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DIE KERKORDE
HOOFSTUK 1
Die Belydenis en Orde van die Kerk
Artikel 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die
Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat
die Kerk in ooreenstemming met Gods Woord bely, staan uit
gedruk in die Formuliere van Enigheid soos vasgestel op die
Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe-en
dertig Artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Hei
delbergse Kategismus en die Vyf Dordtse Leerreëls.
Artikel 2
Waar die Woord van God eis dat in die Gemeente van Christus
alles welvoeglik en ordelik moet toegaan (1 Kor. 14:40), word
in die volgende artikels ‘n aantal bepalinge gegee vir die lewe
en werk van die Kerk met die oog op die voibrenging van sy
tank en roeping ooreenkomstig die Heilige Skrif en die Belyde
nis.
Hierdie bepalinge handel oor die ampte in die Kerk, die verga
deringe van die Kerk, die werksaamhede van die Kerk, rege
ring en tug van die Kerk en die betrekkinge van die Kerk na
buite.
HOOFSTUK 2
Die Ampte van die Kerk
2.1 ALGEMENE BEPALINGE
Artikel 3
Behalwe die algemene amp van die gelowige, is daar drie be
sondere ampte waaraan Christus die dienswerk van die kerk
toevertrou het; die van bedienaar van die Woord, die van ouder
hag en die van diaken. Hierdie drie ampte is gelykwaardig,
maar word in opdrag en werk onderskei. By die uitoefening van
hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander ampsdraers heer
skappy voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof, Koning
en Meester van Sy kerk is.
Artikel 4
Niemand kan in die Kerk van Christus in een van hierdie ampte
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dien sonder dat hy op wettige wyse beroep (of verkies), die
nodige approbasie verkry het en bevestig is nie.
2.2

DIE BEDIENAARS VAN DIE WOORD

Artikel S
5.1

Vir die toelating tot die bediening van die Woord word
vereis:
5.1.1 ‘n deeglike teologiese opleiding; en
5.1.2 die ondertekening van die Formuliere van Enigheid.
5.2 Die Algemene Sinode bepaal die vereistes vir die oplei
ding, die aard en die toesig daaroor en die plekke waar
dit moet geskied.
5.3 Die sorg vir die beheer oor die verskillende inrigtinge
waar die opleiding geskied, word toevertrou aan ‘n Raad
van Kuratore wat saamgestel word volgens bepalinge van
die Sinode of sinodes binne wie se ressort die betrokke
inrigtinge gelee is wat deur die Algemene Sinode goedge
keur is. Hierdie Cifratoria doen versiag aan hulle Sinodes
sowel as aan die Algemene Sinode.
5.4 Die afneem van die proponentseksamen en Colloquium
Doctum geskied deur ‘n kommissie van die Sinode of si
nodes binne wie se ressort die inrigtings geleë is, terwyl
die ander Sinodes die reg sal he om elk een verteenwoor
diger op die kommissie te benoem, op voorwaardes deur
die Algemene Sinode bepaal.
Artikel 6
6.1 Die toelating tot die bediening van die Woord geskied
deur die Algemene Regskommissie wat bestaan uit die
Actuarius van die Algemene Sinode tesame met die
Actuarii van die Sinodes.
6.2 Aan hierdie kommissie word verder toevertrou:
Die beslissing oor aansoeke om behoud van status van
bedienaars van die Woord.
Artikel 7
Die beroeping van die bedienaar van die Woord geskied deur
die gekombineerde kerkraad of gewone kerkraadsvergadering
na gelang elke Sinode mag bepaal onder voorsitterskap van die
leraar of, as daar net een leraar aan die standplaas verbonde is,
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van die konsulent.
Artikel 8
8.1 Die bevestiging geskied nadat:
8.1.1 approbasie van die gemeente deur afkondiging verkry is;
8.1.2 approbasie van die ring verkry is;
8.1.3
8.1.4

akte van demissie uit die vorige werkkring ingelewer is.
In die geval van proponente of kandidate tot die heilige
diens moet die akte van toelating getoon word en ge
skied die bevestiging met oplegging van hande.

Artikel 9
Die amp van bedienaar van die Woord omvat:
9.1 die verkondiging van die Woord van God en die diens van
die gebede;
9.2 die bediening van die sakramente;
9.3 die leiding van die eredienste;
9.4 die behartiging van die kategetiese onderwys;
9.5

die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van
die regering van en tug oor die gemeente;

9.6

die doen van behoorlike huisbesoek en behartiging van
die herderlike sorg van die gerneente;
9.7 die leiding van kerkraadsvergaderinge.
Artikel 10

‘n Bedienaar van die Woord mag nie in ‘n ander gemeente
sonder toestemming van die betrokke kerkraad optree nie.
Artikel 11
11.1

11.2

Aangesien ‘n bedienaar van die Woord sy lewe lank aan
die Kerkdiens verbonde is, is dit vir horn nie geoorloof
om tot ‘n ander lewenstaak oor te gaan nie, behaiwe om
groot en gewigtige redes, wat deur die Ring beoordeel
moet word, met verslag aan die Algemene Regskornrnis
sie.
As hy egter sy gemeente verlaat om ‘n ander betrekking
te aanvaar, verbeur hy sy status as bedienaar van die
Woord, tensy hy in Sinodale diens tree of vooraf van die
Algernene Regskomrnissie verlof tot behoud van status
ontvang het. Sodanige behoud van status kan alleen ver
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leen word indien, die betrekking wat hy aanvaar, ‘n
geestelike karakter dra en wat met die verkondiging van
die Woord in regstreekse verband staan en ten bate van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word.
Artikel 12
Indien ‘n leraar nie langer sy gemeente tot stigting kan dien nie,
mag die Ring die band tussen leraar en gemeente losmaak
indien daar, volgens die oordeel van die Ring, billike voorsiening
vir die leraar gemaak is.
Artikel 13
Die gemeente of kerk in wie se diens ‘n bedienaar van die
Woord staan, is verantwoordelik vir sy lewensonderhoud.
Artikel 14
Wannèer ‘n bedienaar van die Woord weens verswakte ge
sondheid of ouderdom of andersins uit die diens tree en as hy
daarvoor kwalifiseer, moet hy pensioentoelae ontvang volgens
die bepalinge van die reglemente van die bestaande pensioen
fondse. Daar behoort ook voldoende voorsiening gemaak te
word vir die weduwees en wese van die bedienaars van die
Woord.
2.3 OUDERLINGE EN DIAKENS
Artikel 15
Die Sinode bepaal die dienstermyn van ouderlinge en diakens;
daar sal in die reel ‘n gereelde aftreding van ouderlinge en
diakens wees.
Artikel 16
Die amp van die ouderling omvat:
16.1

die roeping om ander na Christus te lei;

16.2

die regering van die gemeente;

16.3

die doen van huisbesoek in die gemeente;

16.4

die uitoefening van opsig en tug;

16.5
16.6

waaksaamheid oor die suiwerheid van die leer;
medeverantwoordelikheid saam met die bedienaars van
die Woord vir die kategetiese onderwys.
Artikel 17
Die amp van die diaken omvat:
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17.1

die opheffing, vertroosting en ondersteuning van almal
wat in een of ander opsig barrnhartigheidsdiens nodig
het;

17.2

die insameling en besteding van die middele wat vir die
diakonale werk nodig is;

17.3

die organisering en/of insameling van die liefdesgawes
vir instandhouding van die erediens.

HOOFSTUK 3
Die Vergaderinge van die Kerk
3.1 ALGEMENE BEPALINGE
Artikel 18
Daar is vier gewone kerkvergaderinge:
Kerkraad, Ring, Sinode en Algernene Sinode.
Artikel 19
Die opsig oor, die regering van en die tug in die Kerk word aan
hierdie vergaderinge toevertrou.
Artikel 20
20.1

Hierdie vergaderinge het, elkeen na sy eie aard, ‘n
kerklike gesag deur Christus aan hulle verleen.

20.2

Die gesag van die ring oor die kerkraad is dieselfde as
die van die sinode oor die ring en van die Algemene
Sinode oor die sinode.
Artikel 21
Die vergaderinge behandel alleen kerklike sake en wel op
kerklike wyse.
Artikel 22
In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel wat
daar tuis hoort of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge,
of wat nie in mindere vergaderinge afgehandel kon word nie.
Artikel 23
Die besluite van vergaderinge is bindend, rnaar daaroor kan in
beroep by ‘n meerdere vergadering gegaan word.
23.1 In die gevalle van besluite oor alle soorte tugklagtes
kragtens art. 63;
23.2

In die gevalle van enige soort besluit deur ‘n belydende
lidmaat of ‘n kerkvergadering wat horn deur die besluit
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veronreg voel, of wat meen dat die besluit in die stryd
met die Skrif of die Kerkorde is.
Artikel 24
Die handelinge van elke vergadering moet met die aanroeping
van die Naam van die Here begin en met danksegging beëindig
word.
Artikel 25
Elke vergadering moet ‘n voorsitter he wat verantwoordelik
is vir die leiding en ordelike verloop van die vergadering, en
‘n skriba wat die handelinge van die vergadering opteken en
die opdragte uitvoer.
3.2 BESONDERE BEPALINGE
3.2.1 DIE KERKRAAD
Artikel 26
Elke gemeente het ‘n kerkraad, aan wie die opsig oor, die
regering van en die tug oor die gemeente toevertrou is.
Artikel 27
Die kerkraad bestaan uit die bedienaars van die Woord, die
ouderlinge en die diakens. Vir die behartiging van die beson
dere werksaamhede aan die onderskeie ampte verbonde mag
die ouderlinge en diakens, waar nodig, afsonderlik vergader.
Artikel 28
Die kerkraad vergader minstens vier maal per jaar en wel on
der voorsitterskap van die leraar of leraars om die beurt as
daar meer as een is. By ontstentenis van die voorsitter tree die
konsulent op wat deur die ring daartoe aangewys is.
3.2.2 DIE RING
Artikel 29
As uitdrukking van die kerkverband en met die oog op behoor
like kerklike dissipline, word naburige gemeentes onderling
gegroepeer tot ringe. Hierdie groepering van gemeentes word
van tyd tot tyd deur die sinodes gedoen. Die ring vergader een
maal per jaar of soos deur die betrokke sinodes bepaal.
Artikel 30
30.1

Die leraar(s) van ‘n gemeente, en een ouderling uit elke
gemeente, wat onder die ring ressorteer, het sitting op
die ring.
6

30.2

As ‘n gemeente meer as een predikant het, het die kerk
raad die reg om nog een ouderling vir elke bykomende
predikant af te vaardig, indien die sinode daartoe be
sluit.

30.3

Alle afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien
wees.

Artikel 31
Tot die werksaamhede van die ring behoort:
31.1

kerkvisitasie;

31.2

die opsig oor die gemeentes, om toe te sien dat kerkrade
en gemeentes hulle roeping nakom;

31.3
31.4

advies en huip aan kerkrade;
die stigting van nuwe gemeentes op versoek van kerk
rade en die reeling van gemeentelike grense;

die behandeling van sake wat of in eerste instansie
in beroep voor hulle gebring word.
3.2.3 DIE SINODE
Artikel 32

31.5

of

Die Sinode word saamgestel uit afgevaardigdes uit gemeentes
wat geografies ‘n eenheid vorm en maklik kan saamkom. Die
groepering geskied aanvanklik deur die vyf kerke self, maar
kan later deur die Algemene Sinode gewysig word op versoek
en met goedkeuring van die betrokke sinode of sinodes.
Artikel 33
33.1

Die sinode word saamgestel deur die leraar(s) en een
ouderling van elke gemeente binne die ressort.

33.2

As ‘n gemeente meer as een predikant het, het die
kerkraad die reg om nog een ouderling vir elke byko
mende predikant af te vaardig, indien die sinode daartoe
besluit.

33.3

Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanig
heid verteenwoordig deur een lid van die personeel van
die Kweekskool op Stellenbosch sowel as van die Teo
logiese Fakulteit, Pretoria.

33.4 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
Artikel 34
Die sinodes sal elke vier jaar vergader, sover moontlik in die7

selfde jaar en wel wanneer daar geen Algernene Sinode gehou
word nie.
Artikel 35
Tot die taak en bevoegdhede van die sinode behoort:
35.1

die opstel en wysiging van bepalings en reglernente vir
die werksaamhede aan horn toevertrou, rnits dit nie rnet
die Kerkorde in stryd is nie;
35.2 die behartiging van die gerneenskaplike belange van die
plaaslike kerke in die gebied, met uitsondering van die
sake wat by die Algernene Sinode tuis hoort;
35.3 die opleiding van evangeliedienaars soos deur art. 5
begrens;
35.4 sending en barmhartigheidsdiens, evangelisasie, openbare
sedelikheid, jeugsake en ander algernene sake wat aan
dag vereis binne sy ressort, ooreenkornstig die bepa
linge van die Algernene Sinode;
35.5 die opbou van ‘n administrasiefonds en ander fondse
met die oog op eie werksaarnhede en die finansiering
van die Algemene Sinode voigens ‘n aangenome formule;
35.6 die behandeling van alie sake wat in eerste instansie of
by wyse van beroep voor horn gebring word;
35.7 die aanwysing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode uit sy lede.
Artikel 36
Die samestellende kerke of sinodes behou voile seggenskap
oor hul eiendornme
finansies, werksaarnhede, ens., wat
hulle voor toetreding tot die verband gehad het of daarna ver
werf, behaiwe die wat volgens die Kerkorde aan die Aigemene
Sinode oorgedra is of sal word, of deur die Algernene Sinode
in trust gehou word.
—

Artikel 37
Dit staan die samestellende kerk vry orn met behoud van alle
regte, voorregte en besittings, naarn, ens., uit die Algernene
Sinode verband te tree wanneer hulle so ‘n stap voor God in
die hg van Sy Woord kan regverdig.
8

3.2.4 DIE ALGEMENE SINODE
Artikel 38
38.1

Die Algemene Sinode word saamgestel uit 50 afge
vaardigdes, d.w s. 25 leraars en 25 ouderlinge, van
elkeen van die sinodes. Die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika het egter reg op 150 afgevaardig
des, die heifte predikante en die heifte ouderlinge.
Kleiner sinodes het die reg om aanvanklik minder af
gevaardigdes te stuur.
,~

38.2

Die professore van albel teologiese fakulteite het met ~,
adviserende stem sitting op die Algemene Sinode. f~

38.3 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
Artikel 39
Die moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ‘n mode
rator, ‘n assessor,. ‘n aktuarius en ‘n skriba. By elke Algemene
Sinode word twee ander lede van die vergadering onderskei
delik tot moderator en assessor gekies.
Artikel 40
40.1

Die moderatuur bestaan na afloop van die vergadering
as kommissie van die Sinode voort, maar word aangevul
deur een lid uit elke sinode wat nie in die moderatuur
verteenwoordig is nie. Twee addisionele ouderlinge
met twee secundi word uit ‘n groslys wat bestaan uit die
ouderlinge van die Sinode gekies om in die Breë Mode
ratuur te dien.

40.2

Hierdie Breë Moderatuur sal:

40.2.1

uitvoering gee aan opdragte van die Algemene Sinode
wat nie onder die werksaamhede van ander kommis
sies van die Algemene Sinode ressorteer nie;

40.2.2

onder verantwoording aan die volgende Algemene
Sinode sake van spoedeisende aard gedurende die
reses voorlopig hanteer;

40.2.3

die volgende Algemene Sinode voorberei, maar nie
ipso facto lede van die volgende sinode wees nie; en

40.2.4

desnoods ‘n buitengewone vergadering van die Alge
mene Sinode byeenroep na raadpleging met die mo
derature of tussentydse kommissies van die verskil
lende sinodes.
9
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~

4’- /

40.3 Vakatures
40.3.1 Vakatures in die Breë Moderatuur ontstaan deur die
bedanking, emeritaat, verlies van status, opsegging
van kerkverband, afsetting, dood, of vertrek uit die
Sinodale ressort uit wie se afgevaardigdes die betrokke
persoon oorspronklik tot lid van die Moderatuur of
Breë Moderatuur gekies is.
40.3.2 Vakatures wat in die reses in die Breë Moderatuur
ontstaan, word deur die Breë Moderatuur aangevul op
voordrag van die sinode, of sinodale kommissie van die
sinode, uit wie se geledere die persoon in wie se pick
die vakature ontstaan het, oorspronkiik verkies is.
40.3.3 Die Breë Moderatuur benoem self, nadat die vaka
ture onder 40.3.2 hierbo aangevul is, iemand om die
amptelike funksies van die persoon, in wie se pick ‘n
vakature ontstaan het, waar te neem.
Artikel 41
Die afgevaardigde Ieraar met die iangste diens wat die oudste
in jare is, gaan op die Algemene Sinode voor totdat die mode
rator gekies is.
Artikel 42
Die Algemene Sinode vergader eike vier jaar, voorlopig om die
beurt in Kaapstad, Bioemfontein en Pretoria.
Artikel 43
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1
43.2

43.3

43.4

43.5

die aanwysing van die Bybelvertaiing wat ampteiik
gebruik moet word;
die vassteliing van belydenisskrifte, die Kerkorde, die
liturgiese formuliere en gebruike, die Psalm- en Ge
sangboek en die orde van eredienste;
die behartiging van die gemeenskaplike beiange van
die sinqdes wat voorheen deur federale en gefedereerde
liggame behartig is;
die vassteiling van die vereistes vir en toesig oor die
opleiding van bedienaars van die Woord en die onder
steuning van die sinodes, finansieel sowel as andersins,
waar die opleiding geskied;
waar nodig en daartoe versoek, ondersteuning van die
10

43.6

43.7
43.8

sending, diens van barmhartigheid en ander werksaam
hede binne die ressort van sinodes;
die administrasie van vaste eiendomme en fondse be
nodig vir die werksaamhede van die Algemene Sinode,
waarvoor daar behoorlike reglemente opgestel sal word;
die bepaling van beleid wat gevolg moet word i.v.rn. die
werksaamhede wat deur die sinodes behartig word;
alle sake wat na horn verwys word deur sinodes of nie
deur sinodes afgehandel kon word nie, of by wyse van
hoer beroep voor horn gebring word;

43.9

die behartiging van die ekurneniese belange van die
Kerk (c.f. Art. 70.4);
43.10 beheer oor algernene kerklike publikasies.
Artikel 44
44.1

Die wysiging van die belydenis kan alleen geskied nadat
elke sinode afsonderlike met ‘n twee-derde-meerderheid
ten gunste daarvan besluit het.
44.2 Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van 44.1,
die Kerkorde wysig of aanvul met ‘n twee-derde-meer
derheidstem.
44.3.1 Alleen sake i.v.m. leertug, leergeskille of geskille tus
sen sinodes onderling of tussen sinodes en mindere
vergaderinge kan by wyse van hoer beroep voor die
Algemene Sinode dien. In die gevalle van leertug en
leergeskille word ‘n twee-derde-meerderheidsbesluit
vir die bekragtiging van die uitspraak van die Sinode
vereis.
42.3.2 Indien ‘n twee-derde-meerderheid nie verkry word nie,
mag enige van die partye ‘n verdere beroep op die
afsonderlike sinodes doen. Die gesarnentlike volstrekte
meerderheid van ‘stemme van die afsonderlike sinodes
is dan beslissend.
Artikel 45
45.1

45.2

Die Algernene Sinode kan vir die reëlings van sy ver
gadering en werksaarnhede reglemente opstel, mits dit
nie in stryd met die Kerkorde is nie.
Die Algernene Sinode kan artikels van die Kerkorde,
met uitsondering van Art. 44, suspendeer of daarvan
dispensasie verleen deur ‘n meerderheidstem.
11

Artikel 46
Die Algemene Sinode mag kommissies benoem om horn van
advies te dien of om besluite en opdragte uit te voer.
Artikel 47
Die Algemene Sinode mag vir sy werksaamhede ‘n algernene
kerkkantoor organiseer en sekretarisse benoem met die oog op
die voltydse behartiging van sekere werksaamhede.
HOOFSTUK 4
Die Arbeid van die Kerk
1. DIE OPENBARE EREDIENS
Artikel 48
48.1

Die erediens is, onder die genadige werking van die
Heilige Gees, die openbare samekoms van die gerneente
tot ontmoeting met God en onderlinge gemeenskap van
die heiliges
en wel onder leiding van die besondere
ampte en deur die bediening van die Woord, die be
diening van die heilige sakramente, die gebed, kerklied
en offergawes.
Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad
vasgestel met gebruikmaking van die amptelike Afri
kaanse Bybelvertaling en die liturgiese orde van die
erediens, asook die Psalm- en Gesangboek en die litur
giese formuliere, soos deur die Algemene Sinode vasgelê.
Die leiding van eredienste berus by die bedienaar van
die Woord van die plaaslike gemeente of, in sy afwesig
heid, by die konsulent, of by ‘n ander bevoegde bedie
naar van die Woord wat deur die kerkraad daartoe
uitgenooi is, of by ‘n ouderling wat ‘n leesdiens waar
neern.
—

48.2

48.3

48.4.1

Die inhoud van die prediking moet steeds ‘n verkiaring
en toepassing van die Heilige Skrif wees.

48.4.2

Daar sal ook minstens twaalf keer per jaar in volgorde
aan die hand van die Heidelbergse Kategismus gepreek
word.

2.

DIE SAKRAMENTE

Artikel 49
49.1 Die Heilige Doop word, behaiwe by hoe uitsondering,
12

49.2

in ‘n erediens deur ‘n bedienaar van die Woord bedien.
Die heilige Nagrnaal word minstens vier maal in die
jaar in elke gemeente gevier.

3. DIE KATEGESE
Artikel 50
Die kinders van die gemeente, asook alle buitekerklikes wat
tot die gemeenskap van die Kerk wil toetree, moet onderrig
word in die Woord van God en die leer van die Kerk met die
oog op die aflegging van belydenis van geloof, waardeur hulle
tot voile lidmaatskap van die Kerk toetree, met al die regte en
verantwoordeiikhede daaraan verbonde.
4. DIE HERDERLIKE SORG
Artikel 51
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens sal deur
getroue huisbesoek hulle herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate
van die gemeente, in besonder deur behoeftiges, siekes en oues
van dae te besoek en hulle te bemoedig, te vertroos en te
ondersteun.
Voorts sal lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse
leringe en dwalinge en teen wêreldsgesindheid en goddelose
iewenspraktyke.
5. EVANGELISASIE
Artikel 52
Die kerke rig horn deur middei van evangelisasie tot diegene
wat vervreemd van die evangeiie, in ongeloof of bygeloof vervai
het met die doel om hulle, tot die gemeenskap met Christus en
Sy kerk terug te bring.
6. SENDING
Artikel 53
53.1

53.2

Sendingwerk is in eerste instansie die roeping van eike
lidmaat van die gemeente en die plaaslike kerkraad.
Dit is die uitvoering van ‘n Skriftuurlike en Goddelike
bevel van die drie-enige God. Dit behels die verkondig
ing van die evangelie aan nie-gekerstende mense.
Waar die omvang en ander omstandighede van die werk
dit vereis, onderneem die gemeentes in kerkverband
van ring en sinode sendingwerk.
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7. DIENS VAN BARMHARTIGHEID
Artikel 54
54.1

54.2

Die kerke moet met priesterlike bewoënheid omsien na
die armes en ander sorgbehoewendes om hulle te help,
te troos en geestelik op te hef.
Waar die omvang en omstandighede dit eis, moet die
diakonieë in kerkverband van ring en sinode inrigtinge
vir hierdie sorgbehoewendes in die lewe roep.

8. STOFLIKE AANGELEENTHEDE
Artikel 55
Elke kerkvergadering Sal die nodige voorsiening maak vir die
sorgvuldige beheer van die stoflike aangeleenthede van die
Kerk en jaarliks verslag doen van sy rentmeesterskap aan die
gemeente, ring, sinode of Algemene Sinode soos die geval mag
wees.

HOOFSTUK 5
Kerklike Opsig en Tug
Artikel 56
56.1 Kerklike opsig word gehou en kerklike tug uitgeoefen:
56.1.1 tot eer van God,
56.1.2 tot heil van die Kerk,
56.1.3 tot behoud van die sondaar;
56.2 Volgens voorskrifte van
56.2.1 die Woord van God,
56.2.2 die Kerkorde en ander bepalinge van die Kerk.
Artikel 57
Aangesien die kerklike opsig en tug ‘n geestelike karakter dra,
moet die opsieners by die uitoefening daarvan die toon van die
burgerlike regspleging vermy. Hulle mag hulseif nooit as regters
beskou nie, maar moet as vaderlike opsieners, met diepe oot
moed voor God en met tere liefde en belangstelling, die oor
treders probeer terugbring van hul dwaalweë, sonder aansien
van persoon.
Artikel 58
‘n Tugmaatreël mag nie toegepas word voordat ‘n kiag grondig
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ondersoek is en sonder dat die aangeklaagde geleentheid vir sy
verdediging gekry het nie.
Artikel 59
59.1

Die kerklike opsig strek horn uit oor die hele lewens
wandel van die lidmate, en die tug gaan oor alle tug
waardige sondes wat teen die Woord van God en die
Belydenis indruis.
59.2 In die geval van geheirne sondes moet gehandel word
volgens die leer van Christus in Matt. 18:15-16.
59.3 In gevalle van openbare ergerlike sondes moet die
betrokke kerklike vergadering handel volgens die bepa
linge van die Kerk.
59.4 Onderskeid moet gemaak word tussen ‘n enkele oortre
ding en voiharding in die sonde.
Artikel 60
Onder die kerklike opsig staan en aan die tug is onderworpe:
60.1
60.2

alle lidmate van die gemeente
belydende sowel as
dooplidmate;
alle ampsdraers, t.w. ouderlinge en diakens, evangelic
dienaars wat in hulle gerneente bevestig is, sowel as
sendelinge, leraars wat met behoud van status as evange
liedienaar in ‘n ander amp staan, teologiese professore,
proponente en emeriti.
—

Artikel 61
61.1

Op al die lidmate van die gemeente rus die verpligting
om mekaar in broederlike liefde te vermaan en om sulke
vermaninge ter harte te neem. In besonder is dit egter
die roeping van die leraar en die ouderling orn te ver
maan.
61.2 Waar ‘n lidrnaat horn skuldig maak aan valse leerstel
linge en openbare ergerlike gedrag, val hy onder die tug
van die plaaslike kerkraad.
61.3 Ampsdraers, soos omskrywe in Art. 60.2, staan onder
die opsig en tug van die ring waaronder hulle ressorteer,
met dien verstande dat die kerkraad se toesig oor amps
draers die reg om as klaer op te tree veronderstel.
Artikel 62
Wanneer tugmaatreels toegepas word, word van die volgende
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gebruik gemaak na gelang van die vergadering wat tug uitoefen:
62.1 Lidmate:
62.1.1
62.1.2

62.1.3

62.2

‘n bestraffing in of buite die vergadering van die
kerkraad;
sensuur, wat bestaan uit die onthoud~ng van die
heilige bondseëls, sowel as die opskorting van lid
maatsregte, tot tyd en wyl daar bewys van grondige
berou is.
Waar sensuur toegepas is en die lidmaat in die sonde
voihard mag hy deur die kerkraad, na raadpleging
van die ring, van die gemeente afgesny word deur die
gebruik van die betrokke formulier.
Kerkraadslede:

62.2.1

‘n bestraffing in of buite die vergadering van die ring;

62.2.2

skorsing in die diens tot tyd en wyl daar bewyse van
grondige berou is, met of sonder gebruik van die
bondseëls.

62.2.3

afsetting uit die diens deur die ring.

62.3 Evangeliedienaars (soos hierbo omskrywe):
62.3.1 ‘n bestraffing binne of buite die vergadering van die
ring;
62.3.2 sensuur tot tyd en wyl daar bewyse van grondige berou
is wat alleen kan voig op ‘n skorsing uit die diens
deur die ring (hierdie skorsing uit die diens kan ge
skied met of sonder verlies van lewensonderhoud en
met of sonder verlies van die gebruik van die bond
seëls);
62.3.3

62.4

afsetting uit die diens deur die sinode op aanbeveling
van die ring wat, ook in die geval van proponente,
nietigverklaring van die Akte van Legitimasie insluit.
In gevalle vah ergerlike wangedrag deur ‘n ampsdraer
het die betrokke ring die reg om sodanige ampsdraers
onmiddellik te skors met die oog op ‘n deeglike onder
soek en spoedige afhandeling van die saak.

Artikel 63
63.1 Elke aangeklaagde wat hom deur die uitspraak van ‘n
kerklike vergadering beswaard voel, het die reg tot hoer
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63.2

beroep op die volgende meerdere vergadering, t.w. op
die ring en sinode.
In tugsake wat die leer van die Kerk raak, het klaer
sowel as aangeklaagde in ‘n vryspraak of skuldigbevinding
die reg tot hoer beroep tot by die Algemene Sinode.

Artikel 64
Tugmaatreels word opgehef in die geval van:
64.1

Lidmate:

64.1.1

Wanneer iemand hartgrondige berou betoon nadat hy
onder sensuur geplaas is, moet die kerkraad, as hy
oortuig is van die egtheid van die berou, die sensuur
ophef.
64.1.2 Wanneer ‘n lidmaat deur die gebruik van die formu
her van die gemeente afgesny is, en hy hartgrondige
berou het en ver1ar~g orn weer in die gerneente opge
neem te word, sal die kerkraad, as hy oortuig is van
die egtheid daarvan, die lidmaat weer in die gemeente
opneern met die gebruik van die betrokke formulier.
64.2 Kerkraadslede:
In die geval van kerkraadslede word die sensuur, skorsing en
afsetting opgehef deur die ring wat die tug toegepas het, op
aanbeveling van die kerkraad onder wie se opsig hy horn be
vind.
64.3

Evangeliedienaars (soos hierbo ornskrywe):

64.3.1

Opheffing van sensuur en skorsing vind plaas deur die
ring wat die tug toegepas het, op aanbevehing van die
kerkraad onder wie se toesig hy horn bevind.

64.3.2

Herstel in die amp na afsetting vind plaas deur die
sinode wat horn afgesit het, op aanbeveling van die ring
wat horn geskors het.
Herstel in die amp in die geval waar leertug toegepas
is, geskied deur die Algernene Sinode op aanbeveling
van die sinode wat horn afgesit het.

64.3.3

64.4

In die geval van die ergerlikste sondes soos owerspel,
rnoord, rneineed, growwe diefstal en wat verder deur
die Algemene Sinode as sodanig beskou mag word,
mag daar geen herstel in die amp, behaiwe by hoe
uitsondering en na deeglike ondersoek, geskied nie.
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HOOFSTUK 6
Betrekkinge van die Kerk na Buite
KERK EN STAAT
Artikel 65
65.1

65.2

65.3

65.4

65.5

Die kerk, as vergadering van gelowiges wat die grond
van sy bestaan vind, nie in die wilsuiting van sy lede nie,
maar in die vryrnagtige welbehae van sy Hoof, Jesus
Christus, is in sy ontstaan, bestaan en voortbestaan soe
werein in eie kring.
Die kerk as instituut onderwerp horn aan die gesag en
wette van die staat, in soverre dit sy deelnarne aan die
regsverkeer en uitoefening van burgerlike regte betref
en in soverre genoemde regsverkeer en burgerlike regte
nie met Gods Woord bots nie.
Die kerk aanvaar met dankbaarheid die beskerming
deur die owerheid, asook die erkenning van sy onver
vreembare reg tot die beoefening van vryheid van
godsdiens in belydenis en byeenkoms, met dien verstande
dat genoemde vryhede nie misbruik sal word om die fon
damente van die staatsgcsag te ondergrawe of om wanorde
op publiek-regtelike terrein te veroorsaak nie.
Die kerk aanvaar dit as sy heilige roeping om steeds
profeties en getuigend die staat en die wêreld waarin
hy bestaan, aan te spreek.
Wanneer die kerk die owerheid oor ‘n bepaalde aange
leentheid rnoet nader, moet dit deur die afgevaardigdes
van die betrokke kerkvergadering, t.w. kerkraad, ring,
ens., geskied.

KERK EN MAATSKAPPY
Artikel 66
Die kerk verleen aan maatskaplike organisasies wat op ‘n
positief Christelike basis georganiseer is, en wat ten doel het
die bekamping van bepaalde maatskaplike wantoestande of die
behartiging van bepaalde maatskaplike of opvoedkundige be
lange, sy medewerking en steun wanneer die optrede van sodani
ge organisasies tot bevordering van die Koninkryk van God strek.
Die kerk erken steeds die selfstandigheid in eie bevoegdheid
van alle samelewingsverbande (by. kerk, gesin, skool), gemeen
skapstrukture (by. vereniginge, partye, ens.) en voorts die
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velerlei vrye maatskaplike verhoudinge, so eie aan die moderne
gedifferensieerde samelewing.
KERK EN ONDERWYS
Artikel 67
67.1

67.2

Die kerk aanvaar dit as sy roeping om toe te sièn dat
daar steeds ‘n ereplek aan die Woord van God op die
dagskole gegee word, dat die opvoeding van die jeug
behoorlik en in ‘n Christelike gees en rigting behartig
word en dat, met die oog daarop, geskikte leerkragte
aangestel word. Die kerk erken die soewereiniteit in eie
kring van die skool en die Christelike onderwys vir sy
kinders en jongmense te verwag.
Die kerk sal horn daarvoor beywer om die Protestants
Christelike karakter van ons yolk te beskerm en te behou
en uit te bou.

DIE KERK EN VRYE VERENIGING
Artikel 68
68.1
68.2

Die kerk wil graag die vorming van vrye vereniginge op
positief Christelike grondsiag aanmoedig.
Die mate waarin ‘n bepaalde vereniging aanspraak op die
steun van die kerk mag maak, sal afhang van die grond
slag en doelstellinge van ‘n bepaalde vereniging en sy
uitlewing van daardie grondsiag en doelstellinge in die c~4, ~
praktyk.

DIE KERK EN SY GEöRGANISEERDE DIENSWERK
Artikel 69
69.1

69.2

Behaiwe in geval van vereniginge wat op vrywillige
grondsiag ontstaan en beheer word, het die kerk die reg
om sy eie lidmate vir bepaalde werksaamhede te organi
seer deur kommissies van kerkraad, ring of sinode of te
laat organiseer deur hulpdienste wat van die kerk daar
toe opdrag ontvang bet.
Bestaande vereniginge op die terreine van jeug-, sen
ding-, evangelisasie- en rnaatskaplike arbeid wat reeds ~
die erkenning van die onderskeie kerke geniet het, word ~
ook as sodanig deur die Nederduitse Gereformeerde
Kerk erken en aanvaar.
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DIE KERK EN EKUMENIESE BETREKKINGE
Artikel 70
70.1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Sal steeds daarna
strewe om met die kerke op gereformeerde grondsiag
in ons land weiwillend saam te werk.

70.2

Met kerke van Gereformeerde belydenis en kerkrege
ring in die buiteland sal, sover moontlik, deur middel
van korrespondensie Christelike gemeenskap beoefen
word en hulle emigrerende lidmate met attestasie ontvang
word.

70.3

Met ander kerke van algemeen Protestants-Christelike
belydenis sal, sover dit moontlik en prakties is, kontak
gesoek word in ooreenStemming met die roeping van die
kerk om in gehoorsaamheid aan die Heilige Skrif daarna
te strewe om die eenheid van die gelowiges prakties te
bevorder en te bestendig.

70.4

Die aard en/of graad van die betrekkinge met kerklike
organisasies op ekumeniese grondsiag sal met ‘n twee
derde-meerderheid deur die Algemene Sinode beslis
word.
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REGLEMENT VAN ORDE

1. OPENING
1.1 Die vergadering begin presies op die vooraf bepaalde tyd,
en word met Skriflesing en gebed geopen voordat die ver
gadering konstitueer.
1.2 Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die
oudste in jare is, aangewys deur die Kommissie van Orde,
tree op as voorsitter toldat die moderator gekies is (art.
41).
1.3 Die plegtige opening van die vergadering met Woordver
kondiging deur die voorsitter van die vorige vergadering,
of by sy ontstentenis, deur iemand deur die Kommissie van
Orde aangewys, sal plaasvind op ‘n tyd en plek deur die
Kommissie van Orde met goedkeuring van die vergadering
bepaal.
2. KONSTITUERING
2.1 Die geloofsbriewe van alle afgevaardigdes moet minstens
drie maande voor die vergadering in hande wees van die
Kommissie van Orde wat dit sal nasien en aan die verga
dering verslag doen. As die geloofsbriewe in orde bevind
word, konstitueer die vergadering.
2.2 Onmiddellik na die konstituering van die vergadering word
die moderatuur met geslote stembriefies gekies. Daar sal
dadelik tot stemming oorgegaan word, sonder dat daar
vooraf ‘n nominasielys gevorm word. Die opneem en tel
van die stemme word aan ‘n kommissie opgedra, wat
vooraf deur die Kommissie van Orde benoem word.
-

3.
3.1

3.2

STEMMING
Elke stemming geskied deur die lede wat teenwoordig is.
Vir ‘n beslissing word ‘n ‘\‘olstrekte meerderheid van die
stemme wat behoorlik uitgebring is, vereis behaiwe in die
gevalle waar die Kerkorde ‘n twee-derde-meerderheid
vereis (art. 44 en art. 70.4).
Indien die stemming betrekking het op die kiesing van
persone, geskied dit met geslote stembriefies op die vol
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gende wyse:
Eers word daar ‘n nominasielys gevorm. Daarvoor
plaas elke sterngeregtigde nie meer name op di~ stem
briefie as die getal persone wat gekies moet word nie.
3.2.2 Uit die nominasielys plaas elke sterngeregtigde net so
veel name op die stembriefie as die getal persone wat
gekies moet word.
3.2.1

3.2.3

Wie die meeste stemme op horn verenig het, is gekies
indien die getal stemme op horn uitgebring die volstrek
te meerderheid uitmaak.
Indien een of meer, wat nodig is vir die vereiste getal,
nie die volstrekte meerderheid van die stemme wat be
hoorlik uitgebring is, op horn of hulle verenig het nie,
vind daar ‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name
wat die hoogste getal stemme verkry het en saam ‘n vol
strekte meerderheid vorm.

3.2.4

3.2.5

Indien ‘n gelyke getal stemrne op twee of meer name op
die stemlys verenig is, op so ‘n wyse dat daardeur meer
name verkry is as wat vereis word, word deur die lot die
benodigde getal gevind.

3.2.6

As die stemme staak, beslis die lot.

4.
4.1

4.2

BEHANDELING VAN SAKE
Die Breë Moderatuur saam met die moderatuur van die
Sinode binne wie se ressort die vergadering gehou sal
word, tree op as Kommissie van Orde en stel die agenda
vir die vergadering op (art. 40) en dra sorg dat dit mm
stens ses weke voor die vergadering in hande van die af
gevaardigdes gestel word. Alle diensdoende predikante
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk sal die agenda
sowel as die acta van die Algemene Sinode ontvang.
Die rapport van die Kommissie van Orde word eerste in
behandeling geneem.

4.3

By die voorbring van sake neem die voorsitter die orde
in ag wat vir horn die geskikste voorkom. Hy dra die sake
wat behandel moet word duidelik voor en gee by die be
handeling die nodige inligting. As die saak dit vereis, mag
hy wenke aan die hand doen om die vergadering te help
om tot ‘n besluit te kom.

4.4

In voorkomende gevalle wat betref die leiding van die ver
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4.5

4.6

gadering waarvoor geen voorsiening in hierdie reglement
gemaak is nie, handel die voorsitter na gebruik en eie
oordeel. In geval van beswaar teen die handelswyse van
die voorsitter, beslis die vergadering.
By die behandeling van sake is elke lid geregtig op ‘n
spreekbeurt. As twee of meer lede gelyk opstaan, beslis
die voorsitter wie die eerste aan die beurt kom.
Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een
spreekbeurt oor dieselfde saak nie.

4.7

Voorstelle moet skriftelik ingedien word en deur die
voorsteller en sekondant onderteken word.

4.8

Geen voorstel mag deur die voorsitter ontvang word,
voordat hy die saak aan die orde stel nie.

4.9

‘n Voorstel wat reeds ter tafel is, mag nie sonder verlof
van die vergadering teruggetrek word nie.

4.10

Die inleier van ‘n beskrywingspunt of indiener van ‘n
voorstel word beperk tot 8 minute met 5 minute tyd vir
repliek en ander sprekers tot 5 minute. Die vergadering
mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking af
sien.
Die voorsitter het die reg om, wanneer na sy oordeel die
saak onder behandeling genoegsaam bespreek is, dit aan
die vergadering te stel of hy nie tot stemming wil oor
gaan nie.
Oor ‘n mosie van orde word daar dadelik sonder bespre
king gestem. Die voorsitter het egter die reg om so ‘n
mosie te weier indien hy oordeel dat dit ingedien word om
‘n behoorlike bespreking van die saak te verhinder.

4.11

4.12

4.13

Waar daar een voorstel is, word daar vir en teen gestem.
In geval daar ‘n voorstel en amendemente is, word daar
eers gestem oor die beginsel in die voorstel vervat en
daarna, indien nodig, vir en teen die amendemente.
Die voorsitter mag ook eers oor die amendemente laat
stem in opgaande orde vanaf die wat laaste ingedien is,
voordat oor die voorstel gestem word.

4.14

Lede van die vergadering, wat in ‘n mindere vergade
ring uitspraak gedoen het, mag nie deelneem aan die
behandeling van sake van appèl nie.
23

5. NADAT BESLUITE GENEEM IS
5.1 Dit staan elke lid van die vergadering vry om sonder op
gaaf van redes te laat aanteken dat hy in die minderheid
gestem het.
5.2

6.

Besluite wat eenmaal geneem is, mag alleen na vooraf
gaande kennisgewing en met toestemming van die verga
dering in revisie gebring word.
KOMMISSIES

6.1

Tydelike kommissies word op voordrag van die Kommis
sie van Orde deur die vergadering benoem.

6.2

Die benoeming van tydelike kommissies gedurende die
sitting van die sinode word op voordrag van die modera
tuur deur die vergadering benoem.

6.3

Permanente kommissies word op voordrag van ‘n tyde
like kommissie deur die vergadering benoem.
Aan die einde van die sitting sal die Sinode uit ‘n groslys,
bestaande uit die afgevaardigdes van die sinodes wat nie
in die moderatuur verteenwoordig is nie, soveel persone
kies as wat benodig word soos in art. 40.1 bepaal.

6.4

7. SAKE VIR BEHANDELING
7.1 Alleen sinodes, Algemene Sinodale Kommissies van sino
des en permanente kommissies van die Algemene Sinode
mag beskrywingspunte en sake vir behandeling indien.
7.2 Beskrywingspunte en sake vir behandeling is alleen ont
vanklik as dit in ooreenstemming met art. 43 van die
Kerkorde is en aan die skriba minstens drie maande voor
die vergadering gestuur is.
7.3 Spoedeisende sake van besondere en algemene belang
mag deur die vergadering in behandeling geneem word
indien die vergadering sonder bespreking, daartoe be
sluit, na raadpleging en aanbeveling van die moderatuur.
8.

VERSLAE
Verslae van kommissies moet minstens drie maande voor die
vergadering aan die skriba gestuur word.

9. NOTULE
9.1 Die skriba, indien nodig met huip, deur die vergadering
aangewys, teken aan wat in die vergadering behandel
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9.2

word en neem die voorstelle woordeliks oor.
Die notule van elke sitting word in die volgende sitting
geresumeer, goedgekeur en deur die moderatuur geteken.
Slegs die notule van die eerste sitting word deur al die
lede van die vergadering geteken.

10. SLUITING VAN DIE VERGADERING
Die vergadering word met Skriflesing en ‘n gebed afgesluit.
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REGLEMENT VIR DIE REeLING
VAN DIE OPLEIDING EN LEG!
TIMASIE VAN EVANGELIE
DIENAARS
(In by die Kerkorde arts. 5 en 6)
1. BEROEPING VAN KERKLIKE HOOGLERAARS
Aanvullend by die Kerkorde art. 5.3 word bepaal:
Die curatoria neem die leiding ten opsigte van die beroep van
hoogleraars en moet saam met die kieskollege toesien dat op
die groslys alleen die name verskyn van belydende lidmate van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk, of van ander erkende
kerke van Gereformeerde belydenis wat:
1.1

die nodige kwalifikasies vir die betrokke professoraat
besit

1.2

goeie getuienis aangaande hul bekwaamheid en godsvrug
het

1.3

ontwyfelbare voorstanders van die Gereformeerde leer is,
en

1.4

gewillig is om by aanname van die beroep lidmate van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk te word.

2. TOELATING TOT DIE TEOLOGIESE OPLEIDING
Bepaling 1
Om tot die admissie-eksamen toegelaat te word, word vereis:
1.1

‘n Baccalaureus-graad of die status daarvan verwerf by
een van die erkende universiteite van Suid-Afrika.

1.2

Ingesluit by of bykomstig tot die Baccalaureus-studie word
vereis Grieks II, Hebreeus II, Latyn I en Afrikaans I, met
dien verstande dat Latyn I in sekere omstandighede nie
verpligtend sal wees nie.

1.3

Kandidate vir die sending behoort bowendien ‘n Bantoe
taal II en Volkekunde II aan te bied. (Origens bly die
regulasies van die betrokke universiteit van toepassing.)

2.

‘n Geskrewe verklaring van die motiewe waarom die kan
didaat die evangeliebediening kies as lewensroeping.
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3.

4.
5.

Getuienis van goeie sedelike wandel, deur die inlewering
van ‘n getuigskrif van die predikant of kerkraad onder wie
se toesig hy staan.
Dat die kandidaat die ouderdom van agtien jaar bereik het
wat deur inlewering van doopseël bewys moet word.
Bewys van lidmaatskap van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk.

Bepaling 2
Omtrent die adrnissie-eksarnen word die volgende bepalinge
neergelê:
2.1

2.3

Die kommissie van eksarninatore sal ‘n mondelinge of
skriftelike ondersoek instel na die kandidaat se persoonlike
ondervinding van die wedergeboorte deur die Heilige Gees,
sy persoonlike godsvrug, sedelike gedrag en sy gehegtheid
aan die leer van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en
na sy geskiktheid vir die heilige bediening. Hierdie deel
van die eksamen sal plaasvind voor die aanvang van die
akademiese jaar waarin die kandidaat met sy teologiese
studie wil begin.
Die kommissic van eksaminatore stel aan die begin van
elke jaar ‘n eksaminator en moderator aan vir die Ou Tes
tament en net so ook vir die Nuwe Testament.

2.4

Die juiste datum van die verskillende dele van die eksa
men sal minstens vier weke voor die tyd deur die skriba
van die kommissie in die offisiële orgaan van die kerk aan
gekondig word.

2.5

Kandidate wat wens om tot die eksarnen toegelaat te word,
moet hulle voor die aangewese datum by die skriba van
die kommissie aanrneld met toesending van die vereiste
stukke volgens bepaling 1.1-5. Ook moet ‘n verklaring
van die Universiteit dat die kandidaat die vereiste kursus
met goeie gevolg deurloop het, deur horn aan die skriba
van die kommissie gestuur word.

2.6

Die kommissie bepaal die plek(ke) waar die eksamen ge
hou sal word en stel ‘n betroubare persoon aan onder wie
se praesidium die skrifteltke eksamen afgeneem sal word.
Hy sal verplig wees om die vraestelle in die teenwoordigheid
van die kandidate te open en om die geslote antwoorde
van die kandidate te verseël en onrniddellik na die eksa
men aan die verskillende eksaminatore te stuur.
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2.7

So spoedig moontlik sal die eksaminatore die gekorrigeerde
vraestelle aan die moderatore stuur en laasgenoemde sal
die uitslag van die eksamen aan die skriba van die kom
missie deurstuur. Hy sal in die offisiële orgaan die kandi
date oproep tot die mondelinge deel van die eksamen.

2.8

Die skriba van die kommissie moet so spoedig moontlik
die name van diegene wat tot die teologiese opleiding toe
gelaat is, in die offisiële orgaan van die kerk bekend stel.

2.9

Kandidate wat nie toegelaat word tot die teologiese oplei
ding nie, kan nie eerder as die volgende jaar weer tot die
eksamen toegelaat word nie en dit net langs die voorge
skrewe weg.
2.10 Wanneer ‘n kandidaat na sy toelating twee of meer jare
laat verloop voordat hy sy teologiese studie voortsit, sal
hy geen toegang tot die teologiese opleiding he nie alvo
rens hy nuwe bewys gelewer het van goeie sedelike ge
drag deur die predikant of kerkrade waaronder hy gedu
rende die tyd geressorteer het.
Addendum m.b.t. die Universiteit van Pretoria:
Admissiestudente wat hufle wil aanmeld vir toelating tot die
Teologiese studie, moet elke jaar na registrasie by die universi
teit hulle aanmeld by die dekaan van die Teologiese Fakulteit.
3. TOELATING TOT EVANGELIEBEDIENING
(1) Afneem van Proponenteksamen
Bepaling 3
Algemene bepaling vir die kommissie:
Die kommissie van eksaminatore sal by die toelating tot die
evangeliebediening toesien dat al die bepalinge vir teologiese
studente gedurende die studietyd nagekom is en ook ‘n kerklike
eksamen afneem wat bekend sal staan onder die naam van: Pro
ponentseksamen.
Bepaling 4
Eise aan teologiese studente:
Die teologiese studente sal verplig wees om die kursusse van die
betrokke teologiese inrigtinge gereeld by te woon vir vier jaar.
Voor 15 September in die vierde jaar moet hulle hulle aanmeld
vir die aflegging van die proponenteksamen.
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Bepaling S
Omvang van teologiese kursus:
Die teologiese kursus, wat vir die proponenteksamen vereis
word, behels die volgende:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ou-Testamentiese wetenskap
Nuwe-Testamentiese wetenskap
Historiese vakke en kerkreg
Dogmatologiese vakke
Godsdienswetenskap
Sendingwetenskap
Praktiese teologie

Bepaling 6
Studente in die buiteland:
Indien iemand mag begeer om vir een jaar of langer aan ‘n in
rigting wat nie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is nie,
sy studie in teologie voort te sit, sal hy vooraf daarvoor verlof
van die professore in die Teologiese Fakulteit moet bekom en
aan die eksamenkommissie van sy voorneme kennis gee. Sodani
ge bewys word nie gegee voordat hy minstens die derdejaar
eksamen geslaag het nie.
Bepaling 7
Tyd van eksamen:
Die eksamen sal gereeld een maal per jaar, en wel in of om
trent die maand Desember afgeneem word. Ook kan die eksa
men op buitengewone tyd gehou word tot tegemoetkoming van
studente wat in die buiteland gestudeer het, indien die kommis
sie dit nodig ag.
Die kommissie bepaal in oorleg met die professore gedurende
hoeveel dae die eksamen afgeneem sal word, hoeveel tyd aan
elke yak bestee sal word en ook of dit skriftelik of mondeling
sal geskied.
Bepaling 8
Doel van toets:
Die doel van die eksamen is om te sorg dat alleen sulke perso
ne toegelaat sal word wat die nodige godsvrug, kennis, regska
penheid en gehegtheid aan die gereformeerde leer soos deur die
kerk bely, asook die ampsgawes van ootmoed, welsprekendheid
en takt, besit.
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Bepaling 9
Omvang van die eksamen:
Die eksamen sal in twee dele afgeneem word, t.w.
9.1

9.2

‘n Wetenskaplike deel afgeneem deur die teologiese pro
fessore van die betrokke teologiese inrigting met byvoe
ging van een lid van die kommissie as mede-eksaminator
vir elkeen van die hoofafdelings van vakke;
‘n praktiese dee! afgeneem deur die kommissie van ek
saminatore.

Bepaling 10
Die wetenskaplike deel van die eksamen:
Met inagneming van die vakkekeuse met die oog op spesialisa
sie, kan die wetenskaplike deel oor die volgende vakke gaan:
10.1
10.1.1

10.1.2
10.2
10.2.1

10.2.2

Ou-Testamentiese wetenskap:
Eksegese, met grammatiese en tekskritiese vrae, van
die voorgeskrewe hoofstukke verteenwoordigende die
geskiedkundige profetiese en digter!ike boeke van die
Ou Testament sowel as die inleiding tot die boeke
waaruit die hoofstukke geneem is; en
Teologie van die Ou Testament.
Nuwe-Testamentiese wetenskap:
Eksegese, met grammatiese en tekskritiese vrae van
voorgeskrewe hoofstukke, sowe! as die inleiding tot die
boeke waaruit die hoofstukke geneem is; en
Teologie van die Nuwe Testament.

10.3

Dogmatiek.

10.4
10.5

Gereformeerde etiek.
Kerkgeskiedenis (insluitende vaderlandse kerkgeskiede
nis).
Dogmengeskiedenis.
Gereformeerde kerkreg.

10.6
10.7

10.8 Praktiese teologie.
10.9 Sendingwetenskap.
10.10 Besonder!ike eksaminering
van elke kandidaat.
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in

die

spesialisasievakke

Die wetenskaplike deel van die eksamen sal in die maand No
vember afgeneem word.
Bepaling 11
Die praktiese deel van die eksamen:
Die praktiese deel van die eksamen sal behels:
11.1 Ondersoek na die geskiktheid van die kandidaat om die
kerk ooreenkomstig die Formuliere van Enigheid te
dien en na sy innerlike gehegtheid aan die leer van die
kerk en sy persoonlike godsvrug.
11.2 Ondersoek na sy beweegredes.
11.3 Ondersoek na sy bekwaamheid in die homiletiese By
belverklaring (met die oog hierop sal ‘n geskrewe preek
‘n maand voor die eksamen ingelewer moet word).
11.4 Ondersoek na die kandidaat se bekwaamheid in die be
oefening van die predikkunde en deur mondelinge voor
drag.
11.5

Ondersoek na sy geskiktheid in die beoefening van die
pastorale sorg.

Bepaling 12
Voorwaardes tot toelating van praktiese deel:
Vir toelating tot die praktiese deel van die eksamen word van
elke kandidaat vereis:
12.1

Bewys dat hy ‘n Baccalaureusgraad of ‘n vergelykbare
akademiese kwalifikasie in die teologie verkry het.

12.2

Bewys dat hy die vierjarige teologiese kursus SOOS uit
eengesit in Bepaling 5 met vrug bygewoon het en die
wetenskaplike deel van die eksamen met goeie gevolg
afgelê het.
Bewys dat hy eenmaal onder kritiese opsig van die
hoogleraars gespreek het (proefpreek).

12.3
12.4

Bewys van goeie sedelike gedrag, uitgereik deur die
teologiese professore van die inrigting waar hy sy studie
voibring het.

12.5

‘n Kerklike getuigskrif oor leer en lewe met verklaring
dat hy minstens die laaste drie jaar lidmaat was van die
gemeente(s) waar hy as student gewoon het.
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Bepaling 13
Indiening van stukke en bepaling van tyd van eksamen:
Die stukke onder bepaling 12 vereis met uitsondering van die
vereis kragtens bepaling 12.2 moet minstens ‘n maand voor die
eksamen by die skriba van die kommissie van eksaminatore
ingelewer word. Laasgenoemde sal kennis gee van die dae wat
vir die eksarnen bepaal is en sorg dat a! die ingekome stukke by
die vergadering van die kommissie ter tafel is.
Bepaling 14
Stemming oor toelating:
Oor die toelating van ‘n kandidaat tot die formele legitirnasie
sal by volstrekte meerderheid van stemme, en wel met geslote
stembriefies beslis word.
Die name van lijerdie kandidate sal by die algernene Regskom
missie aarbeveel word vir legitimasie.
Bepaling 15
Redes vir afwysing bekend maak:
By die besluit tot afwysing sal aan die kandidaat die redes vir
die besluit bekend gemaak word en/of aangedui word in watter
vakke hy te swak bevind is.
Bepaling 16
Gevolge van afwysing:
‘n Kandidaat wat afgewys is, sal volgens die diskresie van die
eksamenkommissie weer op ‘n tyd deur hulle bepaal tot die
eksamen toegelaat word, en moet horn intussen van die openbare evangelieprediking onthou.
(2) Die Legitimasie
Bepaling 17
Legitimasie:
Die Algernene Regskommissie van die Algemene Sinode wat
saarngestel word uit die aktuarius van die Algemene Sinode
saarn met die actuarii van die sinodes is belas met die legitima
sie van predikante en proponente.
Bepaling 18
Ampseed:
Die geeksamineerde sal na toelating met ‘n plegtige eed ver
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klaar dat hy, om ‘n standplaas te verkry, geen ooreenkoms aan
gegaan of gifte gegee het nie of ooit Sal aangaan of gee nie; en
dat hy nie daarvan bewus is dat dit deur iernand van sy kant of
in sy belang aangegaan of gegee is of aangegaan of gegee Sal
word nie; en dat hy ook nimmer ‘n standplaas sal soek, of
aanneem waarvan hy kan vermoed dat dit deur enige voorwaar
de, belofte of watter middele ook van ‘n voorafgaande ooreen
korns aan horn opgedra word.
Bepaling 19
Ondertekening van Belydenisskrifte:
Hy sal bowendien ‘n plegtige verklaring en belofte in ooreen
stemming met die formulier wat daarvoor opgestel is en wat betrekking het op die belydenisskrifte aflê en met sy naamteke
ning bekragtig (Bylae 1).
Bepaling 20
Plegtige toelating:
Die geeksamineerde sal hierop, rnet ‘n gepaste toespraak deur
die aktuarius van die Algernene Sinode, tot die evangeliebedie
ning toegelaat word. In die reel sal dit geskied by geleentheid
van ‘ii openbare kerklike bycenkorns wat vir die doel as af
sluiting van die jaar se werksaarnhede in oorleg met die kurato
re, gereël is. ‘n Akte van toelating in ooreenstemrning met die
formulier wat in die verlede deur die afsonderlike sinodes ge
bruik is, deur die voorsitter en die skriba van die kommissie on
derteken, sal aan horn uitgereik word (Bylae 2).
Bepaling 21
Kennisgewing in offisiële orgaan:
Die aldus gelegitirneerde verkry die titel van proponent. Van die
uitslag van die eksarnen sowel as van sy legitirnasie sal terstond
in die offisiële orgaan van die kerk kennis gegee word. Propo
nente is beroepbaar vanaf die oornblik van hulle legitirnasie.
Bepaling 22
Beperkinge vir proponent:
‘n Proponent sal nie geregtig wees om die bondseëls te bedien,
die seen uit te spreek of dade van kerklike regering te verrig nie.
Tot hierdie arnpsverrigtinge sal hy eers geregtig wees nadat hy
behoorlik beroep en deur handoplegging as predikant georden
is, en sodoende die amptelike status van predikant verkry het.
Hy sal nie beroepbaar wees voordat hy die ouderdom van twee
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en twintig jaar bereik het nie (vgl. Bylae 3).
Bepaling 23
Eis aan studente met buitelandse studie:
Studente van ons kerk wat in die buiteland studeer het, sal nie
gelegitimeer word voordat hulle hul proponentseksamen afgele
het nie.
Bepaling 24
Legitimasie na voltooide studie:
24.1 Kandidate tot die heilige diens wat hulle vier jaar studie
met sukses voltooi het maar wat nog verder wil gaan stu
deer in die buite- of binneland, sal nie gelegitimeer
word voordat hulle hul by die Algemene Regskornmissie
aanmeld met die versoek om tot die aktiewe bediening
toe te tree nie.
Eise vir legitimasie van predikante of proponente uit kerke van
gereformeerde belydenis:
24.2 Gewese lidmate van ander kerke, wat ‘n teologiese op
leiding ontvang het aan ‘a inrigting van gereformeerde
belydenis en wie se bediening en/of lidmaatskap in daar
die kerk beeindig is, kan, nadat hulle langs ordelike weg
lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ge
word het, by die ring aansoek doen om ‘n aanbeveling
om tot die evangeliebediening toegelaat te word. Die
ring sal in so ‘n geval alle moontlike inligting omtrent
die kandidaat inwin van die kerkrade en ringe van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk waarin hy woonagtig
was voor en sedert hy lidmaat van die Nederduitse Ge
reformeerde Kerk geword het, asook van die ornstandig
hede waaronder hy die bediening in sy vorige kerk ver
laat het. Nadat die aanbeveling van die ring deur die
sinode of sinodale kommissie bekragtig is moet hy horn
wend tot die kommissie van eksarninatore wat sal beslis
of die kandidaat tot aanvullende opleiding toegelaat
moet word en, indien wel, ook oor die vereistes van die
aanvullende opleiding. Die betrokke kommissie van ek
saminatore sal horn dan ondersoek vir die rnoontlike
aanbeveling tot legitirnasie.
Aanvulling van opleiding voor legitimasie:
24.3 Studente wat ‘n gedeeltelike teologiese opleiding elders
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geniet het, Sal deur die kommissie in oorleg met die pro
fessore van die betrokke teologiese inrigting toegelaat
word om die deel van hulle teologiese opleiding, wat nog
ontbreek, aan te vul om te voldoen aan die vereisteS
van ‘n volledige vierjarige kursus en daarna na aflegging
van die proponenteksamen (gewySig volgens die bepaalde
omstandighede) gelegitimeer mag word.
Bepaling 25
Vereistes vir toelating tot Colloquium Doctum:
Die vereiStes vir toelating tot Colloquium Doctum is:
25.1

Bewys van goeie sedelike gedrag, deur middel van ‘n
getuigskrif uitgereik deur die bevoegde outoriteite.

25.2

Bewys van ‘n toelatingseksamen, gelykstaande aan die
admissie-eksamen, wat hy afgelê het aan ‘n universiteit
of seminarium wat deur die Nederduitse Gereformeerde
Kerk erken word.

25.3

Bewys dat hy ‘n volledige teologiese kursus van minstens
vier jaar aan sodanige universiteit of seminarium deurloop
het in die hoofvakke wat vir die proponentcksamen ver
eis word. (Bep. 5.)

25.4

Bewys van die proponenteksamen wat hy met goeie ge
volg afgelê het.

Bepaling 26
Inhoud van Colloquium Doctum:
Die Colloquium Doctum is ‘n toets van wetenskaplike en godge
leerde bekwaamheid en besonderlik ook ‘n ondersoek na die
sedelike gedrag en die gevoelens omtrent die wedergeboorte
deur die Heilige Gees, die persoonlike ondervinding van Gods
genade en geskiktheid vir die evangeliebediening in die Kerk,
asook omtrent die gehegtheid aan die leer van d.ie kerk, wat die
kerk beskou as onmisbare vereistes vir almal wat hulle as leraars
aanbied.
Bepaling 27
Reg van appèl by afwysing:
As iemand by die Colloquium Doctum deur die betrokke eksa
menkommissie afgewys word, sal hy die reg he om na die be
trokke sinode te appelleer of, wanneer die sinode nie vergader
nie, na die sinodale kommissie.
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Bepaling 28
Ondertekening van Belydenisskrifte:
Nadat die Colloquium Doctum tot bevrediging van die Algemene
Regskommissie afgelê is, moet die betrokke persoon die Formu
here van Enigheid onderteken alvorens hy gelegitimeer kan
word.
Bepaling 29
Verlies van status:
‘n Predikant of gelegitimeerde proponent verbeur sy status as
evangeliedienaar, en van hierdie feit sal die skriba van die Al
gemene Regskommissie in die amptelike orgaan kennis gee,
indien hy
29.1 ‘n werk wat nie onder art. 11 van die Kerkorde inbe
grepe is nie, aanvaar (wat nie geld vir ‘n emeritusleraar
wat reeds die ouderdom van 65 jaar bereik het of 60
jaar en vir dertig jaar in diens van die Nederduitse Ge
reformeerde Kerk gestaan het, nie), of
29.2 in ‘n pohitieke hestuursliggaam dien of horn as kandidaat
in ‘n nominasie- of verkiesingstyd beskikbaar stel, of
29.3 horn deur woord en daad van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk afskei, of
29.4 wanneer hy sy bedanking om ander redes as siekte of ou
derdom by die plaashike kerkraad indien en dit deur die
kerkraad aanvaar word na raadpleging met die ring of
ringskommissie, sonder dat of voordat hy van die Alge
mene Regskommissie verlof tot behoud van status ont
yang het, of
29.5 skriftelik aan die skriba van die Algemene Regskommis
sie kennis gee dat hy die amp van dienaar van die Woord
neerlê, of
29.6 geestehike dienswerk verrig waartoe hy van die kerk
geen roeping of sending ontvang het nie en waarvoor hy
geen verlof tot behoud van status van die Algemene Regs
kommissie ontvang het nie.
Bepaling 30
Herstel van status:
30.1 ‘n Evangeliedienaar wat met behoud van status uit die
amptelike bediening getree het, of ‘n proponent, bly
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beroepbaar en hoef nie by die ontvangs van ‘n beroep
Colloquium Doctum af te lê nie, maar moet die belyde
nisskrifte opnuut onderteken.
30.2

Toelating tot Colloquium Doctum Sal alleen geskied na
ontvangs van ‘n aanbeveling van die betrokke sinode of
sinodale kommisSie, wat handel op advies van die ring
wat demissie verleen het, nadat genoemde ring getuienis
ingewin het van al die kerkrade en ringe binne wie se
ressort die betrokke persoon woonagtig was sedert hy
nit die bediening getree het.

Sub Bylae 1
DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
LEGITIMASIE-EED
Ek, die ondergetekende,
toegelaat tot die openbare bediening van die Woord in die Nede~
duitse Gereformeerde Kerk deur die beg ma~iekemmissie wat
daartoe gemagtig is, verklaar hiermee in alle opregtheid voor die
Here dat ek van harte gb dat al die artikels en stukke van die
leer vervat in die Belydenisskrifte en Formuliere van enigheid—
naamlik die Nederlandse GeboofsbelydeniS (Confessio Belgica),
die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, deur die
Sinode van Dordrecht in die jare 1618 en 1619 aangeneem
ooreenkom met Gods Woord. Ek belowe om die voornoemde
leer naarstiglik te leer en in my wandel getrou te handhaaf, son
der om jets teen die leer, hetsy regstreeks of onregstreeks, te
leer of te skrywe. En net soos ek hjerdie leer te goeder trou
aanneem en van harte gb, so verwerp ek able dwalinge wat teen
hierdie leer stry en beboof ek om dit te weerlê, tee te spreek en
alles in my vermoë te doen om dit uit die kerk te weer. Ek be
loof om my op die uitbreiding van die Ryk van die Verbosser
deur die bevordering van godsdienskennis, Christelike sedes,
orde en eendrag met able ywer toe te lê; en om my aan die ver
ordeninge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te hou.
—

En indien dit mag gebeur dat ek later enige beswaar of ander
insig omtrent hierdie leer kry, so bebowe ek dat ek dit nóg open
lik nóg heimlik sal voorstaan, leer of verdedig deur prediking of
geskrif alvorens ek dit aan die sinode sal openbaar om aldaar
nader ondersoek te word.
En indien enige bevoegde kerklike liggaam te eniger tyd, ten
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f~

einde die enigheid en suiwerheid van die leer te bewaar, dit
goedvind om ‘n nadere verkiaring van my gevoele omtrent een
of meer van die voormelde artikels te eis, so belowe ek hiermee
plegtig dat ek altyd daartoe gewillig en bereid sal wees.
En indien dit bevind word dat ek teen enige gedeelte van hierdie
verkiaring en belofte dienaangaande gehandel het, so belowe ek
om my aan die uitsprake van die bevoegde kerklike vergade
ringe te onderwerp.
Ook verklaar ek plegtig voor God dat ek, om ‘n standplaas te
verkry, geen ooreenkoms aangegaan of gifte gegee het of ooit
sal aangaan of gee nie; en dat ek nie daarvan bewus is dat dit
deur iemand van my kant of in my belang aangegaan of gegee
is, of aangegaan en gegee sal word nie; en dat ek ook nimmer
‘n standplaas sal soek of aanvaar waarvan ek mag vermoed dat
dit deur enige voorwaarde, belofte of watter middele ook al van
‘n voorafgegane ooreenkoms ann my opgedra word nie.
Ek verbind my deur my handtekening tot al die voormelde.
GETEKEN te
Geteken in my teenwoordigheid:

op

19.

(n. Algemene Regskommissie.)
Sub Bylae 2
DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
AKTE VAN LEGITIMASIE
Aangesien
voldoen het aan al die vereistes vir toèlating tot die diens van
die Woord 5005 neergelê deur die Algemene Sinode van die
Ned. Geref. Kerk, van goeie getuienis is en die voorgeskrewe
ampsbeloftes plegtig afgelê en onderteken het, word hy hier
mee toegelaat as Bedienaar van die Woord.
Voorsitter
Skriba
Gegee te

op
Sub Bylae 3
DIE REGSBEVOEGDHEID OF STATUS VAN
PREDIKANTE EN PROPONENTE
Met betrekking tot die amp van bedienaar van die Woord of
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predikant, geld daar in die NederduitSe Gereformeerde Kerk
siegs twee basiese vorme van regsbevOegdhei(1 of status, naam
uk:
1. Die ~~gsbevoegdheid/5tatI.15 van bedienaar van die Woord
of Predikant, en
2.

Die regsbevoegdheid/5tat~~ van proponent.

1.

Die regsbevoegdhe~/5tath15 van bedienaar van die Woord/
Predikante.

1.1

Die voigende persofle het die voile regsbevOegdheid of
status van bedienaar van die Woord of predikant:

1.1.1

persofle wat die teologieSe opieiding voigens die voor
skrifte van die kerk deurloop het, die vereiste eksamenS
met goeie gevoig afgelê het, toegeiaat is tot die verkondi
ging van die evangelie en beroepbaar verklaar is, en

1.1.2

deur ‘n gemeente beroep en daarin bevestig is

1.1.3

aan hulie word namens Christus die bevoegdheid ver
leen tot die voile ampswerk as predikant, naamlik:

1.1.3.1

die verkondiging van die Woord, die diens van die
gebede en die bediening van die sakramente, die kate
getiese onderrig en die herderlike sorg.

1.1.3.2

die deelneming aan die regering in die gemeeflte,
ampshandeuiflge SOOS bevestiging van ampsdraers en die
afneem van openbare belydeniS van iidmate, ens.

1.1.4

huile mag deel in die eer en waardigheid aan die amp
verbonde en mag die titel van bedienaar van die Godde
like Woord (V.D.M.) gebruik.

1.2

Die volgende persofle het die voile regsbevOegdheid of
status van bedieflaar van die Woord of predikant, maar
met beperkte ampswerk.

1.2.1

persofle wat die teoiogiese opleiding volgens die voor
skrifte van die kerk deurloop het, die vereiste eksamens
met goeie gevoig afgelê het, toegelaat is tot die verkon
diging van die evangelie en beroepbaar verkiaar is,
maar

1.2.2

wat nie op die oomblik aan ‘n gemeente verbonde is nie
of wat nie deur ‘n gemeente beroep of daarin bevestig
is nie.
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1.2.3

1.2.4
1.2.4.1

aan hulie word namens Christus die bevoegdheid ver
leen tot die gedeeltelike ampswerk, naamlik: die verkon
diging van die Woord, die diens van die gebede en die
bediening van die sakramente, die kategetiese onderwys
en die herderlike sorg op uitnodiging van ‘n kerkraad.
Hulle is:
(i) professore en dosente in die teologie aan die kerk
se opleidingsentra.

1.2.4.2

(ii) predikante in diens van die kerk in breëre ver
band,
1.2.4.3 Emeriti, d.i. diegene wat met voile eer weens ouder
dom of verswakte gesondheid uit die diens ontsiaan is.
1.2.4.4 persone wat geestelike dienswerk verrig wat in direkte
verband staan met die verkondiging van die Woord,
soos o.a. dosente in teologiese vakke aan ‘n Universi
teit, persone wat besig is met studie en ander, en daar
toe die verlof namens die Kerk van die Algemene Regs
kommissie verkry het.
1.2.5 huile mag deel in die eer en waardighejd aan die amp
verbonde en mag die titel van bedienaar van die Godde
like Woord (V.D.M.) gebruik.
2. Die regsbevoegdhejd/stat~s van proponente
2.1

Die volgende persone verkry die regsbevoegdheid/statu5
van proponente in die kerk.
2.1.1 Persone wat die teologiese opleiding volgens die voor
skrifte van die kerk deurloop het, die vereiste eksamen
met goeie gevolg afgele het, toegelaat is tot die verkon
diging van die Woord en dus beroepbaar verklaar is
2.1.2 huile word toegelaat tot ‘n gedeelte van die ampswerk
van predikant, t.w. die nie-amptelike verkondiging van
die Woord en die diens van die gebede.
2.1.3 Hulle het hulseif aangebied vir die amp van bedienaar van
die Woord, is deur die kerk daartoe bevoegd verklaar en
wag nou op ‘n beroep in die gemeente.
2.2 Aan die voigende persone word ook die status van prop
nent verleen.
2.2.1 Persone soos hierbo in 2.1.1 genoem, maar wat gevra
het om tydelik nie beskikbaar te wees vir die amp nie
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omdat hulle besig is met verdere studie, as dosent of
professor in ‘n nie-teologiese yak aan ‘n Universiteit
werksaam is, of ander geestelike werk doen waarvoor
hulle verlof namens die kerk van die Algemene Regs
kommissie verkry het,
2.2.2

persone wat reeds in die amp van bedienaar bevestig is
maar wat oorgegaan het tot ‘n ander lewenstaat, soos die
wat besig is met verdere studie, dosent of professor in ‘n
nie-teologieSe yak aan ‘n Universiteit werksaam is, of
ander geestelike werk doen waarvoor hulle verlof na
mens die kerk van die Algemene Regskommissie verkry
het. Hulle verloor hulle bevoegdheid as bedienaar van die
Woord en verkry die status van proponent.

2.2.3

In albei gevalle het hulle slegs gedeeltelik ampsbevoegd
heid, soos in 2.1.2 hierbo.

2.2.4

Omdat niemand egter onbepaald die bevoegdheid as
proponent kan verkry, sonder om hom inderdaad vir die
bediening aan te bied nie, moet sulke persone aan wie
die status van proponent verleen is hulle elke twee jaar
by die Algemene Regskommissie aanmeld en met op
gawe van redes aansoek doen om verlenging van status.
Solank hierdie persone die status van proponent het~ is
hulle beroepbaar.

3. Die bevoegdheid of status van gelowige
Alle ander persone wat wel ‘n teologiese opleiding deurloop het
en toegelaat is tot die verkondiging van die Woord, of wat
reeds in ‘n gemeente bevestig is, maar die bevoegdheid van be
dienaar van die Woord of proponent verloor het of dit nog nie
verkry het nie, beklee die bevoegdheid of status van elke ander
gelowige in die kerk.
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PROSEDURE I.V.M. DIE BEROEP
VAN ‘N LERAAR
(Handelinge van die Algemene Sinode 1970, bI. 83, 776)
1.

BEROEP VAN ‘n LERAAR

1.1

Onmiddellik na die laaste afkondiging van die beroep en
die tyd van beswaar deur die gemeente verby is, lê die
voorsitter van die beroepende vergadering die volgende
stukke aan die voorsitter/skriba van die Ring/Ringskom
missie vir die goedkeuring namens die Ring voor:
1.1.1 Die beroepsbrief.
1.1.2 Die verkiaring dat alles in verband met die beroep
volgens die kerkorde geskied het.
1.1.3 Die verkiaring dat daar geen beswaar ingekom het nie.
1.2 Nadat die goedkeuring van die beroep van die voorsitter/
skriba van die Ring/Ringskommissie waaronder die beroe
pende gemeente ressorteer, verkry is, word die beroeps
brief aan die beroepene gestuur en moet hy binne een
week na ontvangs van die beroepsbrief verklaar of hy die
beroep aanneem of nie.
1.3 Demissie. Demissie kan verleen word nadat die beroepene
skriftelik aan die konsulent, as verteenwoordiger van die
Ring, waarvan die beroepene lid is, te kenne gegee het dat
hy die beroep aanneem.
1.4 Waar die beroep aanvaar word, moet aan die voorsitter/
skriba van die Ring/Ringskommissie waaronder die beroe
pende gemeente ressorteer die volgende stukke voorgelê
word vir die verlening van goedkeuring tot die bevestiging:
1.4.1 Die beroepsbrief
1.4.2 Die antwoord daarop
1.4.3

Die Akte van Demissie

1.4.4 In die geval van proponente die Akte van Legitimasie.
Hierna kan die bevestiging plaasvind.
1.5
1.5.1

Kennisgewing
Die Konsulent gee kennis aan die Skriba van die Ring
van die datum waarop die bevestiging plaasgevind het.
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1.5.2

Die Skriba van die Ring gee kenniS in die KerkbOde
dat die beveStigde vanaf datum van bevestiging lid van
die Ring is.

2. DRIE JAAR VOOR BEROEP, PREDIKANT:
(Bi. 748, 867)
2.1

Die Sinode handhaaf sy standpunt in die besluite van
1966 vervat.

2.2 Hierdie standpuflt word SOOS volg toegepaS
2.2.1 Geen leraar is beroepbaar alvorens hy nie, gereken vanaf
die maand van sy bevestiging, minstenS drie jaar in die
betrokke gemeente gedien het nie.
Die Sinode besluit dat die beginsel ook van toepassing
sal wees op predikante in sinodale diens.
2.2.2

Hierdie bepaling geld ook by die beroeping van ‘n leraar
uit die Moederkerk na die Dogterkerk.

2.3

In die volgende gevalle is die bepaling nie van toepassing
nie:

2.3.1

Wanneer ‘n pas afgestigte gemeente een van die twee of
meer leraarS van die betrokke moedergemee~~te beroep.
Dit geld slegs wanneer by afstigtiflg die betrokke moeder
gemeente nog oor meer leraars beskik as wat vir sy be
paalde aantal standplase vereis word.

2.3.2

Wanneer ‘n leraar vir buitengewone diens in die breër
kerklike verband van sinode of algemene sinode benodig
word.

2.3.3

Wanneer volgenS die sinodale besluit van 1966 (Acta bi.
75 en 507) betreffende die omruiling van standplase
weens siekte gehandel word.
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ERKENDE KERKE EN NIE
ERKENDE KERKE
1.

ERKENn~ KERKE WORD IN DRIE
GROEPE VERDEEL:
1.1 Kerke wat dieselfde Beiydenjsskrjfte as die Nederduitse
Gereformeerde Kerk het by. die Nederduitse Hervormde
en Gereformeerde Kerke.
Aan hulle word voile erkenning verleen en dit sluit in:
1.1.1 Erkenning van die kerk se doop;
1.1.2 Erkenning en aanvaarding van iidmaatskap oor en weer
op inhandiging van bewys van lidmaatskap of bewys van
Opsegging van iidmaatskap mits aan die deur-ons-Kerk
gestelde vereistes hieromtrent voldoen is.
1.1.3 Verlening van kerklike voorregte sonder iidmaatskap,
insiuitende:
1.1.3.1 Die gebruik van die Doop mits die nodige skrifteiike
veriof daartoe van die eie Leraar of Kerkraad verkry
is.
1.1.3.2 Die gebruik van die Nagmaai indien die kommuni
kant die reg en vrymoedigheid daartoe in eie gemeen
te of Kerk sou gehad het. Dit word verwag dat lidmate
van hierdie kerke wat wens om van hierdie voorreg
gebruik te maak hulle vooraf sal aanmeld by die Le
raar of Ouderling.
1.2

Kerke, met Belydenisskrifte wat,aihoewel dit nie die Drie
Formuiiere van enigheid beheis nie, tog in hoofsaak daar
mee ooreenstem, by. die Presbiteriaanse Kerke van Enge
land en Noord-Amerika en die Church of England (nie te
verwar met die Anglican Church, of Church of the Province
of South Africa nie).
Erkenning sal insiuit dieselfde as onder 1.1 hierbo behalwe
dat lidmaatsertifikate nie aanvaar word nie voordat ‘n sa
mespreking met die appiikant gehou is oor punte van ver
skii, indien enige, en voordat die Leraar of Kommissje van
die Kerkraad hulseif nie oortuig het dat die applikant die
nodige kennis van en instemming met die Leer van ons
Kerk besit en betuig het nie.
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1.3

Kerke, wat in hoofsaak die ProtestafltSe beginsels huldig,
maar ook op sommige punte afwykende beskouingS in
hulle belydefliSse huldig, by. MethodiSte, Baptist Church
of South Africa (in onderskeidiflg van WederdOPersekte),
~ongregationaliSte, Lutherse en Church of the Province of
South Africa (of Anglican Church).
Erkenning sal verleen word onder dieselfde voorwaardes
soos onder 1.2 hierbo uiteengesit, met dien verstande
dat spesiale aandag gegee sal word aan die punte van ver
skil en dat ‘n applikant nie aanvaar sal word aleer hy/sy
die Kerkraad bevredig het dat hy/sy afsien van die standpunt SOOS deur sy/haar eie Kerk voorgestaafl en instemming
met ons belydeniS betuig nie.

2.

NIE~ERKEN1~ KERKE:
Alle ander Kerke of genootskaPpe wat nie onder genoemde
val nie, word beskou as nie-erkende Kerke of sektes. Indien
‘n persoon uit genoemde groep tot ons Kerk wil kom, sal:

2.1

Die doop wat aan so ‘n persoofl deur sy eie Kerk of genoot
skappe bedien is, erken word, mits die wese van die saak
behoue gebly het, d.i.

2.1.1

Dit moes geskied in die Naam van Vader, Seun en Hei
lige Gees.

2.1.2
2.1.3

Dit moes geskied het met water.
Dit bedien is deur ‘n persoOn wat deur sy Kerk of groep
tot die bediening van die Woord of Sakrameflte afgeson
der is.
LidmaatskaP van ons Kerk alleen verleen word na behoor
like katkisasie en openbare belydenis voor die Gemeente
of in besondere gevalle voor die Kerkraad.

2.2

2.3

Geen kerklike voorregte verleen word (behalwe die alge
mene voorreg om eredienste by te woon) voordat aan die
voile vereistes vir lidmaatskaP van ons of van ‘n ander
erkende Kerk voldoen is nie.

3. Eindelik is dit die beleid en wens van die NederdUitSe
Gereformeerde Kerk om nie-erkende Kerke en selfs sektes
steeds met christelike verdraagsaamhetd te~ behandel en deur
grootmoedige optrede en yerstandige oortuigingswerk die dwa
lende terug te lei tot die boesem van die Kerk en om steeds
aan almal wat behoefte aan die Evangelie van Jesus Christus
het, besonder aandag en sorg te bestee.
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ALGEMENE SENDING
REGLEMENT
ALGEMEEN
1.1 Sending is die handeling van die drie-enige God, Vader,
Seun en Heilige Gees, met die wêreld, waardeur Hy uit
die ganse menslike geslag vir Horn ‘n gerneente deur Sy
Woord en Gees vergader. (Heidelbergse Kategismus
Sondag 21).
1.2 Daarorn aanvaar die Ned. Geref. Kerk die sin en bestem
ming van sy bestaan om deur God gebruik te word in sy
handeling met die mens en die wêreld.
1.3 Gelowiges uit elke taal en nasie wat sodoende vergader
word, vorm met alle gelowiges ‘n eenheid in die ware ge
loof in Christus.
1.4 Sodat elkeen in sy eie taal die groot dade van God kan
hoor en verkondig, sal afsonderlike selfstandige Kerke uit
verkillende bevolkingsgroepe tot stand gebring word.
DIE MOEDERKERK
2. Dit is die pug van die plaaslike kerkraad om elke lidmaat
te aktiveer vir die uitvoering van die sendingtaak.
3. Elke plaaslike kerkraad onderneem die sendingtaak in die
eerste plek binne sy eie gemeente en in die tweede plek ook
buite die grens, rnaar in laasgenoemde geval alleen in oor
legpleging met en medewerking van die betrokke kerkver
band(e).
4. Waar die omvang van die sendingtaak dit vereis, kan die
kerkverband deur ring en sinode die plaaslike kerkraad in
die uitvoering van die sendingtaak steun.
5. Buite die gebied van die kerkverband kan die kerkraad,
ring en/of sinode sendingwerk onderneem.
6. Die Algernene Sinode bepaal die sendingbeleid.
7. Dit is die taak van die Moederkerk om bedienaars van die
Woord en hulpkragte vir die sendingtaak op te lei en uit te
stuur.
8. Waar op ‘n bepaalde plek ‘n aantal gelowiges uit ‘n bevol
kingsgroep deur belydenis en doop saarngevoeg word en solank daar nog nie genoegsame persone tot die besondere
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ampte van ouderling en diaken verkies kon word nie, sal
die lidmate saam met die betrokke bedienaar van die
Woord en die hulpkragte onder opsig en tug van die Moe
derkerk staan. Die Moederkerk sal die lidmate so spoedig
moontlik tot die vorming van gemeenteS lei.
9.

Die Kerk maak ook gebruik van verskilleflde dienste (me
dies, onderwys, lektuur, ~~rmhartigheid, ens.) vir sover hier
die dienste die geleentheid skep om die verkondiging van
die Evangelie met woord en daad te bevorder.

DIE DOGTER1~T~
10. Sodra daar ‘n gemeente of gemeentes onder ‘n bepaalde
~~voikingSgr0eP gevorm is, sal lidmate elders onder dieseif
de ~evo1kiflgSgr0eP versoek word om, waar prakties moont
uk, met hierdie gemeente(5) in verband te tree.
ii. Sodra daar meer as een gemeente onder ‘n bepaalde be
voikingSgroeP gevorin is, sal die gemeentes met mekaar
in kerklike verband tree.
12. In die Dogterkerk voer ChristuS gesag deur die regering,
opsig en tug van sy kerklike vergaderinge.
13. Ook hierdie kerk vind die sin en ~estemIT1ing van sy bestaan
daarin dat hy deur God gebruik word in sy handeling met
die mens en die wêreld.
14. Dit is die taak en roeping van die kerk om die sarnelewings
verbande van die ~evolking5gr0eP waarbinne hy bestaafl in
die hg van Gods Woord te ondersoek met die oog op die
reiniging en heiliging daarvafl.
15. Die kerk is verantwoordeJ~k vir die j~standhouding en in
rigting van sy eredienS en die nakoming van sy Christelike
rentmeester51~P.
16. Die opleiding van bedienaars van die Woord uit sy eie be
volkingSgroeP is die verantwoordelj~1eid van die Dogter
kerk. Solank as dit nodig mag wees, sal dit in 5~mewerking
met die Moederkerk geskied.
VERIIOUD1~
17. In die verhouding tussen die Moeder- en Dogterkerke sal
die hidmate, ampsdraers en ~~~kvergaderiflge hulle weerhOU
van ahle heerSkaPPY van die een oor die ander, aangesien
ChristUS die ahleenheerskaPPY oor sy kerk voer.
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18. Die Ned. Geref. Kerk erken en aanvaar die wesentlike
eenheid wat daar tussen die Moederkerk en die Dogter
kerke bestaan, kragtens die gemeenskaplike geloof in en
verbondenhejd aan dieselfde Here en sy Woord en krag
tens die erkenning van dieselfde gereformeer~e belydenis en
kerkregering, en begeer dat hierdie eenheid steeds in noue
betrekking gehandhaaf sal word.
19. Indien enige wysiginge van die gemeenskapljke Belydenis..
skrifte deur die Moeder- of Dogterkerke oorweeg word,
sal wedersydse raadpleging deur die betrokke Algemene
Sinodes geskied.
20. Die verskillende vergaderinge van die Moeder- en Dogter-.
kerke sal, in ooreenstemming met die funksie van elkeen
afsonderlik, mekaar raadpleeg oor sake van gemeenskaplike
belang.
21. Sodra daar ‘n Dogterkerk onder ‘n bevolkingsgroep tot stand
gekom het, kan die Moederkerk verder sendingwerk on
der daardie bevolkingsgroep onderneem in oorleg met die
Dogterkerk.
22. Dit is noodsaakljk dat die lidrnate van sowel die Moeder
as die Dogterkerk ‘n positiewe Christelike getuienis deur
woord en daad tot die onderskeie bevolkingsgroepe sal
laat uitgaan.
23. Die Moederkerk sal na vermoë en indien nodig, aan die
~ en stoflike huip verleen.
24. Die verskillende dienste wat deur die Moederkerk in belang van die sendingwerk onderneem is, kan indien no
dig, aan die Dogterkerke oorgedra word, of na eis van om
standighede gesamentli~~ onderneem word.
25.1 Die Moederkerk kan bedjenaars van die Woord vir die
Dogterkerk beskikbaar stel. Hierdie leraars kan volgens
voorafgaande ooreenkoms beroep en bevestig word deur
die Moederkerk vir die Dogterkerk of, deur die Dogter
kerk self beroep word, al na gelang die betrokke Sino
de(s) met mekaar ooreengekom het, met dien verstande
dat hulle as geleendes van die Moederkerk hulle lidmaat
skap in die Moederkerk behou.
25.2

Waar daar nog geen gemeente van ‘n Dogterkerk bestaan
nie, sal die Moederkerk sendelinge beroep, bevestig en
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uitstUUr.
25.3

Die Moederkerk mag ook, waar daar reeds gemeentes
van die Dogterkerk bestaan, volgens onder~nge ooreen
korns ‘n sendingleraar beroep en beskikbaar stel vir
diens in die Dogterkerk.

26. Sendelinge wat in die Dogterkerk dienswerk verrig staan
ten opsigte van opsig en tug onder die Moederkerk en on
der opsig van die Dogterkerk. Getuienis met die nodige
bewysStUkke sal van die Dogterkerk ingewifl word in alle
tuggevalle wat saamhang met die werk van die sendelinge
in die Dogterkerk.
27.1

Blanke hulpkragte in die Sending sal hulle lidmaatskaPS
bewys indien by die gerneente van die Moederkerk
waaronder hulle ressorteer en hulle ~idmaatsVOorregte
daar uitoefen. Met dien verstande dat dit hulle pligte in
die sending nie in gedrang bring nie.

27.2

Waar ‘n hulpkrag vanweë praktiese omstandighede in
geen gemeente van die Moederkerk sy lidmaatsvOOrreg
te kan uitoefen nie, sal sy lidmaatsertifikaat in die register
bly van die gemeente van die Moederkerk waar hy lid
rnaat was voor sy vertrek na die sendingveld en hy sal
sy ~idmaatsvOOrregte in die plaaslike sendinggemeeflte of
werkkring geniet.

27.3

Hulpkragte staan onder opsig en tug van die Moederkerk
en onder opsig van die Dogterkerk. GetuieniS met die
nodige bewysstUkke sal van die Dogterkerk ingewin word
in alle tuggevalle.

28. Die Moeder- en Dogterkerke sal mekaar raadpleeg by die
aangaan van ekumenieSe betrekkiflge.
29. Wanneer die Kerk horn tot die owerheid moet rig oor aan
geleenthede van gemeenskaplike belang vir die Moeder
sowel as die Dogterkerk sal onderlinge raadpleging geskied.
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YERKORTE FORMUUERE
VERKORTE NAGMAALSFORMULJER
Geliefdes in die Here Jesus Christus.
Om op waardige wyse aan die tafel van die Here aan te sit, is
‘n eerlike selfondersoek vooraf noodsaaklik.
Die gepaste selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:
1. Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking sodat hy
homseif mishaag en voor God verootmoedig.
2. Elkeen moet homseif ondersoek of hy ook hierdie vaste
belofte van God gb dat al sy sondes horn alleen op grond
van die lyding en sterwe van Jesus Christus vergewe is.
3. Elkeen moet ook sy gewete ondersoek of hy van voornerne
is om met sy hele lewe dankbaarheid aan God te betoon
en opreg voor Horn te wandel; of hy ongeveinsd able vyand
skap, haat en nyd sal aflê en voortaan in ware liefde en
eensgesindheid met sy naaste sal lewe.
Almal wat so gesind is, wil God sekerlik in genade aan
neem en as waardige tafelgenote van Sy Seun, Jesus Christus,
erken. Daarenteen, rnoet almal wat hierdie getuienis in hul
harte nie ondervind nie en nog in die sonde volhard, hulle
onthou van hierdie spyse wat Christus abbeen vir sy gelowiges
verorden het, sodat hub oordeeb en verdoemenjs nie des te
swaarder word nie.
Maar, geliefde broeders en susters, dit word nie aan ons
voorgehou om die berouvolbe gebowige te ontrnoedig nie, asof
niemand die nagmaab van die Here mag gebruik behabwe die
wat sonder sonde is nie.
Ons kom immers nie na die nagrnaal om daarrnee te betuig
dat ons in onsself vobmaak en regverdig is nie. Inteendeel, orn
dat ons ons lewe buite onsself in Christus het, beby ons dat ons
vanweë die sonde dood is en dat daar nog sonde en ellende
in ons oorgebby het, byvoorbeeld, dat ons nie ‘n vobrnaakte ge
boof het nie, dat ons God nie rnet so ‘n ywer dien as wat ons
verskuldig is nie, en dat ons nog daagbiks teen die begeertes van
ons sondige natuur stry. As ons egter deur die genade van die
Heibige Gees van harte berou het oor subke sondes of swakhede
wat teen ons wil in ons is, kan niks verhinder dat God ons in
genade aanneern en hierdie hemebse spys en drank waardig en
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deelagtig rnaak nie.
Laat ons nou verder oordink met watter dod die Here vir
ons sy nagmaal ingestel het, ni. dat ons dit sal doen tot sy ge
dagteniS.
Otis bedink allereerS dat Jesus ChristuS deur die Vader in
hierdie wêreld gestuur is, dat Hy otis vlees en bloed aangefleem
het en die toorn van God oor ons sondes van die begin van sy
menswording af tot aan die einde van sy lewe op aarde vir Otis
gedra het. Hy het Horn laat bind om ons bande los te maak en
is onskuldig tot die dood veroordeel sodat ons vrygespreek kan
word. Hy het sy geseende liggaam aan die kruis laat hang orn
die skuldbrief van Otis sondes daaraan vas te spyker. So het
Hy otis vervloeking op Horn gelaai om otis met sy seen te vervul.
Hy het Horn verneder tot in die allerdiePSte smaad en angs
van die hel na liggaam en siel aan die kruishOUt, toe Hy met ‘n
groot stem uitgeroep het: My God, my God, waarom het U my
verlaat?, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie.
Eindelik het Hy met sy dood en bloedstOrtiflg die verbond van
die genade en versoening bevestig toe Hy gesê het: Dit is
voibring!
Dat ons vas kan gb dat Otis tot hierdie genadeverbotid be
hoort, het die Here Jesus tydens die instelling van die nagmaal
die brood geneem, gedank, dit gebreek, aan sy dissipels gegee
en gesê: Neem en eet, dit is my liggaam wat vir julie gebreek
word, doen dit tot my gedagteflis. Net so het Hy na die maaltyd
die beker geneem, gedank en gesê: Neem en drink almal daar
nit; hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir
julie en vir baie uitgestort word tot vergifniS van sondes. Doen
dit, so dikweis as julie daaruit drink, tot my gedagteflis (1 Kor.
1 1:23-25).
Ten sbotte word ons deur die gebruik van die nagmaal as
lede van dieselfde liggaafli in ware broederlike liefde aan me
kaar verbind, soos die apostel sê Omdat dit een brood is, is
ons alma1 ecu iiggaam, want ons het almal deel aan die een
brood. Net soos uit baie druiwekOrreis, as hulle gepars word,
een wyn en drank vloei en tot een vermeng word, so moet otis
almal wat deur die geboof in ChristUs ingelyf is, een liggaam
wees. Ter wille van otis liewe Saligmaker wat ons so uitne
mend liefgehad het, moet ons ~nie aileen met woorde nie, maar
ook met die daad teenoor mekaar broederlike liefde bewys.
Mag die alrnagtige, ~arrnhartige God en Vader van otis
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Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help.
AMEN.

VERKORTE FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN
OUDERLINGE EN DIAKENS
Geliefde gemeente,
Aangesien die name van die broeders wat tot ouderlinge
en diakens van die gemeente verkies. is verskeie kere aan u
bekend gemaak is, en daar geen grondige beswaar teen hul
leer of lewe ingebring is nie, gaan ons nou in die Naam van die
Here oor tot hul bevestiging.
DIE AMPSWER.K VAN DIE OUDERLINGE
Wat die ampswerk van die ouderlinge betref, word die
woord ouderling of oudste aan die Ou Testament ontleen en
dui ‘n persoon aan wat ‘n regeeramp beklee.
As die Woord van God Se: ,,Laat die ouderlinge wat goed
regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat in woord
en leer arbei” (1 Tim. 5:17), blyk daaruit dat daar in die eerste
Christelike kerk twee soorte van ouderlinge gedien het, nI. die
wat in die Woord en die leer arbei, en die ander nie.
Eersgenoemcje was die herders en die bedienaars van die
Woord wat die evangelie verkondig en die sakramente bedien
het, terwyl laasgenoemde wat nie die Woord bedien het nie,
maar nogtans in ‘n afsonderlike amp in die gemeente werksaam
was, opsieners was wat saam met die bedienaar van die Woord
die gemeente van God regeer en versorg het (Hand. 20:27).
Die ampswerk van die ouderlinge omvat dus die volgende:
Eerstens, moet hulle saam met die bedienaar van die Woord
oor die gemeente toesig hou en daarop ag gee dat elkeen se be—
lydenis en wandel ooreenkomstig die Woord van God is. Hulle
moet die onordelikes vermaan en so ver moontlik voorkom dat
die sakramente ontheilig word.
Tweedens, moet hulle daarop ag gee dat alles in die ge
meente welvoeglik en ordelik toegaan. In alle sake wat die wel
syn en die goeie orde van die gemeente betref, moet hulle die
bedienaar van die Woord met goeie raad behulpsaam wees.
Hulle moet ook die lidmate met troos en raad bedien.
52

Derdens, moet hulle oor die leer en wandel van die be
dienaar van die Woord toesig hou sodat geen dwaalleer verkon
dig word nie, maar alles tot opbouing van die gemeente sal
strek.
DIE AMPSWERK VAN DIE DIAKENS
Wat die ampswerk van die diakens betref, leer die Woord
van God dat die apostelS in die begin self die bediening van die
sorgbehOeWefldes behartig het. Toe die weduweeS van die
GriekssPrekeflde Jode kla dat hulle in die daaglikSe versorging
oor die hoof gesien is, word daar manne verkies wat die be
diening van die sorgbehOewefldes moes behartig, terwyl die apos
tels dan in die bediening van die Woord en die gebed voihard
(Hand. 6:1-6).
Van die tyd af word die ampswerk van diakens gereeld in
die kerk onderhoU. So dien daar ook in die gemeente van Filip
pi ,,opsienerS en diakens” (Filip. 1:1).
Die ampswerk van die diakens omvat dus die volgende:
EersteflS, moet hulle getroU en ywerig die dankofferS en
gawes wat vir die versorging van die hulpbehOeWendes en vir
die opbou van die gemeente gegee word, insamel.
TweedenS, moet hulle by die uitdeling van die stoflike
middels noukeurig toesien dat dit volgens behoefte geskied.
DerdenS, moet hulle as medeWerkers van God nie net met
uiterlike gawes nie, maar ook met gepaste woorde uit die Woord
van God aan die sorgbehOeWefldes huip verleen.
VRAE EN AMPSBELOFTE
Geliefde broederS, om te bevestig dat u as ouderling en/of
as diakenS bereid is om die voorgenoemde ampswerk te aan
vaar, moet u op die volgende vrae opreg antwoord:
Ten eerste, is u in u hart oortuig dat u wettig deur die ge
meente van God, en daarom deur God self, tot hierdie heilige
diens (elkeen sy eie) geroep is?
Ten tweede, erken u die Skrifte van die Ou en Nuwe Tes
tament vir die enige Woord van God en die volkome leer van
die saligheid, en sal u. alle leringe verwerp wat daarmee in stryd
is?
Ten derde, beloof u om in u amp, soos dit hierbo beskryf
is, volgens hierdie leer getroU na u vermOë te dien: die ouder
linge naas die bedienaar van die Woord in die kerkregeriflg, en
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die diakens in die bediening van die sorgbehoewen~~5 en die
opbou van die gemeente. Beloof u ook om in alle godsaligheid
te wandel, terwyl u u tewens onderwerp aan die kerklike ver
maning as u u miskien te buite gaan?
Hierop moet hulle antwoord: Ja.
En daarop sê die bedienaar van die Woord:
Mag die alvermoënde God en Vader u almal saam sy ge
nade gee dat u in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam
mag wees, Amen.
Verder sê die bedienaar van die Woord:
Wees dan, ouderlinge, ywerig in die regering van die kerk
wat aan u saam met die bedjenaar van die Woord toevertrou
is. Wees SOOS wagters oor die huis en die stad van God om elk
een getrou te vermaan en te waarsku vir sy verderf. Gee daarop
ag dat die suiwerheid van die leer en die vroomheid van lewens
wandel in die gemeente van die Here onderhou word.
En u, diakens, wees vlytig met die insameling van die
dankoffers, en versigtig en blymoedig by die besteding daarvan.
Kom die bedruktes te huip; versorg die weduwee en wees; be
wys weldadigheid aan alle mense, maar insonderheid aan die
huisgenote van die geloof.
En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as diens
knegte van God. Ag die ouderlinge wat goed regeer, dubbele
eer waardig; stel useif gewillig onder hul toesig en regering.
Voorsien die diakens van genoegsaam middele tot versorging
van die hulpbehoewendes en tot opbou van die gemeente.
GEBED
Omdat ons uit onsself hiertoe onbekwaam is, laat ons
saam bid:
Here God en hemelse Vader, ons dank U dat U tot groter
bloei en tot die goeie orde en welsyn van u gemeente, verorden
het dat daar naas die bedienaar van die Woord ook ouderlinge
en diakens sal wees. Ons dank U dat U ook nou in hierdje
gemeente gegee het manne van goeie getuienis en wat die gawe
van U Gees besit. Ons bid U, verleen hulle meer en meer die
gawes wat hulle in hul bediening nodig het: die gawes van wys
heid, moed, liefde, onderskeiding en barmhartighejd, sodat elk
een sy amp kan bedien SOOS dit behoort.
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Skenk aan die ouderlinge sowel as aan die diakens u ge
nade sodat hulle in hul arbeid getrou en standvastig voortgaan
sonder orn deur enige rnoeite, verdriet of teenstand ooit te ver
slap. Verleen ook in sonderheid U goddelike seen aan hierdie
gemeente waaroor hulle gestel is, terwyl die gemeente horn ge
willig onderwerP aan die goeie regering van die ouderlinge,
hulle ter wille van hul arnp in ere hou, en die diakens onder
steun in die diens waartoe U hulle geroep het. Ons vra dit in die
Naarn van die Here Jesus. Arnen.
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