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1. VERANTWOORDING 

l . l UITGANGSPUNT 

D·ie Heilige Skrif as die onfeilbare Woord van God is volkome sy geopenbaar

de wil. Dit is die onvoorwaardelike uitgangspunt v1r hierdie studie. Uiter

aard is dit h geloofsuitgangspunt, gegrond op die Gereformeerde belydenis 

~NGB, art. 2-7; HK, Son.6, vr.19, Son. 7, vr. 21 en 22). Derhalwe val 

hierdie uitgangspunt buite die sfeei van wetenskaplike evaluering, daarom 

word daarvoor nie bewyse gesoek of redes 'aangebied n1e. 

Waar ondanks hierdie uitgangspunt tog nog eensydighede en onjuisthede 

kan voorkom, is dit nie te wyte aan die perspicuitas van die Heilige Skrif 

nie, maar aan die deur die sonde verduisterde insig van die mens (DLR III 

en IV, 1-4) . 

Die uitgangspunt verklaar da~ die Heilige Skrif die bran is waaruit en 

God se reg en orde vir sy ·kerk en die betekenis van kerkreg en kerkorde 

v1r die kerk nagevors moet word. Hiermee word egter nie ~ biblisistiese 

benadering te kenne gegee n1e. Omdat die belydenisskrifte met die Heilige 

Skrif ooreenkom (Polman s.j :6v; Bouwman 1970:325), veronderstel die uit

gangspunt oak die belydenisskrifte as norm v1r die studieveld wat hier ont

gin word. 

·Die uitgangspunt behels in geen ops1g ~ verskraling van die wetenskaplike 

benaderingswyse bf die studieveld nie. In geen mate word~ ikabod geplaas 

op ter sake geskrifte en standpunte wat nie op die Heilige Skrif gefundeer 

is n1e. Alle bekombare uitsprake of bydraes ten opsigte van die bepaalde 

studieterrein val binne die beoordelingsveld. Maar in eike gevaL sal ge

trag word om alle geskrifte en standpunte aan die lig van die Skrif vir ~ 

juiste beoordeling bloat te stel. 



1.2 PROBLEEMSTELLlNG 

Die omtrek van die probleemstelling wat in hierdie studie nagevors word, 

word deur die volgende vrae omlyn: 

Is enige kerkregering bloot op grond van die pretensie dat dit 

kerkregering is, ondanks die modus quo daarvan (die bepaalde stel

sel), te verantwoord as die wyse waarop die Heresy kerk wil re

geer? 

Op welke wyse moet die kerkregering deur middel van die kerkreg en 

die kerkorde aan God se reg en orde vir sy kerk beantwoord? 

* Van watter belang is die kerkregering v1r die kerk? 

· Die binneste pit van die probleemstelling word deur die volgende vrae 

blootgele. 

* Wie lS die bepaler en die bedienaar van die reg en die or de v1r 

die kerk? 

* Wat behels hierdie reg? 

* Wat be he ls hierdie orde? 

* Wat lS die verhouding kerkreg en God :=:e reg v1r sy kerk? 

* Kan die kerkreg kerklike regspositiwisme ontkom? 

* Wat is die verskille en/of ooreenkomste tussen die kerkreg en 

die staatlike reg? 

* Wat is die verhouding k~rkorde en God se orde vir sy kerk? 

* Is die kerkorde n kerkwet? 

* Hoe moet die kerkorde toegepas word? 

* Is die kerkorde bepalend vir die kerkreg, of omgekeerd? 

Omvattender: Wat is die juiste verhouding van kerkreg en kerkorde 

en hoe word <lit in die kerkregering verdiskonteer? 

Hierdie vrae trek die kring van die studieveld konsentries vanuit 'n wye 

radius sentripetaal t.ot op die middelpunt van die probleemstelling saam: 
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fv'at is die aar•d en die bcteken-fo van kePb•eg en ker•km•de u1 die Ua van 

God se r•eg en orde vir ,c;y ker•k? 

1.3 NOODSAAKLIKHEID 

Vir die kerkregering is dit van kardinale belang om tussen God se wil v1r 

sy kerk en bloot rnenslike bepaling te onderskei, sodat die vrye geloofslewe 
" 

met Christus.deur die Skrif beheers word en nie deur orinodige ~eglernente-

ringe tot verstarring gebring word n1e. n Verkeerde begrip van die wese 

van die kerkreg en die aard en die bedoeling van die kerkorde kan wettisisrne, 

kasuistiek en uiteindelik dooie forrnalisme in die kerk van die Here in 

die hand werk (Van der Walt 1976:161). 

Indien kerkreg en kerkorde n1e behoorlik in die lig van God se reg en orde 

v1r sy kerk ge~valueei word nie, bly dit n wesenlike gevaar dat die vrye 

volk van God se gewetens deur blote menslike besluite gebind sal word en 

dat die heerskappy van Christus oor sy kerk deur formele regspositiwisrne 

verdring kan word (vgl. Van der Walt 1974:6). Die onderskeid tussen menslike 

oorleg en goddelike bepaling in die kerkregering en die grens tussenmens-

like instelling en goddelike verorden¢fing ~n die kerkregeringstelsel 

~s nog n~e uitgemaak n~e: 

·
11Daarop blijft de rnoderne kerkrechtelijk literatuur het antwoord 

schuldig, die 'biblische Feisung' olijkt r.iet so onueers;n·ekelijk 

duid~lijk als wel te .wensen zou zijn ... Ook al poneett men dat 

de weg die gevolgd wordt, 'prirnair (is) bepaald door het luisteren 

naar de Heilige Schrift', en dat voor het zoeken naar ni~uwe struc-

j 
turen voor de gemeente het ~vangelie de bron rnoet zijn, in feite 

is daarme]e niet vo ldoende gezegd. Hoe luisteren wij naar Je Schrift~ 

en hoe putten WlJ uit de bron van bet Evangelie?" (Van't Spijker 1972:7) 
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In die juiste beskouing van kerkreg en kcrkorde 1e daar reeds TI beantwoord

ing van die aktuele vraag: ''Is daar raad met die verleentheid wat die kerk 

soms ervaar random sy eie uitsprake?'' (Potgieter 1983:12). En TI uitkoms 

vir die versugting: "Die brandende vraag is egter steeds: Met watter ge

sag spreek die kerkvergadering in sy besluite?'' (Potgieter 1983:10). 

Wetenskaplike duidelikheid oar die aard en die betekenis van kerkreg en 

kerkorde in die lig van God se reg en orde vir sy kerk is noodsaaklik vir 

die beveiliging van Jesus Christus se heerskappy in sy kerk. So kan verhoed 

word dat Christus steeds met die mond bely word, terwyl Hy reeds in die 

praktyk van die kerkregering verloen is (Hovius 1962:25; vgl. Van't Spijker 

1974:38). 

1.4 AKTUALITEIT 

Enersyds kom die vraag na die sin van die kerkreg en die funksie van die 

kerkorde,in TI tydsgewrig waarin die pentakostalistiese strominge met TI on

gekende vaartversnelling veld wen,al hoe meer in die branding te staan. 

Klaarblyklik wil al hoe meer moderne kerkmense met alles wat vir hulle na oor

tolli~e ballas lyk, wegdoen. Baie kerkmense staan nie langer onverskillig 

teenoor die 'belewenis'-gety wat uit die op die spits gedrewe charismatiese 

oorde aangespoel kom nie (vgl. Vorster 1982:2). Gaandeweg loop die verset 

teen die organisasie van die kerk daarop uit dat die kerk nog slegs ver-

staan word vanuit sy gerigtheid op die wereld (Jonker 1977b:l0). Deur al 

hoe meer hande word daar onrustig geruk aan die kerkregtelike en kerkorde

like ankertoue van die kerk. 

Hoekendijk (1964:48) skryf onomwonde: "De ecclesiologie kan niet meer zi3n 

dan een enkele paragraaf van die christologie Want de kerk zijn alleen 

dan en alleen in zoverre werkelijk kerk, als zij zich geheel laat opnemen 
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en gebruiken in Gods handelen met de oecumene''. Van den Berg (1969:11,13,69) 

s~ dat die kerkorganisasie TI belemmering is om waarlik kerk te wees, omdat 

die organisasie steriliserend op die kerklike lewe inwerk. Vir horn is die 

kerkreg TI oorlas en die kerkorde TI historiese ergernis waaraan die kerk 

horn nie meer meet steur nie (p.56). 

Andersyds is daar TI institusionaliserings~endens in die kerk wat al hoe 

wyer omvang aanneem - juis as gevolg van 'n verkeerde begrip vir die kerkreg 

en die kerkorde. Hierdie verkeerde begrip lei daartoe dat van die kerkorde 

TI reglementebundel gemaak word waardeur die uiterlike vorm angsvallig in 

ag geneem word sander om op die inhoud, betekenis en gees van die orde te 

let. In hierdie konteks word die kerkreg gedevalueer tot regspositiwisme 

wat aanleiding gee tot die uitbouing van TI burokratiseringsproses in die 

kerk van die Here. Hiervolgens word.die kerk oorstruktureer met kommissies, 

funksionarisse·, rade, ad hoc-beslui te oar spesifieke sake wat gereglementeer 

word as 'wette' vi~ sake in die algemeen, ensovoort (Spoelstra 1973:3-5). 

Indien daar nie erns gemaak word met n wetenskaplike evaluering van die 

aard en die betekenis van kerkreg in die lig van God se reg en orde vir sy · 

kerk nie, loop die kerkregtelike praktyk die gevaar om in regspositiwisme 

op te gaan. Dit kan daartoe lei dat er.ersyds van menslike besluite godde

like reg gemaak word en andersyds goddelike 1'eY.ordeninge aan menslike wiUe

keur onderhewig gestel word. 

1.5 DOELSTELLING 

In die lig van die voorafgaande kan die doelstelling bondig geformuleer 

word: Die doelstelling van hierdie studie is om die aard en die betekenis 

van kerkreg en kerkorde in die lig van God se reg en orde vir sy kerk te 

bepaal. Hiermee word die plek en funksie van kerkreg en kerkorde tegelyk 

vir die kerkregering bepaal. Dit behels dat die modus quo van kerkregering 
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in hierdic studie terdee in berekening gcbring word. 

Die doelstelling behels om te bepaal op watter wyse Jesus Christus se 

heerskappy in die regering van sy kerk verwesenlik word - juis deur mense 

wat Hy in besondere dienste daarvoor roep. Die juiste perspektief op God se 

reg en orde vir sy kerk, en op kerkreg en kerkorde in die lig daarvan, en 

op die verhouding kerkreg en kerkorde, is vir die kerkregering wat erns 

maak met Christus se koninkskap oor sy kerk van fundamentele betekenis. 

Die bedoeling is derhalwe nie om slegs n studie van wetenskaplike belang te 

lewer nie, maar om TI beskeie bydrae tot beide die kerkregwetenskap en die 

kerkregering te maak. Die onderwerp is vir beide van belang. 

1.6 BEGRENSING EN METODE 

Omdat die onderwerp omvangryk is, moes aan alle kante begrens word: 

Vanwee die belang van die ekumenies-prinsipielP. dieptesnit, meet die his

toriese oritwikkeling van kerkreg- en kerkordebeskouings as TI afsonderlike 

hoofstuk ingeboet word (kyk 1.7). Omdat die doel van die ekumenies-prinsi

piele afdeling die vasstelling van die bepaler en die bedienaar van die reg 

en die orde vir die kerk uit TI empiries-historiese (oftewel die ekumenies

prinsipiele ) hoek is, word die ondersoek na die kerkregeringstelsels op die 

doel af beperk. Die ondersoek na God se reg en orde vir sy kerk word tot n 

eksegetiese begrippestudie beperk om slegs die essensie in TI hanteerbare 

bestek te probeer peil. Hier word die ter sake begrippe oak beperk tot 

slegs die wat onmisbaar vir die onderwerp is. In die ontplooiing van n kerk

reg- en kerkordebeskouing word slegs die aspekte wat absoluut noodsaak

lik vir die geheel van die komposisie is; te berde gebring. Daarom word 
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die staatlike reg slegs i~ soverre <lit van belang v1r die juiste v1s1e op 

die kerkreg is, betiek. Eweseer word op die wetsbegrip slegs in die mate 

ingegaan waardeur die kerkorde kontrasterend afgeets word. 

Inhoudelik word van die analities-sintetiese metode gebruik gemaak, eer-

der as byvoorbeeld ~ polemiese metode. Die verskillende kerkregeringsbeskou-

1ngs word met die oog op die bepaler en die bedienaar van die reg en die 

orde vir die kerk analities nagevo~s en tot ~ sintese gebring. Die begrippe 

wat op God se reg en orde dui, word eweneens analities nagevors en tot 'n sin

tese gebring. Die afdeling oor kerkreg en kerkorde V..ktueel-Punksioneel) is 

deels analities ~n grotendeel~ TI sintese van die voorafgaande, om sodoende 

die tetiese deel van die studie te vorrn. Formeel word die bibliografiese 

metode gebruik, dit Yil Se die navors1ng van relevante historiese en kon

ternporere bronne asook sekondere bronne, dit wil se interpretasies van die 

ter sake bronne. 

1. 7 KOMPOSISIE 

Nadat die navors1ng gedoen is,moes. ~basis in harmonie met die uitgangs

punt gevind word waarop ~ komposisie as ~ logiese geheel ontwikkel kon word. 

~ Historiese oorsig oor die kerkreg en die kerkorde sou heeltemal te wydlo

pig word indien dit die hele kerkregtelike terrein in sy omvangrykheid aan 

verskille en nuanseringe moes bestryk het. Derhalwe is vir die doel van die 

studie afgestap van die gebruiklike afsonderlike historiese oorsig as basis. 

IDit beteken nie dat die ter sake historiese aspekte in die loop van die stu

die buite rekening gelaat word nie, dit is terdee in die eersvolgende af

deling geinkorporeer) 

Hierteenoor bied TI ekwnenies-prinsipiele fcikus op die bepaler en die be

dienaar van die reg en die orde vir die kerk die rnoontlikheid tot TI basis 
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v1r die studie wat geheel en al in lyn met die uitgangspunt l~. Dit bied 

oak die moontlikheid van ~ posisiekeuse met betrekking tot die verskillende 

kerkregeringsbeskouings. Na die vasstelling van die bepaler en die bedien-

aar van die reg eµ die orde vir die kerk en die gevolglike posisiekeuse 

met betrekking tot TI kerkregeringsbeskouing, is die eerste logiese stap die 

navorsing van die inhoud en die betekenis van die bepaler se reg en orde. 

Hierdie navorsing word pI'insipieel-aktueel in die volgende afdeling gedoen. 

Die volgende logiese stap 'is om die aard en betekenis van die kerkreg en die 

kerkorde in die lig van die vorige afdeling op 'n aktueel-funksionele wyse 

na te vars, op grand waarvan tegelyk TI eie kerkreg- en kerkordebeskouing ant~ 

wikkel word. Hierna volg die , BeBlU1:t·' waarin die kompos is ie afgerond word. 

Tot saver wat die hooftema van die komposisie betref. 

D1e besondere variasies op die hooftema van die komposisie is socs volg: 

In die afdeling Ekwnenies-Prinsipieel word n posisiekeuse gemaak met betrek

king tot die bepaler en die b~dienaar van die reg en die orde vir die kerk 

aan die hand van TI skriftuurlike beoordeling van die Roomse-, die Lutherse-, 

die Erastiaanse-, die kollegialistiese-, die kongregasionalistiese- en 

Calvyn se kerkregeringsbeskouing. Op grand van die Skrif is dit duidelik 

dat God die enigste Bepaler en Bedienaar van die reg en orde v1r die kerk kan 

wees. In die afdel ing PrinsiDieel-·.4ktueel word die betekenis van God se 

kerk eerstens nagevors. Daarna word God se reg enorde respektiewelik v1r 

sy kerk sowel in die Ou Testament as in die Nuwe Testament nagevors. Dit 

word ten opsigte van beide begrippe by wys~ van TI leksikologiese en TI kon

tekstuele evaluasie gedoen. 

In die afdeling Aktueel~Funksioneel word die konklusies uit die vor1ge af-

delin~s tot TI sintese verwerk. Sowel n kerkreg- as n kerkordebeskouing 

in die lig van God se reg en orde vir sy kerk word hier ontplooi. Met be-
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trekking tot die kerkregbeskouing word reg en kerkreg eers in konteks met 

mekaar geevalueer. Daarna word kerkreg in kont~ks met die verbond, die 

koninkryk en die eskatologie geevalueer sowel as van ~ie staatlike reg ge

differensieer. Wat die kerkordebeskouing betref, word kerk en kerkorde in 

konteks met God se orde v1r sy kerk geevalueer. Die aard en die funksie van 

die kerkorde word nagegaan~ Enkele 'sleutels' word aan die hand gedoen vir 

.die bantering van die kerkorde. Pm die kerkorde duideliker af te ets, word 

dit in kontras met die 'wet' (statuut) gestel. Onder die noemer Balcns 

word die verhouding kerkreg en kerkorde nagegaan. Om die komposisie te h~r

moni¢eer, word die lyne waarmee in die afdeling Ekwnenies-Prinsipieel 

begin is weer in die Balans saamgetrek deur die verhouding kerkreg en 

kerkorde in die verskillende kerkregeringstelsels na te gaan. 

Die konklusies van die een afdeling loop in die volgende oor om die basis 

daarvan te vorm. Ten slotte trek die lyne wat vanuit die Probleemstelling 

(kyk 1.2) deur die studie loop in die Beslu~t saam, waar1n die eindkonklu-

s1es verwoord word. Hiermee word die komposisie in sy geheel gesluit. 




