12.6 GESAG VAN DIE SKRIF (548: 5.12)
1. De Algemene Sinode aanvaar die verslag as riglyn vir ons beskouing oor die gesag van die
Skrif en vir ons lees en verstaan van die Skrif
2. Die Algemene Sinode versoek teologiese dosente van die NG Kerk aan die teologiese fakulteite, Sinodale Kommissies vir Leer en Aktuele Sake, kerkrade, gemeentes en predikantekringe
om die verslag onder andere in die lig van Artikel 5-7 van die NGB indringend te bespreek en
skriftelike kommentaar aan die AKLAS te lewer voor 31 Desember 2003. In die kommentaar moet
ook kwessies en terme wat verdere besinning verg, aangedui word.
3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKLAS om in die lig van die kommentaar wat
ontvang word, 'n verdere verslag uit te bring oor die gesag en die verstaan van die Skrif.
4. Die Algemene Sinode verklaar dat die gesag van die Bybel as God se Woord, nie 'n
dwingelandy is wat ons geestelik verslaaf nie, maar dat God se waarheid ons vrymaak (Joh
8:32). Daarom verg die aanvaarding van die gesag van die Woord nie die opoffering van ons
denke wat immers 'n gawe van God is nie, maar wel die kruisiging van ons afvallige, afgodiese
denke wat geen grense wil erken nie.
5. Die Algemene Sinode verklaar dat die menslike aard van die Skrif geen bedreiging vorm vir
die goddelike karakter daarvan nie, maar dat laasgenoemde juis tot uitdrukking kom in
eersgenoemde. Juis in die menslikheid van die Skrif kom die neerbuigende en genadige
neerdaling van God, wat kulmineer in die kruis van sy Seun, na vore (Hebr 1:1). Daarom is die
Skrif ook nie aan ons gegee as 'n onfeilbare bron van eksakte natuurwetenskaplike en historiese
informasie nie, maar om ons die kennis by te bring "wat tot verlossing lei deur die geloof in
Christus Jesus" (2 Tim 3:15).
6. Die Algemene Sinode verklaar dat dit uit die Bybel self duidelik is dat die inspirasie van die
Skrif nie op 'n eenvormige wyse plaasgevind het nie. Daarom is die aard van die gesag van die
Skrif ook nie oral dieselfde nie. Ons kan onderskei tussen die hart van die boodskap van die Skrif
en sake wat meer op die rand lê, hoewel die rand en hart nie van mekaar losgemaak kan word
nie, maar juis in hulle samehang as Woord van God funksioneer. Die geheimenis van die
Goddelike inspirasie van swakke menslike instrumente, kan ons nie deurgrond nie, maar
omgekeerd deurgrond hierdie inspirasie vir ons en die totale werklikheid waarvan ons deel is, en
lê sodoende gesagvol beslag op ons hele lewe.
7. Die Algemene Sinode verklaar dat die gesag van die Skrif nie gesetel is in geïsoleerde Skrifgedeeltes op sigself nie, maar dat die gesag van elke onderdeel van die Skrif funksioneer binne
die geheel van die Skrif en die gesag van die geheel tot uitdrukking kom in die onderdele. Die
eenheid van die Skrif is geleë in die eenheid van God (Deut 6:4) wat as die Drie-enige tot ons
neerdaal in die Bybelse geskiedenis.
8. Die Algemene Sinode bely dat ons met God in aanraking kom deur middel van die
geskiedenis wat Hy met die mense gemaak het soos deur die Skrif vertolk. Hierdie geskiedenis
bereik 'n klimaks in die koms van Jesus Christus sy Seun, wat in die volheid van die tyd deur die
Vader gestuur is as Verlosser van die wêreld. Ook die vertolking op velerlei wyses deur woord en
daad, maak deel uit van hierdie geskiedenis. Deur die Gees as die eintlike Tolk en (daarom)
Trooster, word ons ten spyte van ons onvolkomenheid en sondigheid, toegerus om nou reeds
deur woord en daad binne hierdie gebroke werklikheid, iets te laat blyk van God se genadige
neerdaling tot sy skepping.
9. Die Algemene Sinode verklaar dat hoewel God sy Gees aan die kerk gegee het om ons in die
volle waarheid te lei (Joh 16:13), die gesag van die Skrif nie primêr berus op die bloot formele feit
dat die kerk dit as kanon aanvaar het nie. In die Skrif self word reeds duidelik dat die kerk as
gevolg van ons sondigheid nog steeds blootgestel is aan dwaling. Daarom is die gesag van die
Skrif in die eerste instansie geleë in die inhoud van die Gees se boodskap naamlik God se
genade in Christus (Joh 16:14). Hierdie boodskap het die kerk in die kanon gehoor as die kritiese
maatstaf vir die verkondiging waardeur ook tussen die geeste onderskei word.
10. Die Algemene Sinode verklaar dat die vonnis en vryspraak wat God in die vleesgeworde
Woord oor ons uitgespreek het op Goeie Vrydag en Paassondag (Rom 4:25), met gesag deur die
Gees by die lees en verkondiging van die Woord oor ons uitgespreek word. In sy Woord gee God
ons "sy Woord" deur al sy beloftes, waarop ons met vrymoedigheid ons durf verlaat vir tyd en
ewigheid, aan ons toe te sê. Hierdie gesag is dinamies want die Woord is skeppingsmagtig. Dit
bring ons in 'n nuwe verhouding met God en lei ons tot lewensverandering

