A.10.1 LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE
1. TAAKSPAN
1.1 Die Algemene Sinode Moderamen het geoordeel dat hierdie Taakspan noodsaaklik is (vgl verslag van
die Moderamen pt 6.1.3). Die volgende opdrag is aan die Taakspan gegee:
Die Taakspan:
1. Koördineer die opdragte van die Algemene Sinode 2011 wat na verskillende projekspanne verwys is (die
Bestuurspan identifiseer die sake).
2. Gee aandag aan sake wat deur die Moderamen verwys is.
3. Adviseer die Algemene Sinode oor beskrywingspunte tov leerstellige en etiese sake.
4. Adviseer die Algemene Sinode/ Moderamen in verband met leerstellige en etiese sake in belang van die
lewe en getuienis van die NG Kerk.
1.2 Hierdie Taakspan is saamgestel uit verteenwoordigers van kundiges wat vanuit die samestellende
sinodes van die Algemene Sinode van die NG Kerk aangewys is:
Heerden van Niekerk (Wes-en-Suid-Kaapland: Voorsitter)
Ben du Toit (Algemene Sinode: Sameroeper)
Danie Malan (Hoëveld: Addisionele lid van Dagbestuur)
Fanie Cronje (Noordelike Sinode)
Jan Lubbe (ASM aangewese)
Riaan van Zyl (Vrystaat)
Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
Jan Woest (Namibië)
Jan Cloete (Oos-Kaapland)
Auke Compaan (Oostelike Sinode)
Dawie Oosthuysen (KwaZulu-Natal)
Gert Duursema (Noord-Kaapland)

2. SAKE VERWYS
Die beskrywingspunte/ beswaarskrifte wat op hierdie Taakspan se tafel hoort, is deur die Algemene Sinode
Moderamen (ASM) na die nuut-gekonstitueerde Algemene Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake
verwys vir aanbevelings aan die Algemene Sinode in sitting Oktober 2013 te Port Elizabeth.

3. HUWELIK/SAAMWOON
3.1 Kom voor in dokumente van NG Gemeente Wonderboom-Suid; NG Gemeente Doornkloof; Sinode
Hoëveld; NG Gemeente Vryheid-Wes. Al vier vra na 'n herformulering van die vorige besluit (veral punt 4) en
stel alternatiewe voor. Dit is uit die dokumente self duidelik dat dit gaan om die plek van seksuele uitlewing
binne 'n verhouding. Deur 'n nuwe punt 1 te formuleer, wat die oorspronklike punte 1 en 9 vervang, die
volgorde van die punte meer logies te rangskik en punt 4 (nou die nuwe punt 6) se tweede sin te
herformuleer, bring die Taakspan die volgende na die sinode vir goedkeuring.
3.2 AANBEVELINGS: HUWELIK/SAAMWOON
3.2.1 Die Algemene Sinode probeer om tans die volgende perspektiewe ten opsigte van
saamwoonverhoudings te stel in die besef dat dit saamhang met omvattende sake soos die huwelik,
egskeiding en seksuele etiek van gelowiges, wat deurlopend met deernis en sensitiwiteit deur die
kerk onderskei en begelei moet word. Die verskillende punte hieronder moet daarom deurgaans met
mekaar in verband gelees word.
3.2.2 Die Algemene Sinode besef dat die huwelik soos ons dit vandag ken die produk van eeue se
ontwikkeling is. Daarom kan sommige huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf, byvoorbeeld
leviraatshuwelike en die vrou as besitting van die man, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe
Christelike huwelike vandag behoort te wees nie.
3.2.3 Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat die historiese ontwikkeling van die huwelik in die
Bybel en in die geskiedenis vir ons duidelike riglyne bied van wat ’n Christelike huwelik is: ’n vaste,
formele ooreenkoms tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag om hulle lewens in alle
opsigte met mekaar te deel in ’n lewenslange verbintenis waarin seksualiteit 'n eksklusiewe karakter
dra, geseën of bevestig deur die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover as moontlik
in die gemeenskap van gelowiges en verkieslik erken deur die staat as ’n wettige huwelik.
3.2.4 Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van bostaande, gelowiges met reg die huwelik ’n
gawe van God noem en dat seksuele gemeenskap buite so ’n vaste, formele verbintenis/verhouding
nie aan Christelike riglyne voldoen nie.
3.2.5 Die Algemene Sinode is daarvan bewus dat saamwoonverhoudings (wat die seksuele insluit)
vandag ŉ werklikheid in die samelewing is. Daar is verskillende redes waarom mense saamwoon.
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Sommige mense woon saam omdat hulle seksuele eksklusiwiteit nie as ’n belangrike aspek van ’n
verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is weens die nie-permanente en selfsugtige aard
daarvan, eties onaanvaarbaar.
3.2.6 Die Algemene Sinode is egter bewus daarvan dat daar ander redes is waarom sommige pare
saamwoon. Sommige woon saam met die argument dat hulle seker wil maak dat hulle in alle opsigte
by mekaar pas, voordat hulle trou. Van hierdie verhoudings streef in sekere opsigte na die Bybelse
waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit. Daarvoor is daar waardering. Tog is dit minder as wat
die Christelike verstaan van die huwelik verwag en waarop dit hoop.
3.2.7 Die Algemene Sinode wil mense wat in 'n saamwoonverhouding leef, aanmoedig om die
verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte in plek te kry.
3.2.8 Die Algemene Sinode beskou die reëlings van mediese fondse en pensioenskemas wat
voordele van mense ontneem wanneer hulle na die dood van ’n eggenoot/eggenote weer in die
huwelik tree, as eties problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede hieroor in
gesprek te tree.
3.2.9 Die Algemene Sinode aanvaar dat al die implikasies rondom die bevestiging van ’n enkel
kerklike huweliksverbintenis nog nie uitgeklaar is nie en is daarom op hierdie stadium nie ten gunste
van so ’n reëling nie.

4. TWYFEL SAAI OOR GELOOFSWAARHEDE
4.1 Met betrekking tot die beskrywingspunt van die Sinode Hoëveld in hierdie verband, lê die Taakspan die
volgende aanbevelings aan die Algemene Sinode voor:
4.2 AANBEVELINGS: GELOOFSWAARHEDE
4.2.1 Die Algemene Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die
Woord van God as enigste norm vir ons geloof.
4.2.2 Die Algemene Sinode herbevestig weereens dat die NG Kerk die belydenisskrifte sien as
normatief in die sin dat dit volgens die Skrif ons geloof bely.
4.2.3 Die Algemene Sinode herbevestig dat die Skrif en Belydenis gelees moet word binne hulle
historiese konteks en dat hulle met verantwoorde hermeneutiek vertolk sal word, sodat ons die
leiding van die Gees vir ons tyd kan hoor.
4.2.4 Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat ons met mekaar in gesprek sal tree voordat
mense verdag gemaak word, of van leerdwaling beskuldig word, want verdagmaking en leuens is net
soveel sonde as leerdwaling.
4.2.5 Die Sinode besef dat baie lidmate geweldige onsekerhede op baie vlakke beleef en wil lidmate
verseker van deernis met hulle situasie. Die Sinode wil ook lidmate en leraars daarop wys dat, juis
wat ons van die Bybel en Belydenisskrifte as antwoord hierop glo, ons weerhou van
fundamentalisme (aan die een kant) en vrysinnigheid/radikale sekularisme (aan die ander kant).

5. DOOPHERINNERING EN RITUELE
5.1 'n Beswaarskrif is van die gemeente Vryheid-Wes ontvang oor die besluit van die vorige Algemene
Sinode (2011) oor doopherinneringseremonies – waarteen hulle sekere teologiese verskilpunte opper.
5.2 AANBEVELINGS: DOOPHERINNERING EN RITUELE
5.2.1 Hierdie beswaar word verwys na die Taakspan wat werk oor die samehang van die sakramente.
5.2.2 Die volgende formulerings word aan hierdie taakspan gestuur vir oorweging as reaksie op
hierdie beswaarskrif:
5.2.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van hierdie beswaar van die gemeente oor
doopherinnering, en gee die gemeente toe op die teologiese beredenering dat die doop en nagmaal
nie deur ander geleenthede vervang mag word nie. Tog meen die Sinode dat die beswaar hoofsaaklik
gegrond is op 'n interpretasie van 'n woord (“ritueel”) in die besluite wat die bedoeling daarmee ver
te bowe gaan. Die formulering het bedoel dat daar toepaslike geleenthede geskep sal word vir viering
van die heil in Christus.
5.2.2.2 Die Algemene Sinode het begrip daarvoor dat sommige lidmate en gemeentes op teologiese
gronde ongemaklik is oor die besluite van die 2011-sinode rondom die erkenning van kerkrade se
hantering van doopvieringspraktyke as addisionele geleenthede. Derhalwe wil die Sinode kerkrade
opnuut oproep om ondubbelsinnig die regsinnige gereformeerde teologie van die sakramente te leer
en in gemeentes te praktiseer.
5.2.2.3 Die Algemene Sinode besluit om “dooprituele” te ontmoedig omdat doopherinnering deel is
van elke doopgeleentheid. Lidmate moet leer leef uit hulle doop. Die Algemene Sinode besluit dat oor
doop en nagmaal dieper gepreek en nagedink moet word – as viering van die heil in Christus. Die
simboliek en eenvoud van die doop en nagmaal moet opnuut ontdek/ervaar word.
5.2.2.4 Lidmate wat die behoefte het om groot gedoop te word, of wat hulle reeds laat herdoop het,
behoort pastoraal begelei te word om saam te soek na die belewing van die wonderlike genade en
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heil van God. Leraars behoort meer moeite te doen om in die bediening van die sakramente mense
se behoefte aan troos en versekering aan te spreek.

6. BELYDENISSE EN REGSVERBINTENISSE, ASOOK DIE ONTBINDING VAN DIE NG
KERK
6.1 Beskrywingspunte is van die NG Gemeente Vryheid-Wes oor bogenoemde sake ontvang.
6.2 AANBEVELING: BESKRYWINGSPUNT VRYHEID-WES OOR SAKE RAKENDE KERKHERENIGING
Hierdie saak word verwys na die ATR.

7. HOMOSEKSUALITEIT
7.1 Die beskrywingspunt van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap se moderamen (ook na aanleiding van die
skrywe van Gaum ea) in hierdie verband het betrekking. Die Algemene Sinode Moderamen het ’n taakspan
aangewys om hom met ’n prosesvoorstel te bedien oor die hantering van die saak. Die ATLAS wil die
volgende aanbevelings aan die Algemene Sinode voorlê:
7.2 AANBEVELINGS: HOMOSEKSUALITEIT
7.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van hierdie beskrywingspunt/versoek van die moderamen
van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland.
7.2.2 Die Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake versoek die Algemene Sinode om, ook in die lig
van die aanwysing van 'n taakspan uit die ASM om met 'n prosesvoorstel na die Sinode te kom,
7.2.2.1 die Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake betrokke te maak in die NG Kerk se verdere
besinning oor sy besluit/standpunt/posisie oor homoseksualiteit;
7.2.2.2 in die verdere hantering/besluite van die NG Kerk oor homoseksualiteit, ook kennis te neem
van ons ekumeniese vennote se hantering van die saak.

8. BEDIENING VAN BEVRYDING
8.1 Die volgende beskrywingspunte/ beswaarskrifte is hier ter sprake: NG Gemeente Wonderboom-Suid; NG
Gemeente Doornkloof; Sinode Hoëveld; NG Gemeente Oos-Londen-Wesheuwels: Sinode Vrystaat; Sinode
Noord-Kaapland; Ring van George; NG Gemeente Vryheid-Wes.
8.2 AANBEVELINGS: BEDIENING VAN BEVRYDING
8.2.1 Die Algemene Sinode neem die besware wat oor hierdie saak handel (punt 7 van die besluit oor
die Bediening van Bevryding) baie ernstig op en verseker lidmate en gemeentes dat die sinode
hierdie saak op geen manier wil ontduik nie.
8.2.2 Weens die kompleksiteit van die saak – asook die groot behoefte aan 'n diepgaande gesprek
oor die hermeneutiek (in terme van die vertolking van die Bybel en Belydenisskrifte) – gee die
Algemene Sinode aan die nuutgevormde Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake (ATLAS) opdrag
om na afloop van hierdie Sinode die kerk hiermee te help sodat ons met 'n dieper verbondenheid aan
God en mekaar sal leef.
8.2.3 Die Algemene Sinode is eenstemmig oor die bestaan van die bose. Daar is egter duidelik 'n
verskeidenheid van perspektiewe in die NG Kerk oor die persoonlike of nie-persoonlike aard van die
bose/duiwel. Daarom doen die Algemene Sinode 'n ernstige beroep op lidmate en predikante van die
kerk, wat juis draers van die liefde van God moet wees, om nie mekaar se bona fides in twyfel te trek
en mekaar verdag te maak as daar nie met die ander saamgestem word nie.
8.2.4 Die Sinode oordeel dat die bewering in die beskrywingspunt van Vryheid-Wes nie reg is dat
daar in die besluite van die Sinode afgewyk word van ons Gereformeerde geloof in die krag van God
se Woord wat mense bevry nie. Die standpunt van die Sinode propageer nie allerlei slagspreuke of
formules vir bevryding nie.

9. VERHOUDING WETENSKAP EN TEOLOGIE (GELOOF)
9.1 Daar word tans op meer as een plek in die NG Kerk oor hierdie saak op een of ander manier gewerk en
nagedink. Lede van die Taakspan vir Leerstellige Sake is vroeër gevra om iets hieroor vir die Algemene
Sinode te formuleer. Ongelukkig kon die volledige Taakspan nou eers in Junie vanjaar (2013) sy eerste
vergadering met verteenwoordigers uit al die samestellende sinodes van die Algemene Sinode hou. Die tyd
om met 'n deurdagte studiestuk hieroor na die Algemene Sinode in Oktober te kom, is eenvoudig te kort.
9.2 Die Taakspan het egter 'n studiestuk van die sinode van Wes-en-Suid-Kaap se STLAS bestudeer (OOR
GELOOF EN DIE WETENSKAP, sien ingesluit in sinode-lêer), wat ontwikkel is as 'n dokument vir
kommunikasie met lidmate. Die bedoeling hiermee was om dit as 'n pamflet aan gemeentes beskikbaar te
maak. Dit het nog nie gebeur nie. Die Algemene Sinode se Taakspan het nou sekere redaksionele voorstelle
aan hierdie dokument gemaak en lê dit graag aan die Algemene Sinode voor.
9.3 AANBEVELINGS: WETENSKAP EN TEOLOGIE (GELOOF)
9.3.1 Die Algemene Sinode besluit om die dokument Oor geloof en die wetenskap (afsonderlike
publikasie voor die vergadering) as gespreksdokument binne die NG Kerk te ondersteun en moedig
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kerkrade en gemeentes aan om daarmee openhartige gesprek oor hierdie aktuele saak in hulle eie
konteks te stimuleer.
9.3.2 Die Algemene Sinode sal enige kommentaar op hierdie dokument met die oog op 'n verbetering
daarvan verwelkom. Kommentaar en voorstelle kan gestuur word aan die skriba van die Taakspan vir
Leerstellige en Aktuele Sake (kommunikasie@kaapkerk.co.za).
9.3.3 Die Algemene Sinode ondersteun die druk van 'n verbeterde weergawe (indien aanvaarbare
wysigings ingedien word) en sal 'n versoek aan Bybel Media in hierdie verband ondersteun met die
oog op beskikbaarstelling aan gemeentes.

10. APOSTOLICUM
10.1 Die resultaat van die opdrag van die Sinodes van 2007 en 2011 word in ’n afsonderlike aanvullende
publikasie aan die vergadering beskikbaar gestel.
10.2 AANBEVELINGS: APOSTOLICUM
10.2.1 Die Algemene Sinode aanvaar Die Apostolicum as eietydse geloofsverantwoording as
raamwerkdokument* vir die kerkverband.
10.2.2 Die Algemene Sinode versoek die Kerk se mediamaatskappye om te help om die dokument te
publiseer, wyd bekend te stel en in hulle materiaal en publikasies te gebruik.
10.2 3 Die Algemene Sinode gee die dokument deur aan die kerkverband mdo op aanwending in die
Kerk se teologiese opleiding en VBO, kategesemateriaal, gemeentegebruik in
toerustingsgeleenthede en studiemateriaal vir lidmate.
10.2.4 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATLAS om leiding te neem in die uitvoering van pte
2 en 3 hierbo. ATLAS moet ook verantwoordelikheid aanvaar om die dokument in Engels te vertaal
en aan die ekumeniese familie, en in besonder die deelnemende kerke aan die Conventus,
beskikbaar te stel.
10.2.5 Die Algemene Sinode bedank die span teoloë uit die NG Kerkfamilie wat oor ’n tydperk van
sewe jaar hard gewerk het om hierdie stuk teologie aan die NG Kerkfamilie en hulle onderskeie
kerkverbande beskikbaar te stel.
*’n Raamwerkdokument is ’n teologiese standpuntinname wat breë lyne gee oor ’n saak wat vir die
kerkverband van wesenlike belang is en leiding gee met betrekking tot geloofsonderskeidende
gesprek en besinning oor asook gestaltegewing van die betrokke saak in hulle geloof in en lewe voor
die aangesig van die Vader, Seun en Heilige Gees.

11. ABORSIE
11.1 Die Moderamen het, omdat die vorige sinode nie weer ’n ATLAS daargestel het nie, hierdie opdrag laat
oorstaan in die verwagting dat die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland in hulle besinning oor
menswaardigheid ook aan die aspek sou aandag gee. Dit kon nie gebeur nie.
11.2 Hierdie opdrag verdien steeds aandag en moet kontinueer word.
11.3 AANBEVELING: ABORSIE
Die Algemene Sinode verwys die opdrag van 2011 oor aborsie na die ATLAS vir aandag.

Ds Heerden van Niekerk (Voorsitter)
Dr Ben du Toit (Skriba)
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