht
Graaff-Reinet
Humansdorp
Oos-Londen
Port Elizabeth
Port Elizabeth-Wes
Queenstown
Sondagsrivier
Uitenhage
Albanie

16.01.2016

Hofmeyr
Port ElizabethOos

09.04.2016
02.07.2016

17.01.2016
13.03.2016

7.2 AANBEVELING:
7.2.1 Die Sinode neem met gelukwense kennis
van die leraars wat in die sinodale gebied
georden is sedert die vorige vergadering van
die Sinode.
7.2.2 Die name van predikante (indien enige)
wat ná 18 Julie 2016 tot met hierdie
vergadering van die Sinode georden is, word
tydens die vergadering van die Sinode by
hierdie lys gevoeg.

8. UITSLUITSEL EN ADVIES AANGAANDE DIE KERKORDE
8.1 Die aktuarius en die Sinodale Regskommissie
het op aanvraag in die reses talle kerklike
vergaderinge en individue met kerkordelike advies
bedien.
8.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

6. VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO)
6.1 Die Kommissie het in samewerking met die
Ring van Humansdorp ŉ VBO-geleentheid wat
hoofsaaklik oor diensverhoudinge gehandel het
op 27 November 2013 aangebied.

9. BESKRYWINGSPUNTE RAKENDE
BEPALINGE EN REGLEMENTE
9.1 Geen beskrywingspunte rakende die beide
die Oos-Kaaplandse Bepalinge én Reglemente
van die Kerkorde is ontvang nie.

6.2 Dr Déwyk Ungerer (Algemene Taakspan
Predikantesake) en mnr. Johann van der Walt (ŉ
arbeidsregkenner) het as gassprekers by hierdie
geleentheid opgetree terwyl ds Hansie Schutte dit
ingelei het met die tema “Waarom Kerkorde?”.

9.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

10. HERSIENING VAN DIE KERKORDE

6.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

10.1 Die 2012-uitgawe van die Kerkorde,
Bepalinge en Reglemente vir gebruik in die NG
Kerk van Oos-Kaapland is aan die Sinodale
Kommissie vir goedkeuring voorgelê.

7. AKTES VAN BEVESTIGING
7.1 Die volgende Aktes van Bevestiging is
uitgereik sedert die vorige vergadering van die
Sinode tot en met 18 Julie 2016:
PREDIKANT
Riana Jordaan
Armando Le Roy
Fraenkel
Jan Willem Janse van
Rensburg
Hendrik Cornelius van
der Westhuizen

King William’s
Town
Jeffreysbaai
Humansdorp

GEMEENTE
Cradock-Oos
Cambridge

DATUM
13.04.2013
26.01.2014

Maclear

25.10.2014

Aliwal-Noord

07.02.2015

10.2 Die Kommissie het die Kerkorde van die NG
Kerk in Oos-Kaapland hersien om dit in
ooreenstemming te bring met die Kerkorde van
die Algemene Sinode (2013 en 2015) en die
voorgestelde wysiginge word by pt 11 hieronder
ingesluit vir behandeling.
10.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis van die bogenoemde.
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11.1.5.2 AANBEVELING:
Die Sinode keur die bostaande bewoording
van Kerkorde Bepaling 9.1 goed.

11. WYSIGINGE AAN DIE KERKORDE
11.1 Die Sinode word met die volgende
wysiginge wat aan die Kerkorde aangebring is,
asook aanbevole wysiginge, bedien om dit in
ooreenstemming met die besluite van die
Algemene Sinode en die Sinode te bring:

11.1.6 Kerkorde Artikel 10
11.1.6.1 Die Besluit by Artikel 10 (2002) onderaan
Kerkorde Artikel 10 word weggelaat.

11.1.1 Benaminge

11.1.6.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.1.1 Die volgende benaminge is deurgaans in
die Kerkorde Artikels en Kerkorde Bepalinge soos
volg gewysig:

11.1.7 Kerkorde Artikel 11
11.1.7.1 Reglement AS15 word by die ander
reglemente waarna verwys word bygevoeg.

11.1.1.1.1 Bedienaar(s) van die Woord en
leraar(s) word vervang met predikant(e); en
11.1.1.1.2 die benaminge van kerklike
taakspanne en liggame is bygewerk.

11.1.7.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.1.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.8 Kerkorde Artikel 12
11.1.8.1 Voetnota 9 by is by Kerkorde Artikel 12.7
ingevoeg en die numerering van die
daaropvolgende voetnotas word aangepas.

11.1.2 Kerkorde Artikel 1
11.1.2.1 Die geblokte Voorgestelde nuwe artikel 1
is in sy geheel weggelaat.

11.1.8.2 Die reglement wat in Kerkorde Artikel
12.6 vermeld word, is gewysig na “Reglement vir
die Reëling van die Bevoegdheid van Predikante,
Proponente en Emeriti”.

11.1.2.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.3 Kerkorde Artikel 7

11.1.8.3 Reglement AS11 word bygevoeg by die
ander reglement waarna verwys word.

11.1.3.1 Hierdie artikel is soos volg gewysig: “Die
verlening van bevoegdheid om as predikant
(bedienaar van die Woord) beroep te word, die
behoud daarvan en die beëindiging daarvan,
geskied deur die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde”.

11.1.8.4 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.9 Kerkorde Bepaling 13
11.1.9.1 Aantekening 1 by Kerkorde Bepaling
13.2.6 word soos volg gewysig: “Die Sinode
verplig alle predikante in die sinodale gebied om
aan ŉ mediese fonds te behoort” sodat hierdie
aantekening in ooreenstemming met sy bepaling
kan wees.

11.1.3.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.4 Kerkorde Bepaling 8.2
11.1.4.1 Die verwysing in Kerkorde Bepaling 8.2
na BFBR 8 word vervang met BFBR 10 sodat dit
na die tersaaklike BFBR verwys.
11.1.4.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.9.2 AANBEVELING:
Die Sinode keur die bostaande formulering
van Aantekening 1 van Kerkorde Bepaling
13.2.6 goed.

11.1.5 Kerkorde Bepaling 9.1

11.1.10 Kerkorde Bepaling 16

11.1.5.1 Kerkorde Bepaling 9.1 word soos volg
geherformuleer:

11.1.10.1 Kerkorde Bepaling 16 is in sy geheel in
Kerkorde Artikel 48.3.5 en BFBR 13 opgeneem.

11.1.5.1.1 “Benewens die omskrywing in Artikel 9
geniet die volgende aandag:

11.1.10.2 ’n Verwysing na hierdie artikel en
BFBR word onderaan Kerkorde Artikel 16
ingevoeg.

• Woordverkondiging:
o op Christelike feesdae,
o by die bevestiging van huwelike, en
o die lei van begrafnisse.”

11.1.10.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.1 Kerkorde Artikel 23
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11.1.11.1 Die verwysing na BFBR 31 word
gewysig na BFBR 34 sodat dit na die tersaaklike
BFBR verwys.

Bepaling 35.8.1.7 word vervang met
“funksioneer”.
11.1.15.4 AANBEVELING:
11.1.15.4.1 Die Sinode neem kennis.
11.1.15.4.2 Die Sinode neem kennis dat tydens
’n vergadering van die Sinode funksioneer die
verkose amptenare as die moderatuur. Na
afloop van die sinodale vergadering word
hierdie amptenare in die Sinodale Kommissie
en die dagbestuur opgeneem.

11.1.11.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.12 Kerkorde Bepaling 26
11.1.12.1 Aantekening 4 van Kerkorde Bepaling
26.2.1 word weggelaat.
11.1.12.2 AANBEVELING:
11.1.12.2.1 Die Sinode neem kennis.

11.1.16 Kerkorde Artikel 37
11.1.16.1 Voetnota 21 is by Kerkorde Artikel 37
ingevoeg en die numerering van die
daaropvolgende voetnotas is dienooreenkomstig
aangepas.

11.1.13 Kerkorde Bepaling 27
11.1.13.1 Die bewoording van die tweede punt
onder Kerkorde Bepaling 27.3 word verander om
die argaïese taalgebruik daarvan te verbeter en
dit in ooreenstemming te bring met die
bevestigingsformulier van kerkraadslede.

11.1.16.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.17 Kerkorde Artikel 48

11.1.13.2 AANBEVELING:
Die Sinode keur die bewoording van die
tweede punt onder Kerkorde Bepaling 27.3
soos volg goed: “die reëling van die openbare
godsdiensbyeenkomste met besondere toesig
oor Woordverkondiging, die doop en die nagmaal” in plaas van die huidige bewoording van
“die reëling van die openbare godsdiensoefeninge en insonderheid die nagmaal en die
doop”.

11.1.17.1 Voetnota 26 is by Kerkorde Artikel
48.3.3 ingevoeg en die numerering van die
daaropvolgende voetnotas is dienooreenkomstig
aangepas.
11.1.17.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.18 Kerkorde Hoofstuk 4 Alle
Bepalings

11.1.14 Kerkorde Bepaling 31

11.1.18.1 AANBEVELING:
Die Sinode besluit om al die Bepalinge onder
Hoofstuk 4 na die Sinodale Kommissie te
verwys vir hersiening, moontlike reglementering en opname in die eersvolgende uitgawe
van die Kerkorde vir gebruik in die NG Kerk in
Oos-Kaapland.

11.1.14.1 Die verwysing in Kerkorde Bepaling
31.1 na BFBR 42 word vervang met BFBR 45
sodat dit na die tersaaklike BFBR verwys.
11.1.14.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.15 Kerkorde Bepaling 35

11.1.19 Kerkorde Artikel 64

11.1.15.1.1 Wysiging Kerkorde Bepaling 35.3.

11.1.19.1 Om duidelik aan te dui wanneer ’n
ondersoekliggaam ontbind en te verhoed dat lede
van ’n ondersoekliggaam gekompromitteer word
in appèlle en/of verdere tug- en/of dissiplinêre
prosesse.

11.1.15.1.2 AANBEVELING:
11.1.15.1.2.1 Die Sinode besluit om Kerkorde
Bepaling 35.3 soos volg te wysig: “ŉ
Versoekskrif mag deur enige ongesensureerde
lidmaat by die skriba van die meerdere
vergadering ingedien word sonder om dit
vooraf te publiseer of dit onder lede van die
vergadering te versprei”.
11.1.15.2.2 In Aantekening 2 van Kerkorde
Bepaling 35.8.1 asook Aantekening 1 van
Kerkorde Bepaling 35.8.1.5, word die woorde
“moderator” en “assessor” onderskeidelik
vervang met “voorsitter” en “ondervoorsitter
van die Sinodale Kommissie”.

11.1.19.2 AANBEVELING:
Die Sinode besluit dat met die afhandeling van
’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek ontbind ’n
ondersoekliggaam. Die betrokke kerkvergadering neem toesig en verantwoordelikheid vir
voortgaande pastorale sorg (bepaling by
Kerkorde Artikel 64).

11.1.20 Kerkorde Artikel 65

11.1.15.3 Die woord “fungeer” in Kerkorde

11.1.20.1 Die Sinodale Kommissie het versoek
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11.1.25 Beleid, funksionele besluite en
riglyne (BFBR)

dat die Sinodale Regskommissie die Sinode met
voorstelle in hierdie verband bedien en om te
verseker dat die Sinodale Kommissie nie
gekompromitteer word nie wanneer appèlle en
besware na die Sinodale Kommissie verwys word.

11.1.25.1 Die BFBR’e is vermeerder, opskrifte
daarvan is gewysig en die numerering daarvan is
dienooreenkomstig aangepas.

11.1.20.2 AANBEVELING:
11.1.20.2.1 Die Sinode besluit dat ’n bepaling
by Kerkorde Artikel 65 gevoeg word wat
bepaal dat ’n appèl wat na die skriba van die
Sinode gestuur word onverwyld na die skriba
van die Sinodale Regskommissie gestuur
word vir die aanwys van ’n appèlliggaam.
11.1.20.2.2 Die Sinode besluit dat Reglement
3.1.8 in die Kerkorde vir gebruik in die NG
Kerk in Oos-Kaapland soos volg ingevoeg
word: “’n appèlliggaam aan te wys wanneer ’n
appèl by die skriba van die Sinode ingedien
word”.

11.1.25.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis van die bostaande.

11.1.26 Aansoeke van gemeentes vir die
aangaan van skuld
11.1.26.1 Ter wille van gesonde rentmeesterskap
en om die kerkverband in ooreenstemming met
die Nasionale Kredietwet te bring.
11.1.26.2 AANBEVELING:
11.1.26.2.1 Die Sinode besluit dat die volgende
aantekening by Kerkorde Bepaling 31.8.2.4
gevoeg word: Die kerkraad moet in sy aansoek
motiveer wat die rede is vir die skuld, 'n
finansiële plan indien wat wys hoe die skuld
gediens sal word en vooraf by 'n
goedgekeurde finansiële instelling (wat
voldoen aan die Nasionale Kredietwet) 'n
voorlopige goedkeuring kry vir die aangaan
van die voorgenome skuld.
11.1.26.2.2 Die Sinode besluit dat die volgende
by Kerkorde Oos-Kaapland Reglement 2.2.12
gevoeg word: “Waar ŉ kerkraad skuld
aangaan van meer as 12.5% van sy bruto
inkomste van die vorige boekjaar, word die
vergadering verwys na Kerkorde Bepaling
31.8.2.4”.
11.1.26.2.3 Die Sinode besluit dat ’n nuwe
Kerkorde Oos-Kaapland Reglement 6.2.5
ingevoeg word wat lees: “Waar ŉ gemeente
nuwe kapitaalskuld aangaan, word die
kerkraad verwys na Kerkorde Bepaling
31.8.2.4”.

11.1.21 Kerkorde Artikel 71
11.1.21.1 Kerkorde Artikel 71 is ’n nuwe artikel
wat in die Kerkorde opgeneem is.
11.1.21.2 ’n Bladsyverwysing na die Tussen-orde
word onderaan Kerkorde Artikel 71 bygevoeg.
11.1.21.3 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.22 Kerkorde Oos-Kaapland
Reglement 1
11.1.22.1 Die frase “Waar van toepassing” in die
opskrif van Kerkorde Reglement 1 word geskrap.
11.1.22.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

11.1.23 Kerkorde Oos-Kaapland Reglement vir Argief (Reglement 9) en hantering
van registers (Reglement 10)

12. GOEDKEURING VAN DIE
KERKORDE

11.1.23.1 Kerkorde Oos-Kaapland Reglement 9
en 10 is soos deur die NG Kerk in Wes- en SuidKaapland goedgekeur is.

12.1 AANBEVELING:
Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale
Kommissie of sy dagbestuur om in die reses
die finale geredigeerde weergawe(s) van die
Kerkorde vir gebruik in die NG Kerk in OosKaapland goed te keur.

11.1.23.2 AANBEVELING:
Die Sinode besluit om Reglement 9 en 10 goed
te keur.

11.1.24 Tussen-orde
11.1.24.1 Die Tussen-orde is ingevoeg ná die A
tot Z-Beleid en handel hoofsaaklik oor die
gesamentlike aksies wat besondere reëlings
benodig op pad na hereniging.

Die Kommissie vertrou dat hy sy werksaamhede
na behore afgehandel het en wens die Sinode die
seën van die Here toe.

11.1.24.2 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.

Ds WPM van Niekerk (Voorsitter)
Ds JPL van Straaten (Skriba)
Datum: 18 JULIE 2016
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by 'n mentorskap-program.

VERSLAG: NETWERK VIR
PREDIKANTE-BEGELEIDING



Doen moeite om kerkrade te oorreed om
saam met nuwe dominees in die ringsgemeentes deel te neem aan 'n induksieprogram.



Moedig dominees van die ring aan om hulle
verlof volgens die bepalings van die Kerkorde
te neem.



Versoek Ringskommissies om 'n kontrolelys
as 'n stel “huisreëls” op te stel as hulp vir kerkrade wat beroep. O.a. gee so 'n lys aandag
aan induksie en mentorskap, asook ander
sake uit die A tot Z-Handleiding.

1. INLEIDING
1.1 Die netwerk vergader sedert 2010 en bestaan
uit 'n groep dominees wat die saak van predikante-begeleiding op die hart dra. Uit elke ring is
daar een dominee, iemand wat graag aan die proses wil deelneem, en wat die belange van predikante-begeleiding in die ring verteenwoordig.
1.2 Die Netwerk het in die reses bestaan uit:
Ds Egbert Steyn – Ring van Albanie
Ds Armand Crouse – Ring van Algoa
Ds Christo du Plessis – Ring van Burgersdorp
Ds Attie van Wyk – Ring van Cradock
Ds Conrad Thomas – Ring van Dordrecht
Ds Jaco van Eyssen – Ring van Graaff-Reinet
Dr Willie de Koker – Ring van Humansdorp
(sameroeper)
Ds Nico Bezuidenhout – Ring van Oos-Londen
Ds Heinrich Alberts – Ring van PE
Ds Rudi van Tonder – Ring van PE-Wes
Ds Deon Strydom – Ring van Queenstown
Ds Frikkie Marais – Ring van Sondagsrivier
Ds Tobie van Schoor – Ring van Uitenhage

1.4 Die begeleidingsnetwerk verstaan onder die
woord "predikante-begeleiding" baie meer as net
"versorging". Die predikant se hooftaak in die
gemeente is om die gemeente missionaal te lei.
Dit staan reg teenoor die konsep van 'n "instandhoudingsgemeente" wat voorheen in ons kerk
geheers het. Al die inligting en aanbevelings in
hierdie verslag is daarop gemik om dit vir die
dominees in ons sinodale gebied moontlik te
maak om missionale leiers te wees.
1.5 Aanvanklik het die netwerk by ons jaarlikse
vergaderings net stories vertel oor die dominees
in die sinode se welstand en versorging. Ons het
veral gesoek na maniere waarop God die
dominees missionaal gebruik het, om daaruit te
leer hoe ons die dominees nog verder hierin kan
begelei. Mettertyd het daar duidelike lyne begin
vorm. Die netwerk kon daaruit prioriteite bepaal
en spesifieke aktiwiteite aanpak.

Ds Van Eyssen het die plek van ds Johan
Esterhuizen ingeneem, wat 'n beroep na AliwalNoord aangeneem het. Di Alberts het die Ring
van PE teen die einde van die termyn verlaat, en
ds Marais het in 2015 'n beroep uit die sinodale
gebied aangeneem.
1.3 Die lede van die begeleidingsnetwerk probeer
om 'n meer intensionele rol as predikantebegeleiers in ringsverband te speel. Hulle:


1.6 AANBEVELING
Ringe en ringskommissies neem kennis van
die rol wat die begeleidingsnetwerk in
ringsverband kan speel en skep vir hulle
ruimte om dit te kan doen.

Help ringskommissies om 'n kultuur van en
sisteem vir predikante-ondersteuning te skep,
o.a. deur kuiergeleenthede, saamrygroepe,
ens.



Help ringskommissies om predikante bewus
te maak van hulle eie verantwoordelikheid in
persoonlike groei (VBO en mentorskap),
spiritualiteit (geestelike begeleiding) en
betrokkenheid in 'n ondersteuningsisteem.



Help ringskommissies om dit vir predikante
finansieel moontlik te maak om deel te neem
aan VBO en ander groeigeleenthede.



Doen moeite om jong predikante in te skakel

2. SELFSORG
2.1 Regdeur die stories en uit dit wat ons probeer
doen het, het die boodskap al hoe duideliker
geraak: Die sinode, ringe en kerkrade het elkeen
'n eiesoortige belangrike funksie te vervul om by
te dra dat ons dominees bedieningsvreugde het
(vgl A tot Z Handleiding se subtitel), maar die
hoofrolspeler is die dominee self. As die dominee
nie besluit "Ek wil versorgd leef, en ek het die kerk
(of ander bekwame mense) nodig om my te help
versorg" nie, kan dit nie gebeur nie (A tot Z
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VBO en geloofsvorming in klein groepies.
2.4.2 Die sinode versoek ringe en kerkrade om
gereeld by dominees navraag te doen oor die
manier waarop hulle vir hulle eie selfsorg
verantwoordelikheid aanvaar. Die navraag
geskied sensitief en op 'n persoonlike vlak.

Handleiding par 8.2).
2.2 Die netwerk het die volgende geloofsgewoontes geïdentifiseer wat 'n dominee kan help
tot doelgerigte selfsorg:


Mentorskap: Hieroor meer later in die verslag.



Geestelike begeleiding: Ds Deon Loots bied
uitstekende opleiding in geestelike begeleiding aan vir predikante en lidmate. God
gebruik sy bediening om dominees te seën
soos niemand gedink het moontlik kan wees
nie. Opgeleides kan self as geestelike
begeleiers optree, maar hulle word aangemoedig om eers self 'n geestelike begeleier
op gereelde basis te besoek. Uiteindelik
droom ons dat elke dominee in die sinode 'n
geestelike begeleier het.





3. DIENSVERHOUDINGE
3.1 Volgens die A tot Z Handleiding wys elke
kerkraad 'n predikanteversorgingskommissie
(PVK) aan wie se doelbewuste taak dit is om die
predikant emosioneel-geestelik te help versorg.
Volledige riglyne hieroor is beskikbaar in die
Algemene Sinode se "Bestuursgids vir
Diensverhoudinge". Lees ook meer hieroor in die
Kerkorde artikels 7, 12 en 58.
3.2 Waar dit dus in punt 2 gegaan het oor selfsorg, gaan dit hier oor die manier waarop die
gemeente vir hulle dominee sorg, en die gemeente se "instrument" hiervoor is die Diensverhoudingskommissies, via die Predikanteversorgingskommissies.

VBO: Dit gaan goed met die VBO "beweging"
in die Oos Kaap. Ringe neem al meer verantwoordelikheid daarvoor, sodat dominees nie
meer sulke ver afstande hoef te ry nie. Minder
dominees doen dit net om die "punte te kry",
terwyl meer en meer dominees dit eerder
doen om prakties verder toegerus te word vir
hulle gemeentewerk.

3.3 In Aanbeveling 2.4.2 hierbo word kerkrade
versoek om gereeld by dominees navraag te doen
oor die manier waarop hulle vir hulle eie selfsorg
verantwoordelikheid aanvaar. Dit sou bv. die
Predikanteversorgingskommissie se taak wees.

Geloofsvorming: Dominees se geloofslewens
moet verdiep en al meer na die beeld van
Christus gevorm word. Dit gebeur in geestelike begeleiding, maar dit word aangevul deur
by klein groepe in te skakel wat gereeld as 'n
geloofsnetwerk bymekaar kom. Verkieslik
moet die dominee nie as groepleier optree
nie.

3.4 Die Begeleidingsnetwerk het 'n vraelys opgestel wat deur 'n groot groep van ons gemeentes
voltooi is. In baie gemeentes funksioneer hulle
goed, maar dit blyk dat Diensverhoudingskommissies ook in baie gemeentes in ons Sinode
nie goed funksioneer nie. Dit is tot nadeel van die
dominees se bedieningsvreugde. Die Begeleidingsnetwerk is besig om 'n opleidingspakket
saam te stel as basis vir toerusting van Diensverhoudingskommissies. Ons nooi gemeentes
nou reeds uit om die Grens.Pos dop te hou wanneer ons dit bekend stel, en om moeite te doen
om dit by te woon.

2.3 In ons gesprekke met dominees het ons
gevind dat hulle oor die algemeen goed bewus is
van hierdie geloofsgewoontes, maar dat hulle
programme so oorlaai is dat hulle dit onbedoeld
afskeep. Onder die tema "Mentorskap" hieronder
praat ons weer daaroor, maar dit is goed om hier
te sê dat dominees werklik hulp nodig het hiermee. 'n Simpatieke persoon wat op 'n sensitiewe
manier die dominee kan aanmoedig, op so 'n
manier dat die dominee bereid is om teenoor
daardie persoon verantwoordbaarheid te aanvaar,
kan help. So 'n persoon kan deur die kerkraad of
ring as 'n "versorger van predikante" aangewys
word. Dit kan egter ook die mentor of geestelike
begeleier wees, wat met die dominee se
toestemming die kerkraad of ring inlig oor die
mate waarin die dominee versorg is.

3.5 'n Opsomming van die bevinding oor Diensverhoudingekommissies word in die hoofstuk wat
oor navorsing handel (A5) gepubliseer.
3.6 AANBEVELING
3.6.1 Die Sinode herinner kerkrade aan hulle
verantwoordelikheid om hulle dominee te
versorg volgens die riglyne van die Bestuursgids vir Diensverhoudinge, en volgens die
riglyne soos dit hierdie verslag uiteengesit
word.
3.6.2 Die Sinode versoek die Begeleidingsnetwerk vir Predikante om voort te gaan om 'n
opleidingspakket vir Diensverhoudingskommissies saam te stel en ringe en kerkrade

2.4 AANBEVELINGS
2.4.1 Die sinode versoek dominees om
gebruik te maak van die vier
geloofsgewoontes tot persoonlike selfsorg,
naamlik mentorskap, geestelike begeleiding,
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toe te rus om dit in hulle werkskringe te
gebruik.
3.6.3 Die Sinode versoek kerkrade om hulle
Diensverhoudingskommissies te stuur na
geleenthede waar die opleidingspakket vir
Diensverhoudingskommissies aangebied
word.
3.6.4 Die Sinode versoek ringe om, in samewerking met die Netwerk vir Predikantebegeleiding, in hulle werkskringe opleidingsgeleenthede te reël vir Diensverhoudingskommissies.

bygevoeg. Dit word verwelkom.
4.5 Die begeleidingsnetwerk het ook gevind dat
kleiner gemeentes party keer saam een predikant
beroep. Die predikant se diensvoorwaardes en die
detail van die ooreenkoms tussen die gemeentes
moet dan duidelik omskryf word en aan die
verskillende gemeentes se lidmate gekommunikeer word. Sodoende word verhoed dat die
dominee se werkslading te groot word.
4.6 Billike traktement en goed onderhandelde
kontrakte dra by tot dominees se bedieningsvreugde. Uit die kontak wat die begeleidingsnetwerk met dominees in die Sinode het, het ons
geleer dat dominees met bedieningsvreugde
positief impakteer op die missionale karakter van
die gemeente.

4. DIENSVOORWAARDES
4.1 Uit die begeleidingsnetwerke se gesprekke
oor die welstand van die sinode se dominees is
diensverhoudinge een van die twee belangrikste
temas wat dominees se bedieningsvreugde kan
saboteer. Die twee sake wat opspring is
traktement en kontrakte. Beide moet deur die
ringskommissies goedgekeur word, maar óf dit
kom in baie gevalle nooit voor die ringskommissie
nie, óf dit gebeur soms dat die ringskommissie
self 'n dokument goedkeur wat die dominee
benadeel. Van die terugvoer wat ons bv kry, is:
Ons kerkraad is outonoom, ons hoef nie die
kontrak ring toe te neem nie. Of: Ek sal enige
kontrak teen enige salaris aanvaar, net om my
beroep te kan uitleef.

4.7 AANBEVELINGS:
4.7.1 Die Sinode versoek kerkrade wat mense
aanstel om predikantswerk te doen om die
Algemene Sinode se riglyne in terme van
diensvoorwaardes en traktement na te kom.
4.7.2 Die Sinode versoek ringskommissielede
wat van die ring se kant aan 'n vakante gemeente raad gee, en uiteindelik diensvoorwaarde-kontrakte goedkeur, om dit te doen
volgens die Algemene Sinode se riglyne in
terme van diensvoorwaardes en traktement.

5. ONTMOETINGSPROSES

4.2 Die Algemene Sinode onderskei tans tussen
drie "kontrakte" vir dominees, naamlik 'n voltydse
pos met 'n onbepaalde termyn, 'n vaste termynkontrakpos, en tentmakerposte (onbepaalde
termyn, deeltyds). 'n Vaste termynkontrakpos
word opgestel aan die hand van die riglyne wat
die Kerkorde Artikel 15 daaroor gee, asook ter
sake bepalings uit die Algemene Sinode se
"Bestuursgids vir Diensverhoudinge".

5.1 In die meeste sinodes van ons kerk bestaan
daar 'n "induksieproses", waar predikante wat in 'n
gemeente begin werk (nie net proponente nie)
saam met 'n groep van die gemeente se leiers 'n
"spanbou" geleentheid het. Die leiers en die nuwe
dominee leer mekaar bietjie dieper ken, die
dominee word bekend gestel aan die gemeente
se missionale roeping, storie en kultuur, en waar
daar hartseer is kan die groep dit konstruktief
hanteer. Uiteindelik kan die span leiers hulleself
tot mekaar en tot God se roeping vir die gemeente
verbind. Die proses werk op sy beste as die span
vir 'n naweek in afsondering gaan, maar dit kan so
gedoen word dat die lede by hulle huise gaan
slaap.

4.3 Die begeleidingskommissie is baie bewus van
die baie gemeentes in ons sinodale gebied wat
finansieel swaarkry. Gemeentes stel dan emeriti
of proponente teen 'n lae traktement aan, wat ver
onder die skaal is wat die Algemene Sinode
voorstel. Dit blyk dat gemeentes nie altyd bewus
is van hierdie skale nie, of dat, indien die geld in
die gemeente anders bestuur word, die traktement ook beter sou wees. Die Oos-Kaaplandse
Sinode het vanaf 2015-16 op die skaal van die
Algemene Sinode vier kerwe na onder bygevoeg
om gemeentes wat swaarkry te help om aan hulle
personeel billike traktemente te betaal. Dit het tot
die indiensname van verskeie proponente en die
skep van volle nuwe predikantsposte gelei.

5.2 Die begeleidingsnetwerk het gekies om die
woord "induksie" te vervang met "ontmoetingsproses". Een van die begeleidingsnetwerk se lede
is hierin opgelei en is beskikbaar om so 'n proses
te gaan fasiliteer. Elke gemeente wat 'n nuwe
predikant in diens stel word uit die sinodale
kantoor per brief herinner aan die diens wat ons
lewer. Nog net een gemeente het daarvan gebruik
gemaak, maar ons wil graag die diens wyer
beskikbaar stel.

4.4 Die Algemene Sinode het daarop vanaf
vanjaar (2016-17) vyf kerwe onder die ou skaal 1

35

A4: Begeleiding
5.3 AANBEVELING
Die sinode moedig gemeentes wat 'n nuwe
predikant ontvang aan om saam met die
predikant 'n ontmoetingsproses deur te gaan.

om direk te fokus op dit waarmee God nou in my
lewe mee besig is (my roeping, gestuurdheid,
ens), terwyl mentorskap ook aandag gee aan bv.
my kommunikasievermoëns, my gesinslewe, my
verhouding met my kollega, my persoonlike groei,
dagboekbestuur, alles soos dit uit die loop van die
lewe op die tafel kom.

6. ONDERSTEUNING VAN JONG
DOMINEES

8.2 Die begeleidingsnetwerk is van die begin af
oortuig dat elke dominee iemand moet hê wat
haar/hom oor 'n lang termyn persoonlik moet begelei in alle aspekte van die lewe (m.a.w. holisties). Hierdie behoefte is sterk bevestig deur die
bogenoemde navorsing. Die konsep "mentorskap"
het uit verskillende dissiplines en beroepsrigtings
van die samelewing na ons toe gekom. Vyf van
ons lede het 'n kursus in mentorskap gaan doen
en het daarna begin om ook hier so 'n kursus aan
te bied. Ons eerste groep maak oor 'n paar
maande klaar.

6.1 Ons sinode is baie bevoorreg om 'n sterk
span jong dominees wat in hulle eerste gemeentes werk, hier by ons te hê. Die begeleidingsnetwerk wou hulle help om hier by ons welkom te
voel, na gelang van ons sinode se leuse: "Groei
saam as vriende".
6.2 Van 12 tot 14 Maart 2014 het al die dominees
wat tot op 7 jaar predikante was saam met ons op
'n wegbreek gegaan na Eagle's Ridge, Stutterheim. Die begeleidingsnetwerk beoog om elke
paar jaar weer so 'n wegbreek te reël.

8.3 Die begeleidingsnetwerk plaas 'n hoë premie
op kwaliteit. Ons kan nie vir iemand sê om nie 'n
mentor te wees nie, maar ons kan mense aanmoedig om self goed opgelei te word of om slegs
na iemand te gaan wat goed opgelei is.

7. NAVORSING
7.1 Die begeleidingsnetwerk ervaar die behoefte
om meer konkrete en wetenskaplik geverifieerde
feite oor die welsyn van ons sinode se dominees
te hê. Die "Eenheid vir Innovasie en Transformasie van Kerk en Samelewing, Ekklesia Stellenbosch" het sulke navorsing gedoen, eers by
dominees van die VGK en daarna by dominees
van die NG Kerk Wes-Kaapland. Hulle het
ingewillig om dieselfde navorsing in die Oos Kaap
te doen, en die resultate is pas beskikbaar
gemaak.

8.4 Ons droom dat elke predikant in ons sinode
uiteindelik:

7.2 Die oorheersende indruk is van 'n groep
gewone mense wat (in baie gevalle ernstig!)
worstel met gewone probleme, maar hulle is lief
vir die Here en het 'n passie om vir Hom te werk.
Meer inligting oor die navorsing sal by die sinode
vergadering gegee word.



Op 'n gereelde basis na 'n mentor sal gaan;



Indien moontlik self as mentor opgelei sal
wees;



In die gemeente 'n kultuur van mentorskap
vestig.

8.5 Kerkrade en ringe kan 'n belangrike bydrae
maak dat dit kan gebeur:

7.3 Hierdie navorsing maak deel uit van die
sakelys in die hoofstuk wat oor navorsing handel
(A5).
7.4 AANBEVELING
Die sinode ontvang die navorsing oor die
welstand van predikante in die Oos Kaap en
verwys dit na die Netwerk vir Predikantebegeleiding om die inligting te verwerk en aan
die gemeentes beskikbaar te stel. Gemeentes
word versoek om ernstig aandag te gee aan
inligting uit die navorsing wat hulle predikante
se welstand raak.

8. MENTORSKAP



Die predikanteversorgingskommissie (PVK)
kan een maal per jaar navraag by die
dominee doen of hy/sy nog gereeld na 'n
mentor gaan;



Die PVK kan die dominee help om 'n mentor
te vind, alhoewel die vertroulike aard van
mentorskap uiters belangrik is;



Die PVK kan begroot vir kostes wat die
dominee moet aangaan;



Die ring kan 'n bydrae lewer deur by die
ringsitting by die dominees van die ring
navraag te doen; en



Die ring kan help om 'n kultuur te skep
waarbinne dominees ervaar hoe belangrik dit
is om 'n mentor te hê.

8.6 Die droom oor mentorskap gaan nog verder:
Daar is alreeds gemeentes in ons sinodale gebied
waar die gemeenteleiers in een of ander vorm van

8.1 Mentorskap staan nie teenoor geestelike
begeleiding nie. Die geestelike begeleier help my
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9.5 Gemeente moet ringe / ringskommissies
vooraf in die beroepsproses en met kontraktering
ken.

mentorskap opgelei is, en nou as mekaar se persoonlike mentor optree. Die vrug in hulle geestelike lewe en missionale bewustheid is merkwaardig. Die Netwerk vir Predikante-begeleiding
se mentorskap opleidingsprogram is dus nie net
vir dominees nie, maar ook vir ander leierlidmate
in die gemeente.

9.6 AANBEVELING:
Vir deursending na kerkrade.

10. VIER BANE VAN OPGELEIDE
LEIERSKAP IN GEMEENTES

8.7 AANBEVELINGS
8.7.1 Die sinode moedig elke dominee aan om
in 'n mentorsverhouding met 'n opgeleide
mentor doelgerig te werk aan groei in so veel
as moontlik van sy/haar lewensareas.
8.7.2 Die sinode versoek die kerkrade se
predikanteversorgingskommissies om hulle
dominee te ondersteun om gereeld na 'n
opgeleide mentor te gaan.
8.7.3 Die sinode versoek ringe om dominees
en kerkrade te help om in die ringsgebied 'n
kultuur van mentorskap te ontwikkel.
8.7.4 Die sinode versoek dominees en ander
gemeenteleiers om in te skakel by die Netwerk
vir Predikante-begeleiding se mentorskap
opleidingsprogram.

10.1 Die Algemene Sinode het in 2013 'n nuwe
benadering tot opleiding vir ampsbediening in
gemeentes goedgekeur. Teologiese opleiding is
nou nie net meer gerig op eerste loopbaan,
voltydse predikante nie, maar moet verbreed word
tot tweedeloopbaan-studente, kerklike werkers en
ouderlinge wat vir bv. pastoraat of die leiding van
eredienste en prediking gevorm word.
10.2 Hierdie vier bane het 'n ingrypende maar
positiewe impak op die wyse waarop ampswerkers in die toekoms opgelei gaan word, en die
aanwending van hierdie persone in gemeentes.
10.3 Die Algemene Kuratorium het reeds ver
gevorder met die implementering van opleiding vir
kerklike werkers (jeugwerkers, missionarisse,
kerkplanters, e.s.m.). Opleiding vir ouderlinge om
te kan preek word ook gestandaardiseer.

9. DIE BELANG VAN DIE BEROEPINGSPROSES
9.1 Die beroeping van 'n nuwe leraar is 'n kritiesbelangrike fase in die lewe van enige gemeente.
Die gemeente moet goed begryp wat die Here
van haar in die nuwe fase van 'n nuwe leraar se
bediening verwag, wat die profiel van die leraar
moet wees, en die pos dan daarvolgens
bekendstel.

10.4 Veral met die oog op die nuwe era van
sending in 'n post-Christendomera is dit van groot
belang.
10.5 AANBEVELING:
Die Sinode neem kennis.
Dr Willie de Koker
Sameroeper van die Netwerk

9.2 Brugbediening bly 'n waardevolle instrument
om gemeentes in hierdie tyd te begelei. Dit is
belangrik dat die wysheid van die ring deur die
konsulent verteenwoordig word, en deurgaans in
die proses verreken word. Waar nie van 'n formele
brugleraar gebruikgemaak word nie, kan 'n leraar
uit die ring sekere aspekte van die brugbediening
waarneem, soos die geloofsonderskeidende
begeleiding van die gemeente.

JEUGBERAAD
1. ONTMOETING VAN JONG
PREDIKANTE
1.1 'n Ontmoeting van die jongste predikante in
ons sinodale gebied het van 29-31 Augustus 2016
in Port Elizabeth vergader.

9.3 Die neem van kortpaaie en die uitbring van 'n
beroep op eerste indrukke moet vermy word. Die
moeiliker pad van gebed en onderskeiding, waar
'n verteenwoordigende groep saam na die regte
bedienaar van die Woord soek, is nodig.

1.2 Die beplande uitkomste is dat die jong
predikante vriende van mekaar word, maar ook
dat hulle 'n inset voorberei vir hierdie sinodale
vergadering, wat ons help om kapasiteit vir
jeugbediening te verhoog, jongmense meer tuis in
ons kerk te laat voel, en die leierskap van jong
predikante in ons gebied te maksimaliseer.

9.4 Die Sinode ontmoedig termynkontrakposte en
ringe moet seker maak dat hierdie opsie slegs
gebruik word waar 'n spesifieke taak vir 'n
spesifieke tyd van toepassing is. Die hantering
van termynkontrakte as 'n proefperiode of om van
die leraar ontslae te kan raak as die gemeente nie
langer met hom/haar tevrede is nie, is
onverantwoordelik en liefdeloos.

1.3 AANBEVELING
Die Sinode ontvang 'n inset van die jong
predikante ter vergadering.

37

A4: Begeleiding

NETWERK VIR GETUIENIS: FOKUS
ISLAM

die platteland en voel daarom vir sommige meer
dringend as vir ander. Die uitdaging van Islam is
nie so sigbaar in die stede nie, maar dit maak dit
nie minder werklik nie.

Verslag van die Netwerk vir Getuienis:
Fokus Islam

2.1.3 Die netwerk wil dus inligting en toerusting
vir gemeentes en leraars bied. Gereelde VBO’s
word aangebied. Ons was bevoorreg om
wêreldbekende sprekers wat van die top kenners
op die gebied is, in Port Elizabeth te hê. Nik
Ripken in 2015 en Mark Durie in 2016 is twee
voorbeelde hiervan.

1. INLEIDING
1.1 Sedert die sinodale besluit rondom Islam in
2012, het Islam al meer op die voorgrond van die
nuus getree. Tans word elke persoon uitgedaag
om sin te probeer maak van wat huidiglik in die
Weste, Afrika en die Midde Ooste aangaan.
Tussen ISIS, immigrasie, en aanvalle, sou dit nie
verkeerd wees om te praat van die krisis van
Islam nie. Hierdie krisis speel homself af op die
wêreldverhoog en ons is nie bloot toeskouers nie.
In die Oos-Kaap (veral in die Transkei en die
platteland) is daar al meer Moslemvlugtelinge wat
hulle hier kom vestig. Hoe moet ons dit wat alles
gebeur, verstaan en hoe moet ons reageer?

2.1.4 Die nut van 'n ringsverband kom ook hier tot
sy reg. Alhoewel daar nog nie verteenwoordiging
uit elke ring is nie, funksioneer die netwerk goed.
Daar word versoek dat elke ring 'n verteenwoordiger sal aanwys om op die netwerk te dien. Die
netwerk vergader jaarliks en elke ring kry
geleentheid om wat plaaslik gebeur, deur te gee.
2.1.5 Aanbevelings
2.1.5.1 Dat elke ring 'n verteenwoordiger
aanwys om op die Netwerk vir Getuienis:
Fokus Islam te dien.
2.1.5.2 Dat ringe tydens die jaarlikse
ringsittings geleentheid gee vir gemeentes om
terugvoer te gee oor wat hulle in hul
gemeenskap waarneem, hoe hulle op Islam
reageer asook versoeke en/of voorstelle vir die
netwerk deurgee.
2.1.5.3 Dat kerkrade aangemoedig word om
leraars en gemeenteleiers na die jaarlikse
Islam fokus VBO te stuur.
2.1.5.4 Dat kerkrade geleenthede reël waar die
gemeente ingelig kan word rondom Islam.

1.2 Dit bly uiters moeilik om 'n weg te baan
tussen vooroordele, stereotipering (beide positief
en negatief), onkunde, vrees en apatie. Die
uitbreek van xenofobie in SA plaas 'n geweldige
verantwoordelikheid op plaaslike kerkleiers wat
uitsprake oor Islam maak. Die Westerse tydsgees
duld nie enige uitsprake oor die eksklusiwiteit van
Christus nie en aanvaar nie enige suggestie dat
Islam iets anders as 'n godsdiens van vrede kan
wees nie.
1.3 Dit is binne hierdie situasie wat die Netwerk
vir Getuienis: Fokus Islam die breë kerk wil dien.
Die Netwerk vergader jaarliks en reël jaarliks 'n
VBO- geleentheid.

2.2 BELEIDVORMING
2.2.1 Daar is baie uiteenlopende standpunte en
opvattings oor Islam wat soms groei uit onkunde
of bloot ondeurdagtheid. Opinie word soms deur
die tydsgees gevorm eerder as deur die Bybel, die
breër kerkgenootskap en 'n eeuelange
kerktradisie.

2. WERKSWYSE
Die volgende sleutel areas waarop die Netwerk
wil fokus, is identifiseer:

2.1 BEWUSMAKING

2.2.2 Die netwerk wil pleit dat die kerk haar
roeping tot liefde en waarheid sal handhaaf.

2.1.1 Ten spyte van die “global village” waarin
ons woon, is dit steeds so dat baie mense
oningelig is oor plaaslike- en wêreldgebeure
rondom Islam asook skuiwe wat plaasvind. Terwyl
Islam al meer op die voorgrond tree, is baie
gemeentes en gelowiges in SA oningelig daaroor,
en wanneer hulle daarmee konfronteer word, voel
hulle onseker en onbevoeg oor hoe om op te tree.
Dit is noodsaaklik dat gemeentes in staat sal
wees om te verreken wat aan die gebeur is, sodat
daar op die regte wyse opgetree kan word.

2.2.3 'n Kort verklaring oor Islam is in 2013
formuleer en gesirkuleer (sien BYLAAG 1 aan die
einde van hierdie verslag). Daar word versoek dat
gemeentes en ringe wat dit nog nie gedoen het
nie, dit as riglyn sal aanvaar.
2.2.4 Aanbeveling
2.2.4.1 Bylaag 1 word na kerkrade en ringe
gestuur.
2.2.4.2 Ringe en gemeentes bespreek en
aanvaar die verklaring (Bylaag 1).

2.1.2 Die groei van Islam is baie meer sigbaar in
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2.4.3 Aanbeveling
Gemeentes word aangemoedig om jaarliks
deel te neem aan die 30 dae van gebed tydens
Ramadan, asook die jaarlikse dag van gebed
vir die vervolgde kerk.

2.3 Bevorder die bou van brûe en die
uitdra van die boodskap na Moslems
2.3.1 Baie gelowiges wat gereelde kontak met
Moslems het, sal selde met hulle oor
geloofskwessies praat. Dit is noodsaaklik dat
gelowiges bande van vriendskap met Moslems
bou, die vreemdeling verwelkom en tuis laat voel
en nie skaam moet wees om oor hul geloof te
praat nie. Dit is vir 'n Moslem nie vreemd om oor
geloof te praat nie en hulle sal nooit aanstoot
neem as 'n gesprek oor geloof vriendelik
aangeknoop word nie.

2.5 Bevorder betrokkenheid by
plaaslike gemeenskappe
2.5.1 Die werklikheid is dat ons steeds in 'n baie
verdeelde samelewing leef. Die verskille in taal,
kleur en status loop diep. Baie gelowiges mag
miskien nie oortuig wees dat Islam enigsins 'n
bedreiging inhou nie, maar hierdie oortuiging is
nie die werklikheid nie. Die Oos-Kaap platteland
beleef 'n geweldige toename van Moslems en die
plaaslike bevolking word nie onaangeraak
hierdeur nie. Die werklikheid is dat Islam net sal
groei waar die kerk nie gesond en aktief en
waaksaam is nie.

2.3.2 Gemeentes en lidmate word uitgedaag om
vindingryke maniere te soek om brûe te bou en
om Moslems te leer ken as bure, kolegas en as
medemense.
2.3.3 Daar is 'n ongekende openheid onder
Moslems vir die evangelie. Baie bevraagteken en
verlaat hulle geloof vanweë die huidige gebeure,
maar weet nie noodwendig van Jesus se
verlossingswerk nie. Die boek A wind in the
House of Islam deur David Garrison1 vertel meer
van hierdie aangrypende gebeure.

2.5.2 Islam kom baie maklik in waar daar
armoede is en waar die kerk nie toegerus is om 'n
wesenlike verskil te maak nie. Die Transkei en die
Oos-Kaapse platteland staan voor 'n groot
uitdaging weens 'n groeiende Islam. Dit is
noodsaaklik dat ons hande vat met ander
kerkgenootskappe en met Christene van ander
tale en velkleure. Dit is deur die eenheid en
barmhartigheidswerk van die kerk dat 'n verskil
gemaak sal word.

2.4 Biddend te wees
2.4.1 Dit is noodsaaklik dat die uitdaging en
geleentheid wat Islam bied, in gebed aangepak
word. Gereelde gebedsversoeke en
gebedsgeleenthede rondom die taak van sending
dien om die oë van gemeentes meer na buite te
rig. As ons dink hoeveel impak gebede van ouds
gehad het “vir diegene agter die ystergordyn”
behoort dit ons te inspireer om volhardend te bid
vir die val van hierdie nuwe muur - 'n sluier oor die
verstand van 1.3 miljard mense (sien 2 Kor 4:3-6).

2.5.3 Die NG Kerk in Oos-Kaapland het 'n ryke
erfenis in die Transkei. Het dit nie weer tyd
geword dat daar vars gekyk word na die taak en
roeping van die plaaslike gemeentes daar nie, en
hoe daar met hulle hande gevat kan word ter
bevordering van die Evangelie?
2.5.4 Daar is baie klein gemeentes in die OosKaap, met leraars wat min opleiding het en wat
nie toegerus is om die uitdaging van Islam te
konfronteer nie. Hier word uitstekende geleenthede gebied vir die NG Kerk in Oos-Kaapland om
ander hande te vat en deur toerusting, dissipelskapvorming, barmhartigheidswerk en armoedesorg 'n daadwerklike verskil te maak sodat Islam
nie so maklik hier ingang maak nie.

2.4.2 Daar is jaarliks twee globale gebedsgeleenthede waarby gemeentes met groot seën
sou kon inskakel. Elke jaar word daar tydens
Ramadan vir Moslems gebid (sien
http://pray30days.org/about/). Dit val saam met
Ramadan en skuif dus elke jaar. Dan is daar ook
'n biddag vir die vervolgde kerk wat gehou word
op die eerste of tweede Sondag van November
gehou word (http://idop.org/en/).

2.5.5 Aanbeveling
Dat ringe en gemeentes saam met ander
denominasies in hul area sal werk; bestaande
bedieninge wat sinvol uitreik na Moslems in
hul gemeenskappe identifiseer en hul betrek in
gesprekke en deelname.

1

In this new global study, Dr. David Garrison reveals
that the first Muslim movement to Christ did not occur
until the 19th century, more than 1000 years after
Muhammad’s message first echoed from the minarets
of Medina. This first movement was followed by a
further 10 Muslim movements to Christ in the late 20th
century. But something now is happening. In the first 12
years of the 21st century, we have already seen more
than 60 new Muslim movements to Christ!
http://windinthehouse.org/services-view/muslimmovements-to-chris/

2.6 Bied bystand aan lydendes onder
vervolging
2.6.1 Miljoene Christene leef daagliks onder
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beperkinge of vervolging, as gevolg van hulle
geloof. Volgens die Bybelse beeld van die Kerk as
'n liggaam, behoort ons die pyn van ons broers en
susters te voel. Wanneer dit nie gebeur nie, is
daar fout.

Met seënwense,
Ds Willem Schoeman
Voorsitter van die Netwerk

2.6.2 Die werklikheid is dat die grootste
vervolging van gelowiges vandag onder Islam
plaasvind. Dit is noodsaaklik dat ons as gelowiges
ingelig moet wees oor die stand van sake, dat ons
weet hoe ons moet reageer, en dat ons hande vat
met ons medegelowiges.

BYLAAG 1

VERKLARING OOR ISLAM AS
UITDAGING

3. VENNOTE EN SKAKELS
1. AGTERGROND
Bewusmaking









1.1 Op 28-30 Mei 2013 het 21 predikante en
kerkraadslede van die NG Kerk by PE-Hoogland
gemeente bymekaargekom om te besin oor Islam
as uitdaging. Hierdie was ŉ amptelike VBO
(Voortgesette bedieningsopleiding) geleentheid
met insette van verskillende kundiges. Dit het
plaasgevind binne ŉ heerlike atmosfeer van ŉ
geloofsgemeenskap wat hulself verootmoedig
voor die Here.

http://www.incontextministries.org/
http://engagingwithislam.org/training/
http://www.markdurie.com/
Kamil Kiroglu: http://www.egeiroministry.org/
Christian Concern for Muslims (CCM)
http://www.ccm.org.za/
Battle for the Hearts DVD reeks:
http://battleforthehearts.org/
http://www.lovingmuslims.com/
http://www.answering-islam.org/

1.2 Tydens die kursus is daar heelwat besondere
insigte deur kundiges deurgegee onder andere
iemand wat reeds lank as inheemse Christen leier
in Noord-Afrika woon en werk asook 'n bekeerde
uit 'n Moslem agtergrond in die Midde-Ooste.

Bou van brûe



Alastair Jolley SIM 084 580 6221 / 041 371
4850
http://www.mahabbanetwork.com/ Brenda Hill
084 264 6124

1.3 Ons het deurgaans met stiltetye by Romeine
10 stilgestaan. Ons is op 'n verskeidenheid
maniere deur die ryk Skrifgedeelte aangespreek,
waarvan 'n paar sleutelverse as volg lui:

Biddend / Bystand







Romeine 10:1-2
Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk
is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig
dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte
insig. 9 As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is,
en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek
het, sal jy gered word. 17 Die geloof kom dus deur die
prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons
hoor, is die verkondiging van Christus.

Geopende Deure
https://www.opendoors.org.za/
There4 Ministries
http://there4ministries.org/home.html
Gerrit en Janine Coetzee 082 414 5258
Incontext - skryf in vir gebedsversoeke by
surita@incontextministries.org
http://rlprayerbulletin.blogspot.co.za/
http://morningstarnews.org/

Betrokkenheid binne gemeenskap

1.4 Na afloop van die kursus het ons besin oor
die uitdagings vir ons as kerk en die pad vorentoe.
Ons het besluit om hierdie verklaring wat ons
insigte en roeping weerspieël uit te reik.



2. MOSLEMS AS MEDEMENSE






Transkei: Wikus van der Walt 078 153 8362
(http://www.2540.org/)
One Life (http://www.onelifechild.org/) Greg
Colin gcolin@onelifechild.org
Veritas College SA
http://www.veritascollege.org/
Carl Crouse carl@veritascollege.org
Farming God’s Way http://www.farming-godsway.org/

2.1 Ons besef dat ons baie maklik met
vooroordele en stereotiperinge na Moslems kan
kyk. Vir sommige van ons het dit gelei om hand
diep in eie boesem te steek. Ons het nodig om
ons eie gesindhede hieroor te toets en ons moet
verseker dat ons voortdurend met naasteliefde
teenoor Moslems optree. Moslems moet as ons
medemense, medeburgers, kollegas, bure en as
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ons naaste beskou word en in gehoorsaamheid
aan die Bybelse opdrag met opregte naasteliefde
behandel word. Ons is opnuut aangespreek oor
die feit dat God elke Moslem liefhet. Ons mag nie
in liefdeloosheid of eksklusiwiteit verval nie. Ons
moet verder waak dat ons nie die sterk negatiewe
assosiasie weens militante Islam op Moslems as
mense projekteer nie.

vervolging en miskenning van die regte van
gelowiges en kerke in hierdie lande. Dit wil
voorkom asof hierdie vervolging dramaties in
Afrika toeneem. Ons doen ŉ beroep op
Moslemleiers om hulle uit te spreek vir die reg van
Christene om vrylik hul geloof in hierdie lande te
mag beoefen. Moslems geniet immers die vryheid
om hul godsdiens in nie-Moslem lande uit te leef.
Die beginsel van "doen aan ander wat jy aan
jouself gedoen wil hê" is hier uiters relevant.

2.2 Ons wil graag die kerk oproep om Moslems
as ons naaste onvoorwaardelik lief te hê en om
doelbewus brûe van vriendskap en respek te bou.
Ons skuur immers skouers as bure, by die werk,
by sportgeleenthede, in skole en universiteite of
waar ons mekaar ook mag ontmoet. Ons deel
dikwels lojaliteite en belange as deel van
dieselfde gemeenskappe.

4.2 Ons besef dat ons as kerk in Suid Afrika baie
keer gevoelloos teenoor hierdie broers en susters
voorkom deur stilswye, onkunde en gebrek aan
openbare gebed en optrede. Ons bely met
hierdie verklaring ons apatie.
4.3 Ons versoek die kerk om groter solidariteit
met lydende gelowiges te toon deur daadwerklike
ondersteuning aan te bied en om op alle vlakke
(ook by die regering) as ambassadeurs vir hierdie
gelowiges en hul menseregte op te tree.

3. ISLAM AS GODSDIENSTIGE
SISTEEM
3.1 As Christene bely ons op grond van die Bybel
'n Drie-Enige God, asook dat Jesus waarlik God
en mens is. Beide hierdie sentrale leringe van ons
geloof word deur Islam verwerp. Ons distansieer
ons van pogings om die God van die Bybel en
Allah van die Koran as dieselfde te identifiseer.
Ons is oortuig dat daar diepliggende en
onversoenbare geloofsverskille is en dat hierdie
pogings nie die waarheid van die Evangelie dien
nie.

5. OPROEP TOT DIE KERK
5.1 Ons doen 'n beroep op gemeentes, kerkrade
en ringe van die NG Kerk in Oos Kaapland, en
wie ook al andersins met die inhoud hiervan
saamstem om:
5.1.1 hulself te vereenselwig met die inhoud van
hierdie verklaring deur dit amptelik goed te keur
en/of dit te onderteken;

3.2 Die stereotipering van die Moslem as ŉ
“getroue, godsdienstige, opregte volgeling van
God” kan ons blind maak vir die feit dat Moslems,
soos alle mense, onder die oordeel van God
staan, en alleen gered kan word deur die
verlossingswerk van Jesus Christus.

5.1.2 Verdere gesprek rondom die uitdaging van
Islam en die roeping van die kerk aan te moedig,
inligting te deel en gemeentes op te roep om brûe
te bou;
5.1.3 Verder saam te werk en te beplan aan die
implementering en uitvoering van die praktiese
oproep van hierdie verklaring (veral 2.2, 3.4, 4.3).

3.3 Ons spreek ons uit teen die groeiende
relativisme en universalisme selfs binne die kerk
wat in wese die uniekheid van Jesus misken.
Islam buig nie voor Jesus as Koning nie en red
ons daarom nie van ons ellende nie. Daar is
wesentlike verskille tussen Jesus en Mohammed.
Wanneer dit by Jesus kom, loop die weë vir die
Christelike geloof en Islam uiteen.
3.4 Ons bely die ononderhandelbare uniekheid
van Jesus as Enigste Verlosser. Ons bely dat Hy
inderdaad die enigste Weg, Waarheid en Lewe is,
en roep die kerk op om met nuwe erns en deernis
Christus aan alle mense, insluitend die Moslem, te
verkondig.

4. VERVOLGING VAN CHRISTENE
4.1 Ons is diep besorg oor die groeiende
vervolging van Christene in baie Moslemlande.
Daar is daagliks berigte oor die verdrukking,

41

A5: Navorsing

A5: NAVORSING
1. INLEIDING

3. KONTRAKTUELE POSISIE VAN
PREDIKANTE

1.1 In hierdie hoofstuk word die navorsingsresultate van verskeie praktykgerigte ondersoeke
om effektiewe bediening te ondersteun
saamgevat. Voorts word die werk van die
nuutgestigte Netwerk vir Leer en Aktuele Sake
ook in hierdie hoofstuk saamgevat.

3.1 Kontraktuele posisie
3.1.1 Die Kerkorde (wat Suid-Afrikaanse
arbeidswetgewing vertolk) maak voorsiening vir
drie wyses van indiensneming vir predikante:

1.2 INHOUDSOPGAWE
1.2.1

Profiel van Oos-Kaaplandse predikante

1.2.2

Welstand van predikante (Navorsing deur
die Universiteit van Stellenbosch

1.2.3

Generasie-teorie

1.2.4

Stand van gemeentelike finansies

1.2.5

Lidmaatgetalle

1.2.6

Finansiële bronne in gemeentes

1.2.7

Diensverhoudinge

1.2.8

Geloof en wetenskap

1.2.9

Die doop wat ons verenig

2. OUDERDOM VAN OOSKAAPLANDSE PREDIKANTE

Persentasie

7.29%

40 – 49

13.54%

50 – 59

48.96

60 – 64

13.54%

65 – 70

2.08%



Tentmakerposte (dit is 'n deeltydse pos,
waar die grootste deel van die werk en
inkomste in 'n ander beroep verdien word).

3.2.3 Die ring / ringskommissie keur die kontrakte
van leraars goed, en moet toesien dat
lidmaatskap van die PPF by dienskontrakte
gespesifiseer word. Indien 'n leraar wederregtelik
nie aan die PPF behoort nie, kan dit by
ongeskiktheid of afsterwe tot groot eise teen
gemeentes en ringe lei.

2.2 Die Oos-Kaaplandse predikantekorps is
ouderdomsgewys soos volg saamgestel:

30 – 39

Bepaalde termynposte (hier moet 'n
spesifieke tydelike taak gespesifiseer word,
wat binne 'n bepaalde termyn uitgevoer word,
waarna die kontrak verval – brugbediening is
'n voorbeeld);

3.2.2 Indien 'n tentmaker 'n lid is van 'n ander
werkgewer se pensioenfonds, kan – by formele
bewyslewering – kwytskelding van PPFlidmaatskap verleen word.

2.1 Vir hierdie berekening is data van die 96
predikante wat ingeskakel is by die
pensioenfonds, gebruik. Indien die aantal emeriti
(10) en pastorale hulpe (6) bygetel sou word (19),
sal dit veral die getal tussen 60 en 70 vergroot.

14.58%



3.2.1 By al drie poste is daar verpligte inskakeling
by die Predikante-Pensioenfonds (PPF)
voorgeskryf. Dit is 'n statutêre vereiste in terme
van die Wet op Pensioenfondse en word deur die
registrateur van pensioenfondse afgedwing.

PROFIEL : PREDIKANTE

24 – 29

Onbepaalde termynposte (die dominee word
beroep en bevestig, die kontrak verval by
aftrede, tans 65 jaar);

3.2 Pensioen

1.2.10 'n Eietydse uitleg van die Apostoliese
Geloofsbelydenis

Ouderdom



3.2.4 Van die ongeveer 120 predikante in die
Oos-Kaap, behoort 96 aan die PPF.

3.3 Poste in Oos-Kaapland
3.3.1 Die possamestelling in Oos-Kaapland is as
volg:

2.3 Die gemiddelde ouderdom van genoemde
groep is 49.4 jaar.

42

Onbepaalde
termyn

Bepaalde
termyn

Tentmaker

Pastorale
hulp

80

27

5

6

A5: Navorsing
3.3.2 Emeritus: Daar is 10 emerituspredikante in
diens van gemeentes.

emosionele druk plaas op die predikante as die
geestelike leiers in die gemeente.

3.3.3 Hoewel daar nie 'n poskategorie soos
"pastorale hulpe" bestaan nie, sit gemeentes die
tradisie voort om predikante as "pastorale hulpe"
aan te stel. Dit is meestal – maar nie altyd nie –
gemeentes wat te klein is om predikantsposte te
bekostig.

5.1.5 Predikante vind dit moeilik om die kultuur
van na binne gerigtheid in gemeentes in die NGK
te deurbreek. Die voortdurende weerstand teen
missionale gerigtheid lei tot uitbranding by die
predikante.

4.1 Hierdie navorsing is gedoen deur dr Frederick
Marais en ds Ankia du Plooÿ (Eenheid vir
Innovasie en Transformasie van Kerk en
Samelewing - Ekklesia: Fakulteit Teologie, US) in
opdrag van die Netwerk vir PredikanteBegeleiding, NG Kerk in Oos-Kaapland.

5.2 Met hierdie navorsing wil die Eenheid die Netwerk ondersteun deur die situasie van die NGK
predikante se welstand te bepaal. Dit sal die
kommissie in staat stel om die behoefte aan professionele bystand en begeleiding aan predikante
meer noukeurig te kan bepaal. Verder kan die
uitkoms van die navorsing tot gevolg hê dat die
kerk sal herbesin oor die ampsbeskrywing van
predikante soos wat dit in die Kerkorde omskryf
word. Tans fokus die Kerkorde hoofsaaklik op die
ampspligte van die predikant en word daar nie
aandag gegee aan die uitoefening van die beroep
van die predikant in die spanningsveld van amp,
beroep en persoon nie. Al drie hierdie aspekte
moet verreken word wanneer oor die ampspligte
van die predikant herbesin word.

5. INLEIDEND: WAAROM DIE NAVORSING AANGEVRA IS

6. BESKRYWING VAN DIE
NAVORSING

5.1 Die Oos-Kaaplandse Netwerk vir Predikantebegeleiding het in hulle dienslewering aan
predikante van die NG Kerk 'n aantal
waarnemings gemaak waaroor hulle beter inligting
wil bekom om sodoende hulle dienste aan die
predikante te verbeter en die beleidsprosesse
rondom predikante te beïnvloed:

6.1 Eienaar van die probleem: Sinodale Netwerk vir Predikante-begeleiding van die NG Kerk
in Oos-Kaapland

WELSTAND VAN PREDIKANTE IN
OOS-KAAPLAND
4. NAVORSING: DIE WELSTAND VAN
PREDIKANTE VAN DIE SINODE VAN
OOS-KAAPLAND

6.2 Die Eenheid vir Innovasie en Transformasie is genader om navorsing te doen onder
NGK predikante van die Sinode van Oos-Kaapland om vas te stel of hierdie waarnemings korrek
is en sodoende die Sinodale netwerk vir Predikante-begeleiding te bemagtig om toepaslike aanpassings in beleid en dienslewering te maak.

5.1.1 Die Netwerk het in hulle dienslewering aan
predikante ondervind dat die werkslading van
NGK predikante baie hoog is indien hulle
werksure en verantwoordelikhede in ag geneem
word. Die Netwerk het egter nie navorsing om
hierdie aanvoeling te bevestig nie.

6.3 Navorsingsvraag: Wat is die stand van sake
t.o.v. die welstand van predikante in die NGK in
Oos-Kaapland?

5.1.2 Die Netwerk is bewus van 'n
ampsbeskouing en verwagtings in NGK
gemeentes wat sterk beïnvloed is deur die
sakesektor en nie voldoende rekening hou met
die roeping, rolle en take van die predikant as
geestelike leier nie.

6.4 Metodiek: Die Eenheid het in 2014 'n soortgelyke studie gedoen onder VGK predikante en in
2015 onder NGK predikante in die Sinode van
Wes-Kaapland. Dit stel ons dus in staat om in
hierdie verslag 'n vergelykende studie te doen
tussen die 3 navorsingsprojekte.

5.1.3 NGK predikante is goed opgeleide persone
met nagraadse kwalifikasies met gepaardgaande
middelklas lewensverwagtinge vir hulle en hulle
gesinne, maar hul pakkette kom toenemend onder
druk as gevolg van die verslegtende finansiële
situasie in gemeentes.

6.5 As navorsingsontwerp maak ons dus weer
gebruik van 'n "Survey Research". Ons het deur
middel van Survey Monkey 'n vraelys gestuur aan
al die predikante in die Oos-Kaapland. Hierdie
vraelys is min of meer dieselfde as die van die
vorige twee studies, maar met behulp van die
Netwerk vir Predikante-begeleiding van OosKaapland aangepas.

5.1.4 Daar is teologies-etiese vraagstukke in die
NG Kerk wat lidmate verwar en ontwrig wat weer
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6.6 T.o.v. die kwantitatiewe vrae bied Survey
Monkey grafieke wat die data goed weerspieël,
terwyl die Eenheid die kwalitatiewe vrae tematies
analiseer het. In hierdie verslag word beide
weergegee.

8.2 Ouderdom

6.7 Grootte van die steekproef: 122 predikante
(wat tans in gemeentes is) is uitgenooi om aan die
navorsing deel te neem. 68 predikante het die
vraelys voltooi. Dus: 55% deelname.
6.8 Etiese klaring: Die Navorsingsetiek-Komitee
van die Universiteit van Stellenbosch het aan
hierdie projek etiese klaring verleen.

7. VRAELYS

Q3: OUDERDOM

7.1 Die vraelys is ingedeel in 10 verskillende
kategorieë, naamlik: biografiese inligting,
bediening (werklading), finansies, selfsorg,
ondersteuningsisteme, gesondheid, toerusting,
verhoudings en konflik, gesinslewe en algemeen.
In die verslag gaan die data, wat met elke
kategorie ingewin is, aan julle voorgehou word.

Keuses

Let wel: Die persentasies wat genoem word in die
verslag is t.o.v. die respondente wat deelgeneem
het en nie t.o.v. al die predikante in Oos-Kaapland
nie.

Response

20 – 30

17.65%

31 – 40

8.82%

41 - 50

16.18%

51 – 60

44.12%

61-70

13.24%

8.2.1 Opmerking: die grootste % van predikante
tans, is uit die Babyboomer-generasie. Wat sou
die implikasie wees vir hulle verwagtings van hulle
beroepslewe en moontlike stressore wat dit na
vore kan bring? Die Babyboomers toon hoë
vlakke van lojaliteit aan hulle werkgewer en is
meer afhanklik van stabiliteit in die werkgewer werknemer verhouding as van die ander
generasies. Data wat uit hierdie studie na vore
kom wys daarop dat baie leraars op hierdie vlak
onstabiliteit beleef.

8. BIOGRAFIESE INLIGTING
8.1 Geslag

8.3 Jare in die bediening

Q2: GESLAG
Keuses

Response

Manlik

85.29%

Vroulik

14.71%

Q4: JARE IN DIE BEDIENING
Keuses
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Response

1-5

20.59%

6-10

4.41%
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11-20

13.24%



251-500 lidmate:

21-30

36.76%



501-1 000 lidmate: 30%

31-40

25.00%



1 001 - 2 000 lidmate:

22%



2 001+ lidmate:

10%

8.3.1 Opmerking: 61% van predikante is 21 jaar
en langer in die bediening, terwyl daar ook 'n
groot persentasie (20%) van predikante is wat
tans in hulle eerste 5 van jaar van die bediening
is. In die Sinode van Wes-Kaapland is daar slegs
6% van predikante 1-5 jaar in die bediening. Opvallend is dat die groep predikante met tussen 6
en 20 jaar se ervaring, kleiner is. Dit kom daarop
neer dat die boomer- en millennial-generasies
sowat 75% van die predikante werkskorps vorm
en die X-generasie onder verteenwoordig is. Dit
sal belangrik wees om te vra of die millennials 'n
tuiste vind in die sisteme wat tans deur die
boomer-generasie gedomineer word.

13%

8.5.1 Gevolgtrekking: 38% van respondente is
in gemeentes van 0-500 lidmate en 62%
respondente is in gemeentes van 500 en meer
lidmate

8.6 Waar woon jy?

8.4 Hoeveelste gemeente?

Q7: WAAR WOON JY?
Keuses
Stad
Groot dorp
Platteland

Response

Aantal

33.82%

23

25%

17

41.18%

28

Totaal:

68

8.7 Huwelikstaat
Q5: HOEVEELSTE GEMEENTE
Keuses

Response

1

29.41%

2

33.82%

3

22.06%

4

10.29%

MEER

4.41%

8.5 Hoeveel lidmate is in jou gemeente?
Gemeentes het gemiddeld 999.55 lidmate.
Die kleinste gemeente het 120 lidmate.
Q8: HUWELIKSTAAT

Die grootste gemeente het 4 700 lidmate.

Keuses

Ons het gemeentes verder volgens die volgende
kategorieë groepeer:


0-100 lidmate:



101-250 lidmate:

0%
25%

45

Response

Aantal

Ongetroud

11.76%

8

Getroud

83.82%

57

Geskei

2.94%

2
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Weduwee /
Wewenaar

1.47%

Totaal:

Q12: HOEVEEL URE WERK JY GEMIDDELD
PER WEEK?

1

Keuses

68

9. BEDIENING (WERKLADING)
9.1 Vol predikantepos?

Response

Aantal

40-50

30.16%

19

51-60

38.10%

24

61-70

25.40%

16

Meer

6.35%

4

Aantal

63

9.2.1 Opmerking:
Daar word verwag van predikante om 45 uur per
week te werk:
Die Bestuursgids van die NG Kerk beskryf dit as
volg: "'n Normale week van maksimum 45
werksure word veronderstel. Die werksure moet
dus so gereël word dat alle pligte van die pos
nagekom word en by die gemeente se roetine –
skiktyd of vaste werksprogram – inpas."
Q9: IS JY IN 'N VOL PREDIKANTEPOS?
Keuses

Response

Aantal

Ja

79.37

50

Nee

20.63

13

Totaal:

70% van predikante toon aan dat hulle meer as
51 uur per week werk. Dit is min of meer
dieselfde as die Wes-Kaap, terwyl predikante in
die VGK aantoon dat tot 90% 50 ure of meer per
week werk.

63

9.3 Kollegaskap
9.1.1 Opmerkings:
Terwyl 91% predikante in die NGK in WesKaapland in 'n vol predikante pos aangestel is, is
sleg 79% predikante in die VGK en 79% in die
NGK in Oos-Kaapland in 'n 100% pos aangestel.
92% (teenoor die 97% van die Wes-Kaap) van
predikante in die Oos-Kaap toon aan dat hulle
voltydse predikante is.
17% is tans in 'n termyn pos, aansienlik hoër as
die Wes-Kaap se 2.63% wat in 'n termynpos is.
Q13: HET JY 'N KOLLEGA IN DIE GEMEENTE?

9.2 Werksure per week

Keuses

Response

Aantal

Ja

47.62%

30

Nee

52.38%

33

Aantal

63

9.3.1 Opmerking: In die Oos-Kaap het omtrent
48% predikante 'n kollega in die gemeente, terwyl
72% in die Wes-Kaap in kollegaskappe is.
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9.4 Kollegas byeen

9.6 Selfbeoordeling van kollegiale
verhoudings
Baie sleg

Sleg

Goed

Baie goed

11.11%

7.94%

36.51%

44.44%

7

5

23

28

9.6.1 Opmerking: Oor die algemeen word 'n
positiewe prentjie geskets van kollegaskap, maar
dit is tog kommerwekkend dat 19% noem dat die
verhouding sleg of baie sleg is. Dit kan goed
wees om in 'n opvolg navorsing faktore te bepaal
wat kollegaskappe laat slaag.
Q14: KOM JULLE GEREELD BYMEKAAR?
Keuses

Response

Aantal

Ja

50.88%

29

Nee

49.12%

28

Aantal

9.7 Ander gemeentes bedien?

57

9.4.1 Opmerking: Terwyl 76% kollegas gereeld
bymekaar kom in die Wes-Kaap kom slegs 51% in
die Oos-Kaap op 'n gereelde basis bymekaar. Dit
beteken waarskynlik dat kollegiale verhoudings in
die ringe, in die Oos-Kaap baie belangrik is.

9.5 Aard van ontmoetings
Q14: BEDIEN JY NOG ANDER GEMEENTES?
Keuses

Response

Aantal

Ja

28.57%

18

Nee

71.43%

45

Aantal

63

9.7.1 Opmerking: 29% van predikante in die
Oos-Kaap bedien ook ander gemeentes.
In hierdie studie is hierdie vraag bygevoeg en kan
ons dit ongelukkig nie met predikante van die
Wes-Kaap vergelyk nie. 86% van predikante in
die VGK is egter konsulente in vakante
gemeentes.
Q15: AARD VAN ONTMOETINGS
Keuses

Response

Aantal

Beplanning

49.21%

31

Ondersteuning

44.44%

28

Spirituele
verdieping

36.51%

23

Sosiaal

31.75%

20

Ander?

39.68%

25

Aantal

Van die predikante wat nog ander gemeentes
bedien is:





50% 'n konsulent in 'n vakante gemeente
55% in 'n kontrakpos tussen twee of meer
gemeentes
20% 'n aflos in 'n ander gemeente en
5% brugpredikante

Hierdie ander gemeentes is hoofsaaklik NGK
(73%) en VGK (23%) en Presbiteriaans (9%).

63

Die verdeling van die werkslading tussen die hoof
gemeente en die ander gemeente is in die meeste
gevalle 90/10.

T.o.v. Ander (40%) word hoofsaaklik genoem dat
hierdie respondente nie kollegas het nie.
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(Nege respondente toon aan dat hulle verdeling
van werkslading 90/10 is, terwyl drie aantoon dat
dit 80/20 is.)

Q23: BESKRYF JOU BEPLANNING T.O.V.
BEDIENING
Keuses

9.8 Spanning en vreugde in die
bediening
Q21: Watter drie sake skep vir jou die meeste
spanning in die bediening?
1. Lidmate (geestelik onvolwasse,
onbetrokke, krities, negatief,
instandhouding)
2. Finansies (gemeente en persoonlik)
3. Verwagtinge (onrealisties, onregverdig,
onredelik)
4. Breër kerkverband (Sinodale besluite,
ondeurdagte debatte in Kerkbode,
dieselfde geslagverhoudinge)

Response

Aantal

Meestal
voorafbepaalde
plan

60.32%

38

Kan nie voorafbeplan in gemeente nie,
reageer meestal
op krisisse

3.17%

2

Beplan wel, maar
krisisse verhinder
uitvoering

28.57%

18

Beplanning
onnodig, ons volg
vasgestelde
roetine

7.94%

5

Aantal

63

9.9.1 Opmerking: Die antwoorde vertoon 'n sterk
beplande, gestruktureerde omgewing.

5. Tydsbestuur (werkslading, balans)
Nota: Ons maak die aanname dat 1 en 3 in 'n
oorsaaklike verband met mekaar staan. Hoe meer
onvolwasse die lidmate is, hoe meer onrealisties
sal die verwagtinge t.o.v. die leraar wees.

9.10 Missionale gerigtheid
Q24: Hoe missionaal gerig is julle gemeente se
bediening?

Q22: Watter drie sake skep vir jou die meeste
vreugde in die bediening?

Baie min

Min

Goed

Baie goed

1. Prediking

12.7%

38.10%

41.27%

7.94%

2. Pastoraat

8

24

26

5

3. Verskeie bedieninge in gemeente (bv.
bejaardebediening, vrouebediening,
musiekbediening, ens)

9.10.1 Opmerking: Terwyl omtrent 50%
respondente aantoon dat die bediening in hulle
gemeente missionaal gerig is, meen 30% dat
hulle bediening nog min kenmerke van
missionaliteit toon.

4. Lidmate (betrokke, positief)
5. Sien van verandering/transformasie in
mense

Tog meen 86% dat die gemeente wel 'n rol in die
gemeenskap speel.

9.9 Beplanning t.o.v. bediening
10. FINANSIES EN VERGOEDING

Q28: WORD JY OP SINODALE SKAAL
BETAAL?
Keuses

48

Response

Aantal

Ja

58.73%

37

Nee

41.27%

26
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Totaal:

11.2 Weeklikse afdag

63

10.1 Opmerkings:
Terwyl 82.89% van NGK predikante in die WesKaap op sinodale skaal vergoed word, word 66%
van VGK predikante op skaal vergoed en slegs
59% van NGK predikante in die Oos-Kaap.
Vir 49% van predikante in die Oos-Kaap (teenoor
37% van predikante in die Wes-Kaap) is hulle
finansiële posisie onseker en veroorsaak dit
spanning.
73% van die respondente wat onsekerheid en
spanning ervaar t.o.v. finansies meen dat dit
hoofsaaklik gebeur a.g.v. die gemeente se
finansies (73%).

Q32: HET JY 'N AFDAG PER WEEK?
Keuses

Die realiteit wat hier na vore kom, is dat 40% van
leraars nie op skaal betaal word nie, en daarom
nie finansieel selfversorgend sal wees nie en
ekstra inkomste sal benodig.

Response

Aantal

Ja

63.49%

40

Nee

26.51%

23

Totaal:

63

11.3 Afnaweek per kwartaal

Indien gemeentes steeds van hierdie leraars
100% dienslewering verwag sal dit spanning
veroorsaak. Dit sal loon om die legitimiteit van
tentmaker bediening te bevorder om sodoende
hierdie spanning te verlig.
Aan die een kant sal leraars gehelp moet word om
addisionele inkomstebronne te ontgin en aan die
ander kant sal gemeentes gehelp moet word om
hulle verwagtings aan te pas.

11. SELFSORG
11.1 Verlof

Q33: HET JY 'N AFNAWEEK PER KWARTAAL?
Keuses

Response

Aantal

Ja

87.30%

55

Nee

12.70%

8

Totaal:

Q31: NEEM JY GEREELD VERLOF?
Keuses

Response

Aantal

Ja

79.37

50

Nee

20.63

13

Totaal:

63

49

63
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11.4 Stiltetyd

Q36: IS DIE BEDIENING 'N RUIMTE WAARIN JY
SELF GEESTELIK KAN GROEI?
Keuses
Ja
Nee

Response

Aantal

82.54%

52

17.46

11

Aantal

63

11.6.1 Opmerking: Terwyl 92% predikante in die
Wes-Kaap meen dat die bediening 'n ruimte is
waarin hulle geestelik kan groei, meen slegs 83%
dat dit die geval in die Oos-Kaap is.

11.7 Uitbranding

Q34: HET JY STILTETYD VIR JOUSELF?
Keuses

Response

Aantal

9.52%

6

Ja, daagliks

65.08%

41

Ja, weekliks

23.81%

15

1.59%

1

Nee

Ja, maandeliks
Totaal:

63

11.4.1 Opmerking: Dit is baie bemoedigend dat
bykans 90% van predikante weekliks stiltetyd het
vir hulleself.

Q37: VOEL JY UITGEBRAND?
Keuses

11.5 Geloofsgewoontes
Q35: Watter geloofsgewoonte/s beoefen jy?

Response

Aantal

Ja

30.16%

19

Nee

69.84%

44

Aantal

1. Lectio Devina, Wandel in die Woord
2. Gebed (o.a. "examen", gebed van die
hart)
3. Afsondering en stilte
4. Lees en studie
5. Joernaal

63

11.7.1 Opmerkings:
Dit is kommerwekkend dat omtrent 30% van
predikante uitgebrand voel. (In vergelyking
hiermee voel 34% van VGK predikante en 25%
van predikante in die Wes-Kaap uitgebrand.)

11.6 Eie geestelike groei

Alhoewel 62% aantoon dat hulle selfsorg moet
toepas, het 23% hulp nodig en die ander 23% wil
die bediening verlaat.
Omtrent 16 % van predikante is verder van
mening dat hulle nie stres effektief kan hanteer
nie.
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11.8 Retraite of geloofsreis

12. ONDERSTEUNINGSISTEME
12.1 Mentorskap

Q41: WOON JY JAARLIKS 'N RETRAITE / 'N
GELOOFSREIS BY?
Keuses

Response

Aantal

Ja

65.08%

41

Nee

34.92%

22

Aantal

Q43: HET JY 'N MENTOR / BEGELEIER?
Keuses

63

11.8.1 Opmerking: 65% van predikante in die
Oos-Kaap toon aan dat hulle jaarliks 'n retraite
bywoon, teenoor die 60% van VGK predikante en
die 39% van NGK predikante in die Wes-Kaap.

Response

Aantal

Ja

34.92%

22

Nee

65.08%

41

Aantal

63

12.1.1 Opmerking: 35% respondente toon aan
dat hulle 'n mentor of begeleier het. 49%
predikante in die Wes-Kaap het aangetoon dat
hulle 'n mentor / begeleier het.

11.9 Tydsbenutting

In 'n opvolgstudie sou gekyk kon word of diegene
met 'n mentor bv. minder streservarings het, ens.

12.2 Frekwensie

Q42: IS JOU TYDSBENUTTING GOED?
Keuses

Response

Aantal

Ja

68.25%

43

Nee

31.75%

20

Aantal

63

11.9.1 Opmerking: 32% toon aan dat hulle
tydsbenutting nie goed is nie, amper dieselfde as
die Wes-Kaap se 38%. Dit blyk 'n saak te wees
wat aandag verdien in die NG Kerk.

Q44: HOE GEREELD SIEN JULLE MEKAAR?
Keuses

51

Response

Aantal

1 keer per jaar

24,14%

7

2 keer per jaar

10.34%

3

3 keer per jaar

10.34%

3
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4 keer per jaar

17.24%

5

6 keer per jaar

6.9%

2

31.03%

9

Meer
Aantal

Q46: BY WATTER VAN DIE VOLGENDE KRY JY
ONDERSTEUNING?
Keuses

29

12.3 Aspekte van ondersteuning in die
gemeente

Response

Aantal

Diensverhoudingekommissie

3.17%

2

Predikanteversorger
in gemeente

1.59%

1

Kerkraad

23.81%

15

Ring

14.29%

9

1.59%

1

55.56%

35

Sinodale taakspan
Ander
Aantal

63

T.o.v. Ander (56%) word na die volgende verwys:




Keuses

Baie
min

Min

Goed

Baie
goed

Finansieel

24.59%
15

13.11%
8

45.90%
28

16.39%
10

Geestelik

20.63%
13

31.75%
20

38.10%
24

9.52%
6

Emosioneel

25.40%
16

26.98%
17

39.68%
25

7.94%
5

Kollega
Individuele lidmate
Kleingroepe

12.5 Gesprekke oor roeping, rolle en
take

12.3.1 Opmerking: Dit blyk of respondente
finansieel die beste ondersteun word (62%) in
hulle gemeentes. Respondente is van mening dat
hulle geestelik en emosioneel min / minder
ondersteuning in gemeentes ontvang.
Q47: OOR WATTER VAN DIE VOLGENDE VIND
DAAR GEREELD GESPREK PLAAS TUSSEN
JOU EN DIE KERKRAAD / 'N BEDIENING VAN
DIE KERKRAAD?

12.4 Bronne van ondersteuning in die
gemeente

Keuses

Response

Aantal

9.52%

6

Jou rol(le)

36.51%

23

Jou take

53.97%

34

Jou roeping

Aantal

63

12.5.1 Opmerking: In gesprekke tussen
predikante en die kerkraad wys die data dat daar
meestal op take en dan ook op die rolle van die
predikant gefokus word.
Ons is van mening dat kerkrade baie meer
Godsvrae behoort te vra en meer geloofsonderskeidend te werk moet gaan. Dit blyk dat hierdie
faset ontbreek in ondersteuningsrolle. Dit stem
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ooreen met data van die Wes-Kaap.

13. GESONDHEID

12.6 Roeping

13.1 Fisieke gesondheid

Q50: IS JY FISIES GESOND?

Q48: IS JOU ROEPING NOG VIR JOU DUIDELIK
EN LEWEND?
Keuses

Keuses

Response

Aantal

Ja

84.13

53

15.87

10

Response

Aantal

Ja

85.71%

54

Nee

Nee

14.29%

9

Aantal

Aantal

63

63

13.1.1 Opmerkings:
84% respondente toon aan dat hulle fisies gesond
is, 90% meen hulle is geestelik gesond en 83%
toon aan dat hulle emosioneel gesond is.

12.7 Standplaaswisseling

91% predikante in die Wes-Kaap meen dat hulle
fisies gesond is, terwyl hulle geestelike en
emosionele gesondheid min of meer ooreenstem
met predikante van die Oos-Kaap.

13.2 Gesondheidsuitdagings

Q49: SAL JY STANDPLAASVERWISSELING
OORWEEG?
Keuses

Response

Aantal

Ja

44.44

28

Nee

55.56

35

Aantal

63
Q53: HET JY DIE AFGELOPE TYD GESONDHEID-UITDAGINGS GEHAD?

12.7.1 Opmerking: 44% van predikante in die
Oos-Kaap noem dat hulle standplaaswisseling sal
oorweeg. In die Wes-Kaap is die syfer 34%.

Keuses

Response

Aantal

Ja

33.33%

21

Nee

66.67%

42

Aantal

63

13.2.1 Opmerking: 55% van hierdie gesondheiduitdagings is chronies van aard, teenoor die Wes-
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Kaap se 27%.

13.5 Slaappatroon

14% van predikante noem dat hulle chroniese
ongesteldheid het op 'n psigosomatiese/psigiese
vlak en 12% besoek 'n sielkundige of psigiater.
20% van predikante noem dat hulle 'n chroniese
ongesteldheid het op fisies/fisiologiese vlak en
23% besoek 'n mediese praktisyn.

13.3 Fisiese oefening

Q61: HET JY 'N GOEIE SLAAPPATROON (6-8
URE SLAAP)?
Keuses

Response

Aantal

Ja

79.37%

50

Nee

20.63%

13

Aantal

63

Q59: DOEN JY GEREELD FISIESE OEFENING?
Keuses

Response

Aantal

Ja

69.84%

44

Nee

30.16%

19

Aantal

14. TOERUSTING
14.1 VBO-kursusse

63

13.4 Gebalanseerde eetplan

Q62: HOE GEREELD WOON JY VBOKURSUSSE BY?

Q60: VOLG JY 'N GEBALANSEERDE
EETPLAN?
Keuses

Keuses

Response

Aantal

Ja

66.67%

42

Nee

33.33%

21
63

Aantal

Response

Aantal

4.76%

3

1 keer per jaar

38.10%

24

2 keer per jaar

38.10%

24

Meer

19.05%

12

Nooit

Aantal

63

14.1.1 Opmerking: 95% predikante toon aan dat
hulle VBO kursusse bywoon. Omtrent 57%
(teenoor die Wes-Kaap se 28%) woon meer as 2
VBO kursusse per jaar by. Dit is duidelik dat die
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Sinode daarin geslaag het om 'n VBO kultuur in
die Oos-Kaap te vestig.

14.4 Inoefening van bekwaamhede

14.2 Verdere studie

Q63: IS JY BESIG MET VERDERE STUDIE?
Keuses

Response

Aantal

Ja

22.22%

14

Nee

77.78%

49

Aantal

63
Q66: IN WATTER VAN DIE VOLGENDE
BEKWAAMHEDE VIR DIE BEDIENING HET JY
INOEFENING NODIG?

14.3 Terugvoer oor VBO

Keuses

Q64: Watter VBO kursusse of toerusting
geleenthede wat jy die afgelope 2 jaar
bygewoon het, het jou die meeste gehelp?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fresh Expressions
Emosionele Intelligensie
Mentorskap
Kreatiewe Fasilitering
Enneagram
Leierskapontwikkeling

Q65: Watter ander opleiding/toerustingsbehoeftes het jy?
1. Pastoraat (Trauma, verfrissing van
beradingmetodes)
2. Geestelike begeleiding, versorging en
leierskap
3. Kerk-wees in vinnig veranderende tye

Response

Aantal

Afrigting en mentorskap
/ begeleiding

34.92

22

Besluitneming (insluitend probleemoplossing)

19.05

12

Effektiewe kommunikasie (insluitend konflikhantering)

34.92

22

Emosionele
volwassenheid

11.11

7

Leierskap

36.51

23

9.52

6

Geloofsonderskeiding

33.33

21

Geestelike
volwassenheid

25.40

16

Denkvermoë

20.63

13

Geen

15.87

10

Eienaarskap en
verantwoordelikheid

14.4.1 Opmerking: Die grootste groep
predikante (36.51%) meen dat hulle in leierskap
inoefening nodig het. Ook afrigting en
mentorskap / begeleiding (34.92) en Effektiewe
kommunikasie (insluitend konflikhantering)
(34.92%) is ook behoeftes. Uit bg. blyk dit dat
daar kursusse nodig is wat fokus op vaardighede
en implementering.
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15. VERHOUDINGS EN KONFLIK

15.3 Eie rol in konflik

15.1 Konflik in gemeente

Q69: WAS JY 'N PARTY IN DIE KONFLIK?
Keuses
Q67: WAS DAAR OOR DIE AFGELOPE TWEE
JAAR KONFLIK IN JOU GEMEENTE?
Keuses

Response

Aantal

Ja

53.97

34

Nee

46.03

29

Aantal

Response

Aantal

Ja

33.33

19

Nee

66.67

38

Aantal

57

15.4 Konflikbeslegting

63

15.2 Fokus van die konflik

Q70: WIE HET DIE KONFLIK BESLEG?
Keuses

Q68: WAT WAS DIE FOKUS VAN DIE KONFLIK?
Keuses

Response

Aantal

Finansies

23.81

10

Kerkraad

23.81

10

Predikant (ekself)

14.29

8

Predikant (kollega)

19.05

8

Ander

64.29

27

Aantal




Aantal

Self

24.39%

10

Kerkraad

29.27%

12

Ring (konsulent)

12.20%

5

Sinodale fasilitering

7.32%

3

Mediasiespan

2.44%

1

Onopgelos

24.39%

10

Ander

29.27%

12

Aantal

41

Tov Ander (29%) is word genoem:




42

T.o.v. Ander (64%) word genoem:


Response

Sinodale besluite (Artikel 1, selfdegeslagverhoudinge)
Rigting van gemeente (bedieningsmodel)
Vorige leraar
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Brugleraar
Leierspan
Fasiliteerder van buite
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15.5 Eie hantering van konflik

Q73: BIED DIE GEMEENTE AAN JULLE AS
GESIN 'N VEILIGE RUIMTE?

Q69: Hoe hanteer jy konflik?

Keuses

Baie sleg

Sleg

Goed

Baie goed

7.94%

20.63%

57.14%

14.29%

5

13

36

9

Response

Aantal

Ja

74.50%

47

Nee

11.11%

7

14.29%

9

NVT
Aantal

15.5.1 Opmerking: 29% van predikante toon aan
dat hulle konflik sleg of baie sleg hanteer. Dit
word bevestig deur die vraag of jy behoefte het
aan konflikhanteringsopleiding.

63

16.2 Gesinstyd

15.6 Opleiding in konflikhantering

Q74: MAAK JY DOELBEWUS TYD OM SAAM
MET JOU GESIN TE SPANDEER?
Keuses
Q72: HET JY BEHOEFTE AAN KONFLIKHANTERINGSOPLEIDING?
Keuses

Response

Aantal

77.78%

49

Nee

7.94%

5

NVT

14.29%

9

Ja

Response

Aantal

Ja

49.21%

31

Nee

50.79%

32

Aantal

Aantal

63

63

16.2.1 Opmerking: Omtrent 78% van predikante
meen dat hulle doelbewus tyd maak om saam met
hulle gesin te spandeer. Dit klop egter nie met die
ure wat hulle per week werk, die feit dat baie
meen hulle tydsbenutting is nie goed nie en dan
dat eggenote en kinders van predikante se
meeste spanning in die bediening rondom tyd
saam is. Dit mag wees dat daar hier 'n gaping is
tussen 'n wens en die praktyk.

16. GESINSLEWE
16.1 Gemeente as veilige ruimte

16.3 Spanning by huweliksmaat
Q75: Wat in die bediening veroorsaak die
meeste spanning by jou huweliksmaat?
1. Werkslading (lang en vreemde ure, saans
weg van huis, nie beskikbaar, afwesig)
2. Verwagtinge (van gemeente t.o.v.
dominee en t.o.v. huweliksmaat, spesifiek
vrou)
3. Finansies (werklas vs vergoeding)
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'n week verlof op 'n slag te kan neem nie, want
daar is net niemand wat kan waarneem nie.

16.4 Spanning by kinders
Q76: Wat in die bediening veroorsaak die
meeste spanning by jou kinders?

17.4 Leraars word ook in onseker posisies
geplaas deur kontrakposte, en in baie gevalle
verarm die dominee omdat 'n "hongerloon" salaris
betaal word, maar daar word 200% toewyding en
werksure verwag-asof dit 'n voltydse, permanente
pos is met langtermyn sekerhede. Baie van ons
is nie seker of jy oor 6 maande 'n salaris gaan hê
nie.

1. Werkslading (afwesig, kry nie aandag nie,
nie saans tuis)
2. Verwagtinge van gemeente
3. Seer en kommer van ouer wat dominee is
(bv. finansies of wanneer te na gekom
word).

17.5 Ek voel baie maal geweldig eensaam in my
gemeente; ek kan nie met enige iemand in my
gemeente werklik my diepste gevoelens deel nie.
My kollegas in ons ring beteken vir my egter baie
om net weer te besef ek stry nie die stryd alleen
nie ..., dis egter steeds eensaam as vroulike
predikant wat ook ma, eggenoot is. Ek sou baie
graag meer begrip wou sien by ons gemeentes
oor die rol van 'n vroulike predikant in die
bediening. Predikant-wees op die platteland is
onsettend alleen en spanningsvol. In 'n klein
dorpie is jy permanent onder die vergrootglas en
ander se kritiek. Om ware vriende te hê binne die
gemeenskap/ gemeente is byna onmoontlik.

16.5 Huwelik
Q75: Versorg jy jou huwelik?
Baie sleg

Sleg

Goed

Baie goed

0%

9.80%

64.71%

25.49

0

5

33

13

16.6 Gesinslewe
Q76: Beoordeel jou gesinslewe
Baie sleg

Sleg

Goed

Baie goed

0%

5.88%

58.82%

35.29%

0

3

30

18

17.6 Die eerste 7 jaar van die bediening was
eintlik vreugdevol en relatief gelukkig, met
kleinerige haakplekke. Die konflik het dramaties
toegeneem met die Sinode se besluit oor
selfdegeslagverhoudings. Dit word onophoudelik
aangevuur deur leiersfigure wat nou in 'n
persoonlike teistering van my en my gesin
uitgeloop het. Ek hanteer dit sleg. Ek is nie 'n
konflik mens nie. Ek probeer normaalweg gelukkig
lewe.

16.6.1 Opmerking: Terwyl 94% van
predikante meen dat hulle gesinslewe goed
of baie goed is, is daar tog 26% wat sê dat
daar iets is in hulle gesinslewe wat spanning
veroorsaak.

17.7 Die kerk is die plek waar liefde, vergifnis en
heling behoort plaas te vind, maar dit is die plek
waar ek persoonlik, en my vrou, die heel seerste
gemaak is deur ander gelowiges. Terselfdertyd
moet ek sê daar is binne die gemeente
wonderlike, liefdevolle mense wat ons as mense
aanvaar net soos ons is.

17. ALGEMEEN
Q78: Enige-iets anders wat jy met ons wil
deel?
Die volgende opmerking word deur respondente
gemaak:

17.8 Ek's bang vir aftrede en finansiële oorlewing!

17.1 Is laas in 1992 volgens sinodale skaal
betaal.

17.9 Ek dink dit kos vandag by wyse van spreke
'n man op 'n perd om predikant te wees!

17.2 Ek is op die oomblik die enigste voltydse
predikant in die ring. Ons is sewe gemeentes in
ring waarvan drie vakant is, twee deel 'n predikant
wie se kontrak in Augustus om is en nog een met
'n kontrak pos wat in Januarie om is. En dan
ekself.

17.10 Die samewerking en ondersteuning tussen
ons twee leraarspare is van onskatbare waarde
vir my.
17.11 Op die platteland is daar geen
ondersteuning vir predikante op deurlopende
basis nie. Ons word baie blootgestel en alleen
gelos om die moeilike besluite van (veral)
Algemene sinodale vlak te hanteer, en dan word
ons die teikens van die gemeentes se

17.3 As leraars is daar bitter min hulp en
ondersteuning wat selfsorg en ook verlof
aanbetref - daar is min tot geen hulp vir 'n alleen
dominee om 'n af naweek te kan neem of meer as
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ongelukkigheid en woede en wantroue, soveel so
dat ons as leuenaars uitgekryt is.

18. SLOT OPMERKINGS:
18.1 Ons het aan die begin van die studie 'n paar
waarnemings genoem wat die Netwerk vir
Predikante-begeleiding in hulle dienslewering aan
predikante gemaak het. In hierdie navorsing kon
die volgende deur die data bevestig word:

17.12 Die doel van die begeleidingsnetwerk is
onduidelik.. Het dit 'n doel buite die groepie
leraars wat daarby betrokke is, ondersteun dit
werklik enige ander leraar wat nie deel van die
groepie is nie? Die begeleidingsnetwerk is ook
nie verteenwoordigend van alle predikante nie,
siende dat daar nie 'n vrou en / of jonger leraar
deel gemaak is van die groep nie.

18.2 Die werkslading van NGK predikante is baie
hoog indien hulle werksure en verantwoordelikhede in ag geneem word. Daar word van predikante verwag om 45 ure per week te werk, maar
70% werk meer as 51 ure per week. 52%
predikante is in een-man/-vrou gemeentes en
29% bedien meer as een gemeente. 30% van
predikante noem dat hulle uitgebrand voel,
waarvan 23% die bediening wil verlaat.

17.13 Leraars op die platteland word dikwels nie
as kandidate gesien vir byvoorbeeld die SK
dagbestuur of ander werksaamhede van die
sinode nie, omdat ons nie in PE is nie.
17.14 VBO's wat hoofsaaklik in PE aangebied
word maak dit duur en moeilik om hierdie
verpligting wat op ons afgedwing word, na te kom.
Reis en verblyfkoste bo-en-behalwe die
kursusfooie maak dit regtig moeilik. Omdat daar
met ringsprojekte nooit toegestaan word waarvoor
aansoek gedoen is nie, kompliseer dit die
omstandighede vir dominees wat klein en
onvoldoende salarisse ontvang.

18.2.1 32% van predikante sê dat hulle
tydsbenutting nie goed is nie en dat hulle hulp
daarmee nodig het. Tesame hiermee blyk dit dat
predikante ook nie genoegsame selfsorg toepas
nie. Slegs 79% neem gereeld verlof en 62% het
'n afdag per week. Daar is ook 'n beduidende
groep wat alleen voel en nie ondersteuning van
o.a. mentors beleef nie.

17.15 Meer geloofskennis en gemeentebestuur
werkswinkels kan dalk goed wees. Ek sukkel om
mense se gawes goed aan te wend. Ook,
loopbaanbeplanning kan 'n interessante
gespreksonderwerp wees.

18.3 Dit blyk dat dit wel so is dat die
ampsbeskouing en verwagtings in NGK
gemeentes sterk beïnvloed word deur die
sakesektor en nie voldoende rekening hou met
die roeping, rolle en take van die predikant as
geestelike leier nie. Predikante ervaar dat daar in
gemeentes baie meer gefokus word op take en
rolle, as op roeping.

17.16 Ek is bewus daarvan dat my volgende
opmerking my eie mening is en waarskynlik 'n
klein bietjie uit plek, maar ek noem dit omdat ek
glo dit dat dit iets is wat kon bydra tot die peiling
van my welstand. Ek noem dit ook nie omdat ek
moedswillig is of ontsteld is nie. Bloot as
opbouende kritiek. Ek het ook geen dieper kennis
van die oogmerk van die studie nie en daarom
mag dit dalk irrelevant wees vir die studie.
Nietemin. As 'n enkellopende predikant, voel ek
daar kon ook in die laaste vrae ruimte gemaak
word vir ons stem rondom die kwessies. Alhoewel
ek/ons (enkellopendes) nie gesinne het nie. Kan
ons ook antwoord oor: of die gemeente vir ons 'n
veilige ruimte is, of daar genoegsame tyd aan
selfsorg spandeer word, en of ons mense
verhoudings in die gemeente en teenoor ons eie
geliefdes beïnvloed word deur ons bediening.

18.3.1 Een predikant skryf: "Dit voel soms asof
lidmate/kerkraad die bediening baie
taakgeoriënteerd maak. Dit gaan nie oor jou
roeping en gawes nie... solank die gemeente net
waarde vir hulle geld kry." Beide predikante, hulle
lewensmaats en ook hulle kinders beleef in hulle
persoonlike lewe spanning t.o.v. hierdie
verwagtinge. Dit is baie belangrik vir die
geestelike en spirituele ontwikkeling van
predikante dat daar ook dieper geestelike
gesprekke sal plaasvind rondom roeping en
geloofsgewoontes.
18.4 Die NG Kerk se predikante is goed opgeleide persone met nagraadse kwalifikasies met
gepaardgaande middelklas lewensverwagtinge vir
hulle en hulle gesinne, maar hul pakkette kom
toenemend onder druk as gevolg van die
verslegtende finansiële situasie in gemeentes. Dit
blyk by uitstek waar te wees van predikante in die
Oos-Kaap. Slegs 79% van predikante is tans in 'n
vol predikante pos, terwyl net 59% aantoon dat
hulle op Sinodale skaal vergoed word. Een
predikant skryf: "Is laas in 1992 volgens sinodale

17.17 Dit is sleg dat my kinders en kleinkinders
so ver is. In die Platteland bly jy 'n inkommer /
amptenaar.
17.18 Dit voel soms asof lidmate/kerkrade die
bediening baie taakgeoriënteerd maak - dit gaan
nie meer oor jou roeping en gawes nie. En ons
voel afgeskeep en niemand gee om nie - solank
die gemeente net waarde vir hulle geld kry.
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skaal betaal." Vir 49% van predikante is hulle
finansiële posisie onseker en veroorsaak dit
spanning – hierdie onsekerheid en spanning is
meestal a.g.v. die gemeente se finansiële
toestand. Iemand skryf: "Ek is bang vir aftrede en
finansiële oorlewing!" en 'n ander: "Leraars word
in onseker posisies geplaas deur kontrakposte en
in baie gevalle verarm die dominee omdat 'n
'hongerloon' salaris betaal word, maar daar word
200% toewyding en werksure verwag...."

GENERASIE-TEORIE
19.1 In die verslag oor die welstand van OosKaaplandse predikante word verwys na die feit
dat die generasie van Baby Boomers en Millenials
mekaar moet vind, aangesien daar so 'n hoë
voorkoms van hulle in ons Sinode is.
19.2 Generasieteorie werk met die
veronderstelling dat belangrike gebeure in 'n
geslag se grootwordjare 'n deurslaggewende
invloed op hulle mens-wees het.

18.5 Die diepgaande transformasie van ons
samelewing is meer as net demografiese skuiwe
en het ook 'n impak op die waardes en
lewensbeskouinge van die gemeenskap in
individue. Dit veroorsaak dat daar teologies-etiese
vraagstukke in die NG Kerk is wat lidmate verwar
en ontwrig wat weer emosionele druk plaas op die
predikante as die geestelike leiers in die
gemeente.

19.3 Baby Boomers is ongeveer tussen 1946 en
die vroeë 1960's gebore. Na hulle volg Generasie
X, laat 1960's tot 1989, met die Millenials sedert
1990.
19.4 Daar is ook 'n beduidende groep Generasie
X'ers in ons sinode.
19.5 Die breë verskil tussen die Baby Boomers
en die Millenials kan as volg getabuleer word:

18.5.1 In die data word telkens genoem dat
Algemeen-Sinodale besluite die afgelope tyd baie
spanning vir leraars intern en ook ekstern
veroorsaak. 'n Predikant beskryf dit as volg: "Die
konflik het dramaties toegeneem met die
Algemene Sinode se besluit oor
selfdegeslagverhoudings. Dit word onophoudelik
aangevuur deur leiersfigure wat nou in 'n
persoonlike teistering van my en my gesin
uitgeloop het. Ek hanteer dit sleg..."
18.5.2 Daar moet aanvaar word dat die
transformasie in ons samelewing onafwendbaar
druk plaas op bestaande waardesisteme en nie
ontkom sal kan word nie. In kort die lewe word
meer kompleks. Leraars se teologiese-,
hermeneutiese- en fasiliteringsvermoë om
gesprekke oor hierdie aangeleenthede te voer
word nou al hoe belangriker.
18.6 Predikante vind dit moeilik om die kultuur
van na binne gerigtheid in gemeentes in die NGK
te deurbreek. 50% van predikante in die NGK in
Oos-Kaapland meen dat hulle gemeentes
missionaal gerig is. Oor die 80% van predikante
is egter van mening dat hulle gemeentes 'n rol
speel in die gemeenskap. Die verskillende
sieninge van kerk-wees veroorsaak tog 'n mate
van spanning en frustrasie by predikante. Hierdie
data toon 'n ekklesiologiese transformasie wat
begin om grond te vat in gemeentes. Helderheid
oor wat 'n missionale ekklesiologie is, en veral
hoe gemeentes in die praktyk gehelp kan word
om daarin te groei, sal belangrik wees.

Baby Boomers

Millenials

Vra na resultate

Vra na verhoudings

Vermy of vlug van enige
vorm van vermaning of
dissiplinering deur die
kerk

Aanvaar vermaning en
korreksie, en verwerf
daardeur 'n hegter
verhouding met die kerk

Daag op vir lesings en
programme

Daag op vir mentorskap

Sal retraites bywoon

Sal retraites bywoon

Wil hê kerkleiers moet
relevant, kompetent en
effektief wees

Wil 'n geestelike vader of
moeder hê

Stel 'n hoë premie op
kerklike aktiwiteite en
bywoning

Een uit vier kom weekliks
in die kerk
Twee-derdes woon nooit
eredienste by nie
Erediensbywoning nie 'n
teken van getrouheid nie
Dring aan om te weet wat
die doel met elke aktiwiteit
is.

Verkies homogene groepe

Verkies heterogene
groepe

Gemaklik met eenselwigheid in groepe

Diversiteit is 'n belangrike
norm in groepe

Volg leiers wat die posisie
het

Volg leiers wat transformerend lei

Werk met plig en
verantwoordelikheid in die
gemeente

Heg waarde aan gemeentes waar elke persoon bemagtig word om
individuele gawes te benut
Word aangetrek deur 'n
groot visie
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19.6 Dit kan waardevol wee om in gemeentes
gesprek oor generasieteorie te voer. 'n Goeie,
volledige opsomming kan hier gevind word:
http://ngkok.co.za/sinode2016/introgenerations.pdf

2016).

20.12 Bruto inkomste in Ringsverband
20.12.1 Bruto inkomste word in miljoene
getabuleer. Die saamgestelde inflasiekoers is
57.15%. In die volgende analise word al die
gemeentes in berekening gebring. Aangesien 2
van die 106 gemeentes nog nie in 2006 bestaan
het nie (Sondagsriviermond en Waypoint) word
104 gemeentes in die analise gebruik.

19.7 Hierdie video is ook die moeite werd om in
groepe saam te kyk:
http://ngkok.co.za/sinode2016/old-new-ork.avi

GEMEENTES

Tabel 1: Groei in bruto inkomste in ringsverband, voor en na inflasie

20.1 DIE STAND VAN GEMEENTELIKE
FINANSIES

Ring

2005-6

2014-15

% Groei

Na Infl

Albanie

4.64

9.29

100.1

42.95

20.11 Inleiding

Algoa

6.78

11.10

63.73

6.58

20.11.1 In hierdie verslag word die bruto
inkomste van gemeentes oor twee finansiële jare,
nege jaar uitmekaar, vergelyk om vas te stel
watter patrone daaruit onderskei kan word. Die
twee periodes onder bespreking is die finansiële
jare van 2005-6 en 2014-15.

Burgersd.

3.10

5.64

81.97

24.82

Cradock

4.57

6.70

46.57

-10.58

Dordrecht

2.06

3.62

75.71

18.56

Gr-Reinet

3.89

6.56

68.74

11.59

Humansd.

11.66

19.35

65.95

8.8

Oos-L

6.37

8.73

36.96

-20.9

PE

7.15

10.73

50.17

-6.98

PE-Wes

5.91

10.24

73.41

16.26

Q'town

2.80

3.51

25.51

-31.64

Sondags

5.57

8.89

59.63

2.48

Uitenhage

4.80

6.97

45.09

-12.06

69.34

111.41

60.66

3.51

20.11.2 Die navorsingsdoel is om
20.11.2.1 vas te stel of gemeentes oor die
algemeen finansieel agteruit- of vooruitgaan. 'n
Tendens word beskryf.
20.11.2.2 die omvang van hierdie beweging of
tendens in terme van ringsverband en geografiese
tipologie (klein platteland, groot platteland,
voorstedelik en middestad) te beskryf.

TOTAAL

20.11.2.3 die omvang van die beweging te
kategoriseer

20.12.2 Vyf van die 104 gemeentes het reeds
voor inflasie 'n negatiewe groei getoon. Dit is
vanweë uiteenlopende omstandighede, maar
duidelik teen die tendens van die groter groep.
Indien hierdie vyf gemeentes weggelaat word, het
die oorblywende 99 gemeentes se inkomste voor
inflasie met 64.5% gegroei en ná inflasie met
7.35%.

20.11.2.4 die effek van inflasie in ag te neem.

20.11.3 Begripsverklaring:
20.11.3.1 Die begrip bruto inkomste is die totale
inkomste van die gemeente, en sluit
vanselfsprekend enige moontlike tekort op
uitgawe bo inkomste uit. Alle inkomste word
verreken.

20.13 Bruto inkomste volgens
gemeente-tipe

20.11.3.2 Inflasie word vir hierdie vergelyking
gedefinieer as kerninflasie oor die periode tussen
2005-6 en 2014-15. Trading Economics bereken
kerninflasie oor die periode 2009 tot 2016 as
gemiddeld 5.15% per jaar. Wanneer hierdie syfer
oor nege jaar geprojekteer word, het inflasie
tussen die twee periodes 'n effek van 57.15%
gehad. Prakties gesproke het jy dus in begin 2015
R157.15 nodig gehad om dieselfde te koop as wat
aan die begin van 2009 R100 gekos het.
(vgl. http://www.tradingeconomics.com/southafrica/core-inflation-rate, afgelaai op 12 Augustus

20.13.1 Gemeentes kan ook volgens geografiese
kategorieë ingedeel word. Ons gebruik die
volgende kriteria:
Groot platteland (GP): Dit is dorpe met meer as
een NG gemeente, of een gemeente met meer as
een predikantspos. Daar is 13 gemeentes in die
groep.
Klein-platteland (KP): Dit is dorpe met net een
NG gemeente en net een predikantspos. Daar is
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Tabel 4: Aantal lidmate en bruto inkomste per
predikantspos

47 gemeentes in die groep. Die groep sluit sewe
gemeentes wat permanent vakant is in. Dit
beteken die gemeentes het nie 'n formele
ooreenkoms vir predikantsbediening nie.
Midde-stad (MS): Gemeentes in die middestad.
Vyf gemeentes van PE en een van Uitenhage val
in hierdie kategorie. Daar is dus ses gemeentes in
die groep.
Voorstad (VS): Gemeentes primêr in voorstede.
Al die gemeentes van Oos-Londen, Despatch en
Uitenhage (behalwe die moedergemeente) val
ook in hierdie kategorie. Die groep bestaan uit 38
gemeentes.
20.13.2 Bruto inkomste word weer in miljoene
aangetoon, en 104 gemeentes is vir die analise
gebruik.

2005-6

2014-15

% Groei

Na Infl

Grootplatteland

15.77

25.96

64.67

7.52

Kleinplatteland

18.82

32.38

72.02

14.87

Middestad

2.56

3.07

19.73

-37.42

Voorstad

32.18

49.98

55.31

-1.84

TOTAAL

69.34

111.41

60.66

3.51

Leraars

Inkomste
R / bely

Grootplatteland

12 246

2 595

26

R2 120

Kleinplatteland

9 739

1 955

38

R3 361

Middestad

1 550

181

6

R1 981

Voorstad

28 242

6 564

52

R1 769

TOTAAL

51 782

11 295

122

R2 158

R998 818

Kleinplatteland

308

R861 626

Middestad

289

R511 879

Voorstad

669

R961 226

GEM.

517

R916 116

20.13.4.3 Die finansiële eienaarskap van lidmate
is duidelik ook baie hoër in die platteland
vergeleke met die stad.
20.13.4.4 Oos-Kaapland is finansieel gesproke
net mooi 50-50 verdeel tussen plattelandse en
stedelike gemeentes. In 2014-15 was die bruto
inkomste van plattelandse gemeentes meer as 58
miljoen, en die van stedelike gemeentes 53
miljoen.

Tabel 3: Aantal lidmate en predikantsposte
per geografiese gemeente-tipe (2014-15)
Doop

571

20.13.4.2 Die Klein-plattelandse en
middestadsgemeentes dra meer poste per miljoen
rand van inkomste – in die geval van die
middestad twee poste per miljoen rand. Dit
verklaar waarom die finansiële druk in hierdie
twee kategorieë as hoër ervaar word.

20.13.3.1 In die volgende tabel word alle tipes
predikantsposte (onbepaalde en bepaalde termyn,
asook tentmakers) onder aantal leraars gelys.

Bely

Grootplatteland

20.13.4.1 In die Groot-plattelandse en
voorstedelike gemeentes is daar ongeveer een
predikantspos vir elke miljoen rand in
gemeentelike inkomste.

20.13.3 Aantal lidmate en predikanteposte

Tipe

Bruto inkomste
per predikant

20.13.4 Opmerkings:

Tabel 2: Groei in bruto inkomste volgens
geografiese gemeente-tipe, voor en na inflasie
Tipe

Belydend en doop
per predikant

Tipe

20.13.4.5 Plattelandse gemeentes vaar die beste
wat groei in inkomste betref. Beide die groot- en
klein-plattelandse gemeentes kon inflasie
beduidend troef.
20.13.4.6 Middestadsgemeentes trek swaar. In
Anchor of Hope se geval het 'n aanpassing in
bedieningsmodel (fokus op immigrante en
inwoners van die middestad) tot 'n sterk daling in
inkomste vir die gemeente gelei, wat hanteer word
deur die leraar 'n tentmakerbediening as deel van
die gemeente se bediening te laat bedryf.
20.13.4.7 Voorstedelike gemeentes is finansieel
ook onder druk.

20.14 Permanent vakant
20.14.1 Wat gebeur met 'n gemeente sodra dit
permanent vakant raak en die predikantspos nie
weer deur 'n permanente reëling "gevul" word

62

A5: Navorsing
deur 'n bedieningsooreenkoms met ander
gemeentes nie?

20.16 Verspreiding van finansiële
groei volgens gemeente-tipes

20.14.2 Daar is tans sewe gemeentes in hierdie
kategorie, een minder as in 2006.

Groei oor
9 jaar

20.14.3 Wanneer hierdie sewe gemeentes se
finansies oor die twee tydperke vergelyk word,
was die groei in inkomste voor inflasie 11.27%. Dit
terwyl die inkomste van die groep waartoe hulle
behoort, die klein-plattelandse gemeentes,
gemiddeld met 72% gegroei het.
20.14.4 Opmerking: Dit is wesenlik noodsaaklik
dat ringe alle gemeentes begelei om permanente
bedieningsreëlings te tref.

Groot
Plat.

Klein
Plat.

Middestad

Voorstad

Minus

1

4

1

0 – 25%

2

6

2

11

25 – 57%

4

6

3

12

57 – 100%

4

21

13

100 –
150%

1

6

1

150%+

1

3

2

10.5 Verspreiding van groei in
gemeentes

20.16.1 Gevolgtrekkings:

20.15.1 Ons kan ook vra hoeveel gemeentes,
met watter persentasie, groei in inkomste beleef
het. In die volgende tabel word 57% as afsnypunt
gebruik, omdat dit die saamgestelde inflasiekoers
oor die periode van 9 jaar verteenwoordig.

20.16.1.1 Inflasie is geklop deur 6 groot
plattelandse gemeente, 30 klein plattelandse
gemeentes en 16 voorstedelike gemeentes. Die
totaal is net mooi 50% van die totale aantal
gemeentes

Groei oor 9
jaar

20.16.1.2 Ses gemeentes het 'n daling in
inkomste oor die afgelope jare beleef.

Aantal
gemeentes

% van
gemeentes

Minus

6

6%

0 – 25%

21

20.19%

25 – 57%

25

24.04%

20.16.1.2 Ses groot plattelandse, 12 klein
plattelandse, 5 middestads- en 13 voorstedelike
gemeentes het 'n groei in inkomste beleef, maar
die waarde daarvan is deur inflasie teëgewerk. Dit
is 'n totaal van 46 gemeentes.

57 – 100%

38

36.54%

20.17 Ouderdom van gemeentes

100 – 150%

8

7.69%

150%+

6

5.77%

20.17.1 Die oudste gemeente in Oos-Kaapland is
Graaff-Reinet, wat in 1792 gestig is. Daarna volg
Uitenhage (1817), Cradock (1818), Somerset-Oos
(1825), Colesberg (1826), Glen Lynden (1829),
Albanie (1831), Burgersdorp (1846), Humansdorp
(1849), Aliwal-Noord (1852), en Queenstown
(1853). Vandag is 43 van die 106 gemeentes 100
jaar en ouer.

20.5.2 'n Grafiese voorstelling van die data

Inkomstegroei oor
9 jaar

20.17.2 In hierdie opsomming is die ouderdom
van gemeentes in groepe gekategoriseer, met die
gemiddelde ouderdom van elke groep aangedui:

250.00
200.00
150.00
100.00

Kategorie

Aantal
gemeentes

Gemiddelde
ouderdom

4

4

25 – 50 jaar

20

40

0.00

50 – 75 jaar

30

63

75 – 150 jaar

32

111

150 en ouer

20

172

Groep

106

92

-50.00

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103

0 – 25 jaar

50.00

20.5.3 Die laagste waarde beloop -31% en die
hoogste waarde 227%.
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20.17.3 Wanneer ouderdom met gemeente-tipe
in verband gebring word, word 'n belangrike
prentjie duidelik:
Gemeentetipe

Aantal
gemeentes

Gemiddelde
ouderdom

Grootplatteland

13

129

Kleinplatteland

48

112

Middestad

6

104

Voorstad

38

54

Vars
uitdrukking

1

1

106

92

Totaal

Ouderdom van Gemeentes
Uitenhage
Glen Lynden
Aliwal-Noord
Aberdeen
Lady Grey
Steynsburg
Molteno
Adelaide
Oos-Londen
Joubertina
Rietbron
Anchor of Hope
Loerie
Noupoort
Kensington
Fort Beaufort
Misgund
Algoapark
Gamtoosvallei-Oos
Patmos
Despatch-Eendrag
Jeffreysbaai
PE-Hoogland
Despatch-Noord
PE-Heideveld
PE-Sherwood
Clearview

20.17.4 Gevolgtrekkings:
20.17.4.1 Die groter plattelandse sentra het
eerste NG Gemeentes gekry, soos Graaff-Reinet,
Uitenhage, Cradock, Somerset-Oos en verder.
Daarom is hierdie gemeentes die oudste.
20.17.4.2 Die plattelandse wortels van die NG
Kerk blyk duidelik uit die hoë ouderdom van die
plattelandse gemeentes.

0

20.17.4.3 Afrikaners het eers in die 20ste eeu na
die twee Oos-Kaapse stede, Oos-Londen en Port
Elizabeth migreer. Daarom is voorstedelike
gemeentes die jongste kategorie.

50

100

150

200

250

20.17.3 Gevolgtrekkings:
20.17.3.1 In die afgelope 25 jaar is net 4 nuwe
gemeentes tot ons sinode gevoeg, waarvan een
bloot 'n samesmelting van twee gemeentes is
(Middelburg-Karoo), een 'n bestaande gemeente
wat tot die verband toegetree het (Clearview), en
een nuwe stigting: Waypoint Community Church.

20.17.4.4 Die planting van gemeentes in die
stede het 'n landelike bedieningsmodel ('n
pastorale model) nagevolg. Dit is dominee,
kerkgebou, pastorie en pastorale bediening. Die
feit dat finansiële groei in voorstedelike
gemeentes onder groter druk is, toon aan dat
hierdie model minder geskik vir die voorstad as
die platteland is.

20.17.3.2 Ons kernprentjie van 'n gemeente is
iets wat 'n kerkgebou, pastorie, 'n groot aantal
ander bates, en 'n predikant het. Dit beteken dat
ons in 'n nuwe missionale era swaar institusionele
bagasie dra wat ons energie en tyd in beslag
neem. Veral in die voorstede werk hierdie model
nie goed nie. Op die platteland is dit onder druk
weens die afname van lidmaattalle.

20.17.3 Die ouderdom van gemeentes kan
grafies as volg voorgestel word (hoewel slegs
enkele gemeentes op die vertikale as gelys word,
is almal se data verteenwoordig):

20.17.3.3 Die vraag is wat ons moet agterlaat en
waar ons ons model konseptueel moet aanpas.
Kerkplanting het noodsaaklik geword.

21. LIDMAATGETALLE
21.1 Navorsingsvraag
21.1.1 In hierdie afdeling word die belydende en
dooplidmaattalle van die jaar 2006 met 2016
vergelyk. Die basis van vergelyking is die getalle
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21.2.2.1 Die daling van dooplidmate hou direk
met die aanwaskoers van die bevolking verband.
Daar is ook 'n netto emigrasie van mense uit die
Oos-Kaap na veral Gauteng, maar ook die WesKaap.

wat gemeentes self rapporteer wanneer die
Kerkjaarboek saamgestel word.
21.1.2 Die navorsingsvraag is dus wat oor die
afgelope dekade met lidmaattalle in OosKaapland gebeur het.

21.2.2.2 Gemeentes rapporteer dat daar
jongmense in hul gemeenskappe is wat nie meer
vanselfsprekend kerklik inskakel nie. Die kerk
moet na hierdie jongmense uitreik en 'n klimaat
skep waarin hulle deel van die gemeente kan
word. Dit sal die regte aanpassing verg.

21.2 Daling in belydende en dooplidmate in ringsverband
21.2.1 Die daling in belydende en dooplidmaattalle oor die afgelope dekade kan as volg getabuleer word:

21.2.2.3 Die verlies aan belydende lidmate en die
inkomste van gemeentes korreleer nie reglynig
nie. Terwyl lidmate beduidend verminder het, het
finansies gestyg. Een van die redes hiervoor kan
die "skoonmaak" van lidmaatregisters sedert die
koms van rekenaarprogrammatuur wees. In so 'n
geval sal die daling oor 'n groter tydperk verloop
het, ook omdat ons van ou gemeentes praat.
Waarskynlik was daar vir dekades lidmate in
gemeentes wat in die laaste paar jaar verwyder is.
Dit kan verklaar waarom lidmaattalle skerp daal
terwyl inkomste steeds styg.

Tabel 5 : Daling van belydende en dooplidmate
volgens ringsverband:
Ring

Getalle 2016

Daling vanaf 2006

Dooplid

Bel.lid

Dooplid

Bel.lid

742

3,409

-38.7%

-15%

1,498

6,020

-16.9%

-17.1%

Burgers

647

2,544

-36.6%

-23.3%

Cradock

779

2,754

-47.6%

-18.9%

Dordrecht

244

865

-46.1%

-17.3%

Graaff-R

594

2,567

-31.65%

-14.8%

Humans

1,221

7,462

-32.95%

-3.7%

Oos-L

841

3,628

-41.6%

-22.4%

PE

937

4,478

-39.4%

-26.2%

PE-Wes

1,284

6,483

-44.7%

-13.9%

Queens

233

1,026

-58.6%

-39.6%

Sondags

1,276

5,680

-34.5%

-19.1%

Uitenh

1,155

5,052

-37.9%

-16.2%

11,451

51,968

-37.6%

-17.3%

Albanie
Algoa

TOTAAL

21.2.2.4 Die missionale toekoms van die kerk
beteken dat gemeentes nie maar kan sit en wag
vir lidmate om uit hulle eie op te daag nie. Die
gemeente sal biddend moet onderskei na wie die
Here haar stuur, daardie mense opsoek, leer by
hulle, en hulle by gemeenskap insluit. Dit sal
beteken dat gemeentes ook moet verander om
ruimtes vir insluiting in diens van die Here te word.

GROTER PRENTJIE OOR FINANSIËLE BRONNE IN GEMEENTES
22. DIE GROTER PRENTJIE OOR
FINANSIËLE BRONNE IN GEMEENTES

Tabel 6: Daling van belydende en dooplidmate
volgens gemeentetipe:

22.1 Navorsingsvraag

Tipe
gemeentes

22.1.1 Hoe moet kerkrade dink oor finansies in
gemeentes? Wat is die raamwerke en motivering
agter die gee van dankoffers?

Getalle 2016

Daling vanaf 2006

Dooplid

Bel.lid

Dooplid

Bel.lid

Groot
platteland

2,642

12,139

-36%

-6.2%

Klein
platteland

2,156

9,725

-41.7%

-23%

Middestad

182

1,416

-64.6%

-38.3%

6,436

28,639

-35.6%

-18.1%

32

49

-

-

11,451

51,968

-37.6

-17.3

Voorstad
Vars
uitdrukking
TOTAAL

22.1.2 Watter rol speel bedieningsmatige
entrepreneurskap in die volhoubaarheid van
gemeentes.
22.1.3 Hoe verskil die gee van dankoffers in
kleiner versus groter, plattelandse versus
stedelike gemeentes?
22.1.4 Wat is die impak van geestelike insette op
offervaardigheid?
22.1.5 Watter verhale kan Oos-Kaaplandse
gemeentes vertel oor die ommekeer van hul
finansiële posisie?

21.2.2 Gevolgtrekkings:
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bestaansdoel of bedoeling van die sisteem.
Waarom bestaan die gemeente? "Waarom" doen
ons dinge, hoekom is ons hoegenaamd hier?

22.2 Mense neem aksie om 'n sinvolle
lewe te verwesenlik
22.2.1 Robert Terry se teorie, Authentic
Leadership: Courage in Action (Jossey-Bass
1993), werk met die aanname dat mense handel
of aksie neem om uitdrukking aan die sin van
hulle lewe gee.

2. "Existence" – die konkrete realiteit van
waaruit ons aksies voortspruit;
3. "Resources" – Die konkrete bronne waarmee
die aksie realiseer. Alles wat konkreet gemeet kan
word val onder hierdie kategorie.

22.2.2 Terry is geïnteresseerd in menslike
sisteme (waarvan gemeentes 'n goeie voorbeeld
is). In sy teorie ontleed hy die aksie of dinamika in
'n sisteem.

4. "Structure" – dit is die organisasie se kanale,
planne en reëlings waardeur die aksie
gekanaliseer word.
5. "Power" – dit is die energie agter die aksie, die
vermoë van die organisasie om werk te doen.

22.2.3 Terry identifiseer ses vorme van aksie in 'n
sisteem. Al ses vorme van aksie is nodig om 'n
sisteem sinvol te laat voortbestaan as 'n legitieme
instrument vir die uitdrukking van 'n sinvolle lewe.
Hy verduidelik hier ses vorme in terme van Terry
se Wiel, waarin die samehang en volgorde van
die aksie wat die wiele van sisteme laat draai
duidelik word.

6. "Mission" – die fokus of die "waarheen" van
die aksie, dit wat bereik word.
22.2.7 Uitdagings of probleme in 'n gemeente kan
handig met hierdie ses vorme van aksie gediagnoseer word. As daar konflik is, beteken dit botsende energie. Mense trek of dwing in verskillende rigtings. Konflik kan net reggestel word deur
op die volgende blokkie te fokus: missie. Sodra
ons 'n gesamentlike fokus of missie ontwikkel, en
verstaan hoe en wat ons hiertoe bydra, kan die
konflikterende energie reggetrek word.

22.2.4 Skematiese voorstelling van Terrry se
wiel:

DUS:
Mag (energie) realiseer konstruktief wanneer
missie- of fokus in plek is. Wanneer daar in die
sisteem 'n magskonflik is, word dit nie reggestel
deur op die konflik te fokus nie maar deur die
fokus te verskuif na die missie.
Missie (fokus) kan net realiseer indien
bestaansdoel (hoekom) duidelik is en gesag het
in die sisteem. Die logika is dat 'n organisasie met
fokus-missie, maar sonder 'n duidelike
bestaansdoel of “hoekom”, nie werklik oor die
energie sal beskik om die missie te realiseer
wanneer daar teenspoed kom nie.
Bestaansdoel (hoekom) kan net realiseer indien
dit konnekteer met die konkrete bestaan van die
organisasie. Die konkrete bestaan van 'n
organisasie is die realiteit van waaruit alle aksies
ontstaan. As die bestaansdoel of bedoeling van
die organisasie nie grond vat in die werklike
konkrete bestaan daarvan nie, is daar geen aksie
nie, maar net idees.

22.2.5 Volgens Terry is hierdie ses aksies in 'n
spesifieke interaksie met mekaar. Hulle vorm
saam 'n wiel wat die momentum van die
gekulmineerde energie van die ses aksies
voorstel. Die interaksie tussen die ses aksies is
belangrik en in 'n baie spesifieke orde. Elke aksie
is afhanklik van die volgende aksie om suksesvol
te realiseer. Terry se wiel verbind daarom elke
komponent met die volgende komponent deur
middel van 'n pyl.

Konkrete bestaan is net moontlik indien daar
(meetbare) bronne is om dit te laat bestaan.
Mense, tyd, geld en infrastruktuur. Dit dien geen
doel om oor die bestaan van 'n organisasie te
praat indien daar nie bronne is nie.
Bronne sonder strukture kan geen energie
kanaliseer nie. Strukture is dit waardeur bronne
gekanaliseer word om in diens van die
bestaansdoel en bedoeling te funksioneer.

22.2.6 Die ses vorme van aksie is die volgende
1. "Meaning" – dit is die basiese sin-vraag, die
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Strukture kan nie sonder energie aksie tot gevolg
hê nie. Water kan nie in 'n kanaal loop indien daar
nie gravitasie is nie.

22.3.5 Op grond van God se sending na die
wêreld, is die gemeente die instansie wat die
brood van sin en betekenis die helderste vir
mense kan breek. Die gemeente kan mense bind
aan die Bron van betekenis. Die evangelie roep
ons op tot dissipelskap en getuienis, wat die mees
betekenisvolle missie in die wêreld is. Vir hierdie
missie sal mense hulle lewe (en hulle geld) gee.

22.2.8 Tussen hakies: waarom die foutiewe
hantering van konflik so destruktief is:
22.2.8.1 Terry waarsku dat ons geneig is om die
wiel in die teenoorgestelde rigting te volg wanneer
ons probleme wil oplos.
22.2.8.2 As ons Terry se wiel toepas op
magsverskille of konflik beteken dit dat wanneer
daar konflik is, die probleem nie in die konflik is
nie, maar in die onduidelikheid van die missie of
fokus van die organisasie. Konflik in sigself is nie
sleg nie, dit dui op energie, maar is onproduktiefenergie word vermors, omdat daar nie fokus is
nie.

DIENSVERHOUDINGE
23. NAVRAAG: GEMEENTELIKE
KOMMISSIES VIR DIENSVERHOUDINGE
23.1 Uitkomste van die navraag

22.2.8.3 In die kerk gaan ons dikwels in die
verkeerde rigting op. Ons gebruik bv. strukture om
die konflik te hanteer. Wanneer ons strukture
gebruik, benut ons die kerkorde, bestaande
planne en prosedures. Dit plaas egter druk op ons
hulpbronne, wat druk plaas op die voortbestaan
van die kerk, ens. Mense verlaat die gemeente,
en die bestaan daarvan kom in gedrang. Konflik
voeg nie sin tot mense se lewe by nie, en dit bring
die uitvoering van die missie in gedrang. Die een
domino val na die ander.

23.1.1 'n Vraelys oor Kommissies vir Diensverhoudinge is op inisiatief van die Netwerk vir
Predikante-begeleiding aan leraars en kerkkantore gestuur. 79 vraelyste is voltooid terugontvang, en handel oor 68 gemeentes. In die
meeste gevalle het skribas of leraars die vraelyste
voltooi, maar soms ook die voorsitter van die DVK
of die leier-ouderling.
23.1.2 57% van die responderende gemeentes
(39) het DVK's en 43% (30) nie.
23.1.3 Gemeentes wat nie DVK's het nie, se
personeelaangeleenthede word hoofsaaklik deur
die dagbestuur, die administrasiekommissie of die
kerkraad self hanteer. In drie gevalle word
personeelaangeleenthede deur individue hanteer.
In al 30 gemeentes sonder 'n DVK, hanteer 'n
ander liggaam die diensverhoudinge.

22.3 Implikasies vir gemeentelike
finansies
22.3.1 Ons kan nie oor hulpbronne (bv. finansies
of lidmate) in isolasie van ander aspekte van die
gemeente dink nie. As finansiële tekorte ontstaan,
is die tekorte ingebed in 'n groter raamwerk.

23.1.4 Dat 'n gemeente oor 'n DVK beskik,
beteken nie noodwendig dat die kommissie die
afgelope jaar vergader het nie. Van die 39
gemeentes met DVK's het slegs 32 die afgelope
jaar vergader. Een gemeente rapporteer dat sy
DVK weekliks vergader. Die ander 38 gemeentes
se DVK's het gemiddeld 2.8 vergaderings per
gemeente per jaar gehou.

22.3.2 Van die ses vorme van aksie in Terry se
wiel, geniet bronne, strukture en energie (veral in
die vorm van konflik of samewerking) gewoonlik
die meeste aandag. Ons is geneig om die meeste
probleme in sisteme hier te gaan soek, en hier te
wil uitsorteer. Dit is 'n fout.
22.3.3 Te min aandag word gewoonlik aan
missie, betekenis of bestaansdoel, en bestaan
(saam-wees, koinonia) gegee. Waarom bestaan 'n
gemeente, menslik gesproke? Dit is omdat mense
sin en betekenis heg daaraan. As die kerk help
om betekenis (meaning) tot mense se lewe toe te
voeg, kom dit tot uitdrukking in die bestaan van
die gemeente. Hierdie betekenis word gebore uit
'n missie waaraan mense deelneem wat betekenis
tot hulle lewe voeg.

23.1.5 20% van respondente wie se gemeentes
wel DVK's het, voel dat diensverhoudinge in hul
gemeentes nie voldoende aandag geniet nie. 80%
meen dat dit wel aanvaarbare vlakke van aandag
geniet. In een gemeente is 'n DVK-lid aan elke
personeellid toegewys vir ondersteuning. Verskeie
DVK's vergader net as daar probleme is.
23.1.6 Respondente is meer tevrede oor die
hantering van diensverhoudinge indien 'n DVK
daarna omsien, eerder as 'n ander liggaam of 'n
individu.

22.3.4 By wyse van spreke: as die finansies
opdroog, moet ons begin vra of die gemeente
sinvol "handel dryf" in missie en betekenis.
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23.1.7 Wat geniet aandag in gemeentes se
DVK's? Respondente noem (in geen spesifieke
volgorde nie):














Nuwe aanstellings
Diensooreenkomste
Salarisse van personeel;
Verlof (een gemeente noem hul DVK verseker
dat hul leraar genoeg verlof neem)
Konflik
Goeie verhoudings en bevordering van goeie
trou
Kommunikasie oor personeelaangeleenthede
en namens die kerkraad as werkgewer
Algemene welstand van personeel
Klagtes en beslegting van sake
Erkenning vir getroue werk
Personeelopleiding
Behuising
Lief en leed

23.3 AANBEVELING:
Die Sinode dra dit aan die SK op 'n program
vir die opleiding van DVK's in oorleg met die
Netwerk vir Predikante-begeleiding en die SRK
te ontwikkel.

NETWERK VIR LEER EN
AKTUELE SAKE
24. NUUT GESTIGTE NETWERK
24.1 'n Netwerk vir Leer en Aktuele Sake is in
2015 in ons sinode die lewe geroep om spesifieke
sake, soos geloof en wetenskap, die doop en die
eietydse geloofsverantwoording van die
Algemene Sinode oor die Apostolicum, te
behandel.

23.1.8 Wat kan verbeter in gemeentes se
diensverhoudinge?







24.2 Die netwerk is nog in sy kinderskoene en
het 'n eerste vergadering met drr Jan Cloete en
Henco van der Westhuizen en di Chris du Raan
en Danie Mouton gehou. Verdere uitbreiding van
die lede sal volg.

"Ons sou graag beter salarisse wou betaal,
maar word beperk deur ekonomiese
werklikhede"
Emosionele versorging van personeel
Erkenning vir personeel wat hoë werkladings
het (leraars en in die kerkkantoor) – en
waarvan lidmate nie bewus is nie
Opleiding vir DVK's om effektief te funksioneer.

24.3 Vervolgens word kort inleiding tot aktuele
sake en bepaalde bronne gegee. Lees gerus die
bronne waarna verwys word ook volledig.

GELOOF EN WETENSKAP

23.1.9 Dit lyk nie of personeelevaluering 'n
prioriteit in gemeentes is nie.

25. STUDIESTUK VAN ATLAS OOR
GELOOF EN WETENSKAP

23.2 Steekproef deur Kerkspieël oor
Diensverhoudinge

25.1 Inleiding

23.2.1 Kerkspieël, die navorsingsprojek van die
NG Kerk, het in 2012 'n steekproef onder alle
predikante van die kerk gedoen. Oor Kommissies
vir Diensverhoudinge (DVK) is bevind:









18% van die predikante het 'n mentor as deel
van die mentorprogram wat deur die sinode
bestuur word.

25.1.1 Goeie eksegese en goeie hermeneutiek lei
tot gesonde teologie en gemeente lewe. ATLAS
(Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake) het
in hierdie opsig 'n studiestuk saamgestel as
gespreksdokument om die kerk op die pad te
begelei.

80% van die gemeentes het 'n Diensverhoudinge-kommissie (DVK).
42% van die DVK’s funksioneer redelik.
73% van die leraars word billik behandel.
18% van die gemeentes het 'n versorgingskommissie naas die DVK.
3% van die predikante se salaris word
gekoppel aan die evaluering van sy/haar
werk.
ervaring van predikante se versorging in die
gemeente: 23% as baie goed en 52% as billik.
30% van die kerkrade (of kommissie) voer
jaarliks 'n evalueringsgesprek oor die
predikant se werk.

25.1.2 Die doel van die dokument is om op alle
vlakke van die kerklike lewe in behandeling
geneem te word en dan met nodige kommentaar
aan ATLAS deur te gee.
25.1.3 Die stuk is so belangrik dat predikante
aanlyn VBO-punte kan verdien deur die nodige
studie daarvan te doen en die vrae daaroor te
beantwoord.
25.1.4 Die stuk handel oor wat is geloof en wat is
wetenskap. Die Bybel is die koord wat die twee
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aan mekaar verbind. Die vraag is, hoe lyk hierdie
verbinding? Daar is baie verklarings (hermeneutiek) oor hoe die verbinding lyk. Die vraag is egter,
hoe lyk 'n geloofwaardige en verantwoordelike
verklaring. Die kerk is dit aan sy lidmate en aan
die Here van die kerk verskuldig om verantwoordelik daarmee om te gaan. 'n Verklaring /
interpretasie het 'n invloed op lidmate se lewe,
hulle daaglikse omgang met ander en met die
wêreld en natuur om ons. Enige verklaring is nie
'n goeie verklaring/interpretasie van die Skrif nie.
Hier probeer ATLAS 'n gespreksdokument op die
tafel sit vir verantwoordelike omgang met die
Skrif.

verskraal.

25.4 Sakramentele lees van die Bybel:
25.4.1 Ons lees die Bybel sakramenteel: 'n
Sakrament is 'n tydgebonde, fisiese, tasbare
bemiddeling van d(D)it/Hy/Sy wat as h(H)eilig bely
word. 'n Sakrament is onder meer 'n manier
waarop dit wat as goddelik bely word, vir ons
mense sigbaar, tasbaar teenwoordig word in die
hier en nou. 'n Sakrament kan gesien word as 'n
voertuig waardeur God teenwoordig word/is - ja, 'n
middel waardeur die Gees beleef word.
25.4.2 Dink in die verband byvoorbeeld aan ons
kerk se twee sakramente, te wete die heilige doop
en die heilige nagmaal. Met die doop was die
water uit die doopvont tog nie letterlik ons sonde
af nie. Dit is egter kragtens ons Gereformeerde
tradisie onder meer 'n tasbare simbool van die
afwassing van die sonde en 'n bevestiging van
ons inlywing in die liggaam van Christus.

25.1.5 Die Bybel is aan ons oorgelewer as
antieke geskrifte. Dit is soos dit is. Terwyl ons dit
as Woord van God bely, is dit 'n onbetwisbare
feit dat dit uit 'n tyd lank-lank gelede kom, uit 'n
wêreld dramaties anders as ons s'n vandag. Ons
lees dit ook literêr, want dit kom in die vorm van
taal, van letterkunde, van geskrifte na ons toe.
Ons lees dit ook sakramenteel, want ons bely dat
dit meer is as die woorde en sinne wat daar staan.
Op 'n baie definitiewe manier is dit die Woord van
God in en vir ons lewe. Net soos wat die water,
brood en wyn in die doop en nagmaal (sakramente) meer is as water, brood en wyn, omdat dit
iets goddelik bemiddel, is die Bybel se woorde en
sinne vir ons meer as maar net antieke,
historiese, literêre konstruksies.

25.4.3 Die dokument neem dan drie tekste in behandeling om as voorbeeld te dien vir verantwoordelike hermeneutiek. Die teks word dan gelees In
sy historiese konteks, as literêre en sakramentele
teks.
25.4.4 'n Teks uit die Ou Testament, Nuwe Testament en die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB)
dien as voorbeeld.
25.4.5 Die volledige studiestuk van ATLAS oor
geloof en wetenskap is by hierdie skakel
beskikbaar:
http://ngkok.co.za/as2015/geloof-wetenskap.pdf

25.2 Histories
25.2.1 Wanneer ons die Bybel histories lees moet
ons altyd onthou dat ook ons histories bepaald
is. In ons lees van die Bybel kan ons eie historiese en hedendaagse ons nooit aan gesitueerdheid ontsnap nie.

25.5 AANBEVELING
Ringsleraar word aangemoedig om die verslag
deur te werk en gesprek daaroor te voer. Die
inhoud kan op bevatlike vlak in gemeentes
bespreek word.

25.3 Literêre lees van die Bybel:
25.3.1 Ons lees die Bybel literêr: Die skrywers
en mense van die geloofsgemeenskappe waarin
die geskrifte ontstaan en uiteindelik tot kanon
ontwikkel het, het hulle belewenisse van hulself,
hul omgewing, die lewe en God uiteindelik ook in
literêre vorme en met behulp van literêre
konvensies verpak.

DIE DOOP WAT ONS VERENIG
26. HOE DIE DOOP ONS KAN LEER
OM MET CHRISTUS TE LEEF?
26.1 In die lig van soveel leerstellige spanning
oor die doop en verskeurdheid tussen kerke
vanweë hierdie verskille, help dit ons om telkens
weer op die inhoud van die doop te fokus. Die ryk
Bybelse inhoud laat ons wegkyk van die verskille
om opnuut vir God, die skenker van die heil raak
te sien. In hierdie gedeelte word 'n kort opsomming van 'n belangrike publikasie gegee wat ons
baie help rondom die doop.

25.3.2 Dit is eers later, toe die historiese konteks
van hierdie literêre werke (Bybelboeke) vervaag
het, dat mense die Bybel letterlik begin verstaan
en dit op elke vlak feitelik (histories)-letterlik begin
interpreteer het – 'n manier waarop dit nooit bedoel was om gelees te word nie en verseker ook
nie deur die eerste hoorders verstaan is nie . Deur
hierdie histories-letterlike interpretasies is ons
interpretasie en verstaan van die Bybel uitermate

26.2 "Die manier waarop verskille oor die doop
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telkens weer die kerk van Christus geskeur het is
'n fout. Die Here kan op geen manier behaag
word deur die manier waarop hierdie gesprekke
gevoer is, en veral deur ons onvermoë om dit
beter te hanteer nie. Dit is 'n baie slegte en tragiese geskiedenis; dit hoort nie so nie. Maar nou
gaan dit ons ook nie help as ons uit reaksie hierop
'n tweede fout maak nie. Dit gebeur wanneer gemeentes ter wille van vrede en rustigheid probeer
om die verskille oor die doop te ignoreer of te
verswyg - asof die doop nie saak maak en nie
regtig belangrik is nie. Dit gaan ons nie help nie.
Ons gaan nie een fout regstel deur 'n tweede fout
nie" (14).

help om die genade van Christus beter te verstaan (33-35), 'n seël wat ons verseker dat die
genade ook vir ons bedoel is (35-37), en 'n draer
van die genade wat ons kan help om Christus en
sy genade in ons lewe te ontvang (38-40).
26.6 In die boek sluit hulle dan doelbewus by
Baptism, Eucharist and Ministry aan (41-54). Vir
hulle lê die grootste wins van dié verslag oor die
doop daarin dat kerke van verskillende en uiteenlopende standpunte oor die betekenis van die
doop konsensus kon kry. Hulle het dié konsensus
geformuleer in vyf punte: By die doop word ons
met Jesus verenig (73-102); By die doop ontvang
ons vergifnis van sonde en 'n nuwe (morele)
lewensoriëntasie (103-136); By die doop ontvang
ons die Heilige Gees (137-171); By die doop word
ons ook verbind met die liggaam van Jesus, die
kerk (173-200); By die doop word ons geroep tot
diens in die koninkryk (201-232).

26.2.1 Met die inleidende woorde van Ontvang
wat vir jou gegee is: Hoe die doop ons kan leer
om met Christus te leef, onderstreep Coenie
Burger en Andries Cilliers een van die talle
uitdagings in die kerk vandag.
26.3 Hulle skryf vanuit die kinderdoop tradisie.
Hulle boek sluit immers af met 'n bylae met 'n
motivering waarom hulle die kinderdoop aanvaar
(273-287). Tog is hulle daarvan oortuig dat daar
wel 'n ander pad is, dat ons nie hoef te begin by
die punte waaroor ons verskil nie, maar by die
sake waaroor ons saamstem, of amper saamstem
(11-18). En daarom is die boek dalk 'n goeie
gespreksbron vir en in ons kerke.

26.7 Burger en Cilliers lê egter nie net klem op
die regte verstaan van die doop nie, maar veral op
die ontvangs van die doop: "Een van die groter
foute van spesifiek die gereformeerde kerke, is
dat ons dink wanneer ons kennis neem van iets
en dit glo, ons dit dan 'het'. Die fout begin dalk by
ons as leraars. Ons doen baie moeite om mense
te vertel van die heil en om dit vir hulle so goed
moontlik te verduidelik. Maar dan maak ons die
fout om te dink wanneer mense iets verstaan en
glo, hulle dit reeds ontvang het. Dit kan seker
soms gebeur dat ons so oorbluf is deur iets wat
ons hoor dat die ontvangs daarvan in ons lewe
onmiddellik en amper vanselfsprekend gebeur.
Maar ons kan nie aanneem dit werk so nie! "Ek
dink ons kerk is goed daarmee om dinge vir
mense te verduidelik totdat hulle dit verstaan,
maar ek dink nie ons help mense genoeg om
Christus en sy gawes in hulle lewe te ontvang nie"
(38).

26.4 Vir hulle is een van die belangrikste vrae om
te vra of daar werklik iets by die doop gebeur (2528). Eerder as om te sê dat die Here nie in die
doop handel nie, en dat die doop daarom nie so 'n
groot rol hoef te speel nie, of te sê dat die Here
grotendeels of selfs alleenlik in die doop handel,
en dat dit daarom dikwels selfs nodig mag wees
om as gevolg van 'n spesifieke siening oor die
doop 'n ander rigting in te slaan (25-27), kies hulle
vir 'n middeweg (28-30). Hulle oortuiging is dat as
ons eers die waarde en nut van die doop
(afgesien van hoe dit bedien word) raaksien en
reg verstaan (waarom en waarvoor die Here dit vir
ons gegee het), ons sal besef die saak is te groot
en te belangrik om die doop-wat-ons-verénig deur
ons verskille en uiteenlopende standpunte te
verloor.

26.8 Die derde deel van die boek handel dan oor
die praktyk van die doop, oor hoe 'n bediening lyk
waarin die doop sy regmatige plek kry (233-271).
26.9 Ter afsluiting is dit dalk van waarde om te
wys op sewe onverwagse winste wat Burger en
Cilliers meen hierdie gesprek oor die doop vir ons
kan bring: die doop bring sekerheid en geloofsoortuiging (19); dit kan help om ons nuwe identiteit in Christus helder te sien en vas te maak (1920); dit help ons nie net om kennis te neem van
Christus en sy gawes nie, maar om dit daadwerklik te ontvang (20-21); dit gaan ons weer
Bybelse taal gee om te praat oor ons verhouding
met Christus (21-22); dit is die vertrekpunt vir die
lewenslange proses van geloofsvorming van
lidmate (22-23); dit help ons om in oorgangstye

26.5 Hulle vra daarom dat die doop as sakrament
reg verstaan en ten volle waardeer word (30-32).
26.5.1 Dit gaan in die sakramente vir hulle juis
om 'n heilige handeling wat uitgevoer word. Dit wil
spesifiek heenwys na die genade van die Here
soos wat dit aan ons openbaar is in die dood en
opstanding van Jesus. Die sakramente is deur die
Here self gegee en ingestel. Die Here self werk in
en ís in die sakramente teenwoordig. Só is ook
die doop 'n heilsmiddel. Dit is 'n teken wat ons
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ons geloof opnuut te ontdek (23-24); dit kan ons
help om te leer om ander gelowiges te waardeer
en lief te kry (24).

om die belydenis ook in hierdie tyd in ons
onderskeie kerke te bestudeer.
27.4 Dat Luther alles wat gelowiges is en doen as
belydenis gesien het is wel bekend. Die kerk bely
deur woorde én dade. Deur alles wat hulle is en
doen kan afgelei word wat gelowiges nou eintlik
glo. Presies om dié rede was die kerk deur die
eeue diep daarvan bewus dat daarna gestrewe
behoort te word dat die woorde en dade van die
kerk nie teenoor mekaar moet staan nie (6).

26.10 Ontvang wat vir jou gegee is, is beskikbaar
by:
http://eshop.bybelmedia.org.za/product/ontvangwat-vir-jou-gegee-is-2/, en
word aangevul met 'n 40-dae-program deur
dieselfde skrywers.
'n Kleingroepgids deur Tinus van Zyl met
dieselfde titel is beskikbaar by
http://eshop.bybelmedia.org.za/product/ontvangwat-vir-jou-gegee-is-kleingroepgids/.

27.5 Op grond van hierdie rede het Christene wat
hulle glo kernagtig in die vorm van belydenisse
verwoord. Dié formuleringe was dan nie bedoel as
samevatting van alles wat die kerk geglo het nie,
maar as norme waaraan die eietydse belydenis
van die kerk - in ál haar gestaltes - telkens
gemeet en getoets kon word, ten einde vas te stel
of dit inderdaad in lyn was met die apostoliese
geloof.

26.11 AANBEVELING
Die Sinode versoek kerkrade en gemeentes
om gesprek oor die teologiese betekenis van
die doop te voer.

EIETYDSE UITLEG VAN APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS

27.5.1 Deur die eeue is die funksie van die
belydenisse dan onder meer gesien credo, as
uitdrukking van geloof (6), wat dan op talle
maniere deur die kerk eietyds bely word (7). Vir
die kerk verwoord die belydenisse geloofskennis,
waaragter beloftes skuil wat troos en roep om
vertroue, wat vra om oorgawe en toewyding. Maar
ook as symbolum, wat gemeenskap tussen
gelowiges skep, hulle saambind tot één gedeelde
geloof, gemeenskaplike geloof, al is hulle hóé
verskillend van mekaar (7).

27. 'N EIETYDSE UITLEG VAN DIE
APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS
27.1 Daar is verskeie redes waarom dit belangrik
is om in hierdie tyd1 weer opnuut te vra na die
betekenis van die Apostoliese Geloofsbelydenis.
Dalk is een so 'n rede die 2017 Reformasievieringe. Dit is uiteraard kenmerkend van
Gereformeerdes dat hulle ekumenies gerig wil
wees, dat dit vir hulle nie bloot om húlle gaan nie,
maar om die oikoumene, om altyd weer opnuut en
self-krities te vra in hoe 'n mate ons steeds deel
van die één, algemeen of katolieke, apostoliese
kerk is.

27.6 Die belydenisse is egter ook gesien as
regula fidei, wat die kerk leer hoe om en hoe om
nié oor die Here te dink en te praat nie (7), om te
vra na die grense van wat moontlik is binne die
gemeenskaplike geloof, of sekere soort denke en
spreke oor die Here inderdaad moontlik is. Deur
die regula fidei word dus slegs die buitelyne
geskets waarbinne die geloof bely kan word
sonder om die inhoud daarvan presies te omskryf
(8).

27.2 Die Algemene Sinode het in 2007 reeds
versoek dat 'n eietydse interpretasie van die
Apostoliese Geloofsbelydenis gedoen moet word.
In 2013 is dié interpretasie - Die Apostoliese
Geloofsbelydenis: 'n Eietydse Uitleg - by die
Sinode voorgelê.

27.7 Dit is daarom legitiem om in dié lig
interpreterend en self-krities te vra of en hoe die
Apostoliese Geloofsbelydenis inderdaad die
bogenoemde funksies eietyds bly vervul (9).

27.3 Inleidend tot die studiestuk word onder meer
gevra wat onder eietyds verstaan word. Enkele
opsommende gedagtes en aanhalings rondom dié
verantwoording wys dalk waarom dit belangrik is

27.7.1 Dit is eweneens legitiem om evaluerend
en krities te vra of en tot welke mate die
geloofsbelydenis self wel nog geskik is om die
funksies eietyds te kan bly vervul in 'n nuwe
tydsgees (9). Dit is en was deur die eeue
inderdaad deel van die roeping van die kerk om
elke keer weer die een evangelie nuut te
verwoord en opnuut en anders te bely. Die woord
'nuut verwoord' en 'opnuut en anders' kan egter
uiteenlopend verstaan word. Want die roeping van

1

Daar sou baie oor hierdie tyd gesê kan word. Talle
publikasies wys daarop dat die tyd waarin ons leef
onder meer geken word aan komplekse tendense van
globalisasie, aan pluralisme of aan pluraliteite geken
aan individualisme, aan 'n laat-moderne of selfs postmoderne lewensgevoel. Al hierdie tendense het 'n
onbeduidende invloed op kerke in Suid-Afrika, spesifiek
ook op die NG Kerk met haar gelaaide geskiedenis.
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27.8.5 'n Eietydse uitleg sou dan ook kon beteken
dat getrouheid aan die belydenis nooit bloot
letterlike en woordelikse herhaling kan beteken, in
nuwe tye, in nuwe kontekste nie. 'Dit verg dat
steeds weer nuwe formulerings gevind sal word
ten einde dieselfde te bly sê (11).

die kerk is en was nooit om dié evangelie meer
'aanvaarbaar' te maak nie, maar meer
'verstáánbaar'. Eietyds in die sin van beter
begryplik en meer toeganklik kan gevolglik juis
beteken dat dit wat verkondig word méér
omstrede en méér uitdagend gehoor word, dus
méér 'onaanvaarbaar' (9).

27.9 Alreeds in die lig van hierdie beperkte en
algemeen inleidende gedagtes en aanhalings oor
wat onder eietyds verstaan word is dit duidelik dat
ons in hierdie tyd weer in diepte na dit wat ons glo
sal kyk. 'n Eietydse interpretasie van die
Apostoliese Geloofsbelydenis kan ons hiermee
help. Die studiestuk is gratis beskikbaar by:
http://www.ngkerkas.co.za/wpcontent/uploads/2013/04/Apostolicum.pdf.
Daar het ook reeds 'n seweweek-saamreisgids vir
persoonlike nadenke en groepsgesprek aan die
hand van die Apostolicum verskyn. Dit is
beskikbaar by:
http://eshop.bybelmedia.org.za/product/572/.

27.8 In dié lig is dit dan moontlik om te vra wat
'eietyds' kan beteken. Afhangende van wie
rekenskap oor die belydenis vra, afhangende van
hoe daar reeds oor die belydenis gedink word en
hoe daarmee omgegaan word, sal die antwoord
verskil.
27.8.1 'n Eietyds uitleg sou kon beteken dat die
radikale aard van die belydenis opnuut gehoor
word. '’n Eietydse uitleg mag beteken dat
gelowiges die radikale andersheid van die
geloofsbeslissings agter die belydenis dalk vir die
eerste keer of ten minste dieper as voorheen mag
begryp en dat hulle daarmee die vervreemdende,
kritiese en uitdagende krag van die belydenis
waarmee hulle voorheen so vertroud en gemaklik
was, opnuut mag ervaar' (10).

27.10 AANBEVELING:
Die Sinode versoek leraars om aandag te gee
aan die Apostolicum in die prediking en
onderrig van gemeentes. 'n Konstruktiewe
gesprek oor die Apostolicum en die eietydse
uitleg daarvan kan in leraarskringe gevoer
word.

27.8.2 'n Eietyds verantwoording sou verder kon
beteken dat die rigtinggewende aard van die
belydenis weer helder gehoor word. '’n Eietydse
uitleg mag gevolglik beteken dat die relevansie
van die belydenis vir gelowiges se eie lewe beter
duidelik word, dat hulle meer bewus word van die
oriënterende, rigtinggewende funksie en krag van
die belydenis vir hulle eie identiteit en menswees'
(10).
27.8.3 Dit sou kon beteken dat daar gevra word
of die belydenis nog relevant is, of eerder, hoe en
in watter mate die belydenis in 'n nuwe tydsgees
steeds haar rol vervul. '’n Eietydse uitleg mag dus
beteken dat gelowiges werklik wil eerlik verstaan
of die oortuigings van die evangelie bots met hulle
eie kennis en oortuigings, of nie, dat hulle wil
vasstel of hulle dalk eerder, ter wille van hulle eie
integriteit, moet afstand neem van dié swygende
saam-wees met die kerk en die geloofstradisie'
(11).
27.8.4 Dit sou verder kon beteken dat daar
rekenskap gevra word, dat daar gevra word of dié
belydenis enigsins nog eietyds uitgelê kan word,
of dit enigsins nog 'n funksie en plek het, 'n rol te
speel het. '’n Eietydse uitleg kan dus selfs beteken
dat gelowiges op ’n skeptiese, selfs kritiese en
moontlik aanvallende wyse rekenskap eis hoe dit
hoegenaamd nog moontlik kan wees dat die kerk
aan ’n geloofsbelydenis kan bly vashou in ’n
tydsgees wat opsigtelik, wydverbreid en populêr,
anti-konfessioneel, anti-gemeenskaplik en antileerstellig is' (11).
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A6: STRATEGIESE BESTUUR
SINODALE FONDSEKOMMISSIE

3.1 Algemeen
3.1.1 Die Sinode se finansies word volgens gesonde finansiële praktyk en streng binne die begroting, wat jaarliks deur die Sinodale Kommissie
goedgekeur word, bestuur. Genoemde kommissie
dra dan ook sorg dat die finansies jaarliks dienooreenkomstig geoudit word. Die stand van die
sinode se finansies en beleggings word gereeld
aan die Sinodale Kommissie en sy dagbestuur
voorgelê. Alle besluite ten opsigte van die Sinode
se beleggingsportefeulje word deur die Dagbestuur goedgekeur.

1. SAMESTELLING
1.1 Die Sinodale Fondsekommissie (SFK) bestaan uit mnr. Tommie van der Mescht, geoktrooieerde rekenmeester (voorsitter), mnr. William
Ferreira, finansiële kundige en spesialis op begrotingsbestuur en ds Danie Mouton (Direkteur Sinode en skriba). Mnr Paul Louw, beleggingsadviseur, dien in adviserende hoedanigheid.
1.2 Mnr. Van der Mescht dien ook as Deskundige
Lid Finansies (DL) op die Sinodale Kommissie en
die dagbestuur van dié kommissie.

3.2 Administratiewe aangeleenthede

1.3 Die SFK is 'n subkommissie van die Sinodale
Kommissie en het in die reses 12 keer vergader.

3.2.1 Die Administratiewe Personeel bestaan uit
die volgende persone:

2. BELEGGINGSBESTUUR

• Direkteur Sinode : Ds D Mouton
• Sekretaresse : Mev C Vermaak

2.1 Die formulering en toepassing van 'n
effektiewe beleggingsbeleid is een van die
kernfunksies van die SFK.

3.3 Eie Fondse
3.3.1 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 sinodaleaktiwiteite, selfs in toekomstige periodes, daaruit gefinansier kan word, son
der om 'n onredelike las op lidmate en gemeentes
te plaas.

2.2 In die res is van beleggingsbestuurder
verander. 'n Maatskappy in Pretoria is vervang
met 'n plaaslike bestuurder, mnr. Paul Louw,
geaffilieer met die Efficient Wealth-groep.
2.3 'n Wesenlike deel van die oorgang was om
die koste van die beleggingsbestuur so laag as
moontlik af te bestuur. Hierdie stap het in die
eerste jaar reeds 'n besparing van bykans
R200,000 moontlik gemaak. Ons ontvang diens
van hoogstaande professionele gehalte.

3.3.2 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.

2.4 Die SFK hanteer ook die begrotingsbestuur
van die sinode, hanteer interne ouditprosedures
en berei die state vir eksterne ouditering voor.

Soos op 29 Februarie 2016, het die kapitaalfonds
R22 019 830 beloop (2015 : R21 878 548). Die
kapitaal het dus gedurende die 2015/16 boekjaar
met R141 282 (0,65%) toegeneem.

2.5 AANBEVELING:
Die Sinode spreek hartlike dank teenoor die
lede van die Sinodale Fondsekommissie en
die beleggingsadviseur uit.

Vanaf die 2015 boekjaar word 'n voorsiening vir
oninbare skulde, wat gelykstaande aan die
uitstaande dankoffers is, gemaak.

FINANSIËLE VERSLAG

3.3.3 Enige vaste bates word in die jaar van
aankoop ten volle afgeskryf.

3. VERSLAG VAN DIE DESKUNDIGE
LID VIR FINANSIES

3.3.4 Die Sinodale Hulpfonds (SHF) word
gebruik om verdienstelike projekte in diens van
die Koninkryk te finansier. Dit word befonds met
sinodale dankoffers wat deur gemeentes betaal
word en ook deur middel van sinodale kollektes.
Ofskoon R185 221 van die sinodale dankoffers

Die verslag is vir die jaar geëindig 29 Februarie
2016.
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aan die einde van die finansiële jaar nog
uitstaande was, word gemeentes hartlik bedank
vir hulle gereelde en stiptelike bydraes en die
hoogsgewaardeerde samewerking wat die
sinodale kerkkantoor in die verband van
gemeentes se skribas en kassiere ontvang. Dit
verteenwoordig 12,9% van die totale heffing vir
die jaar (2015 = 17,8%). Die Oos-Kaaplandse
Sinode het in 2015 besluit om die koers na die
sinodale dankoffers vir die volgende 3 finansiële
jare met 0,1% elke jaar te verhoog. Hierdie
verhoging moet as inkomste uit die Bedryfsfonds

getoon word. Vir die 2016 finansiële jaar word die
heffing 1,3% en word dus (ooreenkomstig die
sinodale besluit) as volg verdeel:
Basis (1.2%)

Addisioneel (0.1%)

Bedryfsfonds

50%

100%

Hulpfonds

30%

-

Kapitaalbou

20%

-

Die volgende tabel gee 'n uiteensetting van
verloop van die SHF die afgelope vyf jaar:

Tabel 1: Verloop van die Sinodale Hulpfonds (SHF) oor die afgelope vyf jaar
2016

2015

2014

2013

2012

1 469 644

1 191 789

1 160 768

1 186 901

1 425 169

339 555

328 242

364 396

366 925

334 009

63 053

18 663

18 023

14 945

30 443

1 872 252

1538 694

1 543 187

1 568 771

1 789 621

Ringsprojekte

674 992

659 213

554 023

776 445

731 498

Oordrag na Sinodale
Bedryfsfonds

791 347

595 895

584 189

711 845

581 379

Kapitaal Versterking

271 318

238 357

233 675

-

-

(1 737 657)

(1 493 465)

(1 371 887)

(1 488 290)

(1 312 877)

134 595

45 229

171 300

80 481

476 744

INKOMSTE
Sinodale Dankoffers
Sinodale Kollektes
Ander Inkomste
Totaal
UITGAWES

Totaal
Netto surplus

Projekte vir 'n bepaalde jaar word uit sinodale dan
koffers en sinodale kollektes befonds wat die
voorafgaande jaar ingesamel is.

/ Sinodale Kommissie vasgestel word. Die Fonds
word gevoed deur sy eie groei en die oorskotte op
die jaarlikse begroting. Die volgende tabel gee 'n
uiteensetting van die verloop van die SBF die
afgelope vyf jaar:

3.3.5 Die Sinodale Bedryfsfonds (SBF) is
daargestel vir die bestryding van die koste van die
Sinode soos bepaal in riglyne wat deur die Sinode

Tabel 2: Verloop van die Sinodale Bestuursfonds oor die afgelope vyf jaar
2016

2015

2014

2013

2012

INKOMSTE
Opbrengs op beleggings

863 720

1 955 841

1 943 206

1 718 606

993 388

Bydrae uit Sinodale Hulpfonds

791 347

595 895

584 189

711 845

581 379

8 500

47 219

22 327

-

-

Argiefbydraes

-

38 142

-

-

-

Ringsbydraes

-

92 219

-

-

-

1 663 567

2 729 316

2 549 722

2 430 451

1 574 767

Ander inkomste

Totaal

(Vervolg)
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UITGAWES
Visionêre leierskap

558 721

660 615

586 125

389 978

512 226

Begeleiding en Navorsing

142 859

140 084

145 044

87 642

780 541

1 226 618

1 039 077

1 115 727

1 853 400

984 160

(1 928 198)

(1 839 776)

(1 846 896)

(2 331 020)

(2 276 927)

(264 631)

889 540

702 826

99 431

(702 160)

Strategiese bestuur
Totaal
Netto (tekort) oorskot





3.3.6 Die volgende kommentaar kan aanvullend
tot bogenoemde finansiële gegewens gelewer
word:
3.3.6.1 Die afname in beleggingsopbrengste
wêreldwyd het ook die Sinode se opbrengste nie
gespaar gebly nie. Die opbrengs op beleggings
van die Sinode was die afgelope boekjaar 3,75%.
Die vorige 3 jaar was as volg:




2013
2014
2015

3.3.6.4 Trustfondse (STF) word nie as deel van
die Sinodale Bedryfsfonds of Sinodale Hulpfonds
bestuur nie. Gedurende die afgelope boekjaar is
al die trustfondse wat nie by die Sinode van OosKaapland tuis hoort nie, geïdentifiseer en die
fondse aan die betrokke begunstigdes / instansies
oorbetaal.

10,0%
11,8%
9,8%

Die enigste 2 trustfondse wat nou deur die Sinode
bestuur word, is die Teologiese Opleiding en die
PJJS Lateganfonds.

Die laer koers was die direkte oorsaak dat die
Sinode vir die eerste keer in 4 jaar 'n tekort op die
bedryfsfonds getoon het. Indien die kapitale bedrae en oorskot van die hulpfonds egter in berekening gebring word, was daar 'n netto surplus vir
die Sinode van R141 282 vir die afgelope boekjaar.

3.4 VOORUITSKOUING
3.4.1 Dit is belangrik dat ons ons Sinode, personeel, fondse en hulpmiddels so bestuur dat lidmate, ringe, gemeentes en ook die breër gemeenskap van Oos-Kaapland suksesvol bygestaan en ondersteun word. Die stand van die
beleggingsmark en die sinode se inkomste en
uitgawes stel egter besondere uitdagings. Die
vertroue word uitgespreek dat almal sal meewerk
om hierdie uitdagings die hoof te bied.

Die gemiddelde opbrengs op beleggings van die
afgelope 4 jaar was ongeveer 8,5% per jaar. Alles
dui dus daarop dat die Sinode se finansiële
toestand gesond is.
3.3.6.2 Volgens sinodale besluit mag 'n sekere
gedeelte van die Sinodale Dankoffers jaarliks aangewend word om projekte in breë kerkverband te
befonds. (sien 3.4 hierbo) Hierdie projekte sluit die
bydrae tot die begroting van die Algemene Sinode
en die befondsing van Teologiese Opleiding en
die lewering van Argiefdienste deur die WesKaapse Sinode, in.

3.5 Slotsom
3.5.1 My opregte dank gaan aan ons Hemelse
Vader, sonder wie se seën die Sinode se bedrywighede die afgelope jaar nie nuwe hoogtes sou
kon bereik nie.

Hierdie oordrag vanaf die SHF na die SBF was
oor die afgelope vyf jaar soos volg:






2012
2013
2014
2015
2016

3.5.2 Ek wil graag ook my dank uitspreek teenoor
die Direkteur Sinode, die administratiewe personeel van die Sinode, lede van die fondse komitee,
asook die ouditeure, Trevor Wait (PE) vir hul
bystand en ondersteuning gedurende die afgelope
jaar.

R581 379
R711 845
R584 189
R595 895
R791 347

T van der Mescht
Deskundige Lid : Finansies

3.3.6.3 Die totale uitgawes van die SBF het soos
volg oor die verslag-tydperk verhoog /
(verminder):



2013/14 met (20,8%)
2014/15 met 0,4%
2015/16 met 3,5%

2011/12 met 4,8%
2012/13 met 2,4%
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Broers en susters



Die projek om gratis Bybels aan Graad 7
leerders beskikbaar te stel is sekerlik van die
heel belangrikste projekte wat die
Bybelgenootskap die afgelope paar jaar
aangepak het. In die afgelope finansiële jaar
is 3 557 Bybels in die Oos-Kaap versprei.



Die Audibybel is nou reeds in 6 van die
amptelike tale beskikbaar en maak 'n groot
verskil aan die lewens van gesiggestremdes
asook mense wat op ander wyses gestrem is.
Die afgelope jaar is 59 van die Bybels gratis in
die streek versprei.

Om vir die Here te werk bly een van die grootste
vreugdes van my lewe. Om heeldag besig te
wees met die verspreiding van Sy Woord is 'n
besonder uitdagende, maar werklik ook besondere vervullende roeping.

1. Lees die Woord in die taal van jou
hart


Die Bybel, 'n Direkte Vertaling vorder steeds
met rasse skrede, maar 'n publikasiedatum vir
die volledige Bybel is nog nie beskikbaar nie.
Alle inligting rakende die vertaling is beskikbaar by www.bybeldirektevertaling.co.za.
Kommentaar is baie welkom.



Die Bybel vir Dowes in Engels is in 'n finale
fase.



Die nuwe Zulu vertaling is steeds op dreef.



Verskillende vertalings, onder andere die
1996 Xhosa vertaling, sal in die afsienbare
toekoms in revisie geneem word.

3. Laat die kindertjies na My toe kom


2. Bekostigbare Bybels vir almal en
gratis Bybels vir die armes






Die meeste drukwerk word steeds by die
Amity Drukkery in Nanjing, China gedoen.
Jaarliks word bykans 1 miljoen Bybels gedruk
en in Suid-Afrika versprei. Die standaard
Bybel is tans teen R79 by ons kantore te koop
en die sagteband Uitreikbybel teen R45.

Om geletterd te wees, is die sleutel tot enige
mens se toekoms. Die Bybelgenootskap het
die afgelope paar jaar met die hulp van
kundiges op die terrein 'n program ontwikkel
om kinders in veral Graad R en Graad 1 te
help om beter te lees en te skryf. Die verskil
met ander soortgelyke programme is dat ons
Doen-en-Leer program van Bybel materiaal
gebruik maak. Daar is reeds meer as 27 000
van hierdie boekies gratis in skole in die OosKaap versprei en die terugvoer van skole
waar dit gebruik word, is baie positief.

4. Digitale ontwikkeling
In ons elektronies gedrewe wêreld is dit noodsaaklik dat die Bybelgenootskap steeds op hoogte
van nuwe ontwikkeling bly.

Die Uitreikbybel is nou reeds in 7 van ons
amptelike tale beskikbaar. Om die Bybel teen
so 'n lae prys te kry, moet ons gewoonlik ten
minste 50 000 eksemplare in 'n spesifieke taal
laat druk. Dit maak dit tans onekonomies om
dit vir die kleiner taalgroepe te doen, maar
ons glo dat fondse ook hiervoor beskikbaar
sal word.
Die projek om gratis Bybels aan die armste
van die armes beskikbaar te stel werp groot
vrugte af. Baie gemeentes in die sinodale
gebied het reeds met uitreik aksies begin en
versprei jaarliks Bybels wat hulle gratis by die
Bybelgenootskap kry in gemeenskappe waar
mense nie 'n eie Bybel kan bekostig nie. Die
afgelope finansiële jaar is 2 396 Bybels op die
wyse in die streek versprei.
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Selfoonbybels is steeds baie gewild en
372 682 is in die finansiële jaar afgelaai.
Verskillende vertalings kan gratis afgelaai
word by m.bibles.co.za en vir slimfone by
www.youversion.com.



Die Bybel in ePub-formaat (Adobe DRM), wat
oor verskeie platforms werk soos rekenaar,
iPad, slimfone, e-lesers en tablette, is te koop
by www.Kobobooks.com. E-Bybels is ook
beskikbaar in Kindle-formaat by
www.Amazon.com.



Ons Twitter ook by @biblesociety en jy kan
ons vriend word op Facebook by “Die Bybel”
of “Bible Society of South Africa”.



Binnekort sal ons splinternuwe webwerf ook
beskikbaar wees. Die naam is steeds
www.bybelgenootskap.co.za.

A7: Verslag van die Bybelgenootskap


Seënwense met die vergadering

Die e-nuusbrief kry al meer intekenare en gee
die nuutste nuus oor verskeie onderwerpe.
Kyk by ons webwerf vir e-BybelNuus en teken
daarop in. Intekening is gratis.

Ds B P Fourie
Streekhoof

5. Finansies


Die gemiddelde bydrae was R19.80 per
lidmaat. Tans benodig ons R45 om 'n Bybel
teen die huidige prys en ook gratis beskikbaar
te stel.



In die bylaag kan elke gemeente sien wat die
gemiddelde bydrae per lidmaat vir hulle eie
gemeente was.



Dit bekommer ons dat 'n paar gemeentes
glad nie meer kollektes vir die Bybelgenootskap opneem nie. Ons sal baie
dankbaar wees as elke gemeente in die
Sinodale gebied wel jaarliks 'n kollekte vir
die uitdra van Sy Woord sal opneem.

6. 'n Toekomsblik


2020 Visie. Die Senior Bestuur is tans besig
met evaluering van die Bybelgenootskap soos
dit tans daar uitsien asook beplanning hoe om
die uitdagings van die toekoms die hoof te
bied. Onder andere is dalende lidmaatgetalle
en gepaardgaande daling in inkomste hoog
op die agenda, asook hoe om die al groter
wordende uitdagings van die digitale era aan
te spreek. Die jaar 2020 is ook 'n groot jaar
vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
omdat ons dan 200 jaar oud sal wees.



Reformasie 500. Ons beplan om DV
volgende jaar ook betrokke te wees by die
viering van 500 jaar sedert die Hervorming
plaasgevind het. .

7. Hartlike dank


Ons dank die Here vir die geleentheid om Sy
Kerk te dien deur die beskikbaarheidstelling
van Sy Woord.



Soos in die verlede weer eens ons hartlike
dank aan leraars, kerkrade, gemeentes,
diensaksies en lidmate wat die werk op so
baie maniere ondersteun deur fietstoere, die
straatmark, straatkollektes, bank of
deurkollektes, muntleggings, pretstappe of
watter wyse ook al.



Baie dankie dat baie gemeentes ook die
Bybelgenootskap se pamflette versprei en ons
altyd in hulle gebede onthou.
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BYLAAG 7.1 - BYDRAES VAN GEMEENTES AAN BYBELGENOOTSKAP
Gemeentes
RING VAN ALBANIE

Lidmate

Somerset -Oos
Glen Lynden
Albanie
Alexandria
Pearston
Adelaide
Paterson
Dias
Fort Beaufort

Bydraes Gemiddeld
2015-2016

TOTAAL

958
146
620
230
98
297
159
676
223
3,407

27,312.80
960.00
3,239.00
20,060.32
2,994.50
2,313.92
6,345.00
520.00
63,745.54

28.51
6.58
5.22
87.22
10.08
14.55
9.39
2.33
18.71

TOTAAL

507
1,043
187
178
88
147
51
2,201

6,388.40
8,995.00
4,239.00
2,500.00
1,992.00
121.00
24,235.40

12.60
8.62
23.81
28.41
13.55
2.37
11.01

TOTAAL

437
592
113
447
640
488
39
2,756

6,178.65
16,027.20
6,223.40
3,857.98
2,089.00
8,839.00
43,215.23

14.14
27.07
55.07
8.63
3.26
18.11
15.68

TOTAAL

200
136
69
139
198
256
40
83
998

18,127.60
7,260.00
1,000.00
2,800.00
29,187.60

90.64
53.38
5.05
10.94
29.25

TOTAAL

831
370
302
218
186
42
114
45
299
27
135
2,569

24,886.00
4,246.50
2,401.60
1,893.00
8,592.00
6,878.90
2,111.60
1,500.00
36,618.80
585.00
1,641.50
91,354.90

29.95
11.48
7.95
8.68
46.19
163.78
18.52
33.33
122.47
21.67
12.16
35.56

RING VAN BURGERSDORP
Burgersdorp
Aliwal Noord
Lady Grey
Molteno
Jamestown
Steynsburg
Venterstad
RING VAN CRADOCK
Colesberg
Middelburg-Karoo
Hofmeyr
Cradock
Cradock Noord
Cradock Oos
Noupoort
RING VAN DORDRECHT
Elliot
Ugie
Indwe
Maclear
Dordrecht
Barkly Oos
Clearview
*Mthatha
RING VAN GRAAFF-REINET
Graaff-Reinet
Jansenville
Aberdeen
Willowmore
Steytlerville
Nieu-Bethesda
Rietbron
Waterford
Nuwe Kerk
Klipplaat
Murraysburg
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RING VAN HUMANSDORP
Humansdorp
Kareedouw
Joubertina
Loerie
Gamtoosvallei
Tsitsikamma
Misgund
Gamtoosvallei-Oos
Jeffreysbaai
Humansdorp Oos
TOTAAL

754
391
560
137
189
207
108
480
4,043
610
7,479

17,419.85
1,051.75
6,260.00
2,211.40
25,551.85
2,609.50
6,179.60
12,021.35
62,347.10
13,128.00
148,780.40

23.10
2.69
11.18
16.14
135.19
12.61
57.22
25.04
15.42
21.52
19.89

TOTAAL

675
128
295
258
649
374
368
598
3,345

3,475.00
1,115.00
3,995.90
2,573.10
8,098.70
4,077.00
5,050.00
28,384.70

5.15
8.71
13.55
9.97
12.48
10.90
8.44
8.49

TOTAAL

367
730
140
1,059
431
533
2,146
259
252
49
5,917

3,389.75
1,720.25
75,748.00
20,739.00
5,756.00
43,805.65
13,110.69
164,269.34

9.24
12.29
71.53
48.12
10.80
20.41
52.03
27.76

TOTAAL

361
70
223
175
133
206
236
2,294
928
4,626

12,425.90
3,100.00
4,495.50
2,050.00
3,345.80
5,115.90
6,200.00
58,295.70
11,300.65
106,329.45

34.42
44.29
20.16
11.71
25.16
24.83
26.27
25.41
12.18
22.99

TOTAAL

746
742
837
752
1,203
1,633
400
201
6,514

15,643.85
8,506.75
2,471.90
11,630.40
11,126.75
5,765.40
960.00
1,815.00
57,920.05

20.97
11.46
2.95
15.47
9.25
3.53
2.40
9.03
8.89

RING VAN OOS LONDEN
Oos Londen
King William's Town
Oos Londen Noord
Cambridge
Nahoon
Buffelsrivier
Oos Londen Wesheuwels
Gonubie
RING VAN ALGOA
Algoapark
Algoa Gemeenskapskerk
Grasvoëlkop
Kraggakamma
Newtonpark
Patmos
PE Lorraine
PE Noord
PE Wes
Waypoint Community Church
RING VAN PORT ELIZABETH
Port Elizabeth
P E Sentraal/Anchor of Hope
Walmer
Kensington
P E Oos
Parkheuwel
P E De Duin
P E Hoogland
Somerstrand
RING VAN PE WES
PE Nooitgedacht
PE Sonheuwels
Van Stadensrivier
PE Sionsrand
PE Heideveld
PE Sherwood
Swartkopsrivier
Sydenham
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RING VAN QUEENSTOWN
Queenstown
Sterkstroom
Tarkastad
Cathcart
Stutterheim
TOTAAL

663
94
155
42
166
1,120

4,224.00
1,431.50
1,250.00
2,035.00
8,940.50

6.37
9.24
29.76
12.26
7.98

TOTAAL

761
197
812
849
1,105
581
802
623
5,730

7,675.90
2,433.00
25,021.70
6,618.90
14,020.00
2,794.80
6,888.20
3,030.35
68,482.85

10.09
12.35
30.81
7.80
12.69
4.81
8.59
4.86
11.95

TOTAAL

350
1,178
1,296
1,591
651
153
5,219

400.00
24,719.10
4,351.70
6,325.76
19,628.60
55,425.16
59,255.77

1.14
20.98
3.36
3.98
30.15
10.62

51,881

949,526.89
77,828.40
1,027,355.29

18.30

RING VAN SONDAGSRIVIER
Sondagsrivier
Sondagsrivier Suid
Bothasrus
Retief
Despatch Eendrag
Despatch Dagbreek
Despatch Suid
Despatch Noord
RING VAN UITENHAGE
Uitenhage
Uitenhage De Mist
Uitenhage Noord
Uitenhage Oos
Uitenhage Winterhoek
Sondagsriviermond
ONGESPESIFISEER
TOTAAL
STRAATMARK
GROOTTOTAAL

80

19.80

B: Beskrywingspunte

B: BESKRYWINGSPUNTE
beide groepe se standpunte onderskryf. Wanneer
twee groepe met dieselfde tekste by twee
verskillende standpunte uitkom, is verdere (ander)
instrumente nodig.

B1. SELFDEGESLAGVERHOUDINGE.
Die sinode besluit soos volg:
1. Die sinode bely haar onvermoë om tot bevrediging van almal 'n standpunt m.b.t. selfdegeslagverhoudinge te formuleer.

Paulus se briewe maak baie van die onhoudbaarheid van lidmate wat hulle in verskillende groepe
teenoor mekaar stel op grond van die verskille
tussen hulle. (Die een van Paulus en die ander
van Apollos – 1 Kor. 3.) Dat lidmate mekaar moet
koester, die verskille ten spyt, is duidelik. Dit is
ook duidelik dat die een nie vir die ander nuwe
wetsvoorskrifte moet formuleer nie. (Besnydenis
bv.) Die eis om eenheid, verdraagsaamheid en
respek, oorspan verskille! (Joh. 17)

2. Die sinode erken die geloofsintegriteit van
haar lidmate wat in die soeke na duidelikheid
van mekaar verskil.
3. Die sinode laat die ruimte aan leraars om
getrou aan hulle gewete en gehoorsaam aan
die Skrif, soos hulle dit verstaan, te handel, en
ondersteun beide groepe in die skep van
ruimtes en instrumente om so te kan handel.
(Die sinode doen aansoek namens leraars wat
so versoek om 'n lisensie by die Departement
van Binnelandse Sake.)

Dit lyk vir ons belangrik dat die werkswyse wat
Nara Tisdale (2008) in haar boek Prophetic
Preaching, tydens 'n debat te Princeton oor die
bepaalde onderwerp, geformuleer het, deur ons
ter harte geneem behoort te word: “If you are
going to respond to the point of view of someone
who differs from you in this discussion, you need
to be able to state your opponents position so
clearly and so fairly, that your opponent could say,
'yes, that is what I mean'. Only then are you free
to argue your own position.”

4. Die sinode bely met oortuiging haar eenheid in Christus, en verbind haar daartoe om
mekaar so vas te hou en te respekteer.
5. Bewus van haar eie gebrokenheid en nood
aan die genade van God kan die sinode nie
anders as om in erkenning van ons eie gebrokenheid en die gebrokenheid van ons konteks
en wêreld, met genade en begrip om te gaan
met mense en sake, wat roep om begrip en
sorg nie. Die bewussyn weerhou ons van
oordeel, ook oor mekaar.

Daarom sou dit belangrik wees dat die sinode,
eerder as om 'n formele standpunt m.b.t. selfdegeslag verhoudinge te formuleer, eerder 'n verbintenis tot mekaar en die behoud van die eenheid
van die kerk behoort te formuleer, in die erkenning
van die feit dat ons op die stadium nie tot 'n duidelike, eenstemmige besluit kan kom nie.

6. Die sinode verbind haar daartoe om voort
te gaan met ons roeping om te luister en te
leer, totdat ons beter verstaan en beter lief het.

Dit is ook belangrik dat die geloofsintegriteit van
beide groepe erken word en aan beide ruimte
gelaat word vir die uitdrukking van hulle
oortuigings, sonder om die ander tot ketter te
verklaar.

Motivering:
Die debat m.b.t. die selfdegeslagverhoudinge
dreig om die liggaam van Christus te skeur.
Belangrik, nie die besluit van die Algemene
Sinode van 2015 nie, maar wel die debat! Die
debat lê die onderliggende onverdraagsaamheid
van lidmate teenoor mekaar bloot. Die een groep
verdink die ander van oneerlike hermeneutiek, en
selfs erger, godloosheid, asof die ander nie erns
maak met die heiligheid van God en die gesag
van die Skrif nie. Die ander groep beskuldig die
wat van hulle verskil van selfsugtige, liefdelose of
oningeligte bedoelings, asof daar nie erns
gemaak word met die wil van God en die voorskrif
om lief te hê nie.

Die Kerkrade van die NG Gemeentes Molteno
en Sterkstroom
Ring van Burgersdorp

Tekste word aangehaal, eksegese word
aangebied, en met presies dieselfde tekste word
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B2. BESLUIT VAN ALGEMENE
SINODE 2015 OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGE

Wanneer 'n mens dus rondom hierdie saak stil
word, besef jy maar net jou eie swakheid, dat daar
nie maklike antwoorde vir hierdie enorme probleem in die samelewing is nie. Die gevaar bestaan dat emosie 'n baie deurslaggewende rol in
mens se siening van die saak kan speel. Ook die
siening van "kundiges" wat aanvoer dat die
wetenskap die standpunte van die Bybel verkeerd
bewys en hulle wat beweer dat die menswaardigheid van selfdegeslag persone misken
word en nie strook met die gebod van die liefde
nie, maak die taak beslis nie maklik(er) nie.

Die Sinode besluit om indringend gesprek te
voer oor die Algemene Sinode 2015 se besluit
oor selfdegeslagverhoudinge.
Vir die doel hiervan neem die Sinode die uitgangspunt van die Kerkraad, opgestel deur sy
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake, asook 'n
studiestuk opgestel deur dr Chris van Wyk
rondom die uitgangspunte van selfdegeslagverhoudings vanuit die Skrif en die Belydenisskrifte, in oorweging.

Tussen gelowiges is daar uiteraard verskillende
sienings oor verskeie sake in die Bybel. Om in
perspektief na hierdie verskillende uitgangspunte
te kyk, is dit van belang om te bepaal of dit die
kern van ons geloofslewe raak, inderdaad intens
raak.

Motivering:
Die Kerkraad voel in die lig van die huidige debat
rondom die saak in die Kerkbode, die appèlle
rondom die besluit van Algemene Sinode, die
aantal beskrywingspunte wat gemeentes reeds
ingestuur het na die Algemene Sinode en die
onderlinge onsekerheid by lidmate, dat die vergadering mekaar verskuldig is om 'n oop en eerlike gesprek oor die saak te hê met die moontlikheid om 'n standpunt of uitgangspunt te formuleer.

Mens kan ook nie vanaf 'n eiland "koud" na
hierdie saak kyk nie – daar is waarskynlik vandag
baie min lidmate wat nie 'n familielid of vriende het
wat gay is of in selfdegeslagverhoudings is nie.
Bewus dus van jou eie swakheid en die enormiteit
en kompleksiteit van hierdie saak, kan mens net
na een bron toe gaan vir leiding – die Bybel.

2. Wat leer die Bybel rondom
homoseksualiteit

Terwyl die Kerkraad haarself nie kan vereenselwig met die besluit van die Algemene Sinode
nie, wil ons graag ons daartoe verbind om konstruktief deel van die gesprek te wees.

(Die woord selfdegeslag persone / verhoudings
word nie hier gebruik nie, maar wel die Bybelse
term}

Kerkraad NG Gemeente Humansdorp

2.1 Die Ou Testament

BYLAAG 1 BY B2:
Studiestuk van die Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake, NG Kerk Humansdorp, teen die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge

Die skeppingsverhaal in Genesis 1 vertel van die
skepping van die mens en dan spesifiek Gen 1:
27-28. In vers 27 word pertinent daarna verwys
dat God "… man en vrou…" geskape het. (Die
Engelse weergawe lui: "male and female he
created them"). Ook vers 28 bevestig dit deurdat
God sê: "Wees vrugbaar, word baie…". Die
argument wat sommige het dat die "helper" wat
God vir die mens gemaak het (Gen 2: 20) ruimer
verstaan moet word en moontlik manlik van aard
kon gewees het, kan gevolglik nie water hou nie.

1. Inleiding
Tydens die jongste Algemene Sinodesitting is
besluite rondom selfdegeslagverhoudings
geneem wat inderdaad grondverskuiwend van
aard is. Hierdie besluite is aan gemeentes en
lidmate oorgedra by wyse van 'n pastorale brief
gedateer 10 Oktober 2015.

In die Tien Gebooie lui die vyfde gebod
ondubbelsinnig: "Eer jou vader en moeder".
'n Mens wil nie verder die Ou Testament in hierdie
verband aanhaal nie, omdat ons na Christus se
koms Nuwe Testamentiese gelowiges is, en groot
klem op Christus se nuwe gebod van die liefde
gelê word. Melding moet egter gemaak word van
Dawid en Jonatan se vriendskap. In 1 Sam 20
word hulle hegte vriendskap beskryf en in vers 17
word vermeld dat Jonatan Dawid liefgehad het

Gemeentes en lidmate word daarin versoek om
"selfstandig te gaan soek na die toepassing van
die boodskap van die Bybel in hierdie verband." In
gemelde brief word ook genoem dat hierdie
besluit " ... steeds aan voortgaande besinning
onderworpe is."
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soos homself. Na Jonatan se dood het Dawid in
sy klaaglied hulle liefde vir mekaar besing (2 Sam
1:26) en ek haal aan: "Ek is bedroef oor jou, my
broer Jonatan … jou liefde was vir my wonderliker
as die liefde van enige vrou". Selfs in die verhouding waarin hulle gestaan het, is daar nie sprake
van 'n homoseksuele verbintenis nie – 'n mens
sou nouliks Dawid as gay kon voorstel!

As algemene opmerking wil ek sê dat ek nêrens in
die Bybel iets positiefs t.o.v. homoseksualiteit
gekry het nie; alles daaromtrent is negatief en
word as sonde getipeer (die natuurlike omgang –
man/vrou - in 'n teen natuurlike omgang – selfde
geslag) Rom. 1.

2.3 Gevolgtrekking
Met die Bybel as handleiding kan ek dus nie sien
hoe die beoefening van homoseksualiteit deur
selfdegeslag persone goedgekeur kan word nie,
selfs nie al sou hulle in 'n verhouding staan nie.
Mens kan dus tot geen ander gevolgtrekking kom
as dat die Algemene Sinode ernstig gefouteer het
met sy jongste besluite oor
selfdegeslagverhoudings nie.

2.2 Die Nuwe Testament
Kyk mens na die Nuwe Testament, kry jy nie 'n
verwysing na 'n verhouding waarby 'n manlike
persoon by betrokke kon wees in 'n homoseksuele hoedanigheid nie. Daarom is dit insiggewend dat Jesus waar dit gaan oor verhoudings
/ verbintenisse tussen partye, altyd van man en
vrou praat. (Sien Mat 5:27-31). In Mat 25 se
gelykenis gaan dit oor 'n bruidegom (manlik) en
die meisies wat hom tegemoet gaan. In Mat 19 is
Jesus self aan die woord en vra Hy : "Het julle nie
gelees dat die Skepper hulle van die begin af man
en vrou gemaak het nie?" Sou mens in die Woord
wil inlees wat nie daar staan nie (waarop baie
argumente dikwels baseer word – dit wat nie daar
staan nie), en mens glo dat homoseksualiteit
aangebore is, sal jy dalk kan sê dat Jesus in Mat
19:12 na 'n homoseksueel verwys het, toe Hy
gesê het dat daar "… mense is wat nie kan trou
nie omdat hulle van geboorte af so is…". Dan sal
mens ook verder moet let op die feit dat hulle nie
getrou het nie, nie verbintenisse aangegaan het
nie.

3. Navorsingsbevindinge
Dit is jammer dat die voorstellers van die besluite
nie vooraf gaan kyk het na navorsingsbevindinge
nie. Die voorstel oor verdere navorsing was
sinvol. Verdere navorsing egter is nie nodig nie.
Daar bestaan talle navorsingbevindings. Een
daarvan is deur dr. Paul Cameron, die voorsitter
van die Familie Navorsing Instituut van Colorado
Springs in Colorado VSA. 'n Baie beknopte
weergawe van sy bevindinge word kortliks
weergegee uit sy "What causes homosexual
desire and can it be changed?"
"The first answer of tradition is as follows:
homosexual behavior is a bad habit that people
fall into because they are sexually permissive and
experimental. This view holds that homosexuals
CHOOSE their lifestyle as the result of selfindulgence and an unwillingness to play by
society rules."

In onder andere 1 Tim 4:4 lê Paulus klem op die
verhouding tussen 'n man en sy vrou (heilig en
eerbaar). So ook Petrus in 1 Pet 3.
Dan kom mens by Paulus se uitsprake m.b.t.
homoseksualiteit: 1 Kor. 6:9 en 1 Tim 1:10.
Belangrik is dat Paulus nie homoseksualiteit per
sé veroordeel nie, maar wel die praktiese
beoefening daarvan. (Klink die siening nie bekend
nie).

"Psychoanalysts like e.g. Bieber and Socarides:
According to them homosexual behavior is a
mental illness, symptomatic of arrested development. They believe that homosexuals have
unnatural or perverse desires as a consequence
of poor family relations in childhood or some other
trauma."

Nou kan mens vra of Paulus se negatiewe uitkyk
op die beoefening van homoseksualiteit nie
hardvogtig en inderdaad liefdeloos is nie; dat dit
nie strook met die nuwe gebod wat Jesus in Joh.
13:24 aan sy dissipels gegee het nie, of in groter
detail toegelig is in 1 Johannes nie.

"The third view is 'biological’ and holds that such
desires are genetic or hormonal in origin."
"The answer seems to be that homosexual
behavior is LEARNED."

Die teendeel blyk eerder waar te wees – Paulus
besing self die liefde in 1 Kor. 13 en Rom. 13:8.
Daar kan dus nie beweer word dat Paulus
oneerbiedig teenoor die liefde staan wanneer hy
verkeerde dade veroordeel nie; hy is daarop
bedag dat God 'n regverdige God is en mense
regverdig sal oordeel volgens hulle dade. Die
Romeine brief verwys telkens daarna.

"No researcher has found provable biological or
genetic differences between heterosexuals and
homosexuals that were not caused by their
behavior."
Researchers tend to believe that their sexual
desires and behaviors are learned from
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"Early homosexual experience(s) with adults
or peers; o Homosexual friends or new
acquaintances;



Poor relationships with father and mother



Social ineptitude."

ele persone "ten volle kan deelneem aan al die
voorregte……" d.w.s. ongeag seksuele oriëntasie,
kan alle persone deel in al die voorregte. Om in
die huwelik bevestig te kan word, is so 'n voorreg.
Besluit 3 bepaal nou egter dat slegs persone van
heteroseksuele oriëntasie (een man en een vrou)
as huwelik beskou word, d.w.s. vir die een party is
die verbintenis 'n huwelik, maar vir die ander party
bly dit slegs 'n verbintenis.

Op die vraag "can homosexuality be changed?"
antwoord Dr. Cameron: "Certainly. As noted
above, many people have turned away from
homosexuality – almost as many people call
themselves 'gay’,

4.3 Besluit 4:
4.3.1 Deur "…. erkenning te gee aan die status
van burgerlike verbintenisse van persone van
dieselfde geslag…" verleen die Sinode gevolglik
goedkeuring dat sulke persone hulself in 'n
homoseksuele praktyk kan uitleef.

4. Hoe moet die besluit van die
Algemene Sinode verstaan / vertolk
word?
In 'n meegaande pastorale brief wys die Sinode
op drie aspekte rondom die besluit nl.:

4.3.2 Deur voorsiening te maak dat daardie
verbintenisse deur predikante wat hul weg
oopsien, bevestig kan word, plaas die Sinode
weereens sy seën op gemelde praktyke.

(a) dat ruimte oopgelaat word vir kerkrade om na
gelang van hul eie oortuiging en omstandighede
te handel,

4.3.3 Weereens in die lig van Besluit 2 ontstaan
die vraag of predikante wat nie hulle weg oopsien
nie, nie van diskriminasie en aantasting van regte
beskuldig (aangekla) kan word nie.

(b) dat daar voortgaande navorsing gedoen sal
word,
(c) maar dat daar ook bepaalde besluite geneem
is waaraan gevolg gegee gaan word.

4.4 Besluit 5 – Die Christelike etiese standaarde
van 'n heteroseksuele paar sluit in die beoefening
van seks – die beoefening van homoseksuele
seks word dus hiermee deur die Sinode
goedgekeur.

Is die ruimte waarna in (a) verwys word absoluut
of moet dit saam gelees word met (c) wat
impliseer dat aan sekere besluite "gevolg gegee
gaan word" wat aandui dat daardie besluite nie
diskresionêr van aard is nie. Ook die kwessie van
appèl is ter sprake – sien ook par 3.5 hieronder.

4.5 Besluite 6 en 7 – Die "reg van kerkrade" en
"diskresie van kerkrade" waarna verwys word, is
dit 'n absolute reg en diskresie of is besluite wat in
terme daarvan geneem word, ook onderhewig
aan appèl. Indien laasgenoemde die geval is, dra
hierdie "reg" en "diskresie" inderdaad geen gewig
nie en is dit misleidend van aard.

In (b) kan mens lees dat die Sinode nie so seker
van sy saak is nie, want as die jongste status quo
gehandhaaf en geïmplementeer moet word, is
navorsing oorbodig. Dit kan ook gesien word as 'n
erkenning van die sinode dat sy besluite op wankelrige en aanvegbare feite berus.

4.6 Besluit 8
4.6.1 Die Algemene Sinode se "versoek" dat
lidmate, gemeentes en kerkvergaderings 'n
"soekproses na die toepassing van die boodskap
van die Bybel" moet onderneem, plaas inderdaad
'n verantwoordelikheid op onder andere kerkrade
om die besluite in oënskou te neem. Sou hulle
verskil van die besluit van die Algemene Sinode ,
is die natuurlike gevolg dat appèl of 'n
beswaarskrif daarteen ingedien word.

Ten einde te begryp wat die praktiese implikasies
van die besluit(e) is, word na 'n paar van die
besluite gekyk.
4.1 Besluit 2 – hoe moet die deelname aan al die
"voorregte" van die kerk verstaan word sover dit
homoseksuele persone betref. Daar word aanvaar
dat dit die volgende sal insluit:
4.1.1 om te dien in die ampte van die kerk

4.6.2 Die Sinode behoort aan lidmate, kerkrade,
ens "…. die boodskap van die Bybel" waarop
hierdie besluite gegrond is, te verskaf.

4.1.2 om in die kerk in die huwelik bevestig te kan
word
4.13 om hulle kinders in die kerk te kan laat doop.
4.2 Besluit 3 – daar skyn 'n teenstrydigheid te
wees tussen besluite 2 en 3.
Besluit 2 bepaal dat beide hetero- en homoseksu-

84

B: Beskrywingspunte
na man en vrou; vaders en moeders en dan
spesifiek homoseksuele?

5. Praktiese uitdagings en algemene
opmerkings m.b.t. die toepassing van
hierdie besluite

5.7 Watter impak kan hierdie besluite op die NG
kerk familie hê – is dit nie so dat die ander kerke
in die familie nie hierdie besluite onderskryf nie.
Kan ras nie weer hierby betrek word en hierdie
aksie gesien word as 'n 'witmens" ding nie? Dit is
'n feit dat Afrika nie lief is vir homoseksuele nie, in
verskeie lande is dit selfs onwettig! Hou dit nie die
potensiaal in om verhoudinge tussen rassegroepe
te polariseer nie?

5.1 In watter mate sal kerkrade en leraars hulself
blootstel aan menseregte-skendings en
diskriminasie in terme van die Handves van
Menseregte indien hierdie besluite toegepas
word.
5.2 In watter mate sal kerkrade hulself blootgestel
aan die oortreding van Arbeidswetgewing by die
toepassing van hierdie besluite; hier word weer
verwys na spesifiek Besluit 2. Voorbeeld – hoe sal
kerkrade wettig kan vasstel wat die seksuele
oriëntasie is van 'n aansoeker om 'n predikantspos?

5.8 Is gays se stryd in die eerste instansie nie 'n
stryd met God nie. Sal en kan die "ontsondiging"
van die beoefening van homoseksualiteit hulle
vrede met God gee, gesien die feit dat net God
sonde kan vergewe? Speel die Sinode nie bietjie
"god" as hulle 'n streep deur die beoefening van
homoseksualiteit trek nie?

5.3 Wanneer selfdegeslag paartjies 'n kind
aanneem, weet hulle nie wat die kind se seksuele
oriëntasie is nie. Die kans is oorweldigend dat so
'n kind heteroseksueel sal wees, maar word dan
grootgemaak in 'n homoseksuele omgewing. So 'n
kind kan/sal ten doop gebring word, en die kerk
plaas dan eintlik sy seël daarop dat so 'n kind in
sy grootwordjare en daarna blootgestel word aan
geweldige sielkundige trauma. Hoe sal die kerk
die verantwoordelikheid hiervoor hanteer?

5.9 Wat sal die prys wees wat die kerk gaan
betaal as groot getalle van sy lidmate nie hierdie
besluite aanvaarbaar vind nie. Het die Sinode
vooraf projeksies gemaak om so 'n moontlikheid
te kan bestuur en/of te akkommodeer?
5.10 Dit is duidelik dat die Sinode nie seker is oor
die Bybelse korrektheid van sy besluite nie. Toe
Jesus gekruisig is, het die Jode geskree: "Ons
aanvaar die verantwoordelikheid vir sy bloed, ons
en ons kinders" (Mat 27:25). Is die Sinode bereid
om op soortgelyke wyse verantwoordelikheid vir
hulle besluit te neem?

5.4 Hierdie besluite "ontsondig" nou homoseksualiteit soos die Bybel daarna verwys, m.a.w. die
kerk "overrule" die Bybel, die Woord van God.
Wat gaan hierna volg – die goedkeuring van
saamwoon en 'n ruimer uitkyk oor pornografie
miskien? Die Sinode het nou die deur oopgemaak
en dit sal nie weer toegemaak kan word soos
sake nou staan nie.

6. Afsluiting
Die afgelope jare het die Algemene Sinode hom
telkens met omstrede sake besig gehou en
besluite geneem oor hierdie omstrede sake.
Hierdie besluite het spanning in gemeentes
geskep. Dit was altyd dieselfde persone wat
hierdie sake gedryf het. Ons het ook die indruk
gekry dat hierdie sake oor spesifieke persone
gegaan het en nie oor beginsels nie. Hier kan
gedink word aan die Belhar belydenis en die
besluite oor die posisie van gay-persone. Die
besluite is geneem en dan word dit aan die
gemeentes se kerkrade oorgelaat om die besluite
te neem. Dit bring spanning in gemeentes.
Lidmate wil net die onvervalste Woord van God
hoor nie teologiese beredenerings en persoonlike
sienings nie. Gays was nog altyd welkom in ons
gemeentes en het nie uitgesluit gevoel nie.
Trouens gemeentes verwelkom dit dat hierdie
mense onder die geklank van die woord kom.

5.5 Om in aansluiting by (d) aan te voer dat
hierdie besluite nie die hartsake van die kerk raak
nie, is nie net wensdenkery nie, maar bloot net
onbybels. In die Nuwe Testament word die
beoefening van homoseksualiteit gelys saam met
verskeie ander sondes/oortredings. Dat dit
belangrik is, word aangedui deur die feit dat dit nie
soort van as 'n "after thought" aan die einde van
die lys oortredings bygevoeg word nie, maar dat
dit inderdaad in die middel daarvan staan. Om
dus die beoefenaars van homoseksualiteit uit
hierdie lys te laat haal, is so goed om ook
moordenaars en enige van die ander daaruit te
verwyder.
5.6 Bepaal een van ons formuliere nie dat die
Bybel die onfeilbare Woord van God is nie en dat
ons as lidmate dit so aanvaar nie – sal dit beteken
dat dit gewysig sal moet word, 'n tipe van
voorwoord in te voeg wat lui: met sekere
voorbehoude, aanvaar ons die Bybel… Hoe sal 'n
gay prediker die Woord bring waar verwys word

In sy boek "Over de sin van het huwelijk" kom
Dr.A.W.Hoegen tot die slotsom: " Krachtens onze
grondgedachte verstaan wij onder het huwelijk de
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levensgemeenschap van MAN en VROUW in
diens der GEZINSVORMING."

B3. SEE-SONDAG
Die Sinode beveel by die Algemene Sinode
aan dat die NG Kerk die wêreldwye Seesondag, wat elke jaar op die tweede Sondag
van Julie gedenk word, sal erken as biddag vir
seemanne, en dit in die Jaarboek van die NG
Kerk sal aanbring.

In "Wijsbegeerte en Levenspractijk" stel Spier die
calvinistiese siening van die wese van die huwelik
en konstateer dan op die einde: " Het feit, dat
bepaalde overtuigingen aangaande huwelijksvragen samehangen met wijsgerige beskouwing
ontmoet geen tegenstand".

Motivering:

Graag wil ons antwoord hê op die vraag wat die
Algemene Sinode se lewensbeskoulike
uitgangspunt (aprioriese persepie) was om tot
hierdie besluite te kom.

1. Die 2de Sondag van Julie word elke jaar
wêreldwyd, erken en gevier as Seesondag (Sea
Sunday). Op hierdie spesifieke dag word daar
gebid vir al die seevaart en verwante dienste,
onder andere vir Visserye, See Redding Institute
en die Internasionale skeepsbedryf.

Ons insiens het die humanisme en emosies 'n
baie groot rol in die neem van hierdie besluite
gespeel. Prof. E.A. Venter, professor in Filosofie
aan die Vrystaatse Universiteit het jare gelede al
gewaarsku teen die insluip van Humanisme in ons
kerke. Verder kry 'n mens die indruk dat gay
persoonlikhede wat hulle menings in die gedrukte
media gestel het, persoonlike sieninge en eie
ego's 'n groot rol gespeel het.

2. Biblia Hawesending is as te ware die NG Kerk
se arm wat uitreik na hierdie vreemdelinge wat by
ons hawens aandoen, van ongeveer 60
verskillende lande.
Kerkraad NG Kerk Port Elizabeth-Oos

BYLAAG 2 BY B2:
Studiestuk deur dr Chris van Wyk
Hierdie studiestuk is deur die kerkraad aangeheg,
maar ook deur dr Van Wyk as versoekskrif by die
skriba ingehandig. Dit word geplaas onder Afdeling D van die Sakelys, Versoekskrifte.

B4. VERGROOT DIE VERGADERING
VAN DIE ALGEMENE SINODE
Die Sinode van Oos Kaapland versoek die
Algemene Sinode om sy vergadering te vergroot
na 400 lede.

Hoewel die kerkraad dit as bylaag by sy
beskrywingspunt ingedien het, word dit dus nie
weer hier geplaas nie.

Motivering:
Op hierdie wyse word die Algemene Sinode 'n
meer verteenwoordigende vergadering.
Dit het die gevolg dat meer gemeentes
verteenwoordig word wanneer die Algemene
Sinode besluite neem.
Dit is ook die Ring se oortuiging dat daar uit elke
Ring 'n verteenwoordiging van ten minste een
Leraar en een ouderling moet wees om sodoende
optimale verteenwoordiging te verseker.
Kerkraad van Ugie
Ring van Dordrecht
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kan nie eers 'n huurkoop vir motor aangegaan
word nie.

C1. REGLEMENT VIR VASTE
TERMYNPOSTE
Met verwysing na Reglement 15, REGLEMENT
VIR VASTE TERMYNPOSTE, (KO 2015) word
by die Algemene Sinode aanbeveel dat die
formulering as volg gewysig word:
1. In Reglement 15, punt 1, “AARD” voeg die
volgende beskrywing en uitklaring by:
1.1 'n Vaste termynpos moet gesien word as
'n noodmaatreël in uiterste gevalle. Dit is nie
die standaard-ooreenkoms met 'n Bedienaar
van die Woord nie.

1.3 Waar finansiële druk die voldoening aan
die sinodale skale onmoontlik maak, moet 'n
tentmakerspos of 'n pos met verminderde
traktement oorweeg word.
1.4 'n Vaste termynpos is se doel is uitsluitlik
om 'n spesifieke aksie te implementeer of 'n
gemeente te lei tot 'n volgende vlak. As
voorbeelde kan die volgende dien:
1.4.1 Brugbediening
1.4.2 Heraktivering van gemeentes wat lank
vakant was
1.4.3 Heraktivering van gemeentes wat kleiner
geword het
1.5 Hierdie beginsel geld vir leraars sowel as
proponente.
MOTIVERING:
Die Kerkraad van die Gemeente Stutterheim
wonder of vaste termynposte dalk nie soms
gebruik word om dominees en proponente “op
appro” te kry nie? Soms dalk ook om proponente
as “goedkoop arbeid” te gebruik. Die “omskrewe
taak” van die reglement word geïgnoreer.
Reglement 15 1.1 moet beter omskryf word.
Ons kom tot hierdie oortuiging omdat die meeste
advertensies in die Kerkbode slegs vir termynposte is, selfs van groot gemeentes. Dit stem die
kerkraad tot kommer, want:
Predikante is professioneel opgelei



Dit gaan oor versorging van bedienaars en
proponente met hulle gesinne.



Vir die beste sorg van gemeentes en leraars
is permanensie nodig – bv. op 'n jaar kontrak

In geval van finansiële druk is 'n voltydse pos,
indien nodig met verlaagde traktement, eerder
gewens as vaste termynpos.



Termynpos is net vir vaste termyn en taak, nie
permanent nie. Dit wil voorkom of Kerkrade
iemand aanstel om “deur te kyk”, en as hulle
gelukkig is verleng hulle die termynpos.

Die Kerkraad
NG Gemeente Stutterheim

1.2 Die beginsel vir die uitbring van 'n beroep
bly 'n leraar in 'n voltydse pos.
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punt in alle sake van leer en lewe. Ons bely dat
hierdie Woord van God nie deur die wil van 'n
mens gestuur of voortgebring is nie, maar die
heilige mense van God het dit, deur die Heilige
Gees gedrywe, gespreek, soos die heilige Petrus
sê (Nederlandse Geloofsbelydenis [NGB] artikel
2; 2 Pet. 1:21). Ons aanvaar die gesag van al die
boeke van die Bybel, en beskou hulle alleen, as
heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig,
daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons
glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is,
nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige
Gees in ons hart getuig dat hulle van God is (NGB
5).

D1. VERSOEKSKRIF: STANDPUNT
OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS
Die versoekskrif handel oor die status van
selfdegeslagverhoudings in die lig van die
Gereformeerde tradisie en die Skrif.
EERSTE VERSOEK:
Die outeur versoek hiermee dat die sinode van
Oos-Kaapland die volgende standpunt oor die
status van selfdegeslagverhoudings aanvaar in
die lig van die Gereformeerde tradisie en die Skrif.
Dit word volledig gemotiveer in die navorsing oor
die Skrif en die Belydenisskrifte wat hierna in punt
1 van die dokument volg.
TWEEDE VERSOEK
Die outeur versoek hiermee dat die sinode van
Oos-Kaapland hierdie standpunt oor die status
van selfdegeslagverhoudings in die lig van die
Gereformeerde tradisie en die Skrif aan die
Algemene Sinode as gravamen voorlê – vergelyk
punt 2 van die dokument.

Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God
volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy
saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word.
Die Skrif is gesaghebbend vir die lewe van gelowiges, omdat dit betroubaar, helder en genoegsaam
is. Aangesien die hele wyse waarop God deur
ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die
apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur
die Heilige Skrif geleer word nie - ja, al was dit
ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel
Paulus sê (Gal. 1:8). En aangesien dit verbode is
om iets by die Woord van God by te voeg of
daarvan weg te laat (Deut. 12:32), blyk dit duidelik
dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle
opsigte volkome is.

INHOUDSOPGAWE
1. Versoek aan die sinode van Oos-Kaapland
1.1 Standpunt oor selfdegeslagverhoudings
1.2 Gravamen
2. Motivering
2.1 Werkswyse
2.2 Selfdegeslagverhoudings in die lig van die
Skrif
2.3 Wat sê die Bybel oor
selfdegeslagverhoudings?
2.4 Uitleg en interpretasie van die Bybeltekste
oor selfdegeslag seksuele gedrag
2.5 Selfdegeslagverhoudings in die lig van die
Belydenisskrifte
3. Verwysings

Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe
heilig die mense ook al was, met die Goddelike
Skrif gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte
of die groot getalle of oudheid of opvolging van
tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met dié waarheid van God
gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle
mense is immers uit hulleself leuenaars en
nietiger as die nietigheid self (Ps. 62:10). Ons
verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie
met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos
die apostels ons leer as hulle sê: '... maar stel die
geeste op die proef of hulle uit God is' (1 Joh.
4:1), en: 'As iemand na julle kom en hierdie leer
nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie...' (2
Joh. 10) - NGB 7.

1. VERSOEK AAN DIE SINODE VAN
OOS-KAAPLAND
Ek versoek hiermee dat die sinode van OosKaapland die volgende standpunt oor die
status van selfdegeslagverhoudings aanvaar
in die lig van die Gereformeerde tradisie en die
Skrif. Dit word volledig gemotiveer in die
navorsing oor die Skrif en die Belydenisskrifte
wat hierna volg.

Willie Jonker het in sy Die Reformatoriese Sola
Scriptura die volgende geskryf hieroor: "... aan die
Skrif (is) 'n posisie van gesag in die lewe van die
kerk toegeken, wat daarop neerkom dat die kerk
self met sy leer, tradisie, belydenis en praktyk in
alles aan die Skrif onderworpe moet wees. Vir die
Reformasie is die Skrif alleen die hoogste en

1.1 Standpunt oor selfdegeslagverhoudings
1.1.1 Geskrewe Woord van God
Die Geskrewe Woord van God is ons uitgangs-
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finale gesag wat die leer en lewe van die kerk
betref, die norm waaraan alles gemeet moet word,
die laaste skeidsregter in al die geskille, die bron
en norm van die belydenis en verkondiging van
die kerk."

Openbaring (NGB 2; Rom. 1:20). Die Algemene
Openbaring is dus nie in stryd met die Besondere
Openbaring nie en kan nie iets anders vir ons sê
as wat die Besondere Openbaring doen nie. Die
Algemene Openbaring kan nie gebruik word om
mense te verontskuldig van sondes wat deur die
Besondere Openbaring voor die deur van mense
gelê word nie.

Die wyse waarop die inspirasie van die Bybel as
die Woord van God plaasgevind het, word
getipeer as organiese inspirasie. Dit beteken dat
God die skrywers se arbeid só geïnspireer het dat
dit wat hulle geskryf het, sy openbaring effektief
en voldoende oordra. Hierdie inspirasie het egter
nie gebeur met uitsluiting van die skrywers se eie
persoonlikhede, agtergrond en ander
omstandighede nie; hulle het elkeen geskryf binne
die konteks van hulle eie kultuurhistoriese
situasie.

Dit is egter ook belangrik om te bely dat God in sy
voorsienigheid nie verantwoordelik is vir die sonde
nie. Hy is nie die bewerker van die sonde nie en
dra ook nie die skuld daarvoor nie. Niemand kan
God dus vir die onbetaamlike dinge verwyt wat
hulle doen weens hulle verdraaide opvattings nie,
onder andere in terme van selfdegeslag seksuele
gedrag soos in Romeine 1 uitgespel word nie
(NGB 13; Rom. 1:10).

Hierdie organiese inspirasie teorie hou dus in dat
dit ongeldig is om te stel dat sekere dele van die
Bybel menslik is, asof die Bybelleser dan die
goddelike dele uit die Bybel moet selekteer. Die
hele Bybel is terselfdertyd Goddelik én menslik.
Meer noukeurig geformuleer: die Bybel is honderd
persent God se Woord en honderd persent deur
mense geboekstaaf.

God doen dus die mens nie 'n onreg aan as Hy in
sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie,
want God het die mens so geskep dat hy dit kon
doen. Die ongemaklike waarheid is dat: "die
mens homself en sy hele nageslag as gevolg van
die aanhitsing van die duiwel en deur
moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie
gawes beroof het." (HK vr. 9; Ef. 4:24; Gen. 3:13;
1 Tim. 2:13, 14; Gen. 3:6; Rom. 5:12).

Ons verstaan van die teks (hermeneutiek) moet
dus op die verklaring van die teks (eksegese)
gebaseer word, omdat dit die geïnspireerde
Woord van God is, in sy Goddelike én menslike
karakter. In ons nadenke en besluite oor
selfdegeslag verhoudings soek ons vanuit dié
vertrekpunt eerlik na maniere om die Bybelse
gegewens betekenisvol binne die konteks te
interpreteer. Die leer van die belydenisskrifte
begelei ons egter in die formulering van ons
standpunt.

Dit roep onmiddellik die vraag na vore: "Wil God
hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat
bly?" Die antwoord is, nee, glad nie. "Inteendeel,
sy toorn is verskriklik (HK vr. 10; Gen. 2:17; Rom.
5:12) sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat
ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die
ewigheid met 'n regverdige oordeel straf (Ps.
50:21; 5:6; Nah. 1:2; Eks. 20:5; 34:7; Rom. 1:18;
Ef. 5:6)". Dit sluit die hele lys van sondes in
Romeine 1 in wat selfdegeslag seksuele gedrag
inkorporeer. "God het immers gesê: Vervloek is
elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die
boek van die wet om dit te doen nie (Deut. 27:26;
Gal. 3:10)".

1.1.2 Sonde
Dit is duidelik dat alle mense geskep is na die
beeld van God en daarom menswaardig is voor
Hom (Heidelbergse Kategismus [HK] vraag 6).
Dit is egter ook duidelik dat alle mense sondig is
weens die erfsonde sowel as hulle eie
moedswillige sondes en daarom skuldig en
verlore is voor God (HK vr. 7-9). Dit is die gevolg
van die sondeval waaraan die mens hom willens
en wetens onderwerp het ( NGB 14; Rom. 1:2021). Dit bevestig dat die sondes wat bv. in
Romeine 1 uitgespel word die gevolg is van die
sondeval wat selfdegeslag seksuele gedrag
insluit.

Dit is dus duidelik dat die wet van God steeds van
krag bly in die gestalte van 'n tugmeester na God
toe vir diegene wat hulle skuldig maak aan die
sondes wat in Romeine 1 genoem word, onder
andere die seksuele onreinheid van die
skandelike drifte, teen-natuurlike, en perverse
selfdegeslag seksuele gedrag soos Romeine 1 dit
uitspel. Dié gestalte van die wet as tugmeester
sal wel in die derde deel van die Heidelbergse
Kategismus verander na die gestalte van die wet
as reël van dankbaarheid. Maar, die oordeel van
die wet sal steeds van krag bly op mense wat in
hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en
hulle nie tot God bekeer nie, soos vraag 87 dit
duidelik maak. Die saligheid word vir sulke
mense toegesluit.

Die Algemene Openbaring is eintlik al genoeg om
mense hiervan te oortuig en van enige
verontskuldiging te ontneem in terme van wat vir
ons in hierdie lewe nodig is om tot God se eer en
tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort,
te lewe. Die Besondere Openbaring van die
Geskrewe Woord van God spel dit egter nog meer
duidelik en meer volkome uit as die Algemene
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sodat ons die sonde hoe langer hoe meer
afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (HK
vr. 70; Joh. 1:33; 3:5; 1 Kor. 6:11; 12:13; Rom.
6:4; Kol. 2:12). 1 Kor. 6:11 verwys in dié geval na
onder andere die sondes van malakoi en
arsenokoitai - die woorde vir passiewe en aktiewe
selfdegeslag seksuele partye - sowel as pornoi
(onsedelikheid in die algemeen) en moichoi
(egbreuk) in die vorige twee verse.
Hieroor verklaar die teks: "so was party van julle
juis ook. Maar julle het julle sondes laat afwas,
julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam
van die Here Jesus Christus en deur die Gees
van God." Vraag 72 eggo dit deur weereens 1
Kor. 6:11 te koppel aan die reiniging van alles
sondes. Selfdegeslag seksuele gedrag word dus
deur die HK beskou as iets waarvan 'n mens
gereinig moet word.

1.1.3 Verlossing
Ons bely dat Christus ons aan die kruis van ons
sondes verlos het waarmee Hy ons met God
versoen het (NGB 21; 1 Tim. 1:15). Dit
onderstreep die betroubaarheid van dié boodskap
van versoening vir sondaars wat in die konteks
van die aanhaling uit Timoteus selfdegeslag
seksuele gedrag insluit. Die sondaars waarna
hier verwys word, het Paulus in die vorige
perikoop beskryf in die sondelysie in vers 9-10,
wat onder andere pornois (ontugtige mense /
manlike prostitute) en arsenokoitais (mans wat
met mans intiem verkeer) insluit.
Elkeen wat dus sy toevlug onder leiding van die
Heilige Gees (HK vr. 65; Ef. 2:8) tot ons Middelaar
en Verlosser, Jesus Christus, neem met 'n ware
geloof, word deur Hom van hulle sondes verlos
(HK vr. 29; ). Hierdie ware geloof beteken om
alles te glo wat in die evangelie aan ons beloof
word en wat die artikels van ons algemene en
ongetwyfelde Christelike geloof, onder andere die
Apostoliese Geloofsbelydenis, ons in hoofsaak
leer (HK vr. 22; vr. 61; 1 Joh. 5:10). Dit regverdig
ons in Christus voor God en maak ons 'n
erfgenaam van die ewige lewe (HK vr. 59; Rom.
1:17). Hiervan is die doop die teken (HK vr. 72; 1
Joh. 1:7; 1 Kor. 6:11) en die nagmaal die
versekering (HK vr. 75; Mark. 26:24-26).

Die verlossing van sonde is dus duidelik ook van
die seksuele gedrag wat met malakoi en arsenokoitai geassosieer word, sodat die vernuwing van
die Heilige Gees gelowiges kan help om onder
andere selfdegeslag seksuele gedrag af te sterwe
om godvresend en onbesproke te kan lewe.

1.1.4 Dankbaarheid
Ons dankbaarheid bestaan uit twee dele: die
afsterwing van die ou mens en die opstanding van
die nuwe mens (HK vr. 88; Ef. 4:22-24). Ons
betoon 'n hartlike berou oor ons sondes wat God
vertoorn het en vlug daarvan weg (HK vr 89;
Rom. 8:13). Ons staan op met 'n hartlike vreugde
in God deur Christus en leef met 'n lus en liefde
volgens die wil van God in alle goeie werke wat
Hy vir ons voorberei het (HK vr. 90; Gall. 2:20).
Hierdie goeie werke word uit 'n ware geloof (HK
vr. 90; Rom. 14:23), volgens God se wet (Lev.
18:4) tot sy eer (1 Kor. 10:31), en nie op grond
van ons goeddunke gedoen nie (Matt. 15:7-9),
soos veral die Tien Gebooie dit uitspel (HK vr. 92
vv.).

Deur die doop word alle gelowiges in die kerk van
God opgeneem en van alle ongelowiges en
vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal
sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel
te dra (NGB 34). Die doop besprinkel die siel en
reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders
van die toorn is, as kinders van God weergebore
word. Hy beklee ons met die nuwe mens en
ontklee ons van die ou mens en al sy werke, wat
die afwassing van selfdegeslag seksuele gedrag
insluit (1 Kor. 6:11).
Nie alle mense ontvang egter hierdie wonderlike
evangelie deur 'n ware geloof nie en bly daarom
verlore (HK vr. 20). Niemand kan verder ook salig
word wat in hulle goddelose ondankbare lewe
volhard en hulle nie tot God bekeer nie (HK vr. 87;
1 Kor. 6:9-10; Ef. 5:5; 6:1; 1 Joh. 3:14). Maar dié
wat met die bloed en Gees van Christus gewas is,
ontvang van God vergewing van sonde uit genade
ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy
offer aan die kruis vir ons gestort het (HK vr. 70;
Hebr. 12:24; 1 Petr 1:2; Openb. 1:5; 7:14; Sag.
13:1; Eseg. 36:25). Vir alle kinders van die Here
is dit die vertrekpunt in verlossing, om vergifnis
van sonde uit genade te ontvang. Dit is waarom
daar 'n kruis was om deur die bloed van Christus
vir ons vryspraak te koop.

Hierin volg ons ook die Sewende Gebod ná wat
ons leer dat alle onkuisheid deur God vervloek is
(HK 108; Lev. 18:28), en dat ons dit daarom
hartgrondig moet haat (Jud. 1:23). Daarenteen
moet ons kuis en ingetoë lewe (1 Tess. 4:3-5)
sowel binne as buite die huwelik (Hebr. 13:4; 1
Kor. 7:7). God verbied met hierdie gebod nie net
egbreuk en sulke skandes nie, maar alle onkuise
dade, gebare, woorde (HK vr. 109; Ef. 5:3,4; 1
Kor. 6:18,19), gedagtes, luste (Matt. 5:27-28) en
alles wat 'n mens daartoe kan verlei (Ef. 5:18; 1
Kor. 15:33).
Dit sluit dus selfdegeslag seksuele gedrag in,
soos die opsommende aanhaling van Lev. 18:28
aantoon, en Ursinus in sy Kommentaar op sy
Kategismus uitlê. Hy noem selfdegeslag seksuele
gedrag 'n verwarring van geslagte en 'n misbruik

Dit beteken verder om deur die Heilige Gees
vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees
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van vroulike seksualiteit. Hoekom word dít so
sterk afgekeur saam met al die ander sondes wat
hiermee verband hou? Die Kategismus antwoord:
omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel van
die Heilige Gees is, en God wil hê dat ons altwee
rein en heilig sal bewaar.

verlos om deel van die geloofsgemeenskap te
wees, en deur die Gees met die volheid van God
vervul. Alle gelowiges se identiteit word daarom
bepaal deur hulle geloof in Christus, nie deur
enige ander eienskap nie, ook nie hulle
seksualiteit nie. Hand. 11:26; 1 Kor. 6:15; 1 Joh.
2:27; Hand. 2:17. Matt. 10:32; Rom. 10:10; Rom.
I2:1; 1 Pet. 2:5, 9; Openb. 1:6; 5:8, 10; 1 Pet.
2:11; Rom. 6:12, 13; Gal. 5:16, 17; Ef. 6:11; 1
Tim. 1:18, 19; 2 Tim. 2:12; Matt. 25:34.

1.1.5 Geloofsgemeenskap
Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene
kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik
in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in
Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is,
geheilig en verseël deur die Heilige Gees (NGB
27). Ps. 46:6; Jer. 31:36; Ps. 102:14; Matt. 28:20.

Alle mense, ongeag hulle seksuele aangetrokkenheid en/of oriëntasie, is ingesluit in God se liefde
en behoort op grond van hulle doop en geloof as
volwaardige lidmate van die kerk van Christus
aanvaar te word. Onder volwaardige lidmaatskap
word verstaan toegang tot die sakramente,
toegang tot die ampte en onderworpenheid aan
die kerklike tug.

Ons glo dat alle gelowiges verplig is om by hierdie
kerk aan te sluit en hulle daarmee te verenig om
die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle
almal – as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die
juk van Jesus Christus te buig en volgens die
gawes wat God aan elkeen gegee het, die
medegelowiges in die opbou van hulle geloof te
dien (NGB 28; HK vr. 54). Ps. 5:6; 22:23; Ef.
4:12; Heb. 2:12; Matt. 24:28.

Persone wat 'n selfdegeslag aangetrokkenheid
en/of oriëntasie beleef, mag volledig tot die
besondere ampte toegelaat word op voorwaarde
dat hulle 'n selibate lewenstyl beoefen.

1.1.6 Huwelik

Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan
uitken, is die volgende: Wanneer die kerk die
evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer
bedien soos Christus dit ingestel het en die
kerklike tug gebruik om die sondes te straf kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die
suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee
in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die
enigste Hoof erken (NGB 29). Matt. 13; 2 Tim.
2:18-20; Rom. 9:6; Ef. 2:20; Joh. 10:4, 14; Matt.
28:20; Gal. 1:8; 1 Kor. 11:20; Kol. 1:23; Hand.
17:11; Joh. 18:37; Ef. 1; Joh. 8:47; 17:20; 1 Joh.
4:2 (en 3:9); Rom. 6:2; Gal. 5:17, 24; Rom. 7:5;
Kol. 1:12; 2:18-19; Ps. 2:3; Op. 2:9; 17:3; Joh.
16:2.

Die huwelik tussen een man en een vrou is 'n
belangrike instelling van God. Dit is gemik op 'n
eksklusiewe, vaste verhouding in wedersydse
liefde en trou tussen twee persone van die
teenoorgestelde geslag. Enige ander seksuele
verhouding is teen die leer van die Skrif en die
belydenisskrifte.
Ons vertolk die Skrifgegewens oor selfdegeslag
seksuele gedrag nie net as as 'n afwysing van
sekere destruktiewe vorme daarvan nie, maar as
'n afwysing van alle selfdegeslag seksuele
gedrag, sonder dat die Skrif 'n uitspraak lewer oor
homoseksuele of enige ander gender identiteit as
sodanig. Dit beteken dat daar geen ruimte vir
selfdegeslagverhoudings is nie, selfs nie as dit in
liefde en trou gesluit word nie.

Lidmate van die kerk kan uitgeken word aan die
kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof
dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus
aangeneem het en dat hulle daarna die sonde
ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en
hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie
en hulle sondige natuur met sy werke kruisig.
Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot
swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees
stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen,
terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die
bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid
van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die
geloof in Hom vergewing van hulle sondes het
(NGB 29).

Sowel heteroseksuele as homoseksuele of enige
ander promiskuïteit - d.w.s. enige seksuele
gedrag buite die veilige ruimte van die huwelik word as destruktiewe en sondige gedrag
afgekeur. Daar is dus ook geen ruimte vir enige
ander seksuele verhouding wat begrond word op
die velerlei gender identiteite waarmee mense
vandag identifiseer, ook nie bestialiteit of enige
ander perverse seksuele gedrag nie.
HK vr. 108-109; Gen. 1:27; 2:24-25; Matt. 19:4-6;
Lev. 18:28; Jud. 1:23; 1 Tess. 4:3-5; Hebr. 13:4; 1
Kor. 7:7; Ef. 5:3,4; 1 Kor. 6:18,19; Matt. 5:27,28;
Ef. 5:18; 1 Kor. 15:33.

Ons aanvaar die liefde van Christus as die wesenlike grondhouding waarop alle verhoudinge binne
en buite die geloofsgemeenskap gebaseer moet
word (HK vr. 32). In Christus word alle gelowiges

1.1.7 Pastorale ondersteuning
Die geloofsgemeenskap is die primêre ruimte
waarin familiebande gesluit en gekoester moet
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nie net prosedureel verkeerd nie – daar kan net
een voorstel op 'n keer voor die vergadering dien
wat wel geamendeer kan word – maar het 'n verslag goedgekeur wat nie die opdrag uitgevoer het
nie. Daar was bv. geen aandag aan die Gereformeerde tradisie gegee nie, hoewel die opdrag in
2013 dit eksplisiet gevra het.

word, ook geestelike familiebande (Matt. 12:4850; Mark. 10:29-31). Dit leer die nagmaal ons wat
ingestel is om diegene te voed en te onderhou
wat God reeds wederbaar en in sy huisgesin, die
kerk, ingelyf het. Nou het dié wat weergebore is,
tweërlei lewe in hulle: die een liggaamlik en
tydelik, wat hulle van hulle eerste geboorte
saamgebring het en wat alle mense besit; die
ander geestelik en hemels, wat aan hulle gegee
word in die tweede geboorte, wat deur die Woord
van die evangelie in die gemeenskap van die
liggaam van Christus plaasvind (NGB 35). Matt.
26:26; Mark. 14:17; Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24, 28;
Joh. 3:6; 10:10.

Gegewe dat daar prosesse aan die gang is om
dié sake op appèl te neem, brei ek nie verder
daaroor uit nie, hoewel ek met meer detail daarop
sou kon reageer. Die verslag wat voor die
Algemene Sinode gedien het, het egter ooglopend
mank gegaan aan 'n deeglike verantwoording in
die lig van die Gereformeerde tradisie sowel as
aan 'n deeglike verantwoording in die lig van die
Skrif. Vandaar hierdie versoek.

Die kerk behoort daarom ondersteuningsisteme
daar te stel en pastorale sorg waar nodig te
verskaf aan gelowiges wat op die een of ander
wyse die werklikheid van selfdegeslag aangetrokkenheid en/of oriëntasie beleef en/of enige ander
seksuele aangetrokkenheid. Gelowiges wat sulke
aangetrokkenhede beleef, moet begelei word tot
die verwesenliking van God se skeppingsdoel met
man en vrou deur óf die huwelik óf die beoefening
van 'n selibate lewenstyl binne die geestelike
familiebande wat ons in die geloofsgemeenskap
aan mekaar verbind.

2.1 Werkswyse
Ek lê hierdie bydrae aan die sinode voor om die
standpunt oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Gereformeerde tradisie en
die Skrif te kan beoordeel. Ek oordeel dat ons by
'n punt staan dat ons belydenis só in gedrang is
dat ons standpunt sal moet inneem en ons
gehegtheid aan die Skrif en ons belydenistradisie
moet herbevestig.

1.2 GRAVAMEN

1. Ek het in die eerste plek 'n eksegetieshermeneutiese beoordeling probeer gee van die
status van selfdegeslagverhoudings in die lig van
die Skrif. Dit word uitvoerig hierna gehanteer by
punt 2.2-2.4.

Ek versoek hiermee dat die sinode van OosKaapland hierdie standpunt oor die status van
selfdegeslagverhoudings in die lig van die
Gereformeerde tradisie en die Skrif aan die
Algemene Sinode as gravamen voorlê.

2. Ek het besluit om in die tweede plek na ons
belydenisskrifte te kyk en die plekke te ondersoek
waar Bybeltekste wat verband hou met die onderwerp as bewysplase gebruik word. Hierdie belydenisskrifte vorm immers die hart van ons Gereformeerde tradisie. Dit word by punt 2.5 gevind.

2. MOTIVERING
Die Algemene Sinode het in 2015 selfdegeslagverhoudings aanvaar op grond van 'n onvolledige
verslag waaraan doelbewus geen aanbevelings
gekoppel was nie. Daar was vier verslae voor die
vorige ASM maar net die een onvolledige verslag
is aan die Algemene Sinode deurgegee, op grond
van die veronderstelling dat die ander drie verslae
in die volgende rondte hanteer sal word.

Die versoek aan die sinode is op hierdie navorsing gebaseer.

2.2 Selfdegeslagverhoudings in die lig
van die Skrif

Die vorige ASM se voorstel aan die Algemene
Sinode, dat daar eerder verder oor die saak
gedink moet word, omdat die opdrag nie volledig
nagekom is om selfdegeslagverhoudings te
beoordeel in die lig van die Gereformeerde leer en
die Skrif nie, is egter deur die Algemene Sinode
geïgnoreer, en verder nooit as sodanig hanteer en
aan die Algemene Sinode gestel vir oorweging
nie.

2.2.1 Algemene opmerkings oor selfdegeslagverhoudings
Daar word soms ten onregte beweer dat 7-10%
mense homoseksueel is. Die bron wat dikwels
aangehaal word, is die 1940-verslag van Alfred
Kinsey. Sy navorsing word egter nie vandag
sonder meer aanvaar nie, onder andere omdat hy
van 'n skeefgetrekte steekproef gebruik gemaak
het deurdat sy vrywilligers nie ewekansig gekies is
nie, en veral uit tronke en via gay-vriendelike
organisasies en tydskrifte gewerf is, en daar baie
verontrustende data oor eksperimente met
kinders in sy navorsing ingesluit is wat op
kindermolestering neerkom. Maar, sy geskatte

Dit het daartoe gelei dat daar tot besluitneming
oorgegaan is ten spyte van die vorige ASM se
leiding en dit met twee teenoorgestelde voorstelle
waaruit een as die substantiewe voorstel van die
vergadering aangewys is deur stemming. Dit is
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syfer vir mans wat oorwegend lewenslank
homoseksuele verhoudings gehandhaaf het, was
slegs 4%, anders as wat hy baie keer aangehaal
word (J.A. Branch, Born this way?
Homosexuality, Science and the Scriptures.
2016).

formeerde tradisie.
Die historiese werklikheid is egter helder en duidelik. Homoseksuele of selfdegeslagverhoudings
was wettig, algemeen en normaal, ook in die
Grieks-Romeinse wêreld. En dit is in dié wêreld
waarin die evangelie gekom het, en in dié wêreld
waarin Paulus sy bediening uitgevoer het, en dit is
vir dié wêreld wat hy sy beskouing oor selfdegeslagverhoudings deurgee.

Dit word gestaaf deur resente studies , bv. deur
Edward Laumann by wyse van 'n steekproef van
5000 persone in die Verenigde State van Amerika. Volgens hierdie studie is bevind dat slegs 2%
mans en 0.9% vroue hulself as homoseksueel
beskryf, terwyl 'n addisionele 0.8% mans en 0.5%
dames hulself as biseksueel beskryf. Die homoseksuele sosioloog, Joseph Harry, se navorsing
lewer dieselfde resultate. Volgens sy navorsing
het 2.4% mans 'n homoseksuele oriëntasie.

2.2.1.2 Selfdegeslagverhoudings word
deur die drie Monoteïstiese godsdienste
afgewys
Dit is 'n bewese feit dat selfdegeslag seksualiteit
deurgaans in die Joods-Christelike tradisie, sowel
as die latere Moslem tradisie sterk afgewys word,
maak nie saak hoe 'n mens dit wil definieer nie.
Josephus, Philo, die rabbi's, die kerkvaders, Chrysostomus, Augustinus, Luther, Calvyn, Ursinus en
so meer ... spreek hulle sterk daarteen uit (vgl. vir
verwysings Hays, The Moral Vision of the New
Testament en die 2007 verslag voor die
Algemene Sinode).

Dit stem ook ooreen met ons onlangse verslag
oor die Jeug wat by die Algemene Sinode 2015 in
ontvangs geneem sal word – Skokkend Positief.
Hoewel dit net 'n klein onderafdeling van die
navorsing was, beskou net 4% uit die steekproef
van die betrokke jeug van die NG Kerk hulleself
as homoseksueel. Dit is in lyn met die internasionale syfer.

Die drie godsdienste onderskei ook nie tussen
verskillende soorte selfdegeslag seksualiteite nie,
maar keur enige seksuele verkeer tussen dieselfde geslag af, meesal in baie sterk terme.

2.2.1.1 Selfdegeslagverhoudings is van
vroeg af in die geskiedenis bekend
Anders as wat dit soms voorgestel word, is
homoseksualiteit 'n tipe seksuele aantrekkingskrag of seksuele verhouding tussen dieselfde
geslagte wat van vroeg af bekend was en vandag
as homoseksualiteit bekend is.

Dit sien ons ook by die vroeë kerkvaders. Die
kerkvaders verwerp homoseksuele verhoudings
deurgaans. Hul reaksie was hoofsaaklik in lyn met
dié van die Bybel. Uit die vorige verslag aan die
Algemene Sinode 2007 kan die standpunte van
agt van dié kerkvaders nagegaan word wat almal
negatief was oor selfdegeslag seksuele gedrag.

Hoewel homoseksualiteit dus 'n moderne beskrywende begrip is vir mense wat in selfdegeslagverhoudings is of wil wees, veral soos
beskryf deur Freud en Foucault, is dit 'n woord
wat vir 'n werklikheid gebruik word van iets wat
van vroeg af met ons is. Daar is baie voorbeelde,
soos die sogenaamde "Twee-gees individue" in
die vroeë Amerikas wat as sodanig erken en
toegelaat is om selfdegeslag seksualiteit te
beoefen. Hulle was baie keer die sjamaans van
hulle gemeenskappe.

2.2.1.3 Selfdefamilieverhoudings word
ook afgewys
Wat ook vir die gesprek belangrik is, is dat
seksuele verhoudinge met familielede ook in die
Bybel konsekwent afgewys is. Trouens in die
gedeeltes in Levitikus waar selfdegeslagverhoudings afgewys word, word daar eintlik meer aandag aan selfdefamilieverhoudings gegee. Paulus
vestig in die NT die aandag in 1 Kor. 5 op een só
'n verhouding en is vlymskerp in sy veroordeling
daarvan, hoewel hy ook werk met vergifnis en
bemoediging teenoor die partye en die gemeente
in sy volgende brief so inlig, solank hulle die
sondige leefwyse versaak (2 Kor. 2:7-11).

Selfdegeslag seksualiteit was bekend in Griekeland (bv. in die werke van Plato), China, Japan,
Persië, die Suidsee-eilande en so meer. Vergelyk
hiervoor veral die werk van John Boswell wat die
Europese geskiedenis van dié tipe verhoudings
ondersoek het (Same-Sex Unions in Premodern
Europe).

Paulus se afwysing van selfdefamilieverhoudings
laat 'n mens besef dat jy nie met hom kan saamgaan in sy afwysing van selfdefamilieverhoudings
– gebaseer op die uitsprake van die wet in Levitikus hieroor – en dan selfdegeslagverhoudings
aanvaar, wat eweneens op die uitsprake van die
wet in Levitikus gebaseer is nie. Dit sou
inkonsekwent wees.

Soms onderskei mense tussen homofilie – die
seksualiteit – en homoseksualiteit – die gedrag.
Vir ons doel is dit egter nie so belangrik hoe dit
gedefinieer word nie. Dit gaan oor die werklikheid
van selfdegeslagverhoudings, iets wat eintlik van
altyd af met ons is, en hoe ons vandag daaroor
moet oordeel in die lig van die Skrif en die Gere-
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Ons moet ook kennis neem dat daar vandag al
reeds in tientalle lande wetgewing is wat selfdefamilieverhoudings toelaat, solank dit tussen volwassenes is, en dit konsensueel is, d.w.s. met
toestemming. Wanneer selfdegeslagverhoudings
toegelaat word, maak dit die deur oop na allerlei
ander verhoudings wat teen ons belydenis en die
Bybel is. Daarby kom nog lande wat in hulle
hantering van bestialiteit 'n sagter benadering
begin inneem, en ander wat oorweeg om sekere
grade van pedofilie te wettig. Maar, bogenoemde
is genoeg om die punt te maak.

gebeur. Vgl. bv. Ard Louis, Professor van
Biofisika (Oxford), in sy praatjie: "Randomness
and Other Metaphors in the Theory of Evolution."
Hy help mens verstaan dat biologiese prosesse
nie lukraak is nie, maar stogasties, d.w.s. daar is
keuses betrokke in die ontwikkeling van 'n geen
se potensiaal, of dit nou buite die individu se
wilsbesluit is al dan nie
(https://www.youtube.com/watch?v=KPaICAFgS0
4&feature=youtu.be).
Anders sou daar immers geen voortplanting
moontlik gewees het, indien mense suiwer homoseksueel op grond van die genetika gewees het.
Die homoseksuele geen sou doodgewoon uitgesterf het.

2.2.1.4 Selfdegeslag seksualiteit is 'n
komplekse interaksie van genetiese en
omgewingsfaktore

Navorsing wys al hoe meer hoe vloeibaar gender
identifikasie is, en hoe verskillend mense wat
homoseksueel identifiseer daarby uitgekom het
om só te identifiseer. Daar is nie een spesifieke
kenmerk wat algemeen is aan alle homoseksuele
persone nie, en daarom as fundamenteel of
oorsaaklik beskryf kan word nie. Dit geld alle
brein navorsing sowel as alle voorgeboorte
hormonale navorsing (J.A. Branch, Born this
way?, 2016:143). Dieselfde geld enigeen van die
ander gender identifikasies.

Baie mense fokus op die vraag of gays so gebore
word al dan nie. Die kort antwoord daarop is:
daar is nie 'n wetenskaplike konsensus oor die
oorsake van homoseksualiteit, behalwe om dit as
'n komplekse interaksie van genetiese en omgewingsfaktore te beskryf nie
"While there are some genetic or biological factors
that correlate with a higher incidence of same-sex
attraction and homosexual behavior, as of yet
there is no proof of genetic or biological causation
for homosexuality." (J.A. Branch, Born this way?,
2016:2).

Sommige mense kan 'n predisposisie vertoon vir
homoseksuele seksuele gedrag, maar dit beteken
nie dat iemand gepredestineerd daartoe is en
daarom onveranderbaar só is nie. Ons het altyd
keuses om op ons begeertes te reageer en
daaraan uiting te gee, of nie.

Dit beteken dat dit baie moeilik is om 'n argument
hieroor te formuleer omdat daar nie 'n basis is om
vanaf te redeneer nie. Die prentjie oor die oorsprong van homoseksualiteit is glad nie eenvoudig nie. Dit is 'n uiters komplekse proses waarin
die natuur (genetika, onder andere die Xq28 en
8q12 genetiese sekwensie, maar veral DNS, die
XX en XY chromosome, sowel as hormone) en
die omgewing (gesin, verhoudings) sowel as
lewenstyl keuses 'n rol speel. Vergelyk maar net
die navorsing rondom identiese tweelinge wat
apart groot geword het.

As kerk sal ons verder in ag moet neem dat iets
wat in die kultuur normatief geldig is – maak nie
saak wat dit is nie – is nie noodwendig normatief
in terme van die Skrif se beoordeling daarvan nie
en gevolglik in ons besinning daaroor nie.
Ons sal dus nooit ons vertrekpunt slegs in die
resultate van die sielkunde en sosiale wetenskappe kan neem nie of selfs daaraan 'n skeidsregter funksie kan gee nie. Omdat daar vanuit dié
dissiplines aanvaar word dat seksualiteit nie binêr
is nie, maar op 'n kontinuum geleë is, kan ons nie
maar net van daar af redeneer dat enige teologiese standpunt oor selfdegeslagverhoudings dié
insigte móét inkorporeer nie. Dit verteenwoordig
'n eensydige natuurlike teologiese standpunt en
nie 'n Skriftuurlike – solo Scriptura – of openbaringsmatige teologie nie, soos die Gereformeerde teologie meermale gedefinieer word.

Aan die een kant wys die navorsing dat daar 'n
verhoogde insidensie van homoseksualiteit by
hulle aanwesig is, 20% meer as normaal, wat op
'n natuurlike oorsprong kan dui.
Maar, aan die ander kant sou 'n mens verwag dat
daar nie net 'n verhoogde insidensie sou wees
nie, maar 'n absolute 100% voorkoms van
homoseksualiteit by identiese tweelinge – as
homoseksualiteit geneties of natuurlik, sonder
enige omgewingsfaktore of lewenstyl keuseuitoefening, sou wees. Dit is egter nie die geval
nie.

2.2.1.5 Die Bybel se selfdegeslag
beskouing hou geen interne kritiek in
soos met ander sake nie

Nuwe epigenetiese navorsing oor gene wys ook al
hoe meer dat gene nie bloudrukke is nie, maar
skakelaars. Gene word aangesit of afgesit deur
ervarings en omgewingsfaktore en dit lyk asof dit
baie vloeibaar in interaksie met die omgewing

Daar is in die literatuur 'n poging om selfdegeslag
seksualiteit te herkategoriseer om dit op dieselfde
vlak as slawerny, die bevryding van vroue en selfs
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apartheid te plaas. Sóós slawe vrygestel is, vroue
toegelaat is as volwaardige en gelyke deelnemers
op alle vlakke, en apartheid na sy wetlike
voorkoms afgeskaf is (en ons nog hard daaraan
werk om dit in die praktyk ook te doen), só moet
selfdegeslag seksualiteit ook van die verbod
daarop in die Bybel bevry word.

2.3 Wat sê die Bybel oor
selfdegeslagverhoudings?
Die standpunt oor die oorsake van homoseksuele
gedrag is egter net een aspek van die gesprek in
die kerk. Die belangrikste aspek of ten minste
normatiewe pool van die gesprek, is hoe ons
Bybels-teologies daaroor moet oordeel.

Só 'n interpretasie sal egter nooit deug nie. In die
geval van slawerny was dit nooit 'n algemene
Bybelse gebod nie. Paulus raai bv. slawe aan om
die geleentheid om vry te word, aan te gryp (1
Kor. 7:21). Hy verkondig dat daar geen
Christelike onderskeid is tussen dié wat vry is en
dié wat in slawerny is nie (Gal. 3:29). En die OT
vertel vir ons van twee groot tradisies wat hulle
selfverstaan gestruktureer het, die Eksodus uit die
slawehuis van Egipte, en die Terugkeer uit die
slawehuis van die die ballingskap. Dit is juis
hierdie twee teologiese konstrukte wat die kerk
uiteindelik oortuig het om slawerny af te skaf in
die 18de eeu n.C.

Wat sê die Bybel oor homoseksualiteit? Wel, die
kort antwoord is waarskynlik dat die Bybel min
daaroor sê.
Die langer antwoord is dat die Bybel baie sê oor 'n
positiewe heteroseksuele antropologie wat onder
andere in huwelike en ouerskap uitgeleef word.
Anders moet mense selibaat bly, soos ook ons
belydenisskrifte getuig. Dit is duidelik dat die
Bybel in sy keuse vir 'n heteroseksuele antropologie konsekwent negatief is oor selfdegeslagverhoudings. Daar is geen uitsonderings nie.
Ons moet onthou dat die Bybel geestelike uitsprake maak oor verhoudings, nie net algemene
moreel-etiese uitsprake en natuurlik ook nie
wetenskaplike uitsprake daaroor nie. Dit gaan oor
die openbaring van God in die Skrif wat 'n normatiewe invloed in gelowiges se lewe uitoefen, al
dan nie. Die Skrif is die norma normata non normata – "die norm van die norme wat self nie
genormeer kan word nie."

Dieselfde geld vroue. Daar is hoeveel
andersoortige uitkomste in die Bybel anders as
die normale patriargale status quo. Daar is net te
veel vroue in leierskap in die Bybel, OT en NT, dat
'n mens sou kon vra, hoe het die kerk dit deur die
eeue gemis – Miriam, Debora, Gulda, Dorkas,
Priscilla, Phoebe, Junia, Euodia, Sintige, te veel
om op te noem!

2.3.1 Die Bybel verwoord net 'n heteroseksuele geslagtelike antropologie

Dieselfde geld apartheid. Dit was in al sy segregasionele gestaltes daarvan altyd bestry en die
Bybelse begronding daarvan deur die meeste in
die wêreldkerk as eensydig uitgewys. Soos ons
kerk ook tot sy beskaming uiteindelik moes erken
dat apartheid sonde was.

Die vraag wat die kerk vra, is dus nie in die eerste
plek of die wetenskaplike beoordeling van selfdegeslag seksuele aangetrokkenheid en/of gender
oriëntering reg of verkeerd is nie. Die vraag is of
selfdegeslagverhoudings Bybels verantwoord kan
word of nie. Dieselfde in terme van ons Gereformeerde teologie. Pas 'n selfdegeslag verhouding
in die Bybelse teologiese visie op verhoudings in,
of nie?

Dit is ook interessant dat die Christendom, soos
ook die Jode en Islam, altyd konsensus gehad het
oor homoseksualiteit, maar nooit oor slawerny,
vroue en apartheid nie.
Daar is ook ander pogings in die literatuur wat
probeer om die skuiwe in die interpretasie en
hantering van egskeiding en hertrou en ander
etiese sake as 'n voorbeeld te gebruik om 'n
verandering in die houding van die kerk rondom
homoseksualiteit aan te voer.

Ons moet hierdie vraag na homoseksuele verbintenisse se aanvaarding al dan nie dus Bybelsteologies deurdink.
En laat ek dit kortom stel:
Hoe 'n mens ook al probeer om dié Bybelse
perspektief op selfdegeslag seksuele aktiwiteit
sagter te probeer stel, dit is deurgaans negatief.
Selfdegeslagverhoudings kan nie uit die Bybel
regverdig word nie.

Dit is ook nie regtig paslik nie. Selfdegeslagverhoudings val eerstens in 'n ander kategorie as
egskeiding en hertrou. Maar, in die tweede plek
kan 'n verkeerde praktyk rondom egskeiding en
hertrou nie die beginsels van die Skrif daaroor
verander nie. Ons sal saamwoon, egskeiding, en
hertrou met dieselfde etiese beginsels moet
hanteer.

Die Bybel se heteroseksuele geslagtelike antropologie begin reeds in Genesis. Genesis 1 sê dat
mans EN vrouens in hulle geslagtelikheid beelddraers van God is nie, 'n wonderlike korreksie op
die heersende antropologie van die omringende
nasies van daardie tyd. Dit is ook dat hulle
SAAM, as mans en vroue, die beeld van God
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verteenwoordig. Daar is 'n komplementariteit en
binêre karakter in hulle geslagtelikheid opgesluit
(NT Wright).

afgelei word nie. Die punt is net dat die feitelikheid van manlikheid en vroulikheid deel is van
die Bybelse beskrywing van die identiteit van
menswees, soos 'n mens dit onder andere in
Genesis 1 sien waar van die mens as beeld van
God gepraat word.

Die mens word in Genesis 2 die opdrag gegee om
die aarde te bewoon, bewerk en bewaar, en
spesifiek om dit as maats vir mekaar te doen, as
gelyke vennote, heteroseksuele vennote. Dit is
die prentjie wat 'n mens kry in die boek wat handel
oor hoe alles begin het. En dit is die prentjie wat
regdeur die Bybel gehandhaaf word.

Die argument word egter telkemale op grond van
Genesis 1 gevoer dat alle mense na die beeld van
God geskape is, ongeag hulle seksuele oriëntasie. Daarom, indien jou gender homoseksueel
is, en dít jou kern-oriëntasie is, is dit 'n gawe van
God en kan en mag jy dit uitleef. Trouens, dit sou
"teen-natuurlik" wees om dan heteroseksueel te
leef.

Daar is daarom net 'n paar gedeeltes in die Bybel
wat oor selfdegeslag seks handel. Selfdegeslag
seksualiteit is van mindere belang in die Bybelse
boodskap. Maar, elkeen van dié gedeeltes is
negatief daaroor. "The few biblical texts that do
address the topic of homosexual behavior,
however, are unambiguously and unremittingly
negative in their judgment." (Hays).

Die argument word verder geneem dat soos Genesis 2 God se passie beskryf om 'n maat vir die
mens te gee wat by hom pas, dieselfde vir homoseksuele mense gegee word (bv. soos Brownson
argumenteer).

Dit is dus glashelder dat die Bybel kies vir 'n
heteroseksuele geslagtelike antropologie. Selfs
iemand soos William Loader – wat positief is oor
selfdegeslagverhoudings vandag – sê dat ons
mekaar nie moet mislei nie. Die Bybel is negatief
oor selfdegeslag seksuele gedrag.

Dieselfde geld natuurlik die hele spektrum van
gender seksualiteit, uitgedruk met die akroniem
LBTGI – Lesbies, Bi-seksueel, Trans-seksueel,
Gay, en Interseks. Soms word 'n Q vir Queer ook
bygevoeg. Facebook het ook nie op hom laat
wag nie, en gee jou reeds 'n keuse tussen 71
gender identiteite waarmee jy jou kan identifiseer.
Daar word ook gesoek vir 'n nuwe Engelse
voornaamwoord wat "he" en "she" kan
komplimenteer. Die huidige voorstel is "ze".

Loader verwys bv. na die boek van Dan Via en
Robert Gagnon in 2003 (Homosexuality and the
Bible: Two Views – luister ook gerus na Robert se
uitstekende oorsig oor die onderwerp by
https://www.youtube.com/watch?v=MqK9LkqAgw
0&feature=youtu.be – dit is 23 min. lank en dek al
die belangrikste argumente) wat by twee
verskillende standpunte oor
selfdegeslagverhoudings uitkom, maar saamstem
dat die: "biblical texts that deal specifically with
homosexual practice condemn it unconditionally."
Hulle verskil dus nie oor wat die tekste in die
Bybel oor selfdegeslag seksualiteit sê nie, maar
oor hoe dit toegepas moet word vandag. In
Calvyn se eksegetiese metodiek, hulle stem saam
oor die grammaties-historiese simplex sensus
betekenis, maar verskil oor die usus, die gebruik
of toepassing daarvan.

Die probleem hiermee is dat die wyse waarop die
mens in die Bybel as die beeld van God uitgespel
word, nie 'n neutrale beskrywing van geslagtelike
seksualiteit op 'n kontinuum is nie. Daar is 'n
duidelike binêre geslagtelike en komplementêre
beskrywing van menswees: manlik en vroulik, nie
'n duidelike gender beskrywing nie.
God het vir ons ons geslag gegee, en dit is onveranderbaar en heilig. Dieselfde geld nie van ons
gender nie, want dit is vloeibaar en veranderbaar.
Geslag is 'n biologiese wetmatigheid. Gender is
'n selfaanvaarde identiteit wat jy op grond van
ander faktore aanneem.

2.3.1.1 Geslag versus gender

Die prentjie van die mens as God se verteenwoordiger is dus 'n tweegeslagtelike perspektief
wat natuurlik in wese deur die werklikheid van die
XY chromosome bevestig word. Behalwe vir die
uitsonderings van mense wat bv. tweeslagtig gebore word, met kenmerke van albei geslagte,
word alle mans en vroue as mans en vroue gebore. 'n Mens moenie die uitsonderings só hanteer dat jy daaruit 'n reël vir alle mense fabriseer
nie. Dit is onvanpas.

In 'n sekere sin stem die grammaties-historiese
simplex sensus betekenis van die tekste oor
geslagtelikheid in die Bybel natuurlik ooreen met
die biologiese wetmatigheid van die geslagtelikheid van die mens wat met die X en Y chromosome te make het wat van ons manlik en vroulik
maak. Daar is weliswaar hoë uitsonderings,
dubbelslagtige mense, maar die klein voorkoms
daarvan bevestig eintlik net die wetmatigheid van
die X en Y chromosoom geslagtelikheid van die
mens.

In die ontwerp van die mens staan geslagtelikheid
dus voorop, nie gender nie. 'n Mens se liggaam
se biologiese samestelling wys vir jou wie jy is.
Geslag word deur gene en hormone bepaal en

Die punt is egter nie dat die Bybelse heteroseksuele geslagtelike antropologie uit die wetenskap
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daar is net twee geslagte wat medies en biologies
verifieerbaar, behalwe vir die 0,07 % mutasies wat
anders is.

nie, en vrouens nie met vrouens nie, maak nie
saak uit watter agtergrond of lewensituasie hulle
deel van die geloofsgemeenskap geword het nie.

Gender daarenteen is 'n sosiale en kulturele
konstruk wat nie met biologiese geslag verband
hou nie en deur die mens self as 'n persoonlike
identiteit gekies word. Gender is 'n selfaanvaarde
en - verklaarde identiteit. Daar is nie 'n mediese
of wetenskaplike toets daarvoor nie, want gender
is totaal subjektief.

Die Bybelse visie op die huwelik is dus eenvoudig.
Seksualiteit behoort binne die eng grense van die
familie, op so 'n wyse dat die familie daardeur
gedien word en nie bedreig word nie. Vandaar
die negatiewe verbod op bloedskandelike
verhoudings, en die positiewe gebod om 'n
leviraatshuwelik aan te gaan, en weereens die
negatiewe verbod op owerspel en homoseksuele
gedrag.

Die hele gesprek oor seksuele oriëntasie is dus
nie 'n geslagtelike gesprek nie, maar 'n gender
gesprek. Om te identifiseer as "gay" is 'n selfaanvaarde identiteit en iets waaroor 'n mens 'n
keuse het, ongeag jou biologiese geslag. Dit is
waarom gender ook 'n vloeibare konsep is wat
duidelik deur die loop van 'n persoon se lewe kan
verander, soos talle studies al uitgewys het.

Dit is ook waarom die Bybel nie veel aandag wy
aan die kwessie van selfdegeslagverhoudings nie,
want dit is as uitgemaakte saak beskou. Die Bybel
laat daarom nie agterdeure oop oor dié kwessie
nie. As 'n mens 'n ander standpunt wil inneem, sal
jy die Bybel moet los, ten minste oor hierdie saak,
soos trouens al hoe meer gebeur onder teoloë
wat positief oor selfdegeslagverhoudings is.

2.3.1.2 Geen geslagtelike onderskeid in
die nuwe bedeling?

Maar dit is in stryd met die Bybel en met die
interpretasie daarvan deur 19 en 'n half eeue. Die
huisreëls van die vroeë Christelike kloosters het
daarom homoseksuele praktyke uitdruklik verbied
wat 'n ander perspektief gee op John Boswell se
idee dat dit wel toegelaat is.

Soms word aan die hand van dieselfde lyn van
argumentasie na Gal. 3:29 verwys waar Paulus
die opmerking maak dat voor God daar geen
geslagtelike onderskeid meer is van manlik en
vroulik en dat almal gelykwaardig is voor Hom.
Maar dié vers het volledig te make met ons gelyken menswaardigheid voor Hom en nie met die
wyse waarop ons as mans of vroue teenoor
mekaar leef nie. Dit maak ook geen gender
uitsprake nie.

Tom Wright sê daaroor: "There are no surprises
on this in the Bible. For Jews, homosexual
behaviour wasn't an issue, except as part of a
larger whole to which Jesus refers in traditional
biblical terms. For non-Jews, such as those
addressed by Paul, it was an obvious issue, since
every possible kind of sexual expression was well
known in cities like Corinth and Rome (there is a
popular belief just now that the ancients didn't
know about lifelong same-sex relationships, but
this is easily refuted by the evidence both literary
and archaeological). (Tom Wright on
Homosexuality by
http://thinktheology.co.uk/blog/article/tom_wright_
on_homosexuality)

2.3.2 Die Bybel beskryf net heteroseksuele huwelike
As die Bybel werk met 'n heteroseksuele antropologie, is dit geen wonder dat die Bybel kies vir
heteroseksuele huwelike nie. Dat daar baie
vorme van die huwelik was in beide OT en NT is
eenvoudig so:
Maar wat mense geneig is om te vergeet, is dat
dit regdeur die hele Bybel waar is van AL hierdie
vorme van die huwelik dat dit heteroseksueel is.

Die prentjie van die Bybel is duidelik: God het die
mens manlik en vroulik gemaak om in 'n huwelik
tussen een man en een vrou geluk as metgeselle
vir mekaar te vind. Interafhanklikheid en eksklusiwiteit is belangrike waardes van hierdie liefdeseenheid. Dit verklaar ook hoekom monogamiteit
uiteindelik geseëvier het in die teologiese begronding van die NT visie op die huwelik (Jesus en
Paulus).

'n Sentrale argument teen selfdegeslagverhoudings is dus dat God die huwelik ingestel het as
ruimte waarbinne 'n man en 'n vrou hul seksualiteit kan uitleef en dat die Bybel geen ander
ruimte vir seksualiteit toelaat nie. Die Ou Testament ken daarom ook geen ander norm vir die
huwelik nie, maak nie saak watter vorm dit aangeneem het nie. Dié lyn loop reg deur na die Nuwe
Testament toe. Jesus beroep hom bv. in 'n gesprek met die Fariseërs oor egskeiding op dié
siening van die huwelik (Matt. 19). Paulus wyk
ook nie hiervan af in sy briewe nie (1 Kor. 7).

Terwyl perversiteit en promiskuïteit altyd regdeur
sterk afgewys word, heteroseksueel en homoseksueel, word daar egter geen uitsprake gemaak
oor 'n positiewe beoefening van selfdegeslag seks
nie, selfs nie al sou hulle metgeselle in 'n
liefdeseenheid wees nie.

Só skryf Paulus bv. in Kol. 3-4 en Ef. 5-6 in die
huistafels dat die huwelik tussen die twee geslagte is, man en vrou. Mans trou nie met mans
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saak of dit kulties of teen betaling gebeur het nie.
Die OT en NT is negatief oor selfdegeslag
seksuele verhoudings.

2.3.3 Die Bybel beskryf net
heteroseksuele ouerskap
Indien dit só is dat die Bybel heteroseksueel dink
oor die huwelik, is dit vanselfsprekend dat die
Bybel ook heteroseksueel dink oor ouerskap. Die
voortbestaan van die mensheid is afhanklik van
manlike en vroulike heteroseksuele geslagtelike
komplementariteit (selfs in surrogaat moederskap
en surrogaat selfdegeslag gesinne).

Die historiese navorsing wat gemik word daarop
om aan te toon dat ons vandag oor iets anders
praat as wat in die Bybel die geval was, en dat die
Bybel eintlik uitbuiting verbied en nie uitlewing nie,
is 'n teruglees in die Bybelse wêreld in waarmee
die tekste baie keer gedwing word om iets anders
te sê as wat dit inderdaad sê.

Elke kind het 'n ma en pa nodig om te bestaan.
Dit is hoe menswees gekonseptualiseer is, en dit
is, Bybels gesproke, hoe dit in stand gehou word.
Die nuwe bedeling in Christus het daaraan geen
verandering gebring nie.

Dié navorsing is slegs 'n baie resente ontwikkeling, ingelei deur John Boswell en Robin Scroggs
laat in die vorige eeu. Hulle navorsing word deur
baie ander navorsers in twyfel getrek en selfs verwerp, waarvan William Loader 'n belangrike een
is, veral omdat Loader wel positief is oor selfdegeslag seksualiteit, maar eksplisiet nie sy standpunt grond op kontensieuse historiese argumentasie in 'n Bybelse gewaad nie.

"The only couple capable of being a father and a
mother of their own biological children is a man
and a woman. Adoption only makes a person a
surrogate father or mother at best. And if one
person is the biological parent of the child, whereas his or her partner is not, then in fact one has
deprived the child of either their birth mother or
their birth father." (Ben Witherington by
http://www.patheos.com/blogs/bibleandculture/20
15/08/12/on-further-review-why-gay-marriagecant-be-christian-marriage/)

2.4 Uitleg en interpretasie van die
Bybeltekste oor selfdegeslag seksuele
gedrag
2.4.1 Die Bybel praat nie oor selfdegeslag
oriëntasie nie, wel oor selfdegeslag
seksuele gedrag

Dieselfde heteroseksuele geslagtelikheid geld dus
wanneer 'n mens vanuit die hoek van ouerskap
dink oor selfdegeslagverhoudings. Kinders het 'n
pa en 'n ma se insette nodig, want dit is hoe hulle
in die wêreld gekom het, al is dit in 'n proefbuis.
Daarsonder is die ontwikkeling van 'n gesonde
selfbeeld en 'n gesonde identiteit uitdagend. Dit
beteken uiteraard nie dat dit onmoontlik is om só
groot te word nie – daar is immers baie enkelouer
gesinne – maar kinderontwikkeling baat by 'n
omgewing waar albei ouers – heteroseksueel –
teenwoordig en betrokke is.

Die Bybel praat nêrens direk oor seksuele
oriëntasie nie. Dit Bybel praat egter baie en baie
direk oor seksuele gedrag. En dit is op dié vlak
wat dit besonder opvallend is dat heteroseksuele
gedrag aanvaarbaar is, maar nie selfdegeslag
seksuele gedrag nie. Selfdegeslag seksuele
gedrag word kanonies konsekwent afgewys.
Seksuele oriëntasie speel daarin geen rol nie.
Wanneer ons dus na enige van die tekste kyk wat
selfdegeslag seksuele verkeer afkeur, bv.
Levitikus, is dit duidelik dat die skrywers nie van
homoseksualiteit as sodanig praat nie, wel van die
selfdegeslag seksuele verkeer. Dit is ook duidelik
dat alle selfdegeslag seksuele gedrag konsekwent
afgewys word, of dit nou in 'n kultiese of familie
konteks gebeur, of dit met toestemming of
daarsonder gebeur, of dit mans met mans is, of
vroue met vroue. Dieselfde geld die verwysings in
die NT.

"Any relationship which involves two mothers (one
of whom is not the real mother) or two fathers
(one of whom is not the biological father) does not
provide the modeling of what a husband and
wife/mother and father relationship should look
like under any sort of normal circumstances."
(Witherington)

2.3.4 Die Bybel beskryf selfdegeslag
seksuele gedrag konsekwent negatief

2.4.2 Die Bybel beskryf selfdegeslag
seksuele gedrag as onsedelik

Ons kom by die eksegeties-hermeneutiese
hantering van wat die Bybel oor selfdegeslag
seksuele gedrag te sê het, en die kort samevatting daarvan is, die Bybel skets selfdegeslag
seksuele gedrag konsekwent negatief. Dit maak
nie saak of dit tussen volwassenes met gelykwaardige instemming is en of dit gedwonge is nie.
Dit maak nie saak of dit met geweld of sonder
geweld gebeur nie. Dit maak nie saak of dit binne
of buite 'n verhouding gebeur nie. Dit maak nie

Die brief waarmee Paulus die "sinodale" besluit
van Jerusalem na die gemeentes regdeur die
wêreld geneem het, het nie net die evangelie
ingesluit dat alle gelowiges welkom is in die kerk
nie – Jode sowel as heidene wat in Jesus
Christus glo – maar ook dat daar twee
lewensreëls is waaraan hulle almal hulle moes
hou. Alle gelowiges moes hulle weerhou van
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(Hand. 15:20,29):

Vir gelowiges uit die Jode was dit soortgelyk dinge
waaraan hulle hulle moes hou, maar minder as
waaraan hulle gewoond was.

1) Betrokkenheid by afgodery wat bv. beteken het
dat hulle afgodsoffers moes vermy, sowel as die
heidense manier om diere te slag deurdat hulle
hulleself weerhou: "van wat verwurg is, en van
bloed." D.w.s. diere moes volgens Gen. 9 en Lev.
17 se voorskrifte doodgemaak word – diere moes
uitbloei met die slagtery – en al was die vleis self
nie noodwendig taboe vir hulle nie, moes hulle
enige sweem van goedkeuring van heidense
praktyke probeer vermy (vgl. 1 Kor. 8 en Rom.
14:13-22);

Oral waar dié boodskap – die goeie nuus en die
lewensreëls – egter aan die gelowiges uit die heidene verkondig is, was almal bemoedig, sê
Lukas. Trouens hulle was verheug oor die
bemoediging (Hand. 15:30). Ons lees nie veel
oor die gelowiges uit die Jode se reaksie nie,
maar 'n mens sou tog kon aanvaar dat hulle sou
inval by dié reëling omdat dit die geloofsonderskeidende insig was wat hulle gesamentlik gekry
het, hoewel daar uiteraard ook teenstand was van
sommige soos 'n mens later in Handelinge 21 en
verder lees .

2) Onsedelikheid (porneias) wat op verskillende
maniere in die res van die NT uitgespel word en 'n
term is wat gebruik kan word vir seksuele losbandigheid in selfdefamilie (1 Kor. 5:1), heteroseksuele (1 Kor. 6:18; 1 Tes. 4:3; Kol. 3:5 ens.) en
selfdegeslag (1 Kor. 6:9 – vgl. ook Judas 7) kontekste.

Paulus het ook besluit om in sy eie briewe telkens
aan dié sake aandag te gee, aan die een kant om
die genade van die geloof in Jesus Christus in sy
volle konsekwensies bekend te maak, maar ook
telkens aan die ander kant te skryf oor die problematiek van afgodery en onsedelikheid, saam met
'n hele paar ander sake wat konsekwensies was
van hulle geloof in Christus. Dié briewe was só
gesagvol dat die kerk baie vroeg al kanoniese gesag aan hulle verleen het wat uiteindelik tot die
kanon gelei het wat ons vandag in ons hand kan
hou.

Die rede daarvoor was aan die een kant die belangrike goeie nuus dat almal welkom is in die geloofsgemeenskap op grond van die uitnodiging
van God waarheen hulle nou in geloof teruggekeer het (Hand. 15:19).
Aan die ander kant was daar ook lewensreëls
nodig, net 'n minimum, omdat dit in elk geval
bekend was vir die nasies uit die wydverspreide
verkondiging van die wet van Moses. Die wet van
Moses het immers sedert die vroegste geslagte in
elke stad diegene wat hom verkondig en elke
Sabbatdag word dit nog in die sinagoges
voorgelees (Hand. 15:21).

Dit is daarom ook van groot belang dat Jesus in
sy brief aan Tiatira in Openbaring 2:18-29 die
gemeente se gehoorsaamheid aan dieselfde twee
lewensreëls meet, afgodery en onsedelikheid!
"20Maar Ek het dít teen julle dat julle die vrou
Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor
en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te
bedrywe en afgodsoffervleis te eet. 21Ek het haar
kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar
nie van haar onsedelikheid bekeer nie."
Jesus veroordeel die gemeente vir hulle laksheid
aan die twee sake wat in Handelinge vir die hele
kerk as riglyne gegee is en spel dit as volg uit:
"22Kyk, Ek gee haar aan 'n siekbed oor, en die
mense wat met haar owerspel gepleeg het, aan
swaar lyding—as hulle hulle nie van haar praktyke
bekeer nie. 23Haar volgelinge sal Ek deur 'n
pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die
gemeentes weet dat dit Ek is, die Een wat die
gedagtes en begeertes van die mens deurgrond.
Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en
late."

Dit was vreemd vir die Jode – hulle het immers
baie meer verwag vanuit hulle getrouheid aan die
wet. Hulle moes dus leer om na die Skrif te kyk
deur die oë van die ander, om te luister na die
Skrif deur die ore van die ander.
En dit was vreemd vir die heidene – hulle het
immers in 'n kultuur gelewe waar min of meer
geen etiese reëls gegeld het nie. Hulle moes ook
leer om na die Skrif te kyk deur die oë van die
ander, om te luister na die Skrif deur die ore van
die ander.
Maar steeds, selfs al was dit vreemd vir die Jode,
en nog vreemder miskien vir die gelowiges uit die
Jode, is die wet van Moses deur die vroeë kerk op
twee maniere steeds saam met die evangelie
voorgehou – as lewensreëls, die voorloper van
wat die Heidelbergse Kategismus later as die reël
van dankbaarheid sou beskryf spesifiek ook in
terme van die sewende gebod – in terme van
afgodsdiens en onsedelikheid.

As agtergrond en begronding hiervan was dus die
kerk se eie geloofsonderskeiding onder leiding
van die Heilige Gees in Handelinge 15 aan die
hand van die Skrifte! Die geloofsonderskeiding
was nie uit die lug gegryp nie, maar gebaseer op
die Skrifte. Die onderskeiding was ook nie van
verbygaande aard nie. Jesus meet self die gemeente van Tiatira aan die geloofsonderskeidende besluit van Handelinge 15.

Vir die gelowiges uit die heidene was dit dinge
waaraan hulle hulle nou moes hou, meer as
waaraan hulle gewoond was.
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Hier volg nou 'n hermeneuties-eksegetiese
beoordeling van die verwysings na selfdegeslag
seksuele gedrag in die OT en NT.

sprake is dat die lot van Sodom die gevolg is van
die homoseksuele optrede van die bevolking. In
die Joodse tradisie kom die gedagte die eerste
keer by Philo en Josefus voor – rondom die tyd
van Christus – en in die Christelike tradisie by die
kerkvaders Klemens van Alexandrië, Johannes
Chrysostomos en Augustinus.

2.4.3 Genesis 19 – Losbandige en
gewelddadige ongasvryheid
Genesis 19 – Losbandige en gewelddadige ongasvryheid – dit is 'n teks wat net in 'n algemene,
maar steeds negatiewe sin op die onderwerp van
toepassing gemaak word.

Dit is egter betekenisse wat ingelees word in die
teks en daarom nie van toepassing op die Bybelse standpunt oor selfdegeslagverhoudings is nie,
hoewel dit desnieteenstaande ook duidelik is dat
in die tradisie dié verhaal die agtergrond vir die
term sodomie gevorm het.

Die eerste verwysing in die Bybel na selfdegeslag
seksuele gedrag is in Genesis 19. Dit is duidelik
uit die verhaal dat die toorn van God wat gelei het
tot die verwoesting van Sodom nie direk verband
hou met die pogings tot gemeenskap tussen
mense van dieselfde geslag nie. Hy het immers
sy besluit al vroeër bekend gemaak aan Abraham
(Gen. 18).

'n Mens sal ten minste darem kan sê dat hoewel
'n mens dus in Genesis 19, en in die Bybelse
interpretasie van wat daar gebeur het, nie soseer
'n veroordeling van selfdegeslag seksuele gedrag
kry nie, 'n mens beswaarlik uit die teks kan aflei
dat die Bybel positief oor selfdegeslag seksuele
dade is nie. Die teks laat ons ook nie toe om dit
onbevange te sê nie.

Dit is ook duidelik dat daar in die verhaal van
Genesis 19 nie sprake is van homoseksualiteit as
sodanig nie, dit is immers 'n moderne gender
begrip, maar eerder van 'n poging tot verkragting
deur 'n manlike (waarskynlik oorwegend heteroseksuele) deel van die bevolking van die stad
Sodom.

2.4.4 Rigters 19 – Losbandige en
gewelddadige verkragting
Rigters 19 – Losbandige en gewelddadige
verkragting – dit is soortgelyk 'n teks wat nie regtig
'n bydrae maak tot 'n gesprek oor selfdegeslagverhoudings nie, behalwe dat dit steeds wel
negatief is oor selfdegeslag seksuele gedrag.

Die feit dat 'n deel van die manlike bevolking van
die stad seksuele omgang met die twee engele
wat by Lot aan huis was, wou hê, kan dus nie
beskou word as die een enkele gruweldaad wat
aanleiding gegee het tot die Here se besluit om
die stad te vernietig nie. Die teks laat ons nie toe
om dít te sê nie.

Bogenoemde standpunt oor Genesis 19 word
bevestig deur die verwante verhaal in Rigters 19
waar 'n groep mans dit nie regkry om seksuele
verkeer met 'n manlike Leviet te hê nie en dan sy
gasheer se byvrou op so erge wyse verkrag dat
sy daarvan beswyk. 'n Gruwelike verhaal!

'n Mens moet egter ook erken dat die latere interpretasies van wat hier gebeur het, ook heel
duidelik negatief is oor die selfdegeslag aard van
die gepoogde gewelddadige verkragting, alhoewel
dit nie in die eerste plek in die teks self staan nie.

Soos met Genesis 19 wys die verhaal ook eerder
op die gruwelike skending van die oud-Oosterse
gasvryheidsgebruike wat vereis het dat vreemdelinge met die uiterste gasvryheid ontvang moes
word, iets wat ook weerklink in Jesus se beoordeling van Sodom, soos hierbo na verwys.

Die rede vir die stad se verwoesting lê eerder in
verskeie ander negatiewe beoordelings soos die
res van die Bybel dit verwoord.
Jesaja wyt dit aan die stad se sosiale onreg (Jes.
1:10-17).

Dit is dus nie nodig om regtig veel meer hieroor te
sê nie. Dit gaan hier nie soseer oor selfdegeslag
seks in Rigters 19 nie, hoewel dit uiteraard ook
nie positief daaroor is nie. Soos met Genesis 19
kan vorige eksegese in die verslae voor die sinode geraadpleeg word vir Rigters 19.

Esegiël wyt dit aan hulle hoogmoed en sorgelose
materialisme waarin hulle geen deernis met
armes gehad het nie (Eseg. 16:49-50).
Jesus wyt dit aan hulle ongasvryheid (Luk. 10:1013).

2.4.5 Levitikus 18:22 en 20:13 –
Ongeoorloofde selfdegeslag seksuele
gedrag

Judas wyt dit aan hulle begeerte om omgang te
hê met hemelse wesens (vers 6).

Levitikus 18:22 en 20:13 – Ongeoorloofde
selfdegeslag seksuele gedrag – dit is 'n sentrale
teks in die OT beskouing van selfdegeslagverhoudings. Levitikus wys selfdegeslag seksuele
gedrag af in veral nie-kultiese sekulêre familie
kontekste. Dit vorm die agtergrond vir Paulus se

Petrus verwys weer in die algemeen na die sonde
van Sodom as: "die losbandige lewenswyse van
sedelose mense" (2 Pet. 2:7).
Dit is daarom eers in die tydvak ná die OT in
sekere Joodse en Christelike tradisie dat daar
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Die teks lui in die OAV: "22Met 'n manspersoon
mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens
met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel."

beskouing oor arsenokoitai in sy briewe aan die
Korintiërs en Timoteus. Levitikus praat van
gewone mans (zâgâr) in 'n konsensuele (d.w.s.
met instemming) volwasse selfdegeslag seksuele
verhouding. Nes selfdefamilieverhoudings word
selfdegeslagverhoudings afgewys. Die eerste
verbod is 'n apodiktiese, d.w.s. 'n "absolute"
verbod, en die tweede 'n kasuïstiese, d.w.s. 'n
"gevallestudie" verbod.

1. Die verwysing na Molek in vers 21 word
moontlik hier tussen die ander seksuele misdrywe
in die gemeenskap geplaas, omdat Molek volgens
sommige met die vrugbaarheidskultus verbind is,
soos die geval ook in die Egiptiese kultus van
Mendes was. Bestialiteit was deel daarvan en
moontlik ook selfdegeslag seks en kleur moontlik
die interpretasie van watter tipe selfdegeslag seks
en bestialiteit bedoel word in Levitikus.

2.4.5.1 Levitikus binne die Pentateug
Levitikus fokus op verhoudings. Dis 'n soort
"godsdienstige handboek" vir die kultus en die
persoonlike en sosiale lewe. Dit is opgebou uit
twee hoofdele:

Maar, die interpretasies wat seksuele konnotasies
aan die verwysing na Molek maak, is problematies, omdat Molek in die OT eerder eksplisiet met
kinderoffers geassosieer word (2 Kon. 23:10; Jer.
32:35), soos trouens ook in Lev. 20:2-5. Tweedens berus dit op die onseker interpretasie dat
Molek ook met die naam van die ander god
Milkom in die OT genoem word (1 Kon. 11:5) en
daarom met die godin Astarte, wat met die vrugbaarheidskultus geïdentifiseer kan word, verbind
kan word (vgl. 1 Sam. 7:3-4; 12:10 waar sy met
Baäl verbind word, en nie met Molek of Milkom
nie). Derdens is dit duidelik in Lev. 20 dat Molek
net met kinderoffers verbind word, omdat in die
nouer konteks daar geen verwysing na seksuele
oortredings gemaak word nie. Die oortreding is
weliswaar steeds kulties van aard – d.w.s. dit
gebeur by 'n heiligdom – maar dit is die afgodediens wat afgewys word, nie seksuele oortredings
nie.

1) Die eerste deel is die Levitiese Kode, 'n reeks
opdragte van God uit die tabernakel aan Moses
(vgl. die Hebreeuse titel van die boek: " En Hy het
geroep" ), en later ook aan Aaron. Dit handel
veral oor offers, die priesterlike orde en rituele
reinheid, met die verhaal van die oordeel oor twee
van Aaron se seuns wat die erns van reinheid
illustreer, en uiteindelik uitmond en afsluit met
riglyne vir die Groot Versoeningsdag (hfst. 1-16)
in.
2) Die tweede deel is die Heiligheid Kode, wat
fokus op die volk se verhouding met God en met
mekaar. Dit handel veral oor persoonlike en
sosiale reinheid wat onder andere uitbrei oor
seksuele verhoudings gefundeer in hulle
verhouding met God en sluit af met riglyne vir die
priesters, feeste, die sabbatsjaar en hersteljaar,
verbondseëninge en –vervloekinge en 'n bylae oor
geloftes en tiendes (hfst. 17-27).

2. Wat belangrik is in dié verband is om in gedagte te hou dat Levitikus die doodgewone woord vir
manlike persoon – zâgâr – gebruik en nie die
woord vir 'n manlike tempel prostituut – kadesj (of
kelev) – soos in Deut. 23 nie. Die tipe selfdegeslag seks wat hier dus ter sprake is, is dié van
'n manlike persoon met 'n ander manlike persoon
soos 'n mens met 'n vrou ('isjâh) het.

Hierdie fokus op reinheid en heiligheid het regdeur alles te make met verhoudinge, die verhouding met God en die verhoudings met mekaar.
Dit is binne dié konteks wat die riglyne oor seksuele verhoudings in hfst. 18 en 20 gegee word.
Waar daar in hfst. 11-16 aan rituele reinheid
aandag gegee word, word daar in hierdie twee
hoofstukke op verskillende maniere gekyk na die
tipe seksuele verhoudings wat hulle persoonlike
en sosiale reinheid in die daaglikse lewe in die
gevaar kan stel, onder andere selfdefamilie- en
selfdegeslagverhoudings.

3. Dit word ook doodgewoon as 'n volwasse en
konsensuele seksuele verhouding beskryf, nie as
iets soos pederastie (ouer man met 'n jonger
seun) of verkragting nie. Trouens: "Die verbod
kom hier in die tipiese apodiktiese vorm voor, dit
wil sê as 'n absolute verbod waarin daar nie
verskillende gevalle of toestande ter oorweging
aangebied word nie." (Jonker, L. 2006. "OuTestamentiese tekste in die gesprek oor homoseksualiteit." Scriptura 93). Dit word in die algemeen van toepassing gemaak op selfdegeslag
seksuele gedrag.

2.4.5.2 Levitikus 18:22
Dit sluit in Levitikus 18 verskillende dinge in. 'n
Mens sou dit in twee kategorieë kon opdeel. Aan
die een kant gaan dit oor die verbod op bloedskande binne familieverband wat in groot detail
uitgespel word (18:6-19). Aan die ander kant
gaan dit oor verskillende ander ongeoorloofde
verhoudings in die gemeenskap wat ontug,
kinders gewy aan Molek, selfdegeslag seks en
bestialiteit insluit (18:20-23).

4. Wat hierdie riglyne vir seksuele verhoudings in
die gemeenskap dus sê, is dat enige tipe seksualiteit wat mense van buite die familiekonteks betrek, ongeoorloof is. Dit sluit mense van ander
families in, "jou naaste se vrou", sowel as gevalle
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waar kinders, dieselfde geslag of diere betrek
word, onder andere waar dit op afgodediens dui.
God se riglyne vir seksualiteit moet binne familieverband uitgelewe word. Enigiets buite dit is nie
net ongeoorloof nie. Dit was eintlik per se afgodediens.

moes hou. Regverdigheid en billikheid is net so
belangrik as die liefde vir jou naaste.
Dit is verder duidelik dat familiewees en die
huwelik baie hoog aangeskryf word. Die
voorskrifte oor seksuele verhoudings wat in
hoofstuk 20 volg, word dus steeds gemaak vanuit
die geweldige premie wat op families in die
gemeenskap van Israel geplaas is.

Die Israeliete mag dus nie dié tipe gebruike van
die Egiptenaars en Kanaäniete navolg nie, maar
moet gehoorsaam wees aan die Here. Hulle moet
die familieverhoudings rein hou, en hulle moet die
gemeenskapsverhoudings rein hou. Trouens
geen seks buite die beskermende ruimte van die
familie mag toegelaat word nie. Die sluit
afgodediens, selfdegeslag seks en bestialiteit in.

Dit is belangrik vir ons interpretasie oor die
konteks van selfdegeslag seksuele verhoudings
om raak te sien dat die verbod op die wyding van
kinders aan Molek in hoofstuk 20 apart gelys word
van die seksuele oortredings. Dit is dus
onwaarskynlik dat dit enigsins seksueel van aard
is, of só hier bedoel word.

Anders sal hulle reinheid as Godsvolk in gedrang
kom in hulle verhouding met God en sal die land
hulle ook uitspoeg soos dit met die Kanaäniete
gebeur het, sê die Here.

Dit beteken egter dat die verskillende seksuele
oortredings in hoofstuk 20 nie soseer in 'n kultiese
konteks geplaas word nie, maar doodgewoon as
deel van die gewone volks- en familielewe gelys
word, d.w.s. nie-kulties. In die lig van hoofstuk 19
is dit hoe dit lyk as ons regverdig en billik teenoor
ons naaste optree. Dit is hoe die liefde vir die
naaste lyk.

2.4.5.3 Levitikus 20:13
Levitikus 19 brei verder uit oor die gevaar van
afgodediens wat in die "hele gemeente Israel" kan
posvat as hulle nie aan die wet van die Here hou
nie, veral met die aanvang daarvan uitgespel aan
die hand van die riglyne van die Dekaloog.
Interessant genoeg word hulle eers daaraan
herinner dat hulle eerbied vir hulle ma's en pa's
moet hê vóór die gebooie oor die sabbat en
afgodsbeelde in spel gebring word (19:1-4).
Daarna kom die riglyne vir offers, oeste, armes en
vreemdelinge, ook weereens gekoppel aan die
Dekaloog se riglyne oor diefstal en bedrog, aan
die beurt. Ook die regspraak en sosiale
verhoudinge word aangespreek, alles vanuit die
hoek van die feit dat die "naaste" nie enige kwaad
aangedoen mag word nie.

Levitikus 20:10-21 spel dan die riglyne uit ten
opsigte van seksuele verhoudings. Daar word
begin met egbreuk binne die gemeenskap, "met
die vrou van 'n medeburger/naaste (reac)" (20:10),
en vervolgens gekonsentreer op verskillende
bloedskandelike verhoudings (20:11-12) waarna
die verbod op selfdegeslag seksuele verhoudings
gemeld word (20:13).
"13En as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap
het soos 'n mens met 'n vrou het, het hulle altwee
iets gruweliks gedoen."
Dit word op sy beurt opgevolg deur nóg 'n
bloedskandelike verbod (20:14) waarna bestialiteit
verbied word (20:15-16). Weereens word
teruggekeer na bloedskandelike verhoudings
(20:17) en seks tydens menstruasie (20:18),
voordat nóg bloedskandelike verhoudings
genoem word (20:19-21).

Die liefde vir die naaste (Lev. 19:18), wat deur
Jesus as gelykwaardig aan die liefde vir God in
die NT uitgelê is (Mark. 12:31; Matt. 22:39; Luk.
10:27), word duidelik beskrywe aan die hand van
'n wye reeks aspekte:
"Jy mag nie jou naaste (reac) uitbuit of hom beroof
nie" (19:13),
"Oordeel regverdig oor jou naaste
"Jy mag nie jou medemens
gevaar stel nie"(19:16),

(reac)

(camît)"

1. Regdeur is die fokus op die feit dat die grense
binne familieverband nie oortree mag word nie, in
die breë hier as bloedskande beskryf. Dit is ook
belangrik om raak te sien dat die ander seksuele
verhoudings – soos selfdegeslag seksuele dade
en bestialiteit – hier in die konteks van
familieverhoudinge en die liefde vir die naaste
(reac) op die tafel geplaas word. Die selfdegeslag
seksualiteit wat hier beskryf word, is dus nie
kulties van aard nie.

(19:15),

se lewe in

"Jy mag nie haatdraend wees teenoor jou
volksgenoot (cach) nie" (19:17),
"Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester
teenoor jou volksgenoot (benê amêga – kinders
van jou volk) nie, jy moet jou naaste (reac) liefhê
soos jouself." (Lev. 19:18).

2. Weereens word dié tipe seksuele verhoudings
as 'n gruwel in die oë van die Here uitgespel,
omdat hulle nie met die regte onderskeiding
optree van wat hulle in die oë van die Here onrein
maak nie: "Julle moet heilig lewe, want Ek die

Die liefde vir die naaste vorm dus deel van 'n hele
reeks van ander etiese standaarde waaraan
elkeen wat deel was van die volk van God hulle
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Here is heilig." (20:26). "Hierdie verbod word
anders aangebied as die een in Levitikus 18:22.
Hier is dit nie 'n apodiktiese verbod nie, maar as 'n
geval te midde van ander soorte gedrag – dus in
kasuïstiese formaat." (Jonker, L. 2006. "OuTestamentiese tekste in die gesprek oor
homoseksualiteit." Scriptura 93).

oriëntasie nie, maar wel oor die seksuele gedrag
tussen twee mans. "Weliswaar word seksuele
omgang met 'n ander man konsekwent afgewys,"
soos Johann Cook aantoon in sy navorsing ook in
al die Griekse en Siriese vertalings wat van
hierdie Hebreeuse tekste in Levitikus gemaak is,
sowel as die interpretasies daarvan in bv. die
Talmoed ("Homoseksualiteit: 'n Tekstuele
Perspektief." Scriptura 93 (2006), bl. 411-418).

Só het die Joodse Pseudo-Phocylides in
verwysing na dié gedeelte geskryf: 'Go not
beyond natural sexual unions for illicit passion;
unions between males are not pleasing even to
beasts. And let women not mimic the sexual role
of men at all'. Ook Philo eggo dit, soos ek vroeër
aangehaal het, sowel as Josephus: "the law
recognizes only sex between a man and his wife
for procreation as legitimate."

2.4.5.5 Levitikus se verbod is nie net van
toepassing op pederastie nie
Dit is verder duidelik dat beide persone in Levitikus 20 aangespreek word, wat beteken dat dié
seks konsensueel en ongedwonge beskryf word,
en nie op pederastie hoef te dui nie, hoewel dit
sekerlik nie iets soos pederastie hoef uit te sluit
nie, soos Philo tereg in sy interpretasie van die
gedeelte wys nie. Maar, die konsensuele aard
van die beskrywing moet 'n mens versigtig maak
om te gou en veral te eng net met 'n pederastie
interpretasie te werk (soos 'n mens teen die uitleg
van Robin Scrogg beswaar sou kon maak).

Levitikus se verbod is dus gemik op enige
selfdegeslag seksuele verhouding, spesifiek
uitgespel in terme van familiekontekste en as deel
van die regte wyse van optrede teenoor die
naaste, regverdig, billik en in liefde (hfst. 19).
Daar is geen sprake van enigiets in die konteks
wat op kultiese prostitusie sou dui nie. Selfs die
gebruik van die Hebreeuse woord tô'abâ (gruwel
of taboe) daarmee saam is nie genoegsame
aanduiding dat dit om 'n kultiese onreinheid gaan
nie.

2.4.5.6 Levitikus se verbod is nie net van
toepassing op insidentele gevalle nie
Sommige geleerdes wil in aansluiting hierby iets
maak van die feit dat dit voorkom asof Levitikus
18 en 20 in hierdie verband van insidentele gevalle praat, nie van seks binne standvastige verhoudinge nie. Dit staan natuurlik nie in die teks
nie, en is 'n direkte voorbeeld van 'n onvanpaste
inlees in die teks.

Sommige beweer ten onregte dat die woord altyd
gebruik word om kultiese oortredinge uit te wys in
Levitikus. Dit is egter duidelik uit 'n leksikografiese ontleding van die woord dat dit in Levitikus
ook gebruik word as 'n algemene aanduiding van
'n oortreding van enige van God se voorskrifte en
bepalings, nie net vir kultiese oortredings nie. Kyk
bv. na die gebruik van die woord in Lev. 18:26 wat
spesifiek terugverwys na die hele lysie van "etiesmorele oortredings" sowel as "kultiese oortredings" in die voorafgaande verse. Dit sluit die
gevalle in van bloedskande, en dinge wat nie
kulties van aard is nie (vgl. ook Lev. 18:27,29).
Die woord word ook op baie ander plekke in die
OT eties-moreel gebruik (vgl. Deut. 25:16; Jer.
6:15; Eseg. 22:11 en 33:16 wat spesifiek na
ongeoorloofde seksuele verhoudings verwys; Spr.
8:7; 16:12; 26:25).

Dit is onteenseglik só dat standvastige selfdegeslag verhouding binne die groter prentjie van
die huwelik- en familiebeskouing heeltemal onaanvaarbaar in Joodse geledere sou wees, d.w.s.
as die selfdegeslag seksuele gedrag 'n meer
permanente karakter tussen twee persone sou
aanneem. Die hoeveelheid selfdegeslag seksuele
dade was nooit die kwessie nie, net die dade as
sodanig, of dit min kere gebeur het of baie kere.
Dit was altyd en in alle gevalle onaanvaarbaar.

2.4.5.7 Oor die doodstraf
Waar ons perspektief oor die OT hantering van
selfdegeslagverhoudings uiteraard in die eerste
plek probeer het om dit in eie konteks te
beoordeel, wil ek tog graag iets sê oor die
beswaar wat baie keer téén die gebruik van die
OT ingebring word. Omdat die doodstraf nie meer
toegepas word nie, is die argument dat geen wet
in die OT wat aan 'n doodstraf gekoppel word
meer van betekenis kan wees nie.

2.4.5.4 Levitikus se verbod is gerig aan
mans in die algemeen
Daarby is dit ook duidelik dat die term zākār
(man) in Lev. 18:22 en 20:13 bloot 'n aanduiding
van 'n persoon uit die manlike geslag is. Dit gaan
dus nie oor 'n getroude man wat nie met 'n ander
getroude man 'n seksuele verhouding mag aanknoop nie. Dit gaan oor mans in die algemeen.
Vroue word nie hierby betrek nie, wel by bestialiteit.

Dit is natuurlik van alle waarheid ontbloot. 'n
Mens moet Skrif hier met Skrif vergelyk om 'n
verantwoorde interpretasie te kry. Waar Jesus
gekonfronteer word met 'n vrou wat in owerspel

Dit gaan wel nie spesifiek oor homoseksualiteit as
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betrap is, bevestig hy die feit dat dit sonde is deur
die vrou opdrag te gee om nie meer te sondig nie,
terwyl hy die toepassing van die doodstraf afwys
(Joh. 8). Dieselfde geld sy hantering van
Saggeus en Matteus – die twee tollenaars wat hy
intrek in sy genade – en vele ander wette, soos
die wette rondom die Sabbat.

wees nie; en daar mag geen skandseun uit die
seuns van Israel wees nie.
18Jy

mag geen hoereloon of hondeprys in die huis
van die Here jou God as enige gelofte-offer bring
nie; want dié altwee is vir die Here jou God 'n
gruwel."
Dit is dus duidelik dat dié tipe selfdegeslagverhoudings 'n meer kultiese en prostitusie karakter
gehad het as wat Levitikus beskryf. Dit versterk
die argument dat die beskrywing van selfdegeslagverhoudings in Levitikus nie kulties of as 'n
beskrywing van seks teen betaling bedoel was
nie, maar doodgewoon op gewone selfdegeslagverhoudings gedui het, soos inderdaad die geval
was met die ander groot afwysing van selfdefamilieverhoudings in Levitikus.

Daarom is die doodstraf nie meer van toepassing
nie, hoewel die etiese en morele inhoud van die
wet wel steeds van krag bly.

2.4.5.8 Oor materiale
Dieselfde geld die afskiet van die Levitiese riglyne
oor seksuele verhoudings deur te verwys na
ander wette oor die plant van sade en die meng
van verskillende materiale wat ons vandag nie
meer toepas nie. Dit is 'n oningeligte benadering
wat nie veel kommentaar benodig nie, behalwe
om te sê dat dit onkundig is. Vgl. as illustrasie net
die verbod op die meng van verskillende materiale
in Lev. 19:19 met Eks. 26:1 waar linne en wol wel
saam gebruik is in die samestelling van die
tabernakel.

Die beskrywing van 'n selfdegeslag manlike prostituut met die term hond (Hebreeus kelev = Griekse kunes) lê waarskynlik agter Johannes se beskrywing in sy Openbaring waarin hy ook van die
onsedelikes (pornoi) praat: "Die honde (kunes) bly
buite, ook die towenaars en die onsedelikes
(pornoi), die moordenaars en die afgodedienaars
en ook elkeen wat die leuen liefhet en beoefen."
(Openb. 22:15).

Die simboliek daarvan is dat dinge wat in die
heiligdom geld, nie net so in die publieke terrein
gebruik moet word nie. Dit is bedoel om afgesonder te word slegs vir liturgiese en godsdienstige
gebruik. Levitikus se verbod op kledingstukke van
verskillende materiaal is dus nie 'n absolute verbod nie, net 'n verbod vir gewone gebruik.

2.4.7 Markus 10:1-12; Matteus 19:1-9 –
Lojale dissipels is lojale lewensmaats
Markus 10:1-12; Matteus 19:1-9 – Lojale dissipels
is lojale lewensmaats – dit is 'n teks wat Jesus se
heteroseksuele beskouing oor die huwelik
weergee, sonder dat hy enige duidelike uitspraak
maak oor selfdegeslagverhoudings, maar wel plek
vir selibaat inruim.

2.4.6 Deuteronomium 23:17-18 – Kultieseen sekulêre prostitusie
Deuteronomium 23:17-18 – Kultiese- en sekulêre
prostitusie – dit is 'n teks wat duidelik gemik is op
die afwysing van kultiese en sekulêre
selfdegeslag sowel as heteroseksuele prostitusie.
Die waarde van dié beskrywings is die kontras
met Levitikus se afwysing van gewone
selfdegeslagverhoudings.

Dit is welbekend dat Jesus nie Homself duidelik
uitlaat oor selfdegeslagverhoudings nie. Dit is
egter wel duidelik dat alles wat Hy oor seksualiteit
gesê het binne 'n heteroseksuele huweliksverband bedoel is, ook waar hy van eunugs praat,
mense wat onbekwaam is om te trou. Daarby is
dit duidelik dat die tipe lojaliteit wat daar binne
huweliksverband gehandhaaf moet word, vergelyk
word met dieselfde tipe lojaliteit wat sy dissipels
aan Hom verskuldig is.

Deuteronomium 23 het 'n verbod op iets wat
waarskynlik in vers 17 op kultiese prostitusie
(kedesjâh [vrou] en kadesj [man]) dui en in vers
18 op gewone nie-kultiese prostitusie (zônâh
[vrou] en kelev [=hond, in verwysing na 'n man]).

2.4.7.1 Markus 10:1-12

Dit wil voorkom asof dit in die geval van die mans
op selfdegeslag seksuele gedrag dui, wat hier
vertaal word as skandseun en hond, weens die
terme kadesj en kelev (hond in figuurlike sin) wat
hier gebruik word. Kadesj dui in die konteks
waarskynlik op priesters wat vir kultiese selfdegeslag seks beskikbaar was, nie noodwendig teen
betaling nie en kelev op ander doodgewone manlike prostitute teen betaling (nie-kultiese prostitusie).

Jesus is in Markus 10 besig met sy lering oor die
gevaar van afvalligheid. Jesus roep sy mense op
om soos sout te wees, lewe te gee in die wêreld,
en met mekaar in vrede te lewe.
Dit is in dié konteks wat Jesus hulle leer oor 'n
verdere gevaar, die gevaar van egskeiding, waar
hulle lojaliteit aan mekaar in gedrang kan kom.
Jesus verwys eers na hulle brondokument, Moses
se wet in Deut. 24, en verklaar Moses se toegewing rondom 'n egskeidingsbrief as iets wat God
toegelaat het weens die hardheid van hulle harte.

Die vertaling lui as volg in die OAV:
"17Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel
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Eintlik het Moses se reëling die vrou beskerm
sodat daar nie vanweë allerlei onbelangrike sake
tot egskeiding oorgegaan kon word nie.

Wat in Matteus 19 egter bykom is die verduideliking van 'n lewe van selibaat wat ook 'n legitieme
uitlewing van seksualiteit vir Jesus was, iets wat in
die Heidelbergse Kategismus vr. 108 opgevolg is
en deur Ursinus as die enigste ander opsie as die
huwelik uitgespel is. Daaroor sal ek later verder
handel.

Dan vestig Jesus hulle aandag op die skeppingsverhaal waarin dit duidelik is dat die reël vir almal
geld dat wie God saamgevoeg het, nie deur 'n
mens geskei mag word nie met verwysing na
Gen. 1:27 en 2:24. Jesus verklaar die kwessie
oor egskeiding hiermee as 'n geestelike saak, en
nie net 'n wetlike soos die Jode daarmee gehandel het nie. Waar die soeklig in sy vorige uitspraak oor lyding geval het op getrouheid in die
vuur van beproewing, val die soeklig hier op
lojaliteit in die smeltkroes van die huwelik.
Vrouens mag nie soos 'n besitting gereken word,
wat jy met 'n transaksie in of uit jou lewe kon reël
nie, maar as 'n lewensmaat.

Jesus doen dit in antwoord op die dissipels wat
teruggedeins het vir die radikale karakter van
hierdie tipe huwelikstrou, en wat hulle laat wonder
of 'n mens dan enigsins moet trou. Die risiko van
'n ongelukkige huwelik kan uiteindelik net te groot
wees. Dan liewer glad nie trou nie.
Let op dat Jesus hulle nie direk antwoord op hulle
beoordeling van die huweliksituasie nie, maar tog
verder praat oor drie tipes eunugs, waarvan die
eerste twee 'n selibate lewe weens fisiese oorsake inhou, en die laaste 'n geestelike keuse vir
selibaat – d.w.s. om nie te trou nie en hulle lewe
te wy aan die koninkryk en die koms daarvan.

In opvolg hiervan is daar dan weereens 'n private
gesprek van die dissipels met Jesus in die huis
waarin hy nie net egbreuk deur mans afkeur nie,
maar ook egbreuk wat deur vrouens gepleeg
word. Dit was immers in Joodse geledere die
geval dat normaalweg net die mans van hulle
vrouens kon skei en baie min andersom, hoewel
die Grieke en Romeine ander reëlings gehad het.
Maar, omdat dit bekend was dat Herodias, anders
as die Joodse gebruik, van haar man geskei het,
sluit Jesus vroue ook nou in sy egskeidingsreëling
in.

Daarmee help Jesus die dissipels om die radikaliteit van God se eis tot dissipelskap te verstaan. Die eise van dissipelskap kan jou lei tot 'n
lewe waarin jy slegs aan die koninkryk getrou wil
bly en daarom nie kan of wil trou nie. Indien 'n
mens egter wel trou, sê Jesus, moet jy getrou bly
aan jou lewensmaat.
Terloops, dit is duidelik dat dié manier van dink
die agtergrond gevorm het van Paulus se motivering vir gelowiges om in sekere gevalle nie te
trou nie en waaruit sy raad gespruit het aan ander
om dieselfde te doen as hy (1 Kor. 7).

Hierdie kompromielose siening van Jesus moet
gesien word in die lig van:
Die skeppingswil van God wat mense gemaak het
om lewensmaats vir mekaar te wees, en

Regdeur is die onderliggende aanname egter dat
daar van heteroseksualiteit gepraat word en nie
van selfdegeslagverhoudings nie.

Die hoë standaard wat Hy van sy dissipels
verwag, om net so lojaal aan mekaar te wees in
die huwelik as wat hulle aan God self is.

2.4.8 Romeine 1:18-32 – Oorgegee aan
onsedelikheid, skandelike drange, en
onbetaamlikheid

Daarin hoor mens alreeds die opsomming van die
wet weerklink, om God en jou naaste soos jouself
lief te hê, d.w.s. ook jou maat. Met hierdie uitspraak wys Jesus egter ook dat hy die huwelik as
'n heteroseksuele gestalte van die verhouding
tussen mense sien.

Romeine 1:18-32 – Oorgegee aan onreinheid,
skandelike drange, en onbetaamlikheid – dit is die
hoofteks oor die saak volgens die meeste kommentators en verdien daarom ook die meeste
aandag. 'n Mens moet 'n paar algemene opmerkings in gedagte hou in jou interpretasie van Romeine: 1) die Romeins-Griekse konteks wat
positief oor selfdegeslagverhoudings was; 2) die
Joodse konteks wat kontra-kultureel en geestelikgodsdienstig negatief oor selfdegeslagverhoudings was; 3) dat 'n mens Rom. 1 in die lig van die
hele brief moet lees; 4) dat Rom. 1 Paulus se eie
woorde is, nie 'n "interpolasie" soos sommige
voorstel nie; 5) dat hy die algemene woorde vir
mans en vrouens gebruik, arsen vir mans en
thelus vir vroue, nie dié vir getroudes nie; 6) dat
"teen-natuurlik" semanties as skeppingsmatig
beskou moet word; 7) en dat dit hier om 'n

2.4.7.2 Matteus 19:1-9 (vgl. ook Matt. 5:3132; Luk. 16:18)
In die uitspel van die koninkrykswaardes vir die
huwelik, sluit Matteus by Markus 10 se uitsprake
aan, maar spel wel 'n ekstra gevolg van egskeiding uit. Iemand wat met 'n geskeide vrou trou,
pleeg ook egbreuk. Matteus bly dus by Markus se
primêre lojaliteitsmotivering, maar brei dit uit deur
te sê dat ook die vrou met wie 'n man sou skei –
behalwe waar sy owerspel gepleeg het – deur die
man se aksies as egbreker gereken sal word.
Uiteraard is die konteks steeds die heteroseksuele aard van die huweliksverhouding.
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geestelike en morele beoordeling van die mensdom gaan, nie net 'n kulturele of etniese beoordeling nie. Dit is die vertrekpunte waarmee 'n
mens die eksegese van Romeine 1 moet doen om
so veral die volle gewig van die "oorgee"-aksie
van God te erken in die beskrywing van onder
andere onsedelikheid in die algemeen, skandelike
selfdegeslag drifte en onbetaamlike gedrag wat
deel is van die afvallige goddelose en ongeregtigde mensdom, waarvan alle mense deel is.

selfdegeslag minnaars vir mekaar moes wees.
Hy sou ook waarskynlik geweet het dat dit nie
noodwendig Plato se absolute houding daaroor
was nie, want op ander plekke skryf hy negatief
daaroor, soos ook Aristoteles en Aristophanes,
wat veral oor die passiewe partner in homoseksuele gedrag negatief is. Maar dit is hoe Plato die
houding van 'n deel van die Ateense samelewing
opsom en hy reageer nie negatief daarop nie.
Onthou ook dat Korinte in Griekeland is, die plek
vanwaar Paulus skryf. Alles om maar net te sê,
Paulus was goed bekend met die konteks van sy
tyd. Daarom haal hy hulle digters aan (o.a Aratus,
Epimenides, en Kleantes in Hand. 17), en praat
hy met die Epikureërs en Stoïsyne.

2.4.8.1 Die Grieks-Romeinse konteks
waarbinne Paulus dié brief skrywe
Dit is duidelik uit die brief aan die Romeine dat die
stryd rondom die inskakeling van Christene uit die
heidense nasies nog hewig woed, hoewel hulle in
die meerderheid was in die Romeinse huisgemeentes (vgl. 16:5,14,15). Die vraag is steeds
krities: moet gelowiges uit die heidennasies die
wet nakom of nie? Daarom verset Paulus hom
steeds teen die klem wat sekere Joodse gelowiges plaas op die besnydenis (2:25-3:1; 4:9-12 –
vgl. Gal. 5:2-12) en die voedsel wette (Rom. 14:123) – uiteraard, uit hulle perspektief, as 'n manier
om hulle Joodse identiteit in die vreemde te bewaar, maar waarmee, uit Paulus se perspektief,
hulle Christelike identiteit in gedrang kom. Dit sluit
natuurlik ook die onderhouding van die Sabbat in,
hoewel Paulus dit nie hier eksplisiet noem nie
(vgl. egter Kol. 2:16).

2.4.8.2 Die Joodse konteks waarbinne
Paulus dié brief skrywe
Dit is natuurlik ook nog net een deel van die konteks. Want, maak geen fout nie, Paulus het ook
die OT en die Joodse konteks geken, hy was 'n
Jood sonder weerga. En dié wêreld is deur die
wet van Moses in elke faset daarvan gestruktureer en bepaal: dieet, feeste, offers, seksualiteit,
familie ensomeer. Dié wette is uitgebrei op 'n verskeidenheid maniere deur die rabbi's en Fariseërs
en histories verklaar deur die Talmoed en die
Mishna tot in die fynste voorskriftelike detail.
'n Mens kan 'n sterk saak uitmaak daarvoor dat sy
"sondelysies" in die briewe aan Korinte en Timoteus 'n uitleg van die wet is, in die vorm van die
Tien Gebooie. Ook waar hy oor homoseksuele
gedrag in dié lysies praat, is dit waarskynlik meer
spesifiek gegrond op Levitikus 18 en 20 se verbod
op seksuele gemeenskap tussen mans. Daaroor
egter later in die briewe aan Korinte en Timoteus.

Daarom skryf Paulus hierdie brief om die eenheid
van alle gelowiges te beklemtoon, gebaseer op
die krag van God, deur die geloof in Jesus Christus en die lewe deur die Gees. God spreek alle
mense vry: "enkel en alleen omdat hulle glo"
(Rom. 1:17) en nie omdat hulle die wet nakom nie
– 'n boodskap wat regdeur die eeue gelowiges
aangegryp het: die wonder van God se genade
aan sondaars.

'n Mens kan dus nie vir jou twee meer verskillende
wêrelde voorstel as die Romeins-Griekse en die
Joodse een nie. Waar die een wêreld onbeperkte
seksualiteit beoefen het, was die ander gekenmerk deur baie eng seksuele beperkings.

Maar dié gemeente is in Rome en die impak van
die wêreld waarin hulle gelowiges moes wees,
was steeds enorm. Keiser Nero was toe al 3 jaar
aan die bewind in Rome en sou tot in 68 n.C. aan
bewind bly. Dit was bekend dat Nero twee keer
getroud was met mans in sy termyn, wat beteken
dat dit nie net deel was van die manier van doen
in die Romeinse samelewing nie, maar iets wat op
die hoogste vlak gebeur het. Trouens, dit was
nog meer bekend in die Griekse samelewing van
dié tyd. Paulus sou dus met oogklappe moes
gelewe het om nie daarvan te geweet het nie.

Daarom dat Paulus soveel moeite doen om die
evangelie van Jesus Christus as in wese nie net
kontra-kultureel vir gelowiges uit die RomeinsGriekse wêreld te beskryf nie, maar ook kontrageestelik. Die gelowiges wat uit dié agtergrond
kom, moes op 'n ander manier leer lewe. Hy wou
nie hê, soos die kerk besluit het by die Handelinge
15 vergadering, dat hulle die seremoniële dele
van die wet rondom dinge soos dieet, besnydenis
en die Sabbat nakom nie. Maar hulle lewens
moes 'n onberispelike sedelike peil illustreer
uitgedruk in die liefdesgebod (Rom. 13) en die
Handelinge 15 besluite (i.t.v. porneia).

Paulus was waarskynlik ook bekend met die idees
van die Griekse filosowe, soos duidelik uit sy
taalgebruik en aanhalings blyk. Hy sou waarskynlik geweet het van Plato wat in sy Symposium
die kulturele houdings van sy tyd teenoor homoseksualiteit vertolk in die woorde van Phaedrus
dat elke soldaat in die weermag eintlik

Soos Paulus in hfst. 13 skryf: "12Die nag is byna
verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met
die werke van die duisternis; laat ons die wapens
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van die lig opneem. 13Ons moet welvoeglik lewe
soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen
drinkery en uitspattigheid, geen ontug en
onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie.
14Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die
Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop
uit wees om julle sondige begeertes te bevredig
nie."

moeilik volhoubaar omdat taal altyd verbind is aan
die onderwerp waaroor jy skryf, en dit heel logies
is dat Paulus se taal hier gekleur word deur die
onderwerp waaroor hy skryf. Hy skryf immers
nêrens anders hieroor nie. 'n Mens kan ook
sonder moeite sy teologiese gedagtes kan verbind
met nie net die OT tekste oor selfdegeslagverhoudings nie, maar ook die Joodse geskrifte
hieroor, bv. Philo en Josephus, soos hierbo al
aangedui

Die gevolge van 'n lewe in ontug en onsedelikheid
is te verskriklik om nie gelowiges ernstig daaroor
te waarsku nie. Soos hy later aan die Efesiërs
sou skryf (hfst. 5): "3Soos dit gelowiges betaam,
moet daar van ontug, onsedelikheid in enige
vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake
wees nie. 4Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas
nie by julle nie; nee, dank aan God pas by julle.
5Dit moet julle goed besef: iemand wat ontug
pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is—want
gierigheid is afgodery—het nie deel aan die
koninkryk van Christus en van God nie." Jy kan
die koninkryk mis!

Daar is nóg geleerdes wat op ander gronde Rom.
1:18-32 as 'n "interpolation" beskou, onder andere
Calvin Porter (Romans 1.18-32: Its Role in the
Developing Argument). Hy argumenteer dat hierdie gedeelte sentimente bevat wat met 'n Joodse
diskoers teen die Grieke verbind kan word, en dat
Paulus juis hulle gedagtes wil besweer omdat dit
'n hindernis is in die evangelieverkondiging aan
die heidene. Hy gebruik dus 'n Joodse polemiek
wat gereeld teen die heidene gebruik is, om te
wys dat dit teenproduktief is. Rom. 2:1 se uitroep:
"O, mens," is dan 'n teregwysing dat 'n mens nie
só kan dink nie.

2.4.8.3 Vertrekpunte in die lees van
Romeine 1

Dit is egter 'n onhoudbare siening, nie net omdat
só 'n siening nie enige tekstuele bron kan aantoon
wat Paulus se aanhaling kan verklaar nie, maar
omdat dit baie moeilik is om te aanvaar dat
Paulus hier so 'n lang "aanhaling" maak – 15
verse! – sonder om dit van 'n inleidende opmerking te voorsien. Paulus het immers juis in Rom.
1:17 'n aanhaling gemaak uit Habakuk 2:4 en dit
eksplisiet aangedui met die frase: "soos daar
geskryf staan". Daarby het hy in Rom. 1:16-17 die
sentrale opmerking gemaak dat die evangelie van
verlossing 'n openbaring van God is, wat in Rom.
1:18-32 opgevolg word met 'n soortgelyke stelling
dat God se toorn oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van mense 'n openbaring van God
uit die hemel is. Die oplossing van dié twee openbarings van God word dan in Rom. 3 gegee in die
belangrike uitspraak oor die vryspraak wat God vir
Jode en heidene gegee het, die vryspraak wat
daar in Christus Jesus gegee word. Die twee
gedeeltes is dus intrinsiek en inhoudelik verbind
en kan net aan Paulus toegeskryf word.

1. Dit is belangrik om Romeine 1 in die lig van die
res van die brief te lees.
Rom. 1-3 se hantering van onreinheid, losbandigheid, ontering van liggame, teen-natuurlike selfde
geslag omgang, en onbetaamlike gedrag kan nie
in isolasie van die res van die brief gelees word
nie.
Dit moet ook gelees word in die lig van wat Paulus
in Rom. 6:19 sê: "soos julle julle ledemate (melê)
in diens van onsedelikheid en losbandigheid gestel het om losbandig te lewe, so moet julle nou
julle ledemate in diens stel van geregtigheid om
heilig te lewe."
Dit moet ook gelees word in die lig van Rom. 12:1
se opdrag om ons: "liggame (sômata) as 'n lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te
bied."
Dieselfde geld Rom. 13:14 se waarskuwing dat
ons nie voorsiening moet maak vir ons "sondige
natuur (sarkos) om sy drange te bevredig nie". Dit
vorm deel van die argument wat Paulus in Rom.
1-3 op die tafel sit rondom die probleem van die
sonde.

Daar is verder in die onmiddellike konteks van
Romeine 1 regtig niks wat 'n mens sou laat dink
dat Paulus hier 'n klomp Jode probeer aanvat wat
die heidene wil uitsluit oor hulle verkeerde selfdegeslagverhoudings nie. Hy wil eerder in die retoriese trant van Rom. 2:1-5 en 17-24 sy gehoor in
die gemeente van Rome oortuig van die waarheid
van die evangelie vir beide Jode en Grieke (1:1618) deur die lyn rondom die sondigheid van die
wêreld (2:18-32), die skuld ook van die Jode (2:13:8) trouens van alle mense (3:9-20) te volg om
die boodskap van die vryspraak deur geloof (3:2131) en die nuwe lewe deur die Gees te kan

2. Dit is belangrik om die inhoud van Romeine 1
as Paulus se eie gedagtes te verstaan.
Daar is sommige geleerdes wat reken dat Rom.
1:18-32 'n "interpolation" is wat nie Paulus se
gedagtes bevat nie weens die verskille in taal,
konteks en teologiese inhoud met sy ander briewe
(J. C. O'Neill, Paul's Letter to the Romans, en
W.O. Walker, "Romans 1.18-2.29: A Non-Pauline
Interpolation?, NTS 44). Sulke argumente is egter
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verkondig.

1:18 waar hy die algemene woord anthropôn vir
mensdom gebruik om dié gedeelte mee in te lei.

Hy gebruik, soos die meerderheid geleerdes dit
uitspel, die tegniek van die sogenaamde diatribe
in 2:1-5, 'n gesprek met 'n verbeelde Joodse
gelowige, om enige selfverheffing op grond van
die Joodse afkoms, in die kiem te smoor. Dié
tegniek word ook elders in die brief gebruik, bv.
11:13-24 waar Paulus in 'n verbeelde dialoog met
'n "heidense" gelowige in gesprek tree (vgl. ook
3:1-9; 3:27-4:25; 9:19-21; 10:14-21; 14:10-11).
Dit is 'n bekende tegniek wat leraars van daardie
tyd gebruik het, 'n soort vraag-en-antwoord
metodiek geplaas in 'n verbeelde dialoog (vgl. C
Kruse, Paul's Letter to the Romans vir 'n verdere
bespreking hiervan – so ook J Dunn, Romans 1-8;
NT Wright, Paul for Everyone, Romans Part One:
Chapters 1-8).

Dit beteken ook dat die tipe homoseksuele
verkeer wat hier ter sprake is, nie met pederastie
alleenlik verbind kan word nie, veral omdat dit as
iets konsensueel en wederkerig en nie as 'n
uitbuiting of mishandeling geteken word nie (vs.
Scrogg). Jan du Randt het ook al gewys daarop
dat die verbod op homoseksualiteit in Rom. 1 nie
net oor pederastie kán gaan nie, omdat dié teks
ook spesifiek oor vroue praat, nie net oor mans
nie. Pederastie was geslag spesifiek en die noem
van lesbiese verhoudinge skiet die interpretasie in
die voet.
4. Dieselfde geld die gebruik van "natuurlik"
(phusin) en "teen-natuurlik" (para fusin) om
selfdegeslag seksuele gedrag in hierdie gedeelte
te beskryf. Louw en Nida dui dit aan as: "the
nature of something as the result of its natural
development or condition—'nature.'" Soos
William Loader sê: "With a fair degree of
probability Paul would have had much in common
with Philo and Josephus and other Jewish writers
of his time, who, in addition to such common
values, also equated the way things ought to be,
nature (including what we might sometimes call
convention), with how God made things to be,
creation, and rejected excess." (Sexuality in the
New Testament).

Die meeste Nuwe Testamentici, mense soos NT
Wright, Scott McKnight, Andrie du Toit, Jan van
der Watt, Robert Cagnon, en William Loader, en
selfs Dan Via, sowel as die nuwere kommentare
op Romeine van Frank Matera 2010, Hultgren
2011, en die nuutste een van Michael Wolter 2015
beskou dus dié teks in Romeine as Paulus se eie
woorde.
Soot NT Wright sê: "We are not at liberty, though,
to say that Paul did not mean what he said, or that
he was quoting somebody else with whom he was
then going to disagree (see below). That is the
exegetical equivalent of the marathon runner who
jumps on a bus in the middle of the race to get out
of the hard slog and go straight to the finish."
(Paul and the Faithfulness of God, 2013).

Deur Paulus se gebruik van die Griekse woord
phusin te probeer interpreteer asof dit 'n
heteroseksuele persoon is wat selfdegeslag seks
beoefen en daarom as teen-natuurlik vir
heteroseksueles gesien kan word, doen die teks
geweld aan. Dit is verseker nie wat Paulus gedink
het nie, hoewel daar natuurlik baie mense is wat
vandag so dink. Sulke tipe interpretasies maak
egter 'n moderne idee op anakronistiese wyse van
toepassing op die gedagtewêreld van Paulus en
oorspan die betekenis van die teks.

3. Paulus gebruik die algemene byvoeglike
woorde vir "manlik" en "vroulik" in sy beskrywing
van homoseksuele gedrag in Romeine 1. Hy
gebruik die algemene Griekse woord arsen vir
manlik en thelus, die algemene Griekse woord vir
vroulik (Louw & Nida, Greek-English lexicon of the
New Testament: based on semantic domains).

Dieselfde geld die poging van sommige om "teennatuurlik" as iets wat met kultuur te make het, te
interpreteer. Paulus sou dan daarvolgens eintlik
bedoel het dat selfdegeslag seksuele verhoudings
nie deel van die Joodse kultuur was nie, en
daarom "anti-kultureel".

Dit is betekenisvol, want hy sou ander woorde kon
gebruik het wat duidelik sou maak dat hy bv. van
pederastie praat. Hy sou ook van die ander
Griekse woorde vir getroude mans (bv. upandros)
en getroude vroue (bv. gune) – soos hy doen in
Rom. 7:2! – kon gebruik het, as hy van
homoseksuele gedrag wat deur (getroude)
heteroseksueles uitgevoer word, gepraat het.

5. Dit gaan oor 'n geestelike beoordeling van wat
aan die gang is in die wêreld rondom dinge soos
onder andere selfdegeslag seksuele verkeer, nie
oor spesifieke gevalle van bv. selfdegeslag
seksuele gedrag nie. Paulus wyt dit aan die feit
dat mense – in die algemeen, nie heidene nie! –
die waarheid oor God onderdruk het, waarop God
se reaksie was om hulle aan verskillende drange
en sedelike onreinheid en ander onbetaamlike
gedrag oor te gee. Dit sluit dus ook die lysie van
sondes in wat aan die einde van die hoofstuk

Die wyse waarop hy die Griekse woorde arsen en
thelus dus inspan, dui in die konteks duidelik op 'n
algemene beskrywing van "mans" en "vrouens",
nie soseer op getroude mans en hulle getroude
vrouens nie (vs. König). Dit gaan ook oor die
selfdegeslag seksuele gedrag as sodanig, nie
enige ander beskrywing van die mense wat
daarby betrokke is nie. Dit pas ook in by sy meer
algemene beskrywing van die mensdom in Rom.
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genoem word. Mense is "oorgegee" of "uitgelewer" aan 'n verskeidenheid van sondige
begeertes weens hulle weiering om God as God
te erken.

gaan oor 'n geestelike beoordeling in die lig van
God se algemene openbaring van Homself in die
skeppingswerklikheid, dinge wat mense moes kon
sien, maar geweier het om aan aandag te gee.

James Dunn wys in sy kommentaar op Romeine
1:18-32 uit hoe die afgryse van homoseksualiteit
in die vroeë Judaïsme nie net gemik was teen die
Griekse kulturele moraliteit nie, maar veral gebore
is vanuit hulle eie verstaan van die sondeval,
afgodediens en die seksuele perversie wat onder
andere daaruit voortgevloei het in die mensdom.
Hy skryf: "In other words, antipathy to homosexuality remains a consistent and distinctive
feature of Jewish understanding of what man's
createdness involves and require`s. That homosexuality is of a piece with idolatry is taken for
granted (as several of the same passages show),
both understood as a demeaning of the people
who indulge in them. The link between man's fall
(Gen 3) and sexual perversion (as here) is also
typically Jewish, since Gen 6:1–4 also played a
considerable part in Jewish attempts to account
for the origin of sin (Jub. 4.22; 5.1–10; 7.21; 1
Enoch 6–11; 86; T. Reub. 5; T. Naph. 3.5; CD
2.18–21; etc.).

2.4.8.4 Eksegeties-hermeneutiese lees
van Romeine 1:18-32
Paulus het so pas in Rom. 1:1-17 homself op uitvoerige manier bekendgestel aan die gemeente.
Hoewel hy baie van hulle ken (vgl. hfst. 16), was
daar talle wat hom nie geken het nie.
Anders as in sy brief aan die Galasiërs het hy die
gemeente in Rome geprys vir hulle geloof, en wil
hy hulle juis besoek om wedersyds in die geloof
versterk te word en soos op ander plekke sy
roeping om mense vir Christus te wen, na te kom
(vgl. 1 Kor. 9). Hierdie roeping sluit die Grieke en
die nie-Grieke (barbare of onbeskaafdes soos die
Grieke ander genoem het), die ontwikkeldes
(wyses) en die ongeleerdes (ongeletterd) in.
Sy opgewondenheid in hfst. 1 oor die ingeboude
krag van God in die evangelie van Jesus Christus
wat mense vryspreek, is aansteeklik. En dit is
bedoel vir Jode sowel as Grieke (Hellene of
heidene): "enkel en alleen omdat hulle glo" (1:1617; vgl. Hab. 2:4). Sola fide – die hoofboodskap
van dié brief.

Dit gaan dus nie oor spesifieke mense wat hulleself aan afgodediens blootgestel het, en nou die
noodwendige gevolge daarvan in terme van
selfdegeslag seksualiteit dra nie. Dit gaan oor die
hele mensdom wat God nie erken nie, Jode en
heidene ingesluit, en daarom deur Hom oorgegee
is aan allerlei sondes, onder andere aan heteroseksuele losbandigheid, onder andere aan teennatuurlike omgang, en onder andere aan 'n wye
reeks ander onbetaamlike gedrag.

Trouens, dit is juis God se geregtigheid wat in die
evangelie openbaar is. God se geregtigheid
berus volledig, geheel en al, op geloof. Dit is die
boodskap wat Jode en Grieke moet hoor en
waardeur hulle in die regte verhouding met God
kan kom.
Met hierdie inleiding roer hy sy eerste onderwerp
aan wat tot aan die einde van hoofstuk 4 behandel sal word: God se voorsiening vir die probleem
van die sonde geïllustreer in die voorbeeld van
Abraham, waardeur aan die een kant die oneffektiwiteit van die wet en die besnydenis uitgewys
gaan word, en aan die ander kant die krag van
geloof in Jesus Christus wat mense vryspreek.

Daar word nie eers 'n oordeel gevel oor watter
hiervan nou meer sondig is as die ander nie.
Enigeen van dié dinge dui op 'n radikale fout wat
daar in die mensdom ingesluip het, en wat
reggestel moet word. Trouens, Rom. 2 sal uitbrei
op die problematiek van die Jode wat met wet en
al ook gesondig het, en Rom. 3:23 sal dit opsom
deur te sê: "almal het gesondig, en het nie deel
aan die heerlikheid van God nie".

Ter wille van die voordeel van 'n meer direkte
vertaling word die weergawe van die Bybel
Direkte Vertaling (BDV) hier gebruik:

Terselfdertyd sal Paulus die oplossing en voorsiening van God aankondig in Rom. 3:24: "maar
hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond
van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as
offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir
dié wat glo." Dit sluit onsedelikes, perverses en
onbetaamlikes in – almal van ons.

"18 God se toorn word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid
deur ongeregtigheid te onderdruk, 19 aangesien dit
wat van God geweet kan word, onder hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend
gemaak. 20 Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die
skepping van die wêreld af in sy werke begryp en
is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21 want alhoewel hulle God ken, het
hulle Hom nie as God geëer of gedank nie.
Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en

Dit gaan hier ook nie in die eerste plek om bv. 'n
etiese beoordeling van selfdegeslagverhoudings –
wat gepas en wat nie gepas sou wees nie –
volgens die standaarde van die Romeins-Griekse
kultuur waarbinne die mense geleef het nie. Dit
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hulle onverstandige harte is verduister. 22 Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas
geword. 23 Hulle het naamlik die heerlikheid van
die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos
dié van 'n sterflike mens en van voëls en diere en
kruipende diere.

Verkeerde teologie lei immers altyd tot 'n verdraaiing van menswees en uiteindelik afgodery.
Dit sluit ook 'n verkeerde beskouing oor seksualiteit in: "Paul's primary argument is that what led
to wrong sex was wrong theology. He employs the
common biblical theme of idolatry, even to the
extent of listing categories more applicable to the
biblical world than to Rome, such as worship of
birds, animals and reptiles. His Jewish tradition
connected idolatry with descent into sexual
wrongdoing, illustrated in Wisdom 13—15."
(William Loader).

24

Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onsedelikheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te
onteer 25 —hulle wat die waarheid van God vir die
leuen verruil het en geskape wesens aanbid en
gedien het in plaas van die Skepper, wat tot in
ewigheid lofwaardig is. Amen. 26 Daarom het God
hulle oorgegee aan skandelike drange: Hulle
vroue het die natuurlike seksuele omgang verruil
vir omgang wat teen die natuur is. 27 Net so het
ook die mans, terwyl hulle die natuurlike seksuele
omgang met die vrou laat vaar het, vurig begin
brand van begeerte na mekaar; mans het met
mans skandelikheid bedryf en in hulleself die
verdiende loon vir hulle afwyking ontvang.

Paulus se argument in Romeine 1:24-32 het drie
elemente. God het die mensdom (nie net sommiges nie) OORGEGEE aan drie goed weens
hulle afvalligheid (goddeloosheid en ongeregtigheid) van Hom. Die drie sake word telkens
ingelei met die frase: "Hy het hulle oorgegee" aan:
1. Sedelike onreinheid wat waarskynlik op die
seksuele onreinheid wat onder alle tipes seksualiteite gevind word van toepassing gemaak
moet word, heteroseksuele seksualiteit (en homoseksuele seksualiteit) ingesluit, omdat die seksuele ontering net in die algemeen as onrein beskryf
word en die seksuele oriëntering nie gespesifiseer
word nie. Hier is die fokus op die disrespek
(ontering) vir God en vir mekaar se liggame. Dit
word as verdraaiing van die waarheid en Godsonterend geteken (vers 24-25). Paulus beskryf in
vers 24 hierdie seksuele gedrag as seksueel
onrein (akatharsia). Dit sluit die seksuele ontering
van mekaar se liggame buite die huwelik in, of dit
nou heteroseksueel of homoseksueel gebeur.

28

En omdat hulle dit as verwerplik beskou het om
aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse, sodat hulle
onbetaamlik optree. 29 Hulle is vol van elke vorm
van onreg, boosheid, hebsug, kwaad; vol afguns,
moorddadigheid, twisgierigheid, geslepenheid,
kwaadwilligheid; hulle is skindertonge, 30 kwaadstokers, haters van God, brutaal, hooghartig en
grootdoenerig, vindingryk om slegte dinge te
bedink, ongehoorsaam aan hulle ouers; 31 onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, sonder medelye
32 —dié soort mense wat die voorskrif van God
ken, naamlik dat mense wat hierdie dinge doen,
die dood verdien. Tog doen hulle dit nie net nie,
maar praat dit boonop goed wanneer ander dit
doen."

2. Selfdegeslag "skandelike drange", vrou-vrou
en man-man wat in selfdegeslag seksuele gedrag
na vore kom. Hier is die fokus ook op disrespek,
maar in dié geval die disrespek vir die natuurlike
omgang met die teenoorgestelde heteroseksuele
geslag. Dit word as skandelik (disgraceful), teennatuurlik (d.w.s. nie-heteroseksuele omgang) en
pervers uitgebeeld (vers 26-27). Selfdegeslag
seksuele gedrag word beskryf as skandelike drifte
(pathê atimias). Dit gebeur waar vroue met vroue
seks het (1:26), en mans met mans (1:27) –
sonder uitsondering. Hierdie selfdegeslag seks
het nie met prostitusie – daar is geen geld of 'n
tempel betrokke nie – of met pederastie te make
nie – vroue het immers nie pederastie bedryf nie –
maar met wedersyds-instemmende selfdegeslag
seks tussen volwassenes van dieselfde geslag.
Die algemene byvoeglike woorde vir vroue en
mans word gebruik – arsen en thelus – nie die
Griekse woorde vir getroude vroue en mans nie.
Paulus beskryf in vers 26 selfdegeslag seksuele
gedrag ook as teen-natuurlik (para fusin – LouwNida: natuurlik = "The result of its natural development or condition"). Daarmee bedoel Paulus dat
dit teen die skeppingsbedoeling vir die mens is,

In die eerste gedeelte, Rom. 1:18-23, teken Paulus 'n goddelose mensdom, vol van ongeregtigheid (adikia) wat ten spyte van God se algemene openbaring in die skepping Hom nie as God
erken nie. Niemand kan egter hom- of haarself
verontskuldig dat hulle nie geweet het van God
nie, want die kennis van God is van altyd af daar,
sê Paulus. Hulle wysheid is eintlik dwaasheid,
want dit lei tot afgodery. Hulle verruil die Skepper
vir die skepping.
In die tweede en derde gedeelte, Rom. 1:24-27 en
28-32 teken Paulus die Goddelike gevolge hiervan vir die mensdom, beide in terme van teennatuurlike seksuele gedrag as in terme van 'n
verskeidenheid ander tipes onbetaamlike gedrag.
Teenoor die openbaring van God se geregtigheid
aan elkeen wat glo (1:16-18), staan die openbaring van sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. 'n
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soos uit sy gebruik van skeppingsterminologie uit
Genesis blyk (hemel, mensdom, kosmos, skepsel,
Skepper). Dit gaan hier nie oor 'n heteroseksuele
persoon wat selfdegeslag seks beoefen nie. Dit is
ook nie kultureel-bepaald nie, maar word godsdienstig-eties afgewys. Paulus beskryf in vers 27
selfdegeslag seksuele gedrag ook as seksuele
losbandigheid of perversie (planê), wat lei tot
onbetaamlike dade wat sy eie verdiende straf dra.
Paulus laat dus nie toe vir óf korttermyn, óf langtermyn selfdegeslag seksuele gedrag nie, selfs
nie as dit in liefde en trou gebeur nie. Die enigste
ruimte wat hy vir seks erken, is die ruimte van die
huwelik tussen man en vrou (1 Kor. 5-7), soos
Jesus ook geleer het (Matt. 19).

God keer mense dus nie meer van die gevolge
van hulle perverse keuse vir die skepping eerder
as die Skepper nie, nie in terme van hulle
seksualiteit nie, en ook nie in terme van hulle
algemene gedrag nie (hoewel Hy 'n alternatief in
Jesus Christus geskep het, maar daaroor sal
Paulus eers later praat).
Tom Wright som die boodskap van die eerste
hoofstuk van Romeine dus as volg op:
"The point of Romans 1 as a whole is that when
humans refuse to worship or honour God, the God
in whose image they are made, their humanness
goes into self-destruct mode; and Paul clearly
sees homosexual behaviour as ultimately a form
of human deconstruction. He is not saying that
everyone who discovers homosexual instincts has
chosen to commit idolatry and has chosen homosexual behaviour as a part of that; rather, he is
saying that in a world where men and women
have refused to honour God this is the kind of
thing you will find." (Communion and Koinonia:
Pauline Reflections on Tolerance and Boundaries
by
http://ntwrightpage.com/Wright_Communion_Koin
onia.htm).

3. Onbetaamlike gedrag waarin 24 verdere slegte
gedragspatrone gelys word (vers 28-31). Dié
dinge is nie onbelangrik nie, en kan selfs op
dieselfde vlak as die vorige sondes hanteer word.
Vir die doel van hierdie bydrae word egter nie nou
daarop ingegaan nie.
Drie keer word daar dus gesê: "Daarom het God
hulle oorgegee" (24,26,28). Dit het 'n impak op
seksualiteit, beide in terme van waarskynlik
algemene seksuele onreinheid (24-25) en
homoseksuele losbandigheid (26-27), asook op
onbetaamlike gedrag, uitgespel in 'n lysie van 24
ondeugdes (28-31). Paulus wys dus alle
heteroseksuele EN homoseksuele losbandigheid
as afwykings aan, nie deur na die oriëntasie te
verwys nie, maar na die seksuele gedrag. In
beide gevalle is dit disrespekvol teenoor God en
teenoor mense se liggame.

Dít is die dinge wat eintlik God se toorn oor die
mensdom verbeeld (vers 32). God het die
mensdom aan hulle eie gekose lot oorgelaat
sodat hulle volgens eie wyse kan opsnork, by
wyse van spreke, maar waarvoor elke mens
natuurlik ook rekenskap sal moet gee. Waar God
hulle "oorgegee" het, het hulle die verering van
God "verruil" en die natuurlike omgang "verruil" vir
die teen-natuurlike.

Drie keer word ook die taal van 'n "exchange"
gebruik, om te beskryf wat met mense gebeur wat
God nie erken nie. Hulle verruil die waarheid oor
God vir die leuen (vers 25). Hulle verruil die
natuurlike (heteroseksuele) omgang vir die teennatuurlike, selfde geslag seks, beide die vrouens
(vers 26) en die mans (vers 27).

Maar soos Loader sê: "Having such dishonourable passions is no excuse for acting them out."
'n Mens moet in gedagte hou dat Paulus die
"verbeelde" argument hier rondom voortsit in
Romeine 2 en daar die Jode herinner daaraan dat
hulle nie moet dink hulle kan wegkom met hulle
veroordeling van die "ander mense" nie, asof hulle
nie deel is van die mensdom nie, want hulle staan
almal saam ook onder die oordeel van God. As
hulle nou die wet nakom op sekere punte - bv.
deur nie dié drie goed te doen nie - maar op ander
nalaat – bv. deur te steel nie, en interessant
genoeg, word dit nie in die lysie van 24 onbetaamlike dinge genoem nie! – sal hulle steeds ook
die oordeel van God ervaar.

Die gevolg is dat hulle hulle liggame onteer
(atimazesthai) onder mekaar. Die probleem is
ook nie die passie of begeerte as sodanig nie:
"The problem is its strength (burning) and
misdirection (for one another)." Dit bring oor
hulleself die verdiende straf vir hulle perversiteit
(vers 27) wat deur Jewett met Hippokrates se
beskrywing van die pyn van anale omgang
verbind word (vgl. Loader).
Soos Loader dit uitspel:

Daarna vervolg Paulus met die verdere uitleg van
die evangelie, waarvan Romeine 1:1-17 reeds die
inleiding was. In Romeine 3-4 verkondig Paulus
die uitweg vir die mensdom, Jode ingesluit. In
Jesus Christus is daar verlossing, en in die werk
van die Heilige Gees heiligmaking moontlik (Rom.
5-8). En in Rom. 12 sal hy uitspel hoe verlossing
ook vir onteerde liggame kom, deur dit aan God

"This notion of denying what is and putting
something in its place which is not true or in
accord with reality connects 1.18–23, 25 and 1.24,
26–27. It follows the pattern: deny my reality and
dishonour me, and I'll have you deny yours and
dishonour yourselves!"
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as heilige en aan Hom welgevallige offer te gee.

"aktiewe" vennote in selfdegeslagverhoudings.

Loader sê daarom 'n artikel van hom in die
Hervormde tydskrif van 2014 (Same-sex
relationships: A 1st-century perspective): "Paul
assumes that all people are heterosexual and that
the prohibitions of Leviticus should apply also to
lesbian relations." Dit wil sê, Paulus is konsekwent
negatief oor enige gedrag wat homoseksueel van
aard is, omdat hy 'n kind van sy tyd was en dit die
aannames was wat sy standpunt veroorsaak het.

2.4.9.1 Die konteks in Korinte

Hy sê daarom: "The temptation to modernise Paul
either by explaining away his comments as
applicable to only special instances or by
transforming his comments on desires into neutral
pathology or natural sexual orientation is to be
resisted."

Nie net was daar dus groot rykdom nie, maar ook
baie gode en godsdienste, waarvan sommige
moreel dekadent was, die vernaamste waarvan
die Afrodiete – godin van die liefde – godsdiens
was, met die groot altaar op die Akrokorinte berg.
Sommige historici bereken dat daar in haar
hoogbloei meer as 'n duisend prostitute in
tempeldiens was. Die term "meisies van Korinte"
het 'n idiomatiese uitdrukking in ander stede
geraak wanneer mense na prostitute verwys het.

In hierdie brief raak Paulus 'n hele aantal groot
vraagstukke aan, meesal sake wat oor die Christelike lewenswandel gaan, waaroor Paulus hulle
wil onderrig. Dat dit nodig was, spruit onder andere uit die voortslepende impak van die heersende kultuur en godsdiens van die stad Korinte
op die nuwe bekeerlinge.

Hy verskil van John Boswell en Walter Wink dat
Paulus net vir heteroseksuele skryf wat homoseksuele gedrag openbaar: "it is highly unlikely
that Paul would have differed from all other Jews
of the time whose writings survive, who rejected
such distinctions. Nor does it make sense to
argue that Paul is only concerned with same-sex
acts in cultic contexts ... His focus is not just
concerning acts but also attitude and ultimately,
mind, which is independent of location."

Geen wonder dat een van die roerendste gedeeltes in die Korintiërbrief juis die verheerliking van
die liefde was. Liefde wat van God kom, in direkte
opposisie met die leerstellings van die heersende
godin van die liefde van Korinte.
Wat veral opmerklik is, anders as wat die geval
was in Tessalonika, is dat hierdie kulture en godsdienste se idees nie net van buite af op die gemeente 'n impak gehad het nie, maar van binne
af, omdat dit deur sommige lidmate van die gemeente aangehang is. En hierdie mense het
Paulus direk aangevat omdat hulle nie met hom
saamgestem het nie, onder andere ook as gevolg
van (doelbewuste?) misverstande wat uit sy
eerste brief gespruit het (1 Kor 5:9-11).

Paulus wys dus hier in Romeine 1 alle selfdegeslagverhoudings konsekwent af. Dié besef is
skokkend radikaal en absoluut. 'n Mens wens
amper Paulus was verkeerd, óf dat ons vandag
dié woorde kan ignoreer. Vir 'n kerk wat die Bybel
as die Woord van God aanvaar, is dit egter onmoontlik. NGB 7 sê: "Ons mag ook geen geskrifte
van mense, hoe heilig die mense ook al was, met
die Goddelike Skrif gelykstel nie." NGB 13 sê:
"Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van
Christus is om slegs te leer ken wat Hy in sy
Woord openbaar, sonder om die grense daarvan
te oorskry."

Paulus kan dus nie hierdie alternatiewe leringe en
perspektiewe ongebreideld laat aangaan nie.
Vandaar die berispende emosionele toon van sy
brief. Hy spreek dinge aan soos: verdeelheid en
wysheid (1:10-4:21), bloedskande (5:1-13),
hofsake (6:1-11), prostitusie (6:12-20), en die
nagmaalviering (11:17-34).

Wat ons wel kan doen, is om geen gelowige mens
wat 'n selfdegeslag aantrekkingskrag beleef, uit te
sluit nie. Vgl. Sam Allberry en ander se insette
hieroor by livingout.org. Dieselfde geld mense
wat saamwoon, buite-egtelike verhoudings het,
skei en selfs hertrou. Niemand word versaak nie,
maar so ook nie die boodskap van die Bybel nie.

2.4.9.2 1 Korintiërs 6:9-11
Daarom praat Paulus so skerp in hierdie gedeelte
oor dié dinge wat nie maar net onvanpas was nie,
maar hulle ewige bestemming in gevaar gestel
het. Hy sê in 1:9-11 die volgende:

2.4.9 1 Korintiërs 6:9-11 - So was
sommige van julle ook, maar julle is
gewas en geheilig

"9 Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk
van God nie sal beërf nie? Laat julle nie mislei nie:
geen onsedelikes of afgodedienaars of egbrekers
of manlike prostitute of mans wat met mans intiem
verkeer, 10 of diewe, geldgieriges, dronkaards,
kwaadpraters of rowers, sal die koninkryk van
God as erfdeel ontvang nie. 11 So was sommige
van julle ook, maar julle is gewas, julle is geheilig
en julle is vrygespreek in die Naam van die Here

1 Korintiërs 6:9-11 - So was sommige van julle
ook, maar julle is gewas en geheilig – waar
Paulus die kontra-kulturele en kontra-geestelik
moraal van die Christelike gemeenskap teken as
radikaal anders as die onsedelike een waaruit
hulle verlos is, onder andere deur na malakoi en
arsenokoitai te verwys, die "passiewe" en
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Jesus Christus en deur die Gees van ons God."
(BDV)

"mishkav zakur".
Die tweede woord malakoi dui in die konteks op
die passiewe volwasse party in selfdegeslag
seksuele gedrag, soos dit die geval is in 'n hele
paar ander tale, waar die aktiewe en passiewe
party met verskillende woorde aangedui word. Dit
is omdat die twee woorde, malakoi en arsenkoitai,
waar dit saam gebruik word, semanties as passiewe en aktiewe selfdegeslag partye geïnterpreteer kan word: "It is possible that ἀρσενοκοίτης
in certain contexts refers to the active male partner in homosexual intercourse in contrast with
μαλακός, the passive male partner." (Louw &
Nida, Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains).

Vir Paulus, soos ons reeds kennis geneem het,
was seksuele getrouheid tussen man en vrou
ononderhandelbaar. Dit was die OT ideaal selfs
terwyl daar ook talle OT verhale van gebroke
seksualiteit was: ontrouheid, poligamie,
onsedelikheid, verkragting ensomeer. "The fact
remains that the Bible's core ideal is sexual fidelity
between husband and wife." (William Loader)
Enige ander tipe seksuele gedrag was "buite
orde". Daarom teken Paulus hier in sy brief aan
die Korintiërs 'n kontra-kultuur, 'n moraal wat
anders is as die onsedelike een waarvandaan
hulle kom. Die tipe moraal wat in die RomeinsGriekse wêreld geheers het, ook en veral in
Korinte, was besoedelend in sy oë en iets wat
hulle aktief moes teëstaan, iets waaraan hulle
glad nie moes deelneem nie.

William Loader stem saam daarmee en sê: "...the
words are best understood as referring to the
active and passive partners in same-sex intercourse, 'male-bedders' and 'softies', a term used
also more widely of effeminacy".

Dit gaan dus nie in hierdie "sondelysie" in
Korintiërs soseer oor insluiting en uitsluiting nie,
maar as 'n skets van die tipe kultuur waarvandaan
hulle kom en wat hulle met alle mag en mening
moet vermy: "11 So was sommige van julle ook,
maar julle is gewas, julle is geheilig en julle is
vrygespreek …"

Die vertaling van die BDV malakoi is daarom net
'n interpretasie dat dit oor prostitusie gaan en sal
waarskynlik beter vertaal kan word soos die geval
is in die Lexham English Bible (LEB): "nor passive
homosexual partners, nor dominant homosexual
partners". Selfdegeslag prostitusie sou uiteraard
ook deur dié uitspraak van Paulus ondervang
geword het, maar is nie beperk daartoe nie.

Vir ons onderwerp is die volgende twee elemente
in die "sondelysie" belangrik: "manlike prostitute of
mans wat met mans intiem verkeer". Die twee
Griekse woorde wat hier gebruik word is malakoi
– wat letterlik "sagtes" beteken – en arsenokoitai
– letterlik die meervoud van arsenokoitês, 'n
samestelling uit arsen (manlik) en koité (slaap/lê),
dus "manneslapers" of soos die BDV dit vertaal:
"mans wat met mans intiem verkeer".

Dit word geëggo deur 'n redelike breë konsensus
onder die meeste Nuwe Testamentici dat malakoi
en arsenokoitai verwys na mans wat selfdegeslag
seks beoefen. Selfs Andrie du Toit wat pleit vir
monogame standvastige homoseksuele verhoudings sê die volgende (aangehaal uit die 2007
verslag): "Nevertheless it was also used for
males, often youths, occupying the passive role in
a homosexual relationship. Already Plato used
malakia with this connotation. Because arsenokoitai is most probably a coinage from Lev. 18:22
and 20:13, it can hardly indicate something other
than the active male participants in a homosexual
relationship. The co-occurrence of arsenokoitai in
1 Cor 6:9 would therefore denote the passive and
active partners in such a relationship (2002:94,
106)".

Ons hanteer eers die woord arsenokoitai. Die
woord arsenokoitai, wat Paulus ook in sy brief aan
Timoteus gebruik, moet heel waarskynlik met
Levitikus 18-20 se verbod op selfdegeslag seks
verbind word. Die woord is immers nooit
voorheen in enige Griekse teks gebruik nie, wat
beteken dat Paulus dit heel waarskynlik nuut
geskep het.
Die LXX vertaal die relevante Hebreeuse gedeeltes in Levitikus 18-20: "mishkav zakur", met:
"meta arsenos koit n gynaikos". In Afrikaans lui
dit: "met 'n man lê soos met 'n vrou". Die frase
"mishkav zakur" word daarna ook in die Talmoed
gebruik vir homoseksuele omgang – tussen volwassenes sowel as tussen volwassenes en jongmense – aan die hand van dié teks (Scroggs,
Gagnon).

Dit is daarom ook direk in kontras met Brownson
se idee dat min of meer alle literatuur uit daardie
tyd net van selfdegeslagverhoudings in die betekenis van pederastie gepraat het. Hy skryf "Most
scholars recognize that the presence of these two
words reflects widespread assumptions throughhout the ancient world about male-male homosexual activity: almost all the documents discussing male same-sex eroticism assume a distinction between active older men (commonly referred
to in Greek as erastai ) and passive younger
males (commonly referred to as er ō menoi ) in

Daar kan dus min twyfel wees dat arsenokoitai 'n
ondubbelsinnige manier was om van selfdegeslag
seks te praat. Die woord is letterlik 'n transkripsie
van die Griekse vertaling van die Hebreeuse
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other words, the practice of pederasty. The
malakoi ("softies") are the younger, passive er ō
menoi, and the arsenokoitai ("man-bedders") are
the older, active erastai." (Brownson, J.W. Bible,
gender, sexuality. Reframing the Church's Debate
on Same-Sex Relationships)

toenemend valse leerstellings die kop uitgesteek
het, en aandag gegee aan die funksionering van
die gemeente in terme van ouderlinge, diakens en
ander geestelike werkers.
Hoewel daar baie verskil van mening is onder
geleerdes wanneer die briewe geskrywe is, en of
dit hoegenaamd deur Paulus geskrywe is, lyk dit
uit die briewe se eie interne gegewens asof die
eerste brief aan Timoteus van 'n tyd net na die
gevangeniskap van Paulus in Rome praat, want
dit word aangebied as komende uit Masedonië (1
Tim. 1:3) in 62-63 nC. Die brief word in elk geval
laat gedateer.

Daar is egter vier probleme met sy interpretasie:
1. Die NT woorde (malakoi en arsenokoitai) word
nêrens in die Griekse literatuur eksplisiet verbind
met die pederastie woorde (erastai en erômenoi)
nie. Dit is nou benewens die feit dat pederastie
eintlik met die Griekse term paiderastia weergegee is en erastai eintlik net minnaar beteken. Dié
interpretasie van Brownson berus op Dover se
werk (Greek Homosexuality) wat 'n tegniese term
van die woorde probeer maak het, maar dit eintlik
anakronisties teruglees in die teks. Erastai word
immers in die Griekse literatuur ook in heteroseksuele kontekste gebruik.

Timoteus was afkomstig van Listra en het heel
moontlik tot bekering gekom met Paulus se eerste
besoek daar tydens sy eerste sendingreis. Dit is
die plek waar Paulus gestenig is en as't ware uit
die dood opgestaan het (Hand. 14:19-20). Sy pa
was 'n Griek, en sy ma, Eunice, 'n Joodse
Christen – soos trouens sy ouma Loïs ook was
(Hand. 16:1; 2 Tim. 1:5). Met Paulus se tweede
besoek aan Listra het Timoteus by Paulus
aangesluit nadat hy besny is, waarskynlik omdat
sy ma 'n Jodin was. In Timoteus het Paulus 'n
jong gelowige gevind wat met oorgawe hom aan
die bediening gegee het.

2. Malakoi word semanties in die Griekse
literatuur genoegsaam met die passiewe vennoot
in selfdegeslagverhoudings verbind, dat dit nie
noodwendig met erômenoi gelykgestel hoef te
word nie. Dit is nou weereens benewens die feit
dat erômenoi ook in heteroseksuele kontekste
gebruik is, anders as wat Dover beweer.

Timoteus is met die skrywe van die brief die pastor van Efese, die plek waar Paulus ook vroeër
lank gewerk het (Hand 18-20).

3. Arsenokoitai kan eintlik net uit Levitikus se
mishtav zakur verklaar word, omdat dit 'n neologisme deur 'n Jood is. Die Griekse gebruik van
dié woord is net te min om dit enigsins anders te
verstaan.

2.4.10 1 Timoteus 1:3-11 – Geloofslewe
moet pas by Geloofsleer

Let op hoe doelgerig hierdie brief geskryf is. In
hierdie eerste hoofstuk word Timoteus gegroet
(1:1-3), om onmiddellik te beweeg na 'n bespreking van die uitdaging van die mense in Efese wat
valse leerstellings versprei (1:4-7), en gee die
skrywer vir Timoteus twee teologiese argumente
as skietgoed (regte gebruik van die wet; regte
begrip van die evangelie – 1:8-17) vir sy konflik
met valse leringe en eindig met 'n oproep aan
hom om die goeie stryd van die geloof te stry
(1:18-20), d.w.s. 'n lewe in geloof wat pas by die
gesonde leer.

1 Timoteus 1:3-11 – Geloofslewe moet pas by
Geloofsleer – waar Paulus die regte gebruik van
die wet en evangelie uitspel om onsedelikheid te
vermy, onder andere deur na arsenokoitai te
verwys. Hy verwys ook hier na pornoi wat in die
konteks op manlike prostitute sou kon dui (BDV),
hoewel ek self 'n bietjie onseker is daaroor.

Die sleutel tot 'n begrip van hierdie valse leraars
se beheptheid met mitiese verdigsels, eindelose
geslagsregisters en 'n verkeerde fokus op die wet,
lê waarskynlik in die feit dat hierdie kennis 'n skyn
van diepte en misterie gehad het, iets wat net vir
die ingewydes bedoel is, en net deur hulle
verstaan kan word.

Die 2 briewe aan Timoteus, sowel as die brief aan
Titus, staan bekend as die pastorale briewe.
Sommige voeg Filemon ook daarby. Dit is briewe
wat aan hulle as pastors gerig is en handel oor
hoe hulle die pastorale bediening van hulle
onderskeie gemeentes moet behartig. Daarom
word sterk aandag gegee aan hulle persoonlike
roepingsbewussyn, gefokus op hoe om die regte
leer en lewe te handhaaf in 'n situasie waar daar

Die evangelie van Jesus Christus is daarenteen 'n
baie publieke geloof, iets wat aan 'n kind verduidelik kan word, en wat om 'n rein hart en goeie
gewete, en opregte geloof en liefde gaan. Kennis
is goed, maar net nuttig, as dit die doel dien dat 'n
mens in jou geloof in God gevorm word.

4. Pederastie is ook nie die enigste vorm van
selfdegeslagverhouding wat in die tyd van die NT
bekend was nie, soos John Boswell duidelik
aantoon. Daar was permanente selfdegeslag
verhoudings bekend wat net soseer deur hierdie
teks aangedui word. Dit kan nie langer ontken
word nie.

Daarom moet die dwaalleraars teëgegaan word,
nie om hulle net te verneder of aan die kaak te
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nie. 8 Maar ons weet dat die wet goed is wanneer
iemand dit op die regte manier gebruik, 9 omdat
hy besef dat die wet nie bedoel is vir die regverdige nie, maar juis vir die wetteloses en ongehoorsames, vir die goddeloses en sondaars, vir
die onheiliges en wêreldlinge, vir diegene wat
hulle vaders en moeders doodmaak en mense
vermoor, 10 vir manlike prostitute, vir mans wat
met mans intiem verkeer, vir diegene wat mense
ontvoer, leuens vertel, meineed pleeg of enigiets
anders doen wat teen die gesonde leer indruis. 11
Dit stem ooreen met die evangelie van die heerlikheid van die lofwaardige God, wat aan my
toevertrou is."

stel nie, maar met die doel om hulle in liefde reg
te help. Dit is soos die tug altyd moet werk, om
mense in liefde te help om weer van binne af te
herstel om die gesonde leer aan te hang.
Paulus fokus dan op die regte verstaan en gebruik
van die wet, en lê dit uit as iets wat eintlik vir die
ongehoorsames bedoel is – en hy gee sommer 'n
lysie van die mense vir wie dit bedoel is. Hy
ignoreer nie die wet omdat daar verkeerde uitlegte
daarvan gemaak is nie, maar wys op die impak
daarvan in die gesonde leer en lewe van die
gemeente. Daarmee help sy fokus op die evangelie wat insig gee in die heerlikheid van die
"goeie God" sodat Hy gedien kan word.

Paulus fokus op die regte verstaan en gebruik van
die wet. Dit is uiters belangrik om raak te sien dat
hy moeite doen om die wet as in ooreenstemming
met die evangelie (vers 11) te koppel! Die fokus
van die evangelie is om vir dié sonde te kan neesê weens insig wat gelowiges in die heerlikheid
van die "goeie God" verkry sodat hulle Hom kan
dien.

Later sal Paulus verder hieroor skrywe en vir
Timoteus waarsku teen mense wat die wet op 'n
beperkende wyse gebruik (in terme van die huwelik en dieet), teenoor die evangelie wat juis vryheid bring (1 Tim 4:1-5). Hy hanteer dus die wet
op 'n baie genuanseerde wyse, maar probeer op
geen manier dit net reduseer tot 'n vervloë era van
die OT bedeling nie.

Dit is met hierdie woorde in gedagte – die regte
begrip en gebruik van die wet; die regte begrip en
verstaan van die evangelie – en daarby ook vir
Paulus as voorbeeld van hoe God se genade
werk, dat Timoteus die goeie stryd moet stry, aan
die geloof moet vashou en 'n goeie gewete moet
behou.

Dit is met hierdie woorde in gedagte – 1) die regte
begrip en gebruik van die wet; 2) die regte begrip
en verstaan van die evangelie; 3) Paulus as
voorbeeld van hoe God se genade werk – dat
Timoteus die goeie stryd moet stry, aan die geloof
moet vashou en 'n goeie gewete moet behou.
Hy moet ook onthou dat daar ander is wat juis nie
dít reggekry het nie (Himeneus [ook 2 Tim 2:17]
en Aleksander [ons weet nie wie dit presies was
nie – kyk self na die volgende verwysings van 'n
Aleksander: Hand 4:6; Mark 15:21; Hand 19:33; 2
Tim 4:14]), sodat sy geloof nie ook soos hulle s'n
skipbreuk ly nie.

Let ook op dat die volle OT wet volgens Paulus
geldig bly vir almal wat die Here nie dien nie.
Daarom kan 'n mens die afleiding maak dat dit juis
die wet se verbod is op sondes wat die huwelik
bedreig – die sewende gebod op egbreuk – wat
waarskynlik die agtergrond is vir die twee woorde
wat hier met onsedelike (pornois) en selfdegeslag
(arsenokoitai) gedrag verbind word.

Die verwysing na "aan die Satan oorgegee" beteken waarskynlik dat hulle lidmaatskap van die
gemeenskap van gelowiges opgesê is. Hulle was
dus nie meer geag as deel van die koninkryk van
die lig nie, maar as deel van die koninkryk van
Satan.

Die ander Griekse woord in die konteks, ontvoerders (andrapodistês), het ook die moontlikheid
van 'n seksuele konnotasie, maar is myns insiens
nie soseer op die onderwerp van toepassing nie
(vgl. egter kommentare wat hieroor verskil as jy
meer daaroor wil lees).

2.4.10.1 1 Timoteus 1:3-11

In terme van die fokus hier op die uitleg van die
wet, sou 'n mens die uitsprake van Paulus met die
tweede tafel van die wet as volg kon verbind:

Só vertaal die BDV dit:
"3 Soos ek by jou aangedring het toe ek na
Masedoniëa vertrek het, moet jy in Efese bly,
sodat jy sekere mense kan beveel om nie
vreemde leringe te versprei 4 en aan versinsels en
eindelose geslagsregisters vas te klou nie. Hierdie
dinge bevorder eerder sinlose argumente as God
se plan wat Hy deur die geloof ten uitvoer bring. 5
Die doel van die opdrag is liefde uit 'n rein hart, 'n
skoon gewete en 'n ongeveinsde geloof. 6
Sommige het hiervan afgedwaal en in 'n
niksseggende gepraat verval. 7 Hulle wil
leermeesters van die wet wees, maar hulle
verstaan nie wat hulle sê of waarop hulle aandring

"diegene wat hulle vaders en moeders doodmaak"
kan uitgelê word as in ooreenstemming met die
vyfde gebod: "Eer jou vader en jou moeder";
die wat "mense vermoor" kan verbind word met
die sesde gebod: "Jy mag nie moord pleeg nie";
die "manlike prostitute" en "mans wat met mans
intiem verkeer" met die sewende gebod: "Jy mag
nie egbreuk pleeg nie";
die "ontvoerders" kan verbind word met die agtste
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gebod: "Jy mag nie steel nie";

Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos
daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg
en omgang gesoek met vreemde wesens. As
waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met
die vuur wat ewig brand." Die woord wat daar
gebruik word vir onsedelike dade is
ekporneusasai.

die "leuens vertel" en die "meineed pleeg" kan
verbind word met die negende gebod: "Jy mag nie
vals getuienis teen 'n ander gee nie".
Dat daar 'n sterk moontlikheid is dat die Tien
Gebooie hier as agtergrond dien vir Paulus se
gedagtegang kan nie ontken word nie.

1 Tessalonisense 4:5 is ook in die algemeen van
toepassing. Dit gaan daar oor heiligheid en
eerbaarheid in alle verhoudings in die
geloofsgemeenskap gaan. In die konteks van die
tipe gemeenskap waar Christene in Griekeland
lewe, word hulle deur Paulus opgeroep om hulle
van onsedelikheid (porneia) te onthou. Hulle
moet heilig lewe en trouens al hoe meer só lewe.

Die woord pornois – wat wat met immorele seksuele gedrag, manlik of vroulik in verband gebring
kan word – word deur die BDV interpreteer as dat
dit in kombinasie met arsenokoitai op "manlike
prostitusie" dui, op voetspoor van die wyse waarop malakoi in verbintenis met arsenokoitai in 1
Kor. 6 as selfdegeslag gedrag geïnterpreteer
word. Dit is 'n interessante perspektief op die wye
reeks betekenisse wat aan pornois geheg kan
word.

Dit het 'n impak op die wyse waarop gelowiges
met die teenoorgestelde geslag optree. "Elkeen
van julle moet weet hoe om sy eie vrou te gekom,
op 'n heilige en eerbare wyse, en nie uit wellustige
begeerte soos die heidene wat God nie ken nie."
Dié wellustige begeerte is 'n vertaling van die
Griekse woord pathos.

Die ander woord wat in die "sondelysie" belangrik
is, is: "mans wat met mans intiem verkeer", 'n
woord wat ons alreeds hanteer het by 1 Korintiërs
6. Dit is die woord arsenokoitai – wat ons ook
reeds uitgelê het in die betekenis van die aktiewe
selfdegeslag seksuele party.

Dit het ook 'n impak op die wyse waarop
gelowiges teenoor hulle eie geslag optree. In die
eerste plek mag hulle mekaar nie in die proses
van heteroseksuele liefde bedrieg nie: "Niemand
van julle moet in hierdie opsig oortree en sy broer
bedrieg nie want soos tevore vir julle gesê het en
nadruklik bevestig het, die Here vergeld al hierdie
dinge."

Ons volstaan dus met hierdie interpretasie,
behalwe om te beklemtoon dat dit in die konteks
van die uitleg van die Tien Gebooie duidelik 'n
ononderhandelbare onderwerp vir Paulus was.
Hy is konsekwent negatief in sy hantering nie net
van enige tipe seksuele dade wat die familie en
die huwelik bedreig nie, maar ook van enige
selfdegeslag seksuele gedrag, of dit nou teen
betaling/weens ontvoering was of nie. Dit pas nie
in by sy prentjie van die huwelik en die gesonde
uitlewing van seksualiteit nie.

Die leidende moraal is die etiese riglyn: "God het
ons immers nie tot onreinheid geroep nie, maar
tot heiligheid. Daarom dan: die een wat dit
verontagsaam, verontagsaam nie 'n mens nie,
maar God, wat sy Heilige Gees aan julle gegee
het." (4:2-8).

2.4.11 Ander tekste
Daar is ook ander tekste wat op die onderwerp
betrek kan word. Scot McKnight en William
Loader maak 'n saak uit vir 'n paar ander tekste
uit die evangelies wat met die onderwerp verbind
kan word – vgl. die moontlike verwysing na pederastie in Mark 9:42-48, die verwysing na malakoi
in verband met Johannes die Doper se klere in
Matt. 11:7, en die moontlike betekenisse van
porneia in Matt. 5:32; 15:19; 19:9 (soos moontlik
natuurlik ook in 1 Tim. 1). Ek dink die uitleg van
dié tekste het nog nie genoeg aanklank gevind dat
dit in die gesprek hoef ingetrek te word nie. Die
ander tekste in die Bybel is immers duidelik
genoeg oor ons onderwerp.

In die tweede plek mag moet hulle mekaar liefhê,
maar nie op 'n seksuele wyse nie, maar op 'n
"broederlike" wyse. Dit sluit in dat hulle kalm bly
teenoor mekaar, hulle met hulle eie sake bemoei,
en met hulle eie hande die werk doen waarvoor
hulle geroep is.

Soms word Judas 7 ook betrek waar dit duidelik
gaan oor 'n dubbele grensoorskryding wat op die
oog af op selfdegeslag seksuele gedrag dui, maar
in wese die grens tussen mens en engel sou oorsteek (soos dit in bestialiteit ook oor die oorskryding van die grens tussen mens en dier gaan):
"En dink ook aan die mense van Sodom en

2.5.1 Inleiding

Die leidende moraal hier is die etiese riglyn: "Sodoende sal julle eerbaar kan leef in die oë van die
buitestanders en van niemand afhanklik wees
nie." (4:12).

2.5 Selfdegeslagverhoudings in die lig
van die Belydenisskrifte
Die Algemene Sinode 2013 het opdrag gegee dat
die status van selfdegeslagverhoudings in die lig
van die Gereformeerde tradisie beoordeel sal
word.
Ek het besluit om veral na ons belydenisskrifte te
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gaan kyk en die plekke te ondersoek waar Bybeltekste wat verband hou met die onderwerp as bewysplase gebruik word. Hierdie belydenisskrifte
vorm die hart van ons Gereformeerde tradisie.

selfdegeslag seksuele gedrag teen-natuurlik is, 'n
perversie van normale seksuele gedrag.
Die belangrikste bydrae van die Hervormers kom
egter van die skrywer van die Heidelbergse
Kategismus, Zacharias Ursinus. In sy kommentaar op die Heidelbergse Kategismus Sondag 41,
vraag 108, wat hy saam met Casper Olivianus in
opdrag van Frederik III geskryf het, en aanvaar is
in 1563, beskryf hy selfdegeslag seksuele gedrag
helder as 'n oortreding van die sewende gebod.

Dié perspektiewe sal dus binne ons verstaan van
die belydenisskrifte as in ooreenstemming met die
Woord van God meer gewig dra as die standpunte van die Gereformeerde tradisie deur die
eeue, hoewel só 'n studie uiteraard steeds baie
waardevol vir ons standpuntinname sal wees.
Ek het wel vlugtig gekyk na wat twee van ons
groot Hervormers, Johannes Calvyn en Martin
Luther, oor die onderwerp gesê het, maar my
verder by die belydenisskrifte bepaal.

Ursinus het enige seks buite die huwelik tussen 'n
man en 'n vrou as onkuis en onsedelik beskou en
moeite gedoen om baie spesifiek ook selfdegeslag seksuele gedrag af te wys as teennatuurlik en korrup en daarom onsedelik en onkuis, veral met verwysing na Romeine 1. Selfdegeslag seksuele gedrag het volgens hom 'n verwarring van geslagte behels in die geval van
mans en 'n misbruik van vroulike seksualiteit in
die geval van vroue. Daarom is daar net twee
weë vir alle gelowiges: 'n lewe van kuisheid
(chastity) of die huwelik (man en vrou).

Johannes Calvyn het min geskryf oor selfdegeslag seksuele gedrag behalwe waar dit in die
loop van sy kommentare oor die Bybel aan die
orde gekom het nie. In sy hantering van 1 Kor.
6:9-11 vertaal hy die terme wat met selfdegeslag
seksuele gedrag verbind word met "effiminate"
(malakoi – passiewe selfdegeslag seksuele party)
en "abusers of themselves with mankind"
(arsenokoitai – aktiewe selfdegeslag seksuele
party: "mans wat intiem verkeer met mans"). Sy
kommentaar daaroor is:

'n Mens kan dus nie anders as om die belydenisskrifte, spesifiek die Heidelbergse Kategismus, in
die lig van Ursinus se eie interpretasie te lees nie.

"By effeminate persons I understand those who,
although they do not openly abandon themselves
to impurity, discover, nevertheless, their unchastity by blandishments of speech, by lightness of
gesture and apparel, and other allurements. The
fourth description of crime is the most abominable
of all — that monstrous pollution which was but
too prevalent in Greece."

Ek bepaal my daarom by ons belydenisskrifte en
hanteer die volgende verwysings in die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) en die Heidelbergse Kategismus (HK): Levitikus 18:28; Romeine 1:18,20-21,28, 1 Korintiërs 6:9-11, 1
Timoteus 1:15. Die Dordtse Leerreëls en die drie
ekumeniese belydenisse verwys nie na selfdegeslag seksuele gedrag nie.

Hy was dus baie duidelik daaroor dat hy selfdegeslag seksuele gedrag as "abominable" beskou
het, trouens as "the most abominable of all – that
monstrous pollution". En hy het dit verbind met
die historiese voorkoms daarvan in die Griekse
wêreld.

2.5.2 Opsomming
Die tekste word gebruik om die Nederlandse
Geloofsbelydenis se belydenisse te begrond oor:
1. die Middele waardeur ons God ken (art. 2);
2. die Voorsienigheid van God (art. 13);
3. die Skepping van die mens, die sondeval en
die gevolge daarvan (art. 14);
4. die Versoening deur Christus (art. 21);
5. die Heilige Doop (art. 34).

Martin Luther se perspektief op selfdegeslag
seksuele gedrag, in sy woorde "sodomie", was as
volg:
"The vice of the Sodomites is an unparalleled
enormity. It departs from the natural passion and
desire, planted into nature by God, according to
which the male has a passionate desire for the
female. Sodomy craves what is entirely contrary
to nature. Whence comes this perversion? Without a doubt it comes from the devil. After a man
has once turned aside from the fear of God, the
devil puts such great pressure upon his nature
that he extinguishes the fire of natural desire and
stirs up another, which is contrary to nature."
(Plass, Ewald Martin. What Luther Says: An
Anthology, Volume 1, 1959. p. 134.)

Die tekste onderstreep:
1. die oortuigingskrag van die Algemene
Openbaring om die skuld vir die sonde vierkantig
voor die deur van die mens te plaas (Rom. 1:20);
2. die belydenis dat mense nie God vir die
onbetaamlike dinge kan verwyt wat hulle doen
weens hulle verdraaide opvattings nie, onder
andere in terme van selfdegeslag seksuele
gedrag (Rom. 1:28);
3. die belydenis dat al die sondes wat in Romeine
1 uitgespel word die gevolg is van die sondeval
wat selfdegeslag seksuele gedrag insluit (Rom.

Hy was dus eweneens baie duidelik daaroor dat
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1:20-21);

wat aan Hom behoort, te lewe. Die Besondere
Openbaring spel dit daarby nog meer duidelik en
meer volkome uit as die Algemene Openbaring.

4. die betroubaarheid van die boodskap van
versoening vir sondaars wat in die konteks
selfdegeslag seksuele gedrag insluit (1 Tim. 1:15).

Romeine 1:20 word hier gebruik om die oortuigingskrag van die Algemene Openbaring te
onderstreep en die skuld vir die sonde vierkantig
voor die deur van die mens te plaas.

5. die waarheid van die afwassing van die sonde
wat selfdegeslag seksuele gedrag insluit (1 Kor.
6:11).

Die teks lui so: "Van die skepping van die wêreld
af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei
dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God
is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog
kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen
verontskuldiging nie."

Die tekste word gebruik om die Heidelbergse
Kategismus se leringe in al drie sy dele (ellende,
verlossing, dankbaarheid) te begrond oor:
1. God se straf oor die ellende van die erfsonde
sowel as oor die sonde wat ons self doen (vraag
10);
2. die verlossing in terme van die vernuwing van
die Heilige Gees om godvresend en onbesproke
te kan lewe (vraag 70);
3. die afwassing van sondes deur die sakrament
van die doop (vraag 72);
4. die feit dat ons nie kan salig word as ons in 'n
goddelose ondankbare lewe volhard nie (vraag
87);
5. die sewende gebod oor egbreuk (vraag 108).

Die Algemene Openbaring is dus nie in stryd met
die Besondere Openbaring nie en kan nie iets
anders vir ons sê as wat die Besondere Openbaring doen nie. Inteendeel, die Algemene
Openbaring kan nie gebruik word om mense te
verontskuldig van sondes wat deur die Besondere
Openbaring voor die deur van mense gelê word
nie, soos vandag baie keer in die debat oor
selfdegeslagverhoudings gedoen word.

2.5.3.2 Die belydenis in NGB 13 oor Die
Voorsienigheid van God.

Die tekste onderstreep:
1. God se toorn oor die ellende van die erfsonde
sowel as oor die sonde wat ons doen, selfdegeslag seksuele sondes ingesluit (Rom. 1:18);

Die artikel bely dat God in sy voorsienigheid nie
verantwoordelik is vir die sonde nie. Hy is nie die
bewerker van die sonde nie en dra ook nie die
skuld daarvoor nie.

2. die verlossing van onder andere die sondes
van malakoi en arsenokoitai - die woorde vir passiewe en aktiewe selfdegeslag seksuele partye sowel as pornoi (onsedelikheid in die algemeen)
en moichoi (egbreuk) in die vorige twee verse (1
Kor. 6:11);

Romeine 1:28 word hier gebruik om te bevestig
dat mense nie God vir die onbetaamlike dinge kan
verwyt wat hulle doen weens hulle verdraaide
opvattings nie, onder andere in terme van selfdegeslag seksuele gedrag soos dit in die konteks
van vers 24-27 uitgespel is.

3. die verlossing van die afwassing van sondes,
selfdegeslag seksuele gedrag ingesluit (1 Kor.
6:11);

Die teks lui so: "En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee Hy hulle oor aan
hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat
onbetaamlik is."

4. die afwysing van selfdegeslag seksuele gedrag
nie net in terme van die lewe vóór Christus nie,
maar ook in die nuwe lewe van dankbaarheid ná
die bekering tot Christus vir diegene wat sy
verlossing ervaar het (1 Kor. 6:9-10);

2.5.3.3 Die belydenis in NGB 14 oor Die
Skepping van die mens, die sondeval en
die gevolge daarvan.

5. die tipe onkuisheid wat deur God vervloek is
en wat selfs in die lewe van dankbaarheid
selfdegeslag seksuele gedrag uitsluit (Lev. 18:28).

Die artikel bely dat alle sonde die gevolg is van
die sondeval waaraan die mens hom willens en
wetens onderwerp het.

2.5.3 Nederlandse Geloofsbelydenis

2.5.3.1 Die belydenis in NGB 2 oor die
Middele waardeur ons God ken.

Romeine 1:20-21 word gebruik as bewysplaas om
te bevestig dat die 26 sondes wat in die res van
Romeine 1 uitgespel word die gevolg is van die
sondeval wat selfdegeslag seksuele gedrag
insluit.

Die artikel bely dat die Algemene Openbaring
eintlik al genoeg is om mense te oortuig om God
te ken en van enige verontskuldiging te ontneem
in terme van wat vir ons in hierdie lewe nodig is
om tot God se eer en tot die saligheid van hulle

Die teks lui so: "Van die skepping van die wêreld
af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei
dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God
is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog
kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen

In die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) word
dié tekste in vyf sleutel belydenisse gebruik.
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verontskuldiging nie, omdat, al weet hulle van
God, hulle Hom nie as God eer en dank nie. Met
hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur
hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister."

mens in Sondag 4, vraag 10, sluit God se
straf oor die erfsonde in sowel as oor die
sonde wat ons self doen, selfdegeslag
seksuele sondes ingesluit.

2.5.3.4 Die belydenis in NGB 21 oor Die
versoening deur Christus.

Die HK vra in vraag 9 of God dan nie: "die mens
onreg aandoen as Hy in sy wet van hom eis wat
hy tog nie kan doen nie?" Die antwoord daarop
is, nee, "want God het die mens so geskep dat hy
dit kon doen." Die ongemaklike waarheid, sê die
HK, is dat: "die mens homself en sy hele nageslag
as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en
deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie
gawes beroof het." Die verwysings is Ef. 4:24;
Gen. 3:13; 1 Tim. 2:13, 14; Gen. 3:6; Rom. 5:12.

Die artikel bely dat Christus ons aan die kruis van
ons sondes verlos het waarmee Hy ons met God
versoen het.
1 Timoteus 1:15 word hier gebruik om die
betroubaarheid van dié boodskap van versoening
vir sondaars te onderstreep wat in die konteks
selfdegeslag seksuele gedrag insluit.
Dit lui as volg: "Dit is 'n betroubare woord en kan
sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus
het in die wêreld gekom om sondaars te verlos.
Van hulle is ek die grootste." Die sondaars
waarna hier verwys word, het Paulus in die vorige
perikoop beskryf in die sondelysie in vers 9-10,
wat onder andere pornois (ontugtige mense) en
arsenokoitais (mans wat met mans intiem
verkeer) insluit.

Dit roep onmiddellik vraag 10 na vore: "Wil God
hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat
bly?" Die antwoord is, nee, glad nie. Die HK sê:
"Inteendeel, sy toorn is verskriklik (a) sowel oor
die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen:
Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n
regverdige oordeel straf (b)". Dit sluit die hele lys
van 26 sonde in Romeine 1 in wat selfdegeslag
seksuele gedrag inkorporeer. Die HK sê verder:
"God het immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie
bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet
om dit te doen nie (c)". Die verwysings hiervoor is
as volg: (a) Gen. 2:17; Rom. 5:12. (b) Ps. 50:21;
5:6; Nah. 1:2; Eks. 20:5; 34:7; Rom. 1:18; Ef. 5:6.
(c) Deut. 27:26; Gal. 3:10.

2.5.3.5 Die belydenis in NGB 34 oor Die
Heilige Doop.
Die artikel bely dat ons deur die doop in die kerk
van God opgeneem word en van alle ongelowiges
en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en
vaandel te dra. Die doop besprinkel die siel en
reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders
van die toorn is, as kinders van God weergebore
word. Hy beklee ons met die nuwe mens en
ontklee ons van die ou mens en al sy werke.

Romeine 1:18 word dus hier gebruik om God se
toorn te bevestig oor die erfsonde sowel as oor
die sonde wat ons doen, selfdegeslag seksuele
sondes ingesluit.
Die teks lui as volg: "God openbaar vanuit die
hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur
hulle ongeregtigheid probeer onderdruk."

1 Korintiërs 6:11 word hier gebruik om die waarheid van die afwassing van die sonde te onderstreep wat selfdegeslag seksuele gedrag insluit.

Dit is dus duidelik dat die wet van God steeds van
krag bly in die gestalte van 'n tugmeester na God
toe vir diegene wat hulle skuldig maak aan die
sondes wat in Romeine 1 genoem word, onder
andere die seksuele onreinheid van die skandelike drifte, teen-natuurlike, en perverse selfdegeslag seksuele gedrag soos Romeine 1 dit
uitspel.

Dit lui as volg: "En so was party van julle juis ook.
Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is
geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die
Here Jesus Christus en deur die Gees van ons
God." Hierdie sondes word in die sondelysie van
vers 9-10 uitgespel waar onder andere verwys
word na malakoi en arsenokoitai - die passiewe
en aktiewe partye in 'n selfdegeslag seksuele
verhouding. Dit is onder andere dié dinge wat die
doop in mense se lewens afwas.

Dié gestalte van die wet as tugmeester sal wel in
die derde deel van die Heidelbergse Kategismus
verander na die gestalte van die wet as reël van
dankbaarheid. Maar, die oordeel van die wet sal
steeds van krag bly op mense wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot
God bekeer nie, soos vraag 87 dit duidelik maak.
Die saligheid word vir sulke mense toegesluit.

2.5.4 Heidelbergse Kategismus
In die Heidelbergse Kategismus (HK) word dié
tekste in vyf sleutel leringe gebruik regdeur die
drie hoofdele daarvan, nl. 1) Die ellende van die
mens, 2) Die verlossing van die mens, en 3) Die
dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing
verskuldig is.

2.5.4.2 Die lering oor die Verlossing van
die mens in Sondag 26, vraag 70, spel
verlossing uit in terme van die vernuwing

2.5.4.1 Die lering oor die Ellende van die
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van die Heilige Gees wat insluit dat ons
die sonde van onder andere selfdegeslag
seksuele gedrag afsterwe om godvresend
en onbesproke te kan lewe.

Soos met die koppeling van verlossing aan die
werk van die Gees, koppel die HK hier die verlossing aan die afwassing van sondes deur die
sakrament van die doop.

Die HK vra in vraag 70: "Wat beteken dit om met
die bloed en Gees van Christus gewas te wees?"
Die antwoord is: "Dit beteken om van God
vergewing van sonde uit genade te ontvang ter
wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer
aan die kruis vir ons gestort het (a)." Vir alle
kinders van die Here is dit die vertrekpunt in
verlossing, om vergifnis van sonde uit genade te
ontvang. Dit is waarom daar 'n kruis was om deur
die bloed van Christus vir ons vryspraak te koop.
Die verwysings hiervoor is: (a) Hebr. 12:24; 1 Petr
1:2; Openb. 1:5; 7:14; Sag. 13:1; Eseg. 36:25.

1 Korintiërs 6:11 word dus hier weereens gebruik
om die afwassing van sondes te beklemtoon,
selfdegeslag seksuele gedrag ingesluit.
Die teks lui as volg: "so was party van julle juis
ook. Maar julle het julle sondes laat afwas, julle is
geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die
Here Jesus Christus en deur die Gees van God."
Selfdegeslag seksuele gedrag word dus beskou
as iets waarvan 'n mens gereinig moet word.

2.5.4.4 Die lering oor die Dankbaarheid
wat ons aan God vir die verlossing
verskuldig is in Sondag 32, vraag 87, spel
duidelik uit dat ons nie kan salig word as
ons in 'n goddelose ondankbare lewe
volhard nie, onder andere wanneer ons in
selfdegeslag seksuele gedrag volhard.

Die Kategismus vervolg in vraag 70: "Verder, om
deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van
Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe
langer hoe meer afsterwe en godvresend en
onbesproke lewe (b)." Die verwysings hiervoor is
(b) Joh. 1:33; 3:5; 1 Kor. 6:11; 12:13; Rom. 6:4;
Kol. 2:12.

Hierdie lering brei uit op die goeie werke wat ons
in dankbaarheid aan die Here doen. In vraag 86
word duidelik uitgespel dat die werke nie gedoen
word om iets te verdien nie, maar om: "met ons
hele lewe bewys (a) dat ons God dankbaar is vir
sy weldade en Hy deur ons geprys (b) word:
Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van
ons geloof sekerheid kan kry. (c), en ons deur ons
godvresende lewe ons naaste ook vir Christus
kan wen (d)." Die verwysings hiervoor is: (a)
Rom. 6:13; 12:1, 2; 1 Pet. 2:5, 9; 1 Kor. 6:20. (b)
Matt. 5:16; 1 Pet. 2:12. (c) 2 Pet. 1:10; Matt. 7:17
Gal. 5:6,22. (d) 1 Pet. 3:1, 2; Rom. 14:19.

1 Kor. 6:11 verwys in dié geval na onder andere
die sondes van malakoi en arsenokoitai - die
woorde vir passiewe en aktiewe selfdegeslag
seksuele partye - sowel as pornoi (onsedelikheid
in die algemeen) en moichoi (egbreuk) in die
vorige twee verse.
Hieroor verklaar die teks: "so was party van julle
juis ook. Maar julle het julle sondes laat afwas,
julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam
van die Here Jesus Christus en deur die Gees
van God."

Hierop word uitgebrei met vraag 87: "Kan die
mense dan nie salig word wat in hulle goddelose,
ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God
bekeer nie?" Hierop antwoord die Kategismus:
"Nee, glad nie." Hoekom? Die antwoord van die
Kategismus is dat die Skrif só sê: "Want die Skrif
sê dat geen onkuise, afgodedienaar, egbreker,
dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en
sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie (a)."
Die bewysplase is: (a) 1 Kor 6:9, 10; Ef 5:5, 6;1
Joh 3:14.

Die verlossing van sonde is dus duidelik ook van
die seksuele gedrag wat met malakoi en arsenokoitai geassosieer word, sodat die vernuwing van
die Heilige Gees gelowiges kan help om onder
andere selfdegeslag seksuele gedrag af te sterwe
om godvresend en onbesproke te kan lewe.

2.5.4.3 Die verdere lering oor die Verlossing van die Mens in Sondag 27, vraag
72, koppel die afwassing van sondes,
onder andere van selfdegeslag seksuele
gedrag, aan die sakrament van die doop.

Die HK haal dus direk uit 1 Korintiërs 6:9-10 aan
om 'n lewe wat volhard in sonde af te wys. Getrou
aan die aard van die Kategismus as 'n boek wat
ook vir kinders bedoel was, word die verwysings
na seksuele sondes uit dié aanhaling van die
Bybel onder die noemer "en sulkes" geplaas. In
die lysie van sondes in die Bybel word malakoi en
arsenokoitai natuurlik ingesluit as deel van die
reeks sondes. Dié twee terme kan semanties as
passiewe en aktiewe selfdegeslag seksuele
partye geïnterpreteer word.

In Sondag 27 word op die verlossing deur die
Gees van Christus uitgebrei en die verlossing ook
aan die doop gekoppel, hoewel die doop duidelik
'n teken is van die innerlike werklikheid van die
werk van die Gees van Christus. Vraag 72 lui: "Is
die uitwendige, waterbad self dan die afwassing
van die sonde?" Dit antwoord is: "Nee (a), want
alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige
Gees reinig ons van alle sondes (b)." Die
verwysings is (a) Matt 3:11; 1 Pet 3:21; Ef 5:26.
(b) 1 Joh 1:7; 1 Kor 6:11.

1 Korintiërs 6:9-10 word dus gebruik om selfde-
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geslag seksuele gedrag af te wys nie net in terme
van die lewe vóór Christus nie, maar ook in die
nuwe lewe van dankbaarheid ná die bekering tot
Christus vir diegene wat sy verlossing ervaar het,
al word die terme uitgelaat ter wille van kinders.

hier dat God ons reinheid en heiligheid in die oog
het: "Omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel
van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee
rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle
onkuise dade, gebare, woorde (a), gedagtes, luste
(b) en alles wat 'n mens daartoe kan verlei (c)."
Die verwysings daarvoor is (a) Ef. 5:3, 4; 1 Kor.
6:18, 19. (b) Matt. 5:27, 28. (c) Ef. 5:18; 1 Kor.
15:33."

Die volle teks lui as volg: "Weet julle nie dat
onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërf
nie? Laat julle nie mislei nie: geen onsedelikes of
afgodedienaars of egbrekers of manlike prostitute
of mans wat met mans intiem verkeer, of diewe,
geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers,
sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie."
(Bybel Direkte Vertaling).

Hierdie uitleg word bevestig deur Zacharias Ursinus se eie kommentaar op vraag 108 (The Commentary of Dr. Zacharaias Ursinus on the Heidelberg Catechism translated from the original Latin
by Rev. G. W. Williard, A. M. Electronic Version
Edited by Eric D. Bristley, Th. M. for the Synod of
the Reformed Church in the United States 2004 –
http://www.rcus.org/wpcontent/uploads/2013/09/UrsinusZ_HCCommentary-17-NEW-HC.pdf):

Die Heidelbergse Kategismus wys dus hier
selfdegeslag seksuele gedrag implisiet af ook in
die nuwe lewe van dankbaarheid ná die bekering
tot Christus. Dié feit word nog duideliker in die
volgende verwysing na Levitikus 18:28 in vraag
108 onderstreep.

"God in this commandment enjoins and sanctions
the preservation of chastity and marriage, and
hence authorises marriage itself; for whenever
God forbids any thing, he at the same time commands and authorises the observance of that
which is opposite thereto. God, now, in this commandment forbids adultery, which is a violation of
conjugal fidelity. When God singles out adultery
as the most shocking and debasing vice of all the
sins which are repugnant to chastity, he at the
same time prohibits and condemns all wandering
and wanton lusts, whether they be found in
married or unmarried persons, and prohibits all
other sins and vices contrary to chastity, together
with their causes, occasions, effects, antecedents,
consequents, &c."

2.5.4.5 Die lering oor die Dankbaarheid
wat ons aan God vir die verlossing
verskuldig is in Sondag 41, vraag 108, wys
selfdegeslag seksuele gedrag af as 'n
oortreding van die sewende gebod oor
egbreuk.
Die HK brei uit oor die dankbaarheid met verwysing na die nakoming van die sewende gebod wat
steeds op gelowiges van krag bly. Die antwoord
op vraag 108: "Wat leer die sewende gebod ons?"
is: "Alle onkuisheid is deur God vervloek (a), en
daarom moet ons dit hartgrondig haat (b).
Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe (c)
sowel binne as buite die huwelik (d)." Die
verwysings wat aangegee word is (a) Lev. 18:28.
(b) Jud. 1:23. (c) 1 Tess. 4:3-5. (d) Hebr. 13:4; 1
Kor. 7:7.

Dit is dus duidelik dat Ursinus enige seks buite die
huwelik tussen 'n man en 'n vrou as onkuis en onsedelik beskou het. Trouens, die enigste twee
weë wat gelowiges mag bewandel in terme van
hulle seksualiteit is "chastity" (kuisheid, selibaat)
en die huwelik. Dit is wat God deur die sewende
gebod in die lewe van gelowiges sanksioneer.

As Skrifverwysing vir die tipe onkuisheid wat deur
God vervloek is, word Lev. 18:28 gebruik, wat
selfdegeslag seksuele gedrag saam met alle
ander seksuele gedrag buite die huwelik in die
lewe van dankbaarheid uitsluit.

Ursinus gaan verder om dan baie spesifiek ook
selfdegeslag seksuele gedrag af te wys as teennatuurlik en korrup en daarom onsedelik en
onkuis:

Dit lui so: "As julle die land verontreinig, sal hy
júlle ook uitspoeg soos hy die heidene vóór julle
uitgespoeg het." Daarmee word 'n opsommende
kommentaar gelewer op die hele reeks van seksuele sondes wat in Levitikus 18 genoem word en
wat in vers 22 eksplisiet selfdegeslag seksuele
gedrag ingesluit het: "Met 'n manspersoon mag jy
ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n
vrou het nie. Dit is 'n gruwel." (OAV).

"The first class or kind are those which are
contrary to nature, and from the devil such as are
even contrary to this our corrupt nature, not only
because they corrupt and spoil it of conformity
with God, but also because this our corrupt nature
shrinks from them and abhors them. The lusts of
which the apostle Paul speaks in the first chapter
of his Epistle to the Romans, are of this class, as
the confounding of sexes, also abuses of the
female sex."

Dit is duidelik dat selfdegeslag seksuele gedrag
vir die Heidelbergse Kategismus ook val onder die
oortredings van die sewende gebod. Om die
waarheid te sê, die antwoord op vraag 109 spel
dit duidelik uit dat God nie net egbreuk en sulke
skandes met dié gebod verbied nie. Die HK leer

Ursinus is dus duidelik daaroor, spesifiek met
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van Alfeus, Simon die Seloot en Judas, die seun
van Jakobus.
14. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard
— saam met die vroue, en ook saam met Maria,
die moeder van Jesus, en sy broers.

E1. HANDELINGE 1
Direkte Vertaling
1. Die eerste berig, Teofilus, het ek geskryf oor
alles wat Jesus begin doen en waaroor Hy
onderrig gegee het
2. tot die dag dat Hy opgeneem is nadat Hy deur
die Heilige Gees opdrag gegee het aan die
apostels wat Hy uitgekies het.
3. Aan hulle het Hy, ná sy lyding, deur vele tekens
getoon dat Hy leef, toe Hy oor 'n tydperk van
veertig dae aan hulle verskyn en met hulle oor die
sake van die koninkryk van God gepraat het.
4. Terwyl Hy saam met hulle was, het Hy hulle
beveel: “Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar
bly wag op die Vader se belofte wat julle van My
gehoor het.
5. Want Johannes het wel met water gedoop,
maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige
Gees gedoop word.”
Jesus se hemelvaart

Verkiesing van Mattias
15. In daardie dae het Petrus tussen die broers
opgestaan — daar was ongeveer honderd-entwintig mense bymekaar — en gesê:
16. “Broers, die Skrifwoord moes vervul word wat
die Heilige Gees vroeër by monde van Dawid oor
Judas uitgespreek het. Hy het vir die mense wat
Jesus gearresteer het as gids opgetree
17. aangesien hy een uit ons geledere was en
deel gehad het aan ons bediening.
18. Hy het mos 'n stuk grond aangeskaf uit die
geld wat hy as beloning vir sy bose daad ontvang
het. Hy het egter vooroor geval, in die middel
oopgebars en al sy ingewande het uitgepeul.
19. Dit het onder al die inwoners van Jerusalem
bekend geword, met die gevolg dat daardie stuk
grond in hulle eie taal as Akeldama bekend staan,
dit is: ‘Bloedgrond’.
20. Want daar staan in die Psalms geskryf:
“ ‘Laat sy woonplek verlate word en laat geen
inwoner daarin bly nie.’
“En:
“ ‘Laat 'n ander sy amp as opsiener oorneem.’
21. “Daarom moet een van daardie manne wat die
hele tyd saam met ons onderweg was terwyl die
Here Jesus onder ons gekom en gegaan het,
22. van die begin af, van die doop van Johannes
af, tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is,
saam met ons as 'n getuie van sy opstanding
optree.”
23. Hulle het toe twee voorgestel: Josef, bekend
as Barsabbas, wat ook Justus genoem is, en
Mattias.
24 Daarop het hulle soos volg gebid: “U, Here,
wat almal se harte ken, wys U uit hierdie twee die
een aan wat U gekies het
25 om die taak van hierdie diens van apostel oor
te neem waarvan Judas afvallig geraak het om na
die plek te gaan wat hom toekom.”
26. Toe het hulle geloot en die lot het op Mattias
geval. Hy is daarop by die elftal apostels gevoeg.

6. Toe hulle bymekaar was, het hulle vir Hom
gevra: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk
vir Israel weer oprig?”
7. Maar Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir
julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken
wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie.
8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige
Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees
in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot
aan die einde van die aarde.”
9. Toe Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl
hulle toekyk, en 'n wolk het Hom uit hulle
gesigsveld weggeneem.
10. Terwyl hulle, soos Hy weggaan, stip na die
hemel bly kyk, staan daar meteens twee mans in
wit klere by hulle
11. en vra: “Galileërs, waarom staan en staar julle
na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die
hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos
wat julle Hom na die hemel sien weggaan het.”
12. Daarna het hulle van die berg wat as die
Olyfberg bekend staan en wat digby Jerusalem
was — 'n Sabbatsreis ver — teruggekeer na
Jerusalem.
13. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan
na die bovertrek waar hulle gebly het: Petrus en
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en
Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun
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