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1!!_1 e i din£:
van d.J.e DcK~ 0. ~ wat met vvysiginge aanvaar
is as die K.o. van die Gereformeerde Kerk in SeA~, word nie hier
behandel nie. Ek verwys na die diktaa-c van vzyle prof. van der
Vyver ~ieroor sowel as die klasdiktaat~ Kerkreg I en II 1977.

Die

wordingsgeskie,~enis

Nadat ds~ D. Postma, ooreenkomstig die grondw~t van die Z.A.R. 1
deur die Algemene Kerkver·gad~.:ring van die Hervormde Kerk in die
Z.A"R. op 10 ·Tanuarie 1859 ondersoek is om vas te stel of hy suiwer
in leer en ::!..ewe is 1 skryf die praeses van die vergadering op 11
Ja:nuarie 1859 aa.n honL o .a. dat "wij Ueerwaarde hebben leeren keru1.en
als een Herder en Lera:=tr; met wiens prediking van het Evangelie wij

nie alleen volkomen te vreden zijn, maar openhartig betuigen dat
uwe troosrijke ~vangelie taal onze harten geheel in liefde voor uw
persoon heeft ingenomenv'.
Hy word gevra om hom in "onze Kerk" beroepbaar te stel 9 maar daar
word onder sy aandag gebring: 'vDie Kerkelijke inrichting~ maar ook
niets meer 9 wenscht de Vergadcring bovengenoemd dat hier zal instand blijven 19 • Er... hulle begeer dat hy "onze kerk 11 sal dien "zooals die thans bestc:~'lt •
11

Op dieselfde dag ru1twoord ds. Postma dat hy hom nie beroepbaar kan
stel nie. "Ik acht 1 dat ik gisteren di t genoeg ui t Gods Woorcl en de
Gereformeerde Kerkregeering heb aangetoond~ ····~~"•
Verder skryf hy dat vyftien broeders dit onmoontlik gevind het

17

om

onder zulk een overheerschend Kerkbestuur langer in die kerkelijke
Gemeenschap te blijven .... g·~·~··n• Hulle kom dan blykens hulle verklaring aan die Algenane VergaderL~g~ sonder dat hy hulle enigsinds
raad gegee h8t 1 tot die beslui t om 1'te beataan als eene Vri je Gereformeerde Kerk, overeenkomstig de leer 9 tucht en dienst der
vaderen zooals die zich te Dordrecht 1 in de jaren 1618 en 1619 hebben geopenbaard in hUJ:"l..ne Nationale Synode, de Kerkorde gewijzigd
naar dat onze tegenwoordige omstandigheden het verorderen". (Alle
aanhalings soos gevind en die oorspronklike dokumente 1 afgedruk by:
D. Postma : Geschiedenis Der Gereformeerde Kerk. Paarl 1905 pp.

122-124).
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Die wysiginge waarvan sprake is, is aangebri.ng

deur

dR. D. Postma.

Die Sinode van Reddersburg 1862 1 stel die gewysigde KO van Postma
egter ter syde en aanvaar die D.KO netso 1 behalwe dat die regte wat
aan die owerheid in sekere artikels gegee is weggelaat iso Vcorts
sou die KO (veral wat die instelling van meerdere vergaderings) save-r moontlik nageleef word onder die landsomstandighede.
Na 1862 is daar ooreenkomst±g arto 86, deur verskillende sinodes wysiginge aangebring. Die Si.node te Potchefstroom 1964 het 'Il deurtastende hersiening goedgekeur; ter~Jl veral met die oog op die konstitueri~g van rn Algemene Sinode verdere wysiginge deur die daaropvolgende Sinod~s gemaak :s.
In die algemeen kan gese word dat daar geen prinsipi~le afwyking van
die D.KO in die KO ·van die Geref. Kerk in SA voorkom nie. Die wysiginge waar dit ingrypend van aard was? sal bespreek word by elke
artikel 9 waar dit nodig is4

ABrriKEL 1

Art:i..kel 1 het ·n inle.idsnde karakter en slui t b.an by die inleiding tot
die Weselse
g~ee

Artikels~

waarin die karakter van die KO ker.nagtig weer-

is in die stelling

g

Praecipit Apostolus Paulus ut in ecclesia

Dei omnia fiant ordjne et decenter : Quo non modo unanimis ecclessieer in doctrina, verum etiam
in ipso ordine et politica ministerii gubernatione constet ac habeatur consensus"~
Die Kerkorde het 'Il skriftuurlike grondsJag en is daarom oak in die
belydenis (art. 30-32) gewor+,-ele Omd.at die kerke een is in belydenis
moet hulle ook as soveel openbaringe van die een liggaam van Christus
(die Universele kerk) een wees iu kerkregering., Die kerkorde is vrug
van die belydenis en word deur die kerke, saam in Sinode, gesamentlik
vasgestel. Dit is dus nie so dat daar eers 'Il Kerkorde is en daarna
'Il sinode wat op gef:::lg van die KO saarngeroep is nie.
Die KO sou in
so 'Il geval aJckoord '.'an gemeenskap wees.
Die kerke wat een i.n belydenis is het in die Nederlande en SA 1859
egter byeengekom en ooreenkomstig die belydenis 'Il kerkorde opgestel.
Die kerkorde is nie naas die belydenis
meenskap nie.

'Il

akkoord van kerklike ge-

Dit is wel vrug van die belydenis enm beginsel in
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-3die belydenis vervat. Joh. Jansen soos meeste Gereformeerde Kerkregtelikes - benadruk di t dat die KO no dig is vir die we].wese en nie
vir die wese van die kerk nie~
Daarteenoor meet gestel wo~d dat die
wese van die kerk as liggaam van Christus 9 wat ook die gemeenskap
van die burgers van die lronink:ryk va1'1. dle hemele is, die kerkorde
noodsaa.k. •n Liggaam wat sender 'I1 hoof is leef nie, en '!1 koninkryk
sender '!1 koning of •n koning wat nie regeer nie laat die ryk disintegreer in '!1 9llargie. Kerk en kerkorde hoort kr&gtens die wese van
die kerk bymekaaro Tiie een kan nie sander die ander wees nie. Die
kerkorde dien. dus nie om die kerk beter kerk te laat ween nie. Di t
r dien om die lf.grk ker_]£ te laat WGes..
Liggaam van Christus) gemeen\ skap van die burgers van die konin~1:ryk van die hemele wat hulle
verlustig in die wet van die koning en blymoedig daarna jaag om di t

,
i

te gehoorsaam. Sender kerkorde kan die kerk nie bestaan nie.
d~e kerkorde leef die kerk uit sy Hoof~

Deur

Daarom word in artikel 1 voorop gestel dat die kerk aan Christus behoo!"t. En "om goeie orde in die kerk van Christus te onderhou" veronderstel vanselfsprekend. dat Hy as die Enige en Enigste Hoof en
Koning, daarvan erken meet word. Daar is geen plek vir 'I1. menslike
hoof nie. Die kerk is sy liggaam (Ef. 1:22J23; 1 Kor. 12:12 evv.);
Sy bruid (Openb. 19:7 eov.); Sy gebou en sy Tempel (1 KOr. 3:9-23),
(vgl. oor die Hoofskap van Christus en die beelde om die verhouding
tussen Christus en di.e kerk uit te dn.lk veral J .. J.v.d. Walt : Christus as Hoof van die Kerk en die Presbiteriale Kerkregeringc Potchefatroom 1976)e
Hoewel Christus koni..ng is van die kerk sorg Hy ook dat sy kerk aan
Hom gchonrsR..Rm kan WGes. Daarom dien d.:ie ui tdrukking nKerk van
Christus" ook om die geestolike karakter Yan die KO te benadruk: teencor die juridies-dwingendea Chr~stus eis in die kerkorde van sy kerk
wat Hy ook aan hulle sken..l{ : gehoorsaa.mhsid,. Hy het die kerk duur
gekoop. Met sy bloed~ Die skape luister daarom na die stem van die
Goeie Herder .. Bulle volg Hom t:;Gwillig en met vreugde (Joh. 10).
Hier is geen sprake van dwru.J.g ni.e ~
Die nuwe mensheid in Christus
word juis gekenmerk deur die: spreek Here U dienskneg hoor!

Daar kan as Christus die Hoof · s"'l Koning van

sy kerk is, aJ.leen van
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-4"goeie orde" in die kerk sprake wees as dit regeer word ooreenkomstig
sy wil; soos Hy dit in sy \ll/oord geopenbaar het... Die woordjie "orden
hou in dat alles in die kerk gedoen moet word ooreenkomstig die V00rskrifte van Christua. Alles moe t in die kerk eerba.ur en fatsoenlik
geskied, d" V'7 .. s. in ooreenstemr.. d. 1J.g met die eise vir die gedrag wat
Hy vcorskryf vir die gemeenskap van gelowiges (vgl .. 1 Kor. 14:40.
wat die wortelbetekenis het van goeje uiterlike gedrag;
'I1 gedrag wat ir. ooreensternm:Ln..g is met wat voorgeskryf is vir die betrokke gemeenskap,
van
: om vas te stel, die orde vas
te stel; die wet voor te le; te bepaal; vas te stel
is) ..

wa~

goed of sleg

Daar moet ook op gelet word soos prof .. v.d .. Vyver tereg eis - dat
die Heilige Gees deur die apostel Paulus Orde en Vrede onlosmaaklik
aan mekaar koppel in 1 Kor. 14:33..

Orde stig vrede en vrede het die

orde as vrug. Orde en Vrede vloei beida uit die Middelaarswerk van
Christus voort. Orde : die gemeenskap met G0d en mekaar is herstel;
die gedrag teenoor G-od en mekactr is reg; die Wet van Ohristus word
weggejaag en omdat ons in Ohristus r..uwe skepsels is en ons gedrag in
Hom reg is, hears ds a.r vrecl..e; het ons die ware gemeenskap met God
en mekaar (vgl. ook 1 Job. 1). (Laes hierby Calvyn Institusie Deel
III Boek IV, Hfs. X)3
Die kerk kan nie as kerk best2an as Cbristus ni . e as Hoof erken word
en die regering daarvan nie ooreenkomstig S;y· Woord is nie.
In die regering van die kerk bsdien Christus HoLl van mensa (vgl.

Klasdiktate Kerkreg I & II 1976 en 1977). Hydra sy gesag nie aan
hullo oor nie9 Hy bedien Hom v~~ manse terwyl Hy sy gesag uitoefen
(vgl .. GrondbeginseJ...s 1965; en 'aCbristus as Eoofu ... .," 1976).
0m hiordie waarheid tuis te bring hst die Vaders - nog stark onder

die indruk VtU'l hoe ..J..ome Christus deur die Pous uit oy kerk verdring
het - die NT begri~ diens (
) in artikel 1 op die voorgrond gestel.
Die mensa deur wie Christus regeer is maar geroepe diensknegte.,
Hulle moet net deurgee wat Hy beveel in sy Woord. Hulle is gesente
(
), Koningsbodes, ~ngele (vgl. Openbaringe 1 en 2).
Die Heilige Gees noem bulle oo k Sliee
· ds d eur d"~e apes t e 1 s J·. . n hul1 e
briewe : diensknegte, slawe (
). HuJE he~ geen
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-5waardigheid of gesag in hulle seJf n1eo Hulle waardigheid het hulle
van die diens aan hulle opgedra e.u. hulle gesag van die Woord wat
hulle bedien.
Die Kerkorde reel van art. 2--28 alles wut noodsaaklik is met betrekking tot die dienste -- die V'Terk wat gedoen moet word en die persene wat iie we=k moet doen om die regering van Christus in sy kerk
te verwerklik .. Dit gaan dus in die deel oor die amp die werk wst
opgedra is aan besondere, daartoe aangewese en gemagtigde- persone.
Daarom word h~le ampsdraers genoem.
Nadat die Hoofskap van Christus uitge:ig is en die dienskarakter
van die amp beklemtoon isr stel art. 1 dat aandag in die KO gegee
sal word aan hoe die dienswerk verrig moet word (art. 29-52).
Dit geskied in die afdeling oor die samekomste of kerklike vergaderinge~
Diegene wat deur Christus gebruik word in die regering van
sy kerk moet hulle taak gesamentlik - in oorleg met mekaar - volbring.
Hoewel elkeen sy taa,J..c persoonlik moet volbring en daarvoor verantwoordelik is> (vgl., o .. a. Esegiel 3:16 v .. vo en 1 Koro 3:9 Vav .. ) tree
hulle tog nie onafhc.clklik van mekaar op nie. Die profete moet die
profete beoordeel. l Korinthi'§rs l4: 29 kan ook op die ampsdraers
va.n toepassing gemaak word as ge2.et word op die normatiewe voorbeelde
in die NT vglB Handelinge 13~2 en 3; Handelinge 15 en 20:28 en 22:18.
Die NT briewe benadruk ook dat die diensknegte gesamentlik hulle dienswerk doeno Die samekomste of l~c;rklike vergaderinge is ingeweef in
die patroon waarvolgens Christ~s sy kerk regeer deur die diens van
mense (vgl. Ooa. Fil .. 1:1; 1 Tim .. 5~17; 1 Petr. 5:1,2 en 1 Tim. 4:14.
Die ouderlinge was verplig om in ge~eenskap met ander ouderlinge saam
te werk ..
Nadat gestel is dat Christus regeer en deu~ wie Hy regeer, kondig
artikel 1 vervolgens aan waarvoor in die reeering gesorg word (Art.
53-86).
Daar word nla gesorg dat die leer gehandhaaf word - dat net geleer
word wat Christus ge.Leer het (vgl. o.a, 1 Korinthe 3:9 v.v.; Matth.
4•17; 10~7) endie l.eer moet gehandhaaf word.
Die kerk is 'Il
pi1aar en grondslag van die waarheid (1 Tim. 3:15). Die Woord moet
suiwer bedien word (vgl. Galo 1:8 en 9:: en Romeine 10~15; 1 Kor.
12:28) sowel as die sakrame4te (vgl. 1 Kor. 11:17 e.v.; Matth.28:19
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en Handelinge 2:38 en 8:35-38); terv~l die tug ooreenkomstig die
bevel van Christus (Mabth., 16~10 en Mattho 18:15-20) gebru"i.k word
om die sondaars te straf ( vg2..

:~·GB

Art .. XXIX en Heidelbergs8 Kateg.

Son·J.ag XXXI).

ARTIKEL ?

Oor J.ie term
Met artikel 2 begin die afdeling oor die diensteo
dienste is reeds gehandel by die verklaring van art o 1. Di·~ wortelbetekenis is dat elke diens die uitvoering vcm die opdragte is deur
besondere persone. Christus bly Hoof van sy kerko Hy dra sy gesag
aan geen mens oo~ nie. Hy gee opd.rac;~,e en di t moet ui tgevoer word.
Wie die opdrag uitvoer dien Hom sowel as die kerk. Christus gee sy
opdragte immers ten behoewe van sy kerk (Kola 1~25).
Met hierdie beklemtoning van die dienskarakter van die amp word in
arto 2 enersyds va.sgGhou aan die absolute koningskap van Christus oor
sy kerk. Andersyds word die waardigheid sowel as die verantwoordelikheid van die wat Hy tot die diens roep i::':lgeskerp. Hulle moet
altyd onthou hulle trAe :met gesag Qp in d:i.e :r:Tarun van Christus; hulle
is ampsdraers.. HuJJe moet i::::1 1n.8.le gesagvolle optrede ook on thou dat
hulle geen waardigheid of gesag in hulleself het nie. Sowel hulle
waardigheid as gesag het bulle te danke aan die diens wat hulle lewer
in die ui tvoering va.."-1 hulle opJrag..

Di t is nie hulle wat regeer nie

maar Christus deur sy Gees en Woord wat hulle bedien.

Daa.rom le in

artikel 2 ook die gedagte van onderworpenheid aan die ampsdraers opgesluit. Daar moet na bulle geluister word omdat en vir sover hulle
die Woord van Christus aan sy kerk deurgee" Hier is geen sprake van
"ampshoogheidn nie; eerder van die "cliensheerlikl1eid 19 - aan die dienskneg moet eer betoon word tervalle van sy Here0 Hoe getrouer die
dienskneg 1 hoe meer kan hy hom ook koeEJter in die heerlikheid van sy
Here.
"Wie julle ontvang~ c~ntvang My; en wie My ontvang~ ontvang Hom wat
My gestuur het" Matt~ 10:40; vgl,. I 2.1hess. 5~12 en 13. ·
Maar ook die teenoorgestelde is waar: 19 •n Leerling is nie bo die meester nie, en •n dienskneg nie bo sy heer nio a Dit is vir die leerlfng
genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heero
As hulle die heer van die huis Be~lsebul genoem hetp hoeveel te meer
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Matth. 10:24 en 25.

In die d.i.ensheerlikheid is ook

lyde opgesluit.
Die grootste heerlikheid le

iiil'

die ampsdraer juis in die fei t dat

hy niks is nie (vgl~ 1 Kor. 3~5-9); dat hy altyd minder en die Here
altyd meer word deur sy arreiQ.
Die oomblik wat die ampsdraer sy diensknegsgestalte afle en self
Koning wi:!.. speel, asof die Here sy mag aan hom oorgedra hets word
0or die erfdeel van die Here geheers met verwoestende gevolge~
"Daar is vier soorte dienste ••• on Aanvanklik bet Christus ~:y kerk
versorg en regeer deur die volle diens aan een groep v~ persone op
te dra : die Apostalso Spoedig het dit egter geblyk dat die volle
omvang van die diens nie aeur 8en persoon gedra kan word nie. Daar
is verskillende persone nodig om in die kerk die dienste te lewer wat
Christus daarvoor nodig ag (vgl. hieroor verder oor diP ontstaan van
die ampte Diktaat, Kerkreg I en II 1976 en Diktaat 1977).
Die dienste wat Christus as die Ampsdraer in Homself verenig het en
wat reeds in die OT c:.fge·oeeld is onder Israel deur die Fro fete 9 Priesters en Konings? en aanvanl;:lik aan die Apcstels opgedra is, is nou
verdeel onder verskillende persor.e.

Mens verwag dan drie groepe

ampsdraers wat die Profetiesef Priesterlike en Koninklike amp uitoefen.
In de eers~e pu~lYcke kerckenordeningh ende Liturgie der Nederlantscher kercken naamlik iiDe Christliche Ordinanci§n der Nederlantscher
Ghemeinten te Londen (1554)" noem m:arten Micron 11 de onveranderlicke
outoritei t der Scriften volghende 11
"
twee sonderlicke ordenen
der dienaren"~ die ouderlinge en diakens~ By nadere ondersoek blyk
dit egter dat Micron tog drie ampte onuerskei as hy dadelik verklRar:
nin de eerste orden der Ouderlinghen s:Jnder 9 de welcke in d 9 wort
ende leeringe arbeiden : ende dese werde~ inde Scrift geheeten.
Bisschoppen Herders ende Leeraers 11 (Cap. 1) (vgl., Kerkhistorische
Studi~n.
Onder redactie van dr. Jo Lindeboum~ Dro M. van Rhyu~
Dr. J .N. Bakhuizen vc:.:.1 den Brink. Deel VII'a Marten Micron : De
Christliche Ordinanclen der Nederlantscher Ghemeinten te Londen
(1554) door Dr. W.Fe Denkbaar ~s-Gravenhage 1956 pp. 1 en 41).
Die vierde diens, die van die doktore of professore kom nog nie
direk by Micron na vore nie-»

Dit le verskuil onder die profesi8§
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-8wat gehou is. Oak die NGB maak net van drie ampte melding in art.
:XX~L
Prof" dr. J.D. du Toit verk:!.aar dat die NGB di t net het oor die
kerkregering, waarvoor net drie dienste nodig is.
Cal'zyn aanvasr vier umpte (vgl. Institusie Boek IV Deel Ilio Sizoo,
Hoofstuk III, voral PPo 54-71) op grand van Efesi~rs 4:11. Die
Dordtse Vaders, op voetspoor van •s-Gravenhage 1586, volg Calvyn
hierin na maar beperk die doktore amp, anders. as Calvyn, in art. 18
tot "Profes.:;oren inder Theologieilo Calvyr.. het di~ professore o0k
'Jnder die doktore gereken maar daar was auk doktore wc:t nie prof&ssore was nie. Hulle moes die Skrif uitle en die leer verdedig het.
Die Dordtse redaksie van 1618/19 is aanvanklik netso oorgeneem in
art. 2 van oas KO.

:.:::et die revisie van 1964 is die doktore met

"professore aan die

~eologiese

Skoal" vervang.

Die gerevideerde artikel noem nog vier dienste 7 maar uit art. 16,23,

25 en 18 blyk dit dat die vier dienste· verdeel is

onder~~

ampte:

nl. bedienaar van die Woord 9 ouderling en diaken~
In d:Le moti vering vir die wysiging van art., 2 word die aandag Ciaa=op
geVeStig dat 99 dienstevt in art a 2 'D ruimer betekeniS het aS Wat gt:WQOnlik onder &~pte verstaan warda Die opvatting word gedra deur
die feit dat die Lat~~se uitgawe van die D.KO twee verskillende terme
gebruik vir die begrip diens nl. 11 f1L.11ctio 11 in art e 2 en "officiumn in
art. 16~23 en 25.
Functio so~ dan die ruimer betekenis van diens en officium die engere
betekenis vnn amp he.
Hoewel ons hier te doen kry met die :_orobleem van die doktore amp as •n
vierde kerklike amp (sommige noem di t ·n "skoal amp") sowel as die
vraag of daar wel in breer en engero sin van dienste sprake is, moet
eerstens gekonkludeer word dat dit op geen prinsipi~le verskil tussen
die opvattinge oor d.:!.e amp dui nie. Of daar nou van 4 dienste en
daarmee 4 ampte of vcw:1 4 dienste en 3 ampte sprake is 1 gaan di t nag
al tyd oar die ui toefening van d.i t wat eie is aan die drie ampte van
Christus deur sy gemeente. ~ie Eedienaars van die Woord en doktore
of Teologiese professore oefen die profetiese 1 die ouderlinge die
koninklike en die diakens die priesterlike amp uit.

Die professore

van uie Teologiese Skoal van diG Gerefo Kerk in S9A. is bedienaars
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-9van die Woord wat afgesonder is deur die kerke vir die opleiding
van toekomstige bedienaars van die Woord" Hier word nie ingegaan
op iJ.ie vraag of die opleiding van pred:tlcante rn kerklike. of Un.i versitei ts taak is nie.

Die amp van die professors - ons gaan u..i. t van

die standpunt op gnmd van 2 Tim. 2:30 dat opleiding van preO.ikante
wel •n kerklike taak :is - is dan rn verdere differensiasie uj t die
van die cedienaar v.~ die Woord uit die oorspronklike een ouderlingamp, sander om die wesenlike va~ die amp prys te ~ee.
v.d, Walt huldig dan tereg die s-tandpunt dat amp en

Prof. J .. J.

d~ens

as sino-

nieme gebruik moet word om.dat die karakter van die kerklike amp be.

.

diening is, en sy taak is dienswerk onder o:pdrag van Christus aan
sy kerk (Ch?:'istus as Eoof van die kerk p .. 149). Hy aanvaar egter
nie dat daar 4 anpte is nie, maar wil die diens van die professors
bly koppel aan die ~jl va~ die bedienaar van die Woord.
Ek is egter van oortuiging dat die werklikheid eis dat die ontwikkeling van '11 vierde amp ui t di~ van die bedienaar van die woord, noodwendig aanvaar moet word~ sodat ons van die 4 ampte in die kerk moet
spreek waard9ur Christue Hom bedien vir die versorging en regering
van sy ~ op aarde ..
Behalwe die nvier soorte dienste 11 is daar ook nog hu1pdienste wat nie
kerklike ampte is nie~ So bet Calvyn die sg. diakonesse vir die verpleging van siekes erken; gedurende die 16e en 17e eeu is op groot
skaal deur die V.. o .. :j: ~C" van sieketroosters gebru.ik gemaak.

In die

negentiende eeu weei' het die oefenaar op die toneel verskyn in Nederlar:d,

In die Geref .. Kerk va."l S" A., tot onlangs nog gebruik gemaak

van oefenears veral op die sendi.ngvsld.
Hoev·;el die gebru.ik van hulpd:.Le:::u::te geoorloof is, moet daar tog in
die verband met groot versigtiGheid opgetree word.

Daar moet altyd

in gedagte gehou word dat Chl'istus as

re~l wat Hy in sy kerk wil

do en, do en deur die wet:tige am:.osdraers

G
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In Artikel 1 kom die beginsel dat ~hristus sy kerk deur.die diens
van mense regeer na vore~ Die diens word opgedra aan vier groepe
persona volgans art~ 2 wat elk •n besondere deel van die diens behartig.,
Vanaf art. 3

wo~d

nou van die algemene na die besondere bepalinge,

eers rakende die eerste soort d.iens oorgegaan. D:..t het betrekk.t.ng
op die wyse waarop die ee:rste grocp ampsd.raers : die wat "arbei in
Woord en leer", in die diens gestel word~
Die negatiewe of verbiedende formulering van art* 3 is opmerkliko
Dit kan toegeskryf· word aan die wanpraktyke wat geheers het gedurende
die sestiende eeu toe die kerk3 van die reformasie nog nie behoorlik
georganiseer was nie~ Daar was monnike, gewese priestersf sowel as
persona wat die woordg sommige ook met die oog op wins, wou verkondigo
Daarbenewens het uit die Anabaptlstiese kringe die sogenaamde Charismati.ese persona, wat net aan 'Tl inwendige verligting deur die He'ilige
Gees waarde geheg het, hulleself opgewerp as boodskappers van c.ie
Here. Die perscne het van plek tot plek gegaan en oral waar hulle
manse byeen kon kry gepreek op gr-:>nd van n .~:..,X.§£.•
Hulle is loners
genoem.
Hulle was oak am~ niemand verantwoording verskuldig nie~
Op die manier het die suiwerheid van die leer ook in gedrang gekom.
Vandaar : "Dit sal v.ir niemand geoorloof wees om die diens van die
Woord en die Sakramente uit te oefen sander dat hy wettig daartoe
beroep en toegelaat is nie 1' ..
Ons het vandag in Geref o Kringe nag problema met

11

lopcrs" - net op •n

ander manier. Di t is die wat die roepj_ng tot die diens V'ID. die Woord
gehad het, maar dit ingeruil het vir •n ander en tog nog rondg~an om 1
waar hulle nie wettig mag preek nie, sgp leesdienste te hou. Daar
word dan geredeneer r.:at diegenes so begaafd en geleerd is en 11 soveel beteru as predil::ante kan preek dat dit net tot skade van die
kerke is as hulle belet word om te preek.

By hierdie verskynsel kom ook die .r.J.oderne vraag ; op watter grande
kan n begaafde lidmaat nie toegelaat word om die Woord by geleentheid
te bedien nie? Immers dit is tob die Heilige Gees wat die boodskap
en die drang om dit deur te gee, in die hart le. a~ die Heilige Gees
is aan die kerk gegee en nie net aan n paar nie •
••••••• ;../11

-llTeenoor hierdie soort van argumente 1 wat nie nuut is nie maar al
vanaf die apostolies~ tyd (vgl. Et..>ndelinge 8:17 e.v .. 9 II Kora 2gl7)
deur die na-apostollese tyd heen by die Montaniste en by die Anabaptiste tydeno die reformasie gehoor word, staan menigeen vandag verle~.
Dit sou ~ie die geval gewoes het tiS daar maar net gelet was
op art. 3 nie. In art. J word hierdie probleeil!e~fe negatiewe formuJ.ering doelbewus op die voorgrond gestoot om dan to~ •n kart en
duidelike prinsipi§le antwocrd te kom. Hierdie ~~twoord dien tegelyk as •n voorskrif vir d~.e enigste manier waarup iem&J.:i tot die diens
van die Woord kan komo
Dit gaan nie eerstens om geleerdheid, gewildheid of uiterlike begaafdheid nie. Dit gaan in die dienste~ ook die diens van die Woordg
in die eerste en laaste plek vm die roeping. Die 0T profete sowel
as die NT Apostels stel elke keer hulle roeping tot die amp op die
voorgl'Ond. Vandaar dat. die Gereformeerde kerke in art. 3 die roeping
as absolute voorwaarde ook vir die d.i.ens van die Woord stel 1

(

vgl.

II Kor. 2:14-179 5:19 en 209 Mattho 4:199 Romeine 10:13-149 Matth.
28:18-20; Jch. 20:21? Hebro 5:4). Die NGB (art, 31) stel die eis oak
kernagtig
"So mo'::t elkeen dan daarvoor oppas om nie deur onbehoorlike middele homself in te dring nie, maa1· hy moet die tyd afwag
dat hy deur God geroep word, soiat

~~tuienis

kan

he

van sy

b~

ping om daarvan seker en gewis te wees dat dit van die Here korn"a
Die

roepi~g

val ui teen in twee dele

~

die

il},-

en

&~wendig§,

.:::'oeping.

:Die inwendige roeping is die volhardende en standvastige iJ:merlike
drang, deur die Heilige Gee3 c:;ewek~ tot die diens van die Woordo
Die amp word eerstens begeer (1 Tim~ 3~1) al gaan dit oak dikwels gepaard met huiwering (vglQ II Kor~ 2~16; 4~7) en selfs verset (vgl.
Ex. Jgl0-4~17; Jererr.tia 1:69 Sana 1~3)a By die begeerte 'tot die amp
kom oak die gawes van verstand; van liggaamskragte; alles wat no dig
is vir die diens.
Die inwendige roeping lei dan tot die suksesvolle, voorbereidende
studie om die gawes te ontwikkel tot bekwaa.m..'IJ.eid vir die diens ( vgl.
o.a. 2 Tim. 2:2; Galasi~rs 1~15-l~a
Hierdie inwendige roeping wat lei tot die voorbereidende studie,
moet egter bevestig word deur die uitwendige deur die kerk in die
Naam van Christus. Daaroor handel artikel 4o

-12Die oorspronklike Dordtse artikel 3 'Nat lees ~ "Het zal niemant,
al-hoe-wel hy een Doctor, Ouderlin@ ofte Diaken is, geoorloft zYn •• ",
is deur die Sinode ··i··3n 1964 so ge-v.ysig dat net in die aigemeen bepaal
word : 19 Di t sal vir .niemand. o.,.. 11
Klaarblyklik is die betrokke
deal weggelaat omde-:: die doktore ens. tog opgeslui t is in die "niemandn. .Agtern.A. bes~ou,is di t jarruner dat die v:oorde weggelaat is.
Die ooJ·spronklike artikel het met die "al-hoe-wel hy een D0ctor,
O~derlingh oftc Diaken is"~ doel bewus gewaal~ te:en di6 indringing in
die diens -~an
like roeping.

~

ander. Vir elke afsonderlike diens geld n afsonderEn Jie roeping tot die ee11 dien8 gee r.ie die reg tot

die ui toefenir~ van •n ander diems nie.
nie preek nie.

n Ouderling of Diaken mag

Ook nie sakramente bedien of in die retn ander amps-

draers bevestig nie"

Ill

bui tengewone omstandighede wanneer daar nie

n dienaar van die Woord is en die Klassis nie hulp kan bied
'n

~ie,

mag

ouderling of diaken of selfs •n lidmaat hulpdiens lewer deur voor-

lesing van die Skrif en n predikasie geskryf deur n bedienaar van
die woord.

In uitsonderlike gevalle, as die predikante-nood hoog is,

is n begaafde ouderling of lidmaat

wel deur die kerkraad gemagtig om

as oefenaar ~ stigtelike Woord te spreek - dit is dan •n Woord v~~ n
broede~ teenoor die breeders en geen gesagvolle bediening van die
Woord nie ( vgl. Rutgers 9vKerklike Adviezen")..
Die hulpdiens is egter deur die kerkreYl.d en Klassis tydens die Afskeiding (1834) streng
beperk, sodat wel c:an n behoefte ~ot die diens van die Woord voldoen
kon word sonder dat onwettig in die diens ingedring word. Die hulpdiens word dan altyd gedek de'Ur wat dr. J.D, du Toit, n tydelike of
enigsinds •n roeping noem.
Die doelbe~~te verbod op diensoorskreiding was seker ook gemik teen
so~ige :::ieketroosters wat die saJ.:rarnente bedien het.
Artikel 3 het so oors~ronklik doelbewus en uuidelik die beginsel
neergele dat geen doktor? 01.".dorling of dia.ken enigiets wat by die
amp van die dienaa1· van die Woord hoort, mag doen nie.

Di t geld nie

net Woord- en Sakramentsbediening nie, maar ook bevestiging van ampsdraers en huvveliksbevestigings"

Met •n b8roep op ampsgelykheid wil

sommige vandag die reg tot aie uits~reek van die se§n~ bevestiging
van ampsdraers en selfs die
ouderlinge gee.;

ker£li~w

bevestiging van huwelike aan

Die argumentasic:. verl·Jor ui t die oog dat hoewel

die ampte gelyk is 9 is hulle tog t2 onderskei. ·van mekaar..

•••••••• /13

Di t bly

-13verskillende opdragte wat ui tgevoer word,. Wat a.a:n die dienaar van
die Woord opgedra is mag dje ouderling of die diaken nie doen nie.
Prof. Rutgers gee b~ sy Kerkelyke hdviezen ook eandag aan die optrede van proponente en teologiese kandidate" Hu.lle lean '!1 soort
hulpdiens lewer, ma:-1r nooi t amptelike werk do en nie ~ Met gcedkeuri..ng
van die kerkraa~ oefen die pr0~ononte ~ulle preekgawes met die oog
op •n be . . . .oep; terwyl die optrof. . e -..ran Kandidate nog deel van hulle
studie is.
Op •n vr~ of '!1 proponent nie tot ouderling verkies kan word om so
amptolike werk te doen nie~ het Rutgers negatief geantW0 )rd om twee
redes : die proponent vertoef gewoonlik nie lan.l-': genoeg in 'J1 gemeente om vir verkiesil1.g in aa:nmerking te kom nie en omdat di t ''niet in
1

overeenste1Il11L.ing zy:n met de omstandigheid 1 dat een proponent daarvoor
nog rYkelYk ~is o•Q eigenlVk nog niet aanstonds voor ouderling
in aanmerking komt •••• :• •
Tenslotte sou di t ook nog nie sy hulpdiens •n amptelike karakter kan
gee nie omdat hy in die diens van die Woord hulpdiens lewer en oo.K:
as ouderling in dieselfde posisie bly da.t hy n.i§. die amptelike vverk
van •n bedienaar van die Woord kan do en nie.
Die gerevideerde KO (1964) het ook die ·slot van artil~el 3 (D,.KO) weggelaat wat handel ocr die verklering tot •n skeurmaker van iemand wat
volhardend indring in die diens van die Woord. Dit is seker weggelaat omdat di t vanselfsprekend is dat so iemand onder die tug moet
kom.

b:Jf~£KEL 4

Sonder roeping kan niemand, hoe geleerdp voortreflik
al, die Woord en Sru(ramente bedien nie (Art. 3).

of gewild ook-

Daarenteen

~

na die stotteraar (Moses) of die onindrukwekkende (Paulus) geluister
word as hy ger0ep is)l want ncns tree dan op as gesante om Christus
wil, asof God deur ons vermaan 11 (II Kor. 5:20).
1. Hoe word so iemand geroep vir die eerste keer? (Iem~d wat nie
tevore in die diens gestaan het nie). In die Skrif word profete
dikwels meestal direk deur God; Konings direk detrr Hom en deur bemiddeling van mense en die Apostels deur Christus persoonlik geroep

•••••••• /14

-14tot die diens waarvoor hulle bestem was.

Die opvolg8r8 van die apos-

tels word deur bemiddeling van die kerk gekies.
1.1

In artikel 4 word nou gespreek van "die wettige baroeping,.o ... ";

dit wil se van die wyse wat die Hoof van die kerk voorgeskryf net
waarop die bedienaars van die Woord geroep moet word.

Hy roP.p dus

nie weer persoonlik of direk nie, maar deur bemiddeling van sy kerk.
Die roeping moet ooreenkomstig die wet of die voorskrif van Cl1ristus
geskied. Daarom wettig_;g.
Onder roeping of beroeping word dan in artikel 4 V6rstaan die
hele ui twendi,g;e kerldike handeling va..."1af die voorbereiding vir die
roeping en die verkiesing tot die bevestiging wat di~ verkiesing effektiof maak (vgl. Job. Hansen :917). Deur die handeling moet die een
wat ·oeroep is tot die diens van die Woord 9 met vrymoedigheid kan se :
ek is waarlik van die Here geroep~ Hy en niemand anders nie, hAt op
my beslag gele. Daarom k~ en~~ ek met gesag die Woord bedien en
~ en ~ die gemeente na my luister.
Ek is seker die Goeie Herder
1aat Sy stem deur my hoar,
1~2

1.3
en

Daar moet eerstens gekies word. vglu ooa. Handelinge 1:23? 6:3
13~2.

Egter nie willekeurig nie; die bedienaars van die Woord

moet aan sekere vereistes voldoen, (vgl, Hand. 6:3; 1 Tim. 3:1 v.vc
Titus 1:5 vQv. en I I Tim. 2:2)g
Die

uitwend~ge

roeping sluit aan by die inwendige roeping.

Die inwendige roeping dring tot voorbereiding en leap uit op die eksaminasie P "vaardeur bepaa1 word of die een wat die amp begeer die
nodige gawes daartoe net en of die gawes so ontwikkel is d':lt die diens
vervul kan word.
Die inwendige roeping moet all8::·:-;ors bevestig word deur die vasstelbare gawes; waaronder die nod-:l.[;e kennis van die ~Voord en die bekwaamheid om die Woord ui t te le ~:::n ·cca te pas, vooropstaan.
Die charismatiese bewegings l8 terc;g nadruk op die inwendi.ge roeping.
Hu1le doen dit eensydig, sodat die oordeel oar die egtheid van die
roeping net subjektief is : Daar word verklaar : ek is geroep? en
daarmee is di t afgehandel. Prak:ties is die optrede in "kringe"
waar die Skrif deur n leier of leidster uitgele word, op dieselfde
vlak.
••o•a•••/15
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Eis tot voorbereiding en n toets of eksamen om bekwaamheid vas te
stel sou ~an ongeoorloof wees. As die Heilige Gees roep kan geen

mens die geroepene verhinder om sy opdrag uit te voer nie. Intussan
het die praktyk egter uitgewys dat hierdie eensydige opvattir~ nie
te handhaaf is nie en moes die apostoliese groepe - om chaos te
voorkom - ook maar terugval op die ei.s van voorbereiding en eksaminering voor beroepbaarstelling.
Die eis tot opleiding vir die diens van die Woord le implisiet in
arte 4 KO; di t word eintlik as va.:n.selfsprekend geneem dat daar op.leiding voor eksaminering en beroepbaarstelling moet wees.
1.3.1 Wie mo5t oplei?
Hieroor was daar en is daar nie al ty·d eenstemmigheid nie. Die oorspronklike Dordtse Artikel het nog so gelees dat dit duidelik was
dat eintlik g~reken is dat die opleiding buite die kerklike verantwoordelikheid gele het.
Die kerk moes alleen vasstel of die wat
hulle aanmeld wel ge.::kik is. :rie opleiding sou •n wetenskaplike aangeleentheid wees wat by die skole en U~iversiteite tuis-hoort. Die
Kandidaatseksamen en

praeparatoireksa~men

deur die Universiteit afge-

neem en dan het die Kandidate hull8 by die kerke aangebied; geproponeero

Eers nadat daar •n beroep ui·tgebr.ing is? so het die oorspronk-

like artikel bepaal 9 moes daar deur die Klassis •n eksamen, die peremptoir
afgeneem word om vas te stel of die beroepene die gawes het
en suiwer ln leer en lewe wasa
Ca1vyn maak egter besondere ems mF:t dj_e opleiding.

Die akademie te
.Geneve gaan egter uit van die owerheid~ die intieme band tussen kerk
en owerheid te Geneve maak dit moeilik om te se dat die opleiding by
Calvyn los van die kerk waso Cali~il en die konsistorie het wel deeglik die hand aan die opleiding te Geneve gehouo
Die eerste doelbewuste opleiding van die.naaro van die Woord in Nederland het geskied aa:n die Universiteit te Leiden in die tweede helfte
van die sestiende eeu~ Ook hier gaan die opleiding uit van die
owerheid maar nie loe van die kerk nieo (Vgl. die stryd rondom die
benoeming van Arminius, Episcopius en Vorstius). Hierdie stryd het
die kerke genoodsaak o~ die praeparatoireksamen deur die kerke in te
stel na die verkiesing om seker te roacl~ dat die leer suiwer bly.
Ook die Vrye Universiteit van

Amsterd~

(1880) behartig die opleiding

-16van bedienaars van rEe Woord vir die Gereformeerde Kerke as selfstandige inrigting kragtens n ooreenk'1ms.
Sedert die Afskeiding va.."Yl 1834 het die gedagte dat dj e opleiding van
bedienaars van die Woord Jle volle verantwoordelikheid van die kerk
is, op die voorgrond gekomo Ee1·s is die opleiding in opdrag van die
kerke, ·ieur individuele predikante behartig en daarna deur die kerke
van die Afskeiding gesamentlik, toe die teologiese skool te Kampen
opgerig is.
Die Gereformeerde Kerk in SA het van die begin af aangesluit by die
opvattir-g van die Afskeidjng dat die opleiding van dienaars van die
Woord die taak van die kerk is. Vandaar die ywer van die begin af
onder die leiding van ds., Postma vir die opleiding en Jie oprigting
van die Teologiese

Skoo~

te

Burgersdo1~,

pas tien jaar na die stig-

ting van die Gereformeerde Kerk.
Blykens o.a. 2 Tim~ 2:2 en die normatiewe handeling
van Jesus self wat sy dissipels apart geneem en opgelei het sodat

En tereg ook.

hulle die gelowiges :::on leer om te onderhou wat Hy hulle beveel het
(vgl~ Matt. 4:19 en 28:19) en ook met die apostel Paulus wa~ in 2 jaar
blykens Galasiers 1::17 en 18 in die woestyn voorberei is vir die diens,
is di t •n voorskrif van Christus SP.lf dat die opleiding amptelik moet
geskied. En die amp funksioneer nie los van of bui te die kerk om nie,.
vglo hier ook Ef. 4~11 en 12 en Kol~ 1:25.
lo3~2

Die Eksaminasie

Die opleiding loop uit op die eksaminasie.
1.3o241 Wie eksamineer?
Volgens artikel 4 die Klassis waarin die een? wat hom geroepe voel
tot die diens van die Woord 1 woonagtig isQ
In die Geref. Kerk in SA is die bepaling deur die jare op verskillende maniere nagekom. Eers is die voorbereidende of preparatoireksamen deur die kuratore van die Teologiese Skool afgeneem. Die
beswaar teen die reeling was dat deputate nie kan doen wat as regeerdaad alleen tuishoort by n kerklike vergadering nie.
Sedert 1964 is besluit dat die bepaling van art. 4 nagekom moes word •
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-17Die klassis moet die eksamen afneem.
Dit het egter geb1yk dat die aantal kerke wat in baie k1assiese byeen
is te gering is en dat daar weens •n te kort aan kragte, die eksamen
nie in alle geva11e tot sy reg kan kom nieo
Die Sinode 1970 het daarop '!1 beskryw:.ngsp1.m:t aanvaar waarin gevra is
dat (1) die preparatoireksamen deur die Part. Sinode afgeneem sou
word waar~t die kandidaat oorspronklik afkomstig is, en (2) dat die
preparatoir en perelli]toir met mekaar verbind sal word. (Art~ 62 P•
122). Die bes1uit is geneem op gronq daarvan dat in die partiku1iere Sinoaes meer kerke verteenwoordig is.
Die beginsel dat •n kerk1i~-ce vergadering moet eksamineer is gehandhaaf 1 maar die toepassii.1.g is vel'ander sonder om die artike1 te verander (vg19 ~pport komm. p 127 acta 1970).
Kandidaat moet aan die vergadering voor1e '!1 bewys dat hy die Kandidaatseksamen aan die Teologiese Skoo1 met sukses afge1e het en '!1
attestaat van sy kerkraad.

'!1

1. 3. 2 .. 2 Wqarin worcL_g_eUJf.!S.illlkl:Q..§.er?
Die vereistes het in die opsig ook deur die jare gevarieer. Die
beginse1 was egter al tyd dat wa·~ '.lie preparatoireksamen betref, toegespits moes word op die kerinis wat nodig is vir die diens van
Woorde

die

Die Sinode van 1970 bet dit gest€1 op : Dogmatiek, Kerkreg,

Hora.iletiek 9 Ka"Gegetiek, Pastoraa..l 1 Li turgiek 9 Hermeneutiek en Etiek.,
Dia kandidaat moet ook •n preek lewer tervzy1 hy die vergadering moet
bevredig jnsake die :cedes waarom hy die amp begeer.
1.3.2,3 Kandidate wat opge1ei is de·u.r kerke (Teologiese Skole) met
wie ons in Korresponclensie staan word ook ooreenkomstig art. 4 geeksamineer, indien huile opleid:ir..g aan die vereiste stan:iaard vo1doen.
1.3$2.4 Proponente wat deur sodanige kerke reeds preparatoir geeks2.--:Jineer is moet hu.l1e eers aan •n co11oqium doctum onderwerp voordat hulle beroepbaar is~
1 .. 3.2.5 Yfaarom die P§£1! Sinode].(of K1assis)
Die kerkraad sou ook die eksame~ kan afneem. Maar omdat die bedienaar van die Woord ook in ander kerke diens lewer, het al die kerke
wat in verband met mekaar leaf, kragtens die eenheid in belydenis 1

-18belang by sy beroeping.
1.4 Nadat die Partikuliere Sinode nou vasgestel het dat die kandidaat wel bekwaam is vir die diens van die Woord, word aan die kerke
kennis gegee dat hy beroepbaar is~ Dan kan die k?ndidaat pruponeer
- onder toesig van kerkrad8 wat hom nooinaiat hy die Formulier vir
proponent voor die Part. Sino de onde::."'teken het, voorgaan in die
diens van die Woord met die oog op ~ beroep.
2.

Die

be~oeping

en _toelating

2el ~~e verkiesing
Die finale stadium van die uitwendige roeping begin met die verkie.sing na voorafgaande gebede.
Opmerklik dat in die vlugtelir_g-kerke te

I~onden ~

die verlciesing

Op die dag moes in die diens va~
die Woord •n ui tleg gege e word van wat die a:.IJ1p behels o In die Ordi-

n vas- en bededag afgekondig is.
nar.cH~n

va11. Micron (1554) is •n nou...1murige voorskrif van wat alles

aangaande die prediJ:cantsamp voorgehou moes word, te vind.
voorskrifte

Hierdie

aangaBnde die predikantsamp (ook die i.v.m. die ander

twee ampte) vorm nog die kerni1ihoud vruL ons huldige bevestigingsformuliere. In die vlugtelingkerke is die hoe roeping en die ems
daarvan voor die yerkiesi:e:._~ aan die gemeente ~.i.J!:l.2.§.S,~Jrj""E?.§., voorgehou terwyl dit by ons aan sowel die geroepe dienaar as die geQeente
eers tydens die bevestiging voorgehou word.
Die gebed is nodig omdat die wat kies - een aanv·r;Js om die dim"ls van
die Woord in die kerk te behartig - optree in die Naam van die Hereg
Handelinge 1:21-26 9 6 ~ 2-6; ve:-'3.1 Handelinge 13:2.
Die verkiesing geskied volgens die reeling wat daarvoor plaaslik
in gebruik is, (Daar kan bv., gestem word tussen •n 2 9 3 of 4-tal •
Die getal wat deur di8 kerkraad aan die gemeente voorgele word kan
weer gekies wees ui t ·n grosJ.ys wat saamgestel is nadat die gcmeentelede geleentheid gekry het om die aandag op persone te vestig).
2 .1.1

-

V'lie kies?

_.,

~

Die bepaling dat die vGrkiesing deur 11 <.lie kerkraad en die diakens"
geskied, lewer probleme as dit saam gelees word met

art~

22 :
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-19n:rn.. e 01J.d-.3rlinge word deur die e;.:"!;ne('mt:P. on<'!c:;r lgi_n:i.ng van die kerkraad
verkies 1 ~.

Va:n·-

·o"~,r

die ve rskil?

H. Bouwman I 1928, p. 378, wys op die oorspronklike

apostoli~se

gebruik dat die gemeente gekies het wat nog in die eerste eeue gehandhaaf i~. Die Sinode van Laodicea (4e eeu) bes1ui. t egte1· dat di t nie
meer aan die
(die groot hoop of menigte) o~rge1aat kan word
om n biskop te kies
1ike,

f~li1ie

s1uip

het~

nie~

vanwe~

die onree1matighede wat deur pbrsoon-

of po1itieke of ander inv1oede by verkiesings inge-

Ook Jansen 1917 vestig die aandag daarop dat die geeste1ike 1ewe van
die ger.1eentes nie a1 t;srd op so
hande gE·laat ke:m W:J:rd :n:La"

bevrycling

~a.'l

'I1

:peil vvas dat die varkiesing in hulle

T;_/clcns clie r:dormasie en ~..reral met die

clle Hed8:rle..1:1d.e waa.r d.ie massas met die 1·eformasie mee-

gegaan hct, moes hul1e onJ.nmd.e oc1 k in ag goneern w:;r.J. .,
di~

k:!.eorcg finae,1 aan d.ie

kerkrc~ad

en clia..lccns as

Vand.nar dat

~Kier-;kcllege

gegee

ise Die kiesreg v:m die gemeente is dan verder in ag geneem verRl
deur die approbasie ..
Cal vyn wil waak teen die tiJ:'an..'1·i.e van d.ie ops.ie.ners sowe1 as die 1osban.-··:.gheid van clie gemeente.. I':ie gemeente (of 1i.::;wer : die wat bekwaam gevind is in ::lie geneente) kies onder leiding van die kerkraad~
Di t wil se •n twr;grlei teL<.e1 d.ien om die gemeente te bedwir..gr (1) die
kiesreg word nie aan alle be1ydenda man~;1id.mate g0gee nie, maar net
aan die bo 23 jaar (vg1., oGa .. Bo·:A.wmr;:~n)~ (2) die kerkraad moet toesien
d2.t a!.leen ooreenkom:::~tig Gods Woorcl gekies word ui t ·n grosl;rs wat aan
die veraistes vir ampsdra8rs vr1l('..o,:;n ( vg1, Insti tusie IV 3) o
In die praktyk is di t die weg vvat gevolg word by ons.
- belydende -:nru1S.l8ds - 1-:..ies ondor die le:i.d.i:c1g
Prinsip:iee1 is di t ook

d~.e

md.wc;_~e

w-:.g ;

"'.~gl ..

D~e

gemeente

~~:;,:-:, ~i.2 kerl::::rac;.d~

I-1GJ3 C:1Ttike1 3J 9

Ha:ndelinge 1:21 Vov; 6:;2 vg1 .. J~::De du Toit~ Je·J .. v.d .. vYalt 1976;e .. a.,
Die forme1e bbr')ep ·- die opstel:} ondl'?rtaks::.li.ng Gn versendine;- van die
beroepsbrief geskied dan wel deur die kerkraad.,
meente wat beroep..

Maar dit is die ge-

Daarom moet C.ie gGdagte dat die keuse van die

gemeente eers deur die kerkraad goedg8kelJ.J:' moet word - die kerkraad
dus finaliter beroep - afgewys word (vgl~ ook J~Jo v~d .. Walt 1976
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Eweeens dat die gemeente absoluut ongebonde kan kies. Dit is weer
independentiatieso
Art. 4, soos dit tans geformuleer is in soverre dit die verkiesL~g
aangaan is nie duidelik genoeg nie en moet dus weer aandag kiy.
Die skriftuurlike beginsel kom nie tot sy reg daarin nie.

2.1.2 Wie bet I(iesreg?
By on3 het alle mondige, d.w.s. alle belydende mru1slidmate die reg
om deel te neem aan die verkiesingo Bouwman I 1928, meen egter
saam met andere C!.at di t te breed gestel is. Jongmense van -:!.6 jaar
en selfs jonger kan reeds belydenis van bulle geloof doen, maar
bulle is nag nie bevoeg om aan die verkiesing deel te neem nie. Daarom is dit nodig om~ leeftydsgrens - bv. 23 jaar, te stel. Die
v::-aag is egter of hierdie red.enasie die toets van die Skrif kan deurstaan. Om die geloof te bely is i~~ers, gradueel gesien, ~ veel gewigtiger saak as om te sterno
Vroue is uitgesluit by •n verkiesing
van ampsdraers omdat dit deel is van die kerkregering vglo hieroor
Bouwman I 1928 p .. 388,· en Rutgers Kerkelyke Adviezen • Dit raak die
bele posisie van die vrou in die kerk ooreenkomstig die Skrif en veral
1 Kor. 11:2-16 en 1 Koro 14:34-40o Drs~ L.G. Z.wanenburg 1971 (teer,
Ambt en Leven) wys die standpunt dat die vrou deel bet aan die Kerkregering as onskri.ftuurlik af.
Die fei t dat die vrou tot die amp
toegelaat is in die Herv. Kerk in Nederland laat die vraag ontstaan
of dit nie vanweg die geestelike armoede in die kerk is nie (pp. 55
e.v:).
2 .. 1.,3 Die verkiesing geskied op •n vergadering van die gemeente onder
leiding van die kerkraad., Di t is nie •n open bare ·kerkraadsvergadering
nie, maar wel ~ vergadering van die gemeente met ·n eie doel, naamlik
die verkiesing van ~ bedienaar van die Woord (en/of ouderlinge en
diakens) ..
Die bedienear van die Woord, kragtens sy profetiese amp, moet ook
die vergadering lei. Vandaar dat, waar daar net een bedienaar van
die Woord is in ~ gemeente, die leiding by die konsulent berus.
Die klassis bied dan bulp by ontstentenis aan •n bedienaar van die
Woord. Die advies is nodig g die kerk wat beroep is verplig om
daarmee rekening te bou. Die kerkraad moet toesien dat die verkiesing ordelik verloop.
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Art. 4 bepaal dat na die beroeping •n tweede eksamen moet plaasvind. Histories was dit di.e belangrikste eksamen omdat die praeparatojr nie in hande van die kerke was nie.
Die drt~ is so behou deur die Sinode Potchefstrcom, 1970 maar wor~
net anders toegepas.
1. In gevalle waar die beroep spoedig op die prep~ratoireksamen
vo·lg, word die peremtoireksa.men gelyktydig daarmee afgeneem.
2. Wanneer •n proponent langer as nege maande 7ir n beroep wag moet
die Part. Sinode oordeel of die pereoptoir wel weer ooreenkc~stig
art. 4 afgeneem moet word.

(Kyk Acta 1970 9 pe 128).

In die per3~ptoireksamcn gaan dit veral oor die leer Gn lewe van
die een .wat beroep is, vgl. o,.a. I Tim. ]~10; I Tim., 5:22 (vc1.
vir inhoud van die eksamen Acta 1964 en 1967).

Vanwee dJ.e belang wat die

kerke~

wat die verbond, kragtens die een
belydenis met mekaar beleef het by die beroep word dit afgent:!em
deur die Partikuliere Slnode (~970) of deur m.e JQassis met advies
van die deputate van die Part. Sino1e (art. 4).
2. 3

&~Ul.~~~.i§.

AJ.hoewel die beroep deur d.j_e ge;neente ui tg8bring is, word daar na
die ~--.~roep tog nog geleentheit'i. segee om besv;are G.aarteen in te bring.
Vroeer was di t die fei telike deel van die gemeen te aaYJ. d:!. e v~:rkle
sJng.. Tans is dit ·r1 nadere kontrole rleu.r die geTDeentec Da2.r ko:n.
onreolmatighede - tenspytc V2...."1. die toesig deur die kerkre.ad - met die
beroep plaasgevind het of daar kon iets oor die leer of lewe of
selfs die ampsgawesy aan die lig kom na die beroep, wat dit noodsaaklik maak om dit te heroorweeg,.

Daar word egter net n beperkte tyd

nl. 3 Sondae of 14 ciae bepaal~ Indien iemand iets het wat •n heroorweging noodsaak moet hy dit alleen voor die kerkraad en nie voor
die gemeente le nie.
hoort ..
2 o4

Dit is n tugaksie wat by die kerkraad tuis-

;!Lie bevesti&iP.£

Dit is die openlike diensaanvaarding deur die beroepene sowel as die
openlike aanvaardigg en ontvangs van die beroepene as dienskneg van
die Here deur die gemeente. Daarom is die bevestiging voor die gemeente en die Klassikale deputateo Die Klassis moet toesien dat
alles ordelik verloop en dat die ooreenkoms tussen die predikant
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-22en d~e kerk in orde is. Dit geskied op ~ vergadering van die deputate saam met die kerkraad, voor die bevestiging.
Rutgers wil dat die approbasie op

~

vol1e

Klassisve~gadering

moet

· geskied. Dit is miskien onprakties» veral by ons. Wat nodie is,
is dat daar meer ems met die goedkeuring van die stukke deur die
kerk met deputate gemaak wordo Die gewoonte dat die kerkraad ~ uur
o.f halfuur voor die bevestiging byeenkom is af te keur. Op •n behoorlike vergaQering 7 1iefs ~ dag te voro, moet al die stukke (veral
beroepsbrief met byvoegse1) behoorlik nagegaan word. Dit kan ook
baie misverstande tussen die predikant en die kefkraad voorxom.
Die forme1e bevestiging kan desnoods nage1aat word, soos dit in die
gevaarvo11e tye (gedurende die 16e eeu in Nederland we1 gebeur he~.
Die besondere vvyse waarop d.i:i. D. Postma in 1859 beroep is het ook
•n gewone forme1e bevestiging ui tges1ui to
2.5 Die handop1egg~
Ie11and wat te vore nog nie in die diens was nie, word met oplegging
van hande deur die dienaar wat voorgaan (en ook ander wat teentt'O<"'rdig ~. s) bevestig ~ Di t is ~ seremonie wat dui op die openlike, afsondering tot die diens van die Woord en die ~uring van die gawes wat
deur die Hei1ige Gees ver1een is en word vir die diens. Calvyn wou
die seremonie 1iefs na1aat omda~ daar nog so mak1ik die Roomse byge1oof aangaande die ampsoordrag aan kan k1eef.
Vroeer bet die ouderlinge ook deel gehad aan die handoplegging.
S .. G., Huh maak die ste11ing (IV) dat die handop1egging deur ~ dienaar van die Woord moet geskied namens die presbiterium (kerKraad).
(Presbyter in vo1le Rechten 1972).
Die bevestigde bedienaar van die Woord moet ook die formulier vir
bedienaars van die Woord tydens die bevestigingsp1egtigheid, voor
die gemeente teken.

ARTIKEL

5

Artikel 4 handel oor "Die wettige beroep:ping en toelating van iemand
wu.t nie tevore in die diens van die Woord gestaan het nie en wat deur
die Klass is ••••• geeksamineer is.'!
1.

Die bcrocp na •n f:l1lc1er kerk

1\.r.-tikcl vio.r· ·het rced::.J die beginsel neergele dat iemcmd wat in •n plaas=
Like kc r-k as bedienau.r van die Woord staal?-, ook assod3llig deur ander
Vandaur dat die Klassis ekswnineer en dat die
kcrko orkGU. word.
Klas~3iB by die verkiesing en bevestiging betrek word.
Iioewel •n bedienaar van die Woord J.n die plaaslike kerk, kan so •n ge=
roepe en bevestigde dienaar ook op versoek in ander kerke, wat in
kerkverband met mekaar saam lewe in die diens van die Woord optree
( vgl • Art • 1 5 ) •
Art. 5 trek die praktiese implikasie van hierdie beginsel verder deur
in die retHing van die beroep van •n bedienaar van die Woord ui t een
kGrk na •n ander.
deur

~::;y

Hoewel di t die ui tgangspunt is dat ·n predikant

beroeping lewenslank aan die kerk wat hom beroep het verbonrle

i;_; tcrwyl hy under kerke tot hulp kan wees, erken urt. 5 en 10 tog
ook die moontlikheid dat ·n bedienaar van die Woord "van een kerk na
·n ander binne die kerkverband beroep (kan) word."
Die moontlikheid kom in die Skrif duidelik na vore veraJ_ in die

ha.YJ.del~

die Apostel Paulus, onder die lei ding van die Heilige Gees.
Alhoewel die Apostel in die sendingsituasie enersyds nie in dieselfde
'N'JSe v2.r1

posisie verkeer as •n hedendaagse predikant nie, was sy posisie tog
weer andersyds dieselfde na die instituering van die kerke (as vrug
die sendingwerk) waaraan hy dan as 'bedienaar van die Woord"
verbonde was.
Hy bly bv. vir ·n jaar en ses maande verbonde aan die
Ko rin thiese kerk onder die direkte aanwysing va.YJ. die Here.
(Ha.YJ.d.
Villl

18:9 en 10).

Daarna moet hy ook onder die voorsieninge bestel van

die Here vertrek uit die kerk (vgl. Hand. 12 e.v.).
Dit·geoeur in
verskillende kerke.
Hieruit kaYJ. ons aflei dat as dit die Here vardie Kerk behaag laat Hy ·n besondere dienaar va...YJ. die Woord vir ·n tyd.=
lank in •n plaaslike kerk werk om dan die sorg van •n ander kerk aan
hom op te dra (vgl. Handelinge 20:17-24).
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2.

Die eenheid in leer, diens en tug is die grondslag vir die
beroeping van een kerk na ·n ander

Di t spreek vanself dat so •n beroeping alleen moontlik is kragtens die
eenheid tussen die plaaslike kerke;
•n e'enheid wat metterdaad in ·n
kerklike. organisasie beleef word.
Vandaar dat die artikel praat van die algemene ordinansies vir die
beroepbaarheid •••• "
Die·kerke aanvaar dieselfde voorwaardes vir
beroepbaarheid vgl. art. 4 en stel ook gesamentlik vas of en hoe
iemand "wat bui te die Geref. Kerk in S .A. gedien het" in •n Geref.
Kerk beroepbaar is.
Die kerke is een in leer, diens en tug en daarom hoef •n predikant
wat in die Geref. Kerk A dien en deur die Geref. Kerk B beroep word,
nie weer geek~urnineer te word nie.
Dit het reedu gebeur toe hy die
cerste keer in diens gestel is.
Dieselfde geld ook vir predikante uit kerke wat in engere korrespon=
densie met die Geref. Kerk in S .A. leef.
In so •n gevaJ. word hoog=
stens •n samespreking met die beroepene gehou om seker te maak dat
daar geen misverstande t.o.v. die eenheid in leer en diens en tug
is nie.
Predikante uit kerke met wie daar geen korrespondensie is nie, moet
r:;crs ooreenkoms tig art. 4 beroepbaar gestel word.
Vgl. ook art.'].

J.

Diu ocnc van clie roeping

Orndat dit in die beroeping om die eer van God en die heil van die kerk
gaan, moet hier nougeset gewaak word teen ligvaardigheid.
(vgl. F.L.
Bos: 1950, De Or de der Kerk, p.JJ).
Wa.r.ill e e r ·n predikant V8..:.'1. die een
kerk na ·n ander beroep word moet di t tot eer van God en die heil vac"'l
beide kerke wees.
Daarorn mag geen predikant daarop uit wees om
terwille vm1 hornself ''beroepe te jag nie ~" Die Sinode va.:."'l Zwalle
wuarsku dat iernand wat in ·n vakante kerk preek nie die ind.r1.1k rnoet
skep dat hy graag van standplaas sal verander nie.
·n Sing na "groter
eer" in ·n "oelangriker gemeente", of na •n groter traktement, mag
nooi t die dryfveer wees tot die "s0ek" en aanname van •n beroep na elders
nie.

3/ ...
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Wettige redes om na ·n ander kerk te gaan sou wees dat ·n jong man na
•n paar jaar in ·n kleinkerk genoegsame ondervindir..g opgedoen het om
·n groter kerk onder moeiliker omsta~dighede te kan dien.
Andersom
:..;ou •n ouer predikant in •n groter kerk vanwee afnemende kragte nie
meer met soveel vrug kan dien nie, maar •n kleiner kerk wel.
(Vgl.
J. Jansen in voorbeelde van wettige redes waarom •n predikant van
een kerk na die ander beroep kan word).
As reel is dit ook nie in belang van •n kerk as sy bedienaar van die
Woord spoedig •n verandering maak nie.
Di t is dan ook reeds vroeg
in die Geref. Kerke teengegaan.
In S.·A. het die Sinode van 1879 •n
spoedige verandering reeds ontmoedig deur te bepaal dat die koste
wat •n kerk aan die oorkoms van ·n predikant gehad het, deur die roepende
kerk vergoed moes word indien die predikant binne n jaar beroep is.
(Art. 133).
In 1945 spreek die Sinode uit dat "dit nie wenslik is
dat ·n leraar wat nog geen twee jaar in sy gemeente werksaam is nie,
beroep sal word, aangesien die kort bediening in stryd is met die
belange van die gemeente (art. 89a).
Di t gebeur ook dat dieselfde predikant vir ·n tweede keer, tydens die=
selfde va~ature, beroep word.
•n Kerkraad kan so on=
In die verband kan maklik misbruike insluip.
behoorlike druk op ·n predikant ui toefen om ·n beroep op te volg.
Di t
kan ook gebeur dat ·n predikant ·n tweede beroep uitlok deur in sy
brief van beda'Ylking te sinspeel op '·n vir hom meer gunstige geleent=
heid'of gunstiger voorwaardes soos o.a. 'n hoer traktement.

Om dergelike misbruike te voorkom het die Sinode van Hertogenbosch
reeds in 1875 bepaal: "Geen gemeente mag in dezelfde vacature meer
dan eenmaal denzelfden persoon beroepen, tenzij de Classis waaronder
de vacante gemeente ressorteert, de gronden heeft beoordeeld, waarop
de herhaalde beroeping zou berusten~"
Vgl. ook Dordrecht, 1893.
(Di t sal goed wees as daar so ·n beslui t by ons kan kom}.
Daar moet op allerlei maniere probeer word om die heilige karakter
van ·n beroep te beskerm, di t moet al tyd in gedagte gehou word dat di t ·
God die Here is wat deur Sy Gees die kerke lei in die beroepingswerk
en di t is ook Hy wat in sy voorsienigheid di t so beskik dat ·n predi=
kant die diens in die een kerk verlaat vir die in ·n ander.
Daarom
moet daar altyd nadruk gele word op die bepaling L~ die begin van die
artikel dat die verkiesing geskied "na voorafgaande gebede ••• ".

- 4 verkiesing en goedkeuring deur die gemeente geskied ook
in hiurdie goval op clie manier wat reeds in art. 4 neergele is.

~.

lJj

1
).

J>iu koll brolcrin,r.: c1our die kerkraud suum met die kla:...;siku.le donn to.

(J

Oorspronklik was hier sprake van die goedkeuring of approbasie deur
die Klassis.
Dit is seker nog wat bedoel word in die "ten derde".
Daar is seker kontrole oor amptelike stukke nodig voordat die Klassis
tot die goedkeuring van •n beroep kan kom.
Soos die artikel egter
nou lees het daar seker •n verskraling ingesluip.
Dit lees nou dat
die kerkraad saam met die klassikale deputate "die goeie kerklike
cetuienio ten opsigte vaq leer, lewe en ampsbediening en van losmakine
moot kontroleer.
Die bedoeling van die oorspronklike artikel, soos
blyk uit die woorde "goedkeuring" en/of"a.pprobasie", het egter veel
(1ieper gegaan.
Die Klassis
waardes a an
toe is meer
voorgeskryf
is.

moes ook oordeel of die beroepingswerk en ook al die voor=
die eise van die Skrif, belydenis en K.O. voldoen.
Daar=
no dig as die stu...."lrke voorgeskryf in art. 5
hoewel dit 7'iat
is, sekeri~ normale omstandighede die allerbelangrikste

-

Om die approbasie van die klassis te verkry moet die beroepe predikaDt
voorle:
1.
die heroepsbrief met die byvoegsel en die verklaring dat hy
die beroep aanvaar;
2.
die akte van ontslag waarby ingesluit is "die goeie kerklike
getuienis ten opsigte van leer, lewe en ampsoediening en van
losmaking" van die kerk 1Naar hy laaste gedien het.
In die praktyk kom die kerkraad en die klassik8.le de:~mtate kort voor
die bevestiging byeen om die stukke te kontroleer.
Di t :Nord haastig
afgeha."lrlel asof di t 'n blote formali tei t is.
Te e2:1 :-1i erdie pra...ldyk
is daar ernstige besware.
Dit het al gebetrr dat by die nagaan van die stukke, dit uit die byvoeg
sel by die beroeps-orief geblyk het dat die beroepe predikant van al
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- 5 die wesenlike dele van die predikantswerk vrygestel is en dat aan hom
·n heel ander werk deur die kerkraad opgedra is.
Die deputate va.Yl
die Klassis kan die beroep nie goed.keur nie en derhalwe kan die
bevestiging wat ·n uur later moes plaasvind nie deurgaan nie tensy
die opdragte aan die predikant nie verander word nie.
In die
geval kon dit wel gebeur en kon die bevestiging deurgaan.
Die vraag is egter: wat sou gebeur het as die kerkraad nie die ad=
vies van die deputate aanvaar het nie?
Die vergadering moet dus op •n tyd gehou word wat genoegsame geleentheid
bied om voor die bevestiging desnoods ·n klassis te kan byeenroep in=
geval die kerkraad en deputate nie kan ooreenkom nie.
In dieselfde verband duik daar nog •n probleem op.
Soos die artikel
nou lui is dit deputate van die klassis wat kontroleer (en approbeer)
Veronderstel nou dat die klassis later nie die optrede van sy depu=
tate goedkeur nie, sou die bevestiging dan ongeldig wees?
Die oor=
spronklike artikel het bepaal dat die Klassis die beroep moet goe~~eur.
Die Sinode van Middelburg 1904, het met die oog op landsomstandighede
en die fei t dat •n bevestiging te lank vertraag kan word as die valle
klassis (destyds die Algemene vergadering) vir die approbasie moet
byeenkom, bepaal dat by die losmaking en bevestiging "sal daar depu=
tate wees namens die klassis...
Hierdie kommissie moet kennis gee
van die afloop va.Yl die vergadering aan die kerkraad van die korresuo~=
derende gemeente van die klassis."
Dit blyk asof die mag van beslissing deur die klassis aan die deputate
gedelegeer is.
Vandaar dat hulle n kommissie genoem is.
Hierdie
reeling wat volgens sommige in stryd is met die Geref. Kerkreg, is
net so opgeneem in die redaksie van art. 5 in 1964. Die bedoeling
was egter nog nooi t om mag aan persone te delegeer nie maar or:1 sa."k::e
te vergemaklik.
Die deputate moet aan die Klassis rapporteer.
Tog
is die probleem dat wa.nneer die werk va.."l die deputate beoordeel word
het die klassis met die voldonge feit dat die beroep reeds geapprobeer
is en dat die bevestiging reeds plaasgevind het, te doen.
(Die
praktyk is in navolging van die Geref. Kerk in Nederland se beslissing
van 1905).
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- 6 Hutgers verklaar in sy Adviese dat so •n gebruik die beginsel van die
·n Klassis ii:3Jl nie sy mag op
kollegictisme en hierargie inloods.
(Dit geld ook onder artikels
;}o ·n wyue a;:.m persone delegeer nie.
:.3 o o u 4, 11 , 1 2 ens • )
Daar moet dus tenminste eers gewag word dat die deputate hulle rapport
a8!1 die klassis lewer en die klassis tot •n beslissing kon kom voordat
tot die bevestiging oorgegaan word tensy die vergadering van die
kerkraad met deputate van· naburige kerke as •n Klassis Contracta be=
skou word.
t~:.

Reiskos te ·

Die roepende kerk is verantwoordelik vir die reiskoste van die depu=
tat·::; in hierdie verband volgens beslui t Middel burg 1904.
Di t hou
V8IL3elfsprekend in dat die roepende kerk ook verantwoordelik is vir
die koste van ·n klassis wat ne.t vir die approbasie va-11. die beroep
:noet byeenkom, wanneer die roepende kerkraad en die deputate van die
klassis nie kan ooreenkom nie.

7.

Die bevestiglng.

vglo art 4 p. 21 e.v.

In~:Joverre

dit gaan oor die bevestiging van iemand wat reeds in die
diens is, se die Roomse Kerk dat dit or..nodig is.
Wie ee!1_maal tct
die amp gevvy is, kan dit nie verloor nie.
Die Gereformee rdes
het daarteenoor nog altyd geleer dat die amp aan die plaaslike kerk
verbind is.
Warweer die band met die plaaslike kerk verbreak word
deur vertrek hou die amp ook op.
Die beroepe dienaar word opnuut
in die diens gestel deur die kerk waarheen hy vertrek.
Vandaar
so •n vertrek ook onderhewig is aan die beroeping, approbasie van
bevestiging.

8.

Die Konsulent

5owel art. 4 as 5 ken aan die konsulent as deputaat va-11. die klassis
in 'n vakante kerk ·n belangrike plek toe.
Waar daar net een diena.ar
van die Woord is en hy vertrek het word dit aan die konsulent deur
die klassis opgedra om die vakante kerk in die beroepingswerk by te
staan.
Sy taak is omskrywe deur die Sinode van 1952 (art. 134 en
218).
Dit kom daarop neer dat hy die vergaderinge van die kerkraad,

7/ ...

- 7 waarop oor die beroeping gehandel word soos die stel van die voor=
waardes, en die stel van •n groslys of dubbelgetal waaruit die ge=
meente een moet kies, sal lei.
kiesing te lei;

Verder is dit sy taak om die ver= ·

toe te sien dat die beroepsbrief met byvoegsel

opgestel en geteken word;

in alles i.v.m. die ontvangs en bevestigir.

die kerkraad by te staan.
Hierdie take kan ook deur ·n ander bedienaar van die Woord verrig
word op versoek van die kerkraad, maar dan moet dit in oorleg en
met toestemming van die konsulent wees.

Indien •n ander predikant

in oorleg met die konsulent die leiding neem is dit oorbodig dat die
konsu.lent ook nog teenwoordig moet wees.
Wat die ander dienswerk in die kerk tydens die vakature betref het
uit al gewoontereg geword dat die klassis deur die konsulent ook in
die opsig hulp aan die vakante kerk verleen.

Hy lewer dan die hult

diens na oorleg tussen die kerkraad van die vakante kerk en sy kerk.
Die hulpdiens bestaan

hoofsaa~lik

uit Woord en Sakramentsbediening

en die lei ding van die kerkrgadsvergaderings.

Tydens •n langdurige

vakature kan dit selfs nodig wees dat die konsulent versoek word
om sekere pastorale pligte op hom te neem.

9.

Antwoord op •n beroen

Die K.O. bevat geen voorskrif oor die tyd wat moet verloop voor
antwoord op ·n beroep gegee moet word nie.

':J.

Die roepende kerkraad

moet dit reel en die reeling meedeel in die byvoegsel by die beroeps=
brief.
Di t het ook al gewoontereg geword dat •n predikant binne
drie en ·n proponent binne ses weke moet antwoord.
10.

Beroeping, losm~~ing en bevestiging van Professore a~~ die
Teologiese Skoal.

(Kyk artikel 18).

3/ ...
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6

In artikel 6 gaan di t p.og om die beroeping van •n bedienaar van die
Woord, maar nou onder besondere omstandighede.
In hierdie sondige wereld is daar omstandighede wat dit vir die kerk
in sy bestaan besonder moeilik maak.
Dit is dan byna asof dit
onmoontlik is om die kerk in te rig of te regeer. ooreen_~omstig die
bevel van Christus.
Eerder as om die gelowiges aan hulle lot oor te laat in sulke om=
standighede, het die Heilige Gees die kerk gelei om in die K.O& so
voorsiening te maak dat die bediening van die Woord ook onder die
aller moeilikste omsta~dighede amutelik kan voortgaan.
Art. 6 en
ook 7 moet teen die agtergrond gelees word.
Histories het artikel 6 sy oorsprong in die voortsetting van die
Roomse gebruik ( 1Nat weer ui t •n verkeerde kerk en ampsbegrip ont=
staan het) deur Prins Willem van Oranje na die bevryding in 1572, om
hofpredikers aan te stel.
Hy is hierin deur die adel en ryk land=
here nagevolg.
Aan die Skriftuurlike eise vir die instelling van
die diens van die Woord is glad nie voldoen nie.
Die Prins en
die here het na eie goeddenke predikante aangestel en aan hulle
willekeurige opdragte gegee.
Die kerke het daarteen in verset gekom maar tog is die omsta~aighede
wat die behoorlike instituering van •n kerk bemoeilik het in aanmer=
king geneem.
Die Sinode van Dordrecht 1578 het nie die benoeming
van hofpredikers belet nie, maar bepaal dat daar ouderlinge en
diakens uit die hofpersoneel verkies moes word en dat daar so enig=
sinds ·n kerk wat •n predikant kan beroep, wat deur die patroon aan=
gestel kan word geformeer sou word.
Toe daar behalwe die hofpre=
dikers ook nog geestelike versorgers vir hospitale en ander inrigti~gs
benoem is, het di t geblyk dat die oplossing van ·1578 nie deug nie.
Die :Middelburg 1581 het toe bepaal dat bedienaars van die Woord wat
onder beskermhere of in gestigte diens aanvaar, moet deur die kerk
waaronder die hof of inrigting sorteer, beroep word L~ oorleg met die
beskermheer of bestuur.
Die beskermheer of bestuur stel dan instr~=
sies op vir so •n bedienaar van die Woord, maa:r: di t mag nooi t in stryd
wees met die K.o. nie en die predikant bly altyd onderworpe aan die
K.O
A
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Met die
Hier is inderwaarheid so ver gegaan as wat maa~ moontlik is.
omston<iighede word rekening gehou en duar word selfs aan persone en
owcrh8dc bui tc die ker·kr-aad om seGgenukap cegee in cuke wat net die kerk
;uLng:J.an, met die voorbehoud dat die wellenlike v:m die amp en die kerk
rugering nie aangetas word nie.
Dit spreek vanself dat die artikel net gevalle op die oog het waar daar
op geen ander manier behoorlik voorsien kan word in die diens van
die Woord nie.
Vandag word die artikel toegepas in die benoeming van leerkapelane.
En juis omdat di t •n ui tsondering is wat afgedwing word deur omstandig=
hcuc in die sondige wereld, moet daar enersyds met nougesetheid toe=
gcoicn word dat die Gereformeerde jongmanne.in militere diens wat moei=
lik by plaaslike kerke versorg word deur die amptelike b~diening van
die Woord en andersyds dat die amptelike karakter van die diens ge=
hancl.h.aaf bly.
Di t kan ook gebeur dat onder art. 6 •n predikant vir die amptelike diens
in die Gereformeerde kinderinrigtings of oue Tehuise benoem word.
Dan word hy beroep deur die plaaslike kerk, met opdrag om die ampteJ_ike
diens van die Woord en wat daarmee saamhang, in die inrigting waar te
neem ooreenkomstig die bepalinge van die bestuur wat hom ook aanstel.
Voorwaarde bly egter dat die predikant besig sal wees met wat in die
K.O. aan hom opgedra is, in onderworpenheid aan die Kerkorde, dit
is ook aan die kerkraad.
Dit spreek natuurlik vanself dat die diensaanvaarding onder beskerm=
here of die besture van inrigtings altyd die versorging van Gerefor=
meerde lidmate op die oog het.

liliTIKEL

7

Art. 7 kan die antwoord genoem word op·die vraag wat vanself sydelin.gs
~a vore gekom het toe in art. 4 begin is met die bepalings oor die
wettige beroeping en toelating tot die diens van die Woord.
Die vraag is:

Hoe ver strek die roeping en toelating?

Gee di t aaYJ.
10/ •••

-
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die geroepene ·n persoonlike reg tot die amp wat hy na eie goeddUILl{e
kan uitoefen.
Die Roomse se ja:

die PriesterWIJding laat die gevvyde persoonlik

oor die amp beskik;
aan. sy persoon.

die mag om die heilige dinge te bedien kleef dan

Roomse Priesters het gedurende die middeleeue dan

ook oral r~ndgetrek en hulle dienste aangebied.
In art. 4 en 5 word reeds implisiet geantwoord dat die roeping
en toelating alleen geld vir die plaaslike kerk wat roep en toelaat,
maar omdat die klassis daarin meewerk kan so ·n bedienaar van die
Woord ook op versoek (dus deur •n tydelike roeping, op grond van die
meewerking aan sy beroeping en toelating in die kerk wat hy dien)
hulpdiens in •n ander kerk (in die kerkverband) lewer.
Die geroepe bedienaar van die Woord het, behoudens die uitsondering,
net •n opdrag om ui t te voer in die kerk wat hom geroep het.

Eers

die roeping deur ·n ander kerk en die losmaking van die kerk wat hy
gedien het, gee ampsbevoegdheid in die ander kerk.

Maar dan ook

met verlies van. die ampsbevoegdheid in die kerk wat voorheen gedien
is.

( Natuurlik ui tgesonderd die hulpdiens hier bo genoem, -vvaarin

die beginsel van geen arnpsbevoegdheid in •n bepaalde kerk sander •n ·.vetti,
roeping deur die kerk tog nog gehandhaaf word.)
In :1rt. 6 word die beginsel deurgetrek onder besondere omstandighede.
Gelowiges l.n ·n inrigting of in ·n sa11elewing ( vgl. Hof van Wille:n I)
wat nie as afsonderlike kerk geinstitueer kan word nie en deel is
van. •n plaaslike kerk maar nie saam met die medegelowiges die Woord=
bediening kan geniet nie, kan nie anders as deur iemand bedien word
wat "toegelaat is volgens die voorgaande artikels;
soos die ander a&"l die kerkorde onderworpe"..

en hy is ook net

In die omstandighede

moet die plaaslike ker.k, in wie se resort die groep li::lmate ve.l, ie:::a.::ld.

beroep om hulle te bedien.
In :lrtikel 7 word nou af:slui te2:1d eksplisiet ui tgespreek dat die :urp
V:.L.'1.

rlie bediena.s:.r van die Woord al tyd aan die plaaslike kerk verbor_:le

i~.

Die ou Dordtse redaksie laat die beginsel, deur die .negatiewe

formulering baie sterker ui tkom as die huidige.

"I'hemai"J.d sal tot

die diens van die Woord beroep word nie, sander dat hy in •n bepaalde
11 I
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M.a.w. niemand kan predikant wE·.;:; as hy di t
plek gestel word nie."
nie van die bepaalde plaaslike kerk is nie.
Die oomblik as •n predi=
kant die band met die bepaalde kerk wat hy dien breek, sender om •n
~1der beroep

(art. 5) op te volg is hy nie meer predikant nie.

Daarom mag ·n professor of onderwyser of koerantredakteur of enige
ander persoon wat voorheen predikant was, maar wat nie m.eer onder=
worpe is aan die roeping in n bepaalde kerk en op die bepaalde plek
gevestig is nie, nie meer preek of enige amptelike werk verrig nie.
•n Predikant kan nie na goeddunke rondswerf nie.

Met die roeping

gaan die binding aan die bepaalde kerk wat roep, gepaard.
meet die geroepene hom oak op die bepaalde plek vestig.

Daarom
Die herder

heart by die kudde, hy meet tussen bulle woon.
Daar is net een uitsondering:

"tensy hy gestuur word om elders kerke

te ve rgade r."
Dat die uitsonderlike geval kan voorkom waar die predikant

de~r

•n

bepaalde kerk beroep is maar hom nie op die bepaalde plek ken vestig

nie~~eeds aan die begin van die N.T. kerkgeskiedenis duidelik toe
Paulus en Barnabas deur die .~tiocheense Kerk geroep en gestuur is
om kerke onder die heidene te vergader.
(Handelinge 13:1-4).
Tydens die Reformasie moes die gelowiges uit die valse (Roomse) kerk
onder ontroue herders uitgelei word.
Oak moes die verstrooide ge=
lowiges in die vervolging as kerke georganis eer en bedien word terv-rJl
hll.lle self nie bedienaars kan beroep of onderhou nie.
Toe daar
boonop predik&~te - o.a. die beroemde ds. Moded- begin rondpreek en
geweier het om bulle op •n bepaalde plek te ve~tig, het die kerke in
1581 bepaal dat predikante bulle op •n bepaalde plek mo et vestig of
anders deur ·n bepaalde kerk beroep en dan ui tgestuur word om kerke te
vergader.
Oak sendelinge word kragtens die artikel uitgest~ur om or-der die
heidene kerke te vergader.
Die wat so gestuur word, mo et egter steeds deur ·n bepaalde kerk bero ep
wees al is hulle nie op die bepaalde plek gevestig nie.
Niemand anders as die·plaaslike kerk kan beroep en stulrr nie.
Handelinge 13.

Vgl.

Soms is in die verlede in Nederland deur die Klassis

12/ .••
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of Sinodes predikante beroep en in diens gestel en uitgestuur as
sendelinge.
Dit stry egter met die beginsel in art. 4- 7.
n
Klassis of Sinode is nie ·n kerk wat kan beroep nie.
Wanneer een
kerk alleen nie in die vermo~ is om ·n sendeling uit te stuur nie
kan die kerke wat in die klassis of Sino de vergader is dit wel gesa=
Maar dan vorm hulle •n kombinasie van kerke wat beroep
mentlik do en.
Bouwman is van
en stuur en do en dit nie as klassis of Sino de nie.
gedagte dat •n klassis of Sinode wel kan roep en stuur in die sin dat di
dan die gekombineerde kerke is wat roep en stuur.
Hy verwar egter
•n klassis (Sinode) so met •n kombinasie.
Vgl. die Sinode 19.39 i.s.
·n kombinasieberoepe, art. 43, bylae 8, by 4 K.O.)
So.rnevattend kan gese word dat •n artikel of die beginsel, waarvan reeds
in die voorgaande artikels uitgegaan is, eksplisiet neergele word dat
die roeping al tyd van •n bepaalde plaaslike kerk ui tgaan wat weer
bepalend is vir die arbeidskring sowel as woonplek van die geroepene.
James Bauerman, (Heruitgawe 1974) The Church of Christ p. 314 e.v. en
veral p. 318, kom egter tot •n heel temal ander kor.Lklusie op grond
van die e enheid van die plaaslike kerke in Christ,.J.s.
Di t gaa.'l. nie so=
seer om die plaaslike kerk as om die sigbare kerk oor die g~nse aarde
nic, mac.tr ook ·n eenheidsregering, waar prakties moontlik, noodsa~k.:lik.
Men:_; 'Nord nie soseer deur ~die doop lid van die plaaslike as die
katolieke kerk nie en wie as bedienaar van die 1Yoord toegelaat wo::c-d
vir ·n plaaslike kerk "becomes, in virtue of his ordination, a minister·
of the visible Church throughout the whole world, quali:ied and
entitled to Preach the Gospel, not merely within the bounds of the
single congregation over which he is so set as overseer, but also any
other congregation where Providence may order his lot."
Elke pastor
het ook •n verantwoordelikbeid teenoor lid."llate van alle ander kerke
(gemeentes) - teenoor die hele sigbare kerk.
Elke

predik~?J.t

"is qualified and autb.orized to use £lis gifts i:1 tl1at
v~ay wherever the edification of the nembers of the Church can be
promoted by it".
·n Predikant is dan weer predikant ve.Il die kerk
en dan die kerk - gesien as een grootheid oor die hele wereld - e.s
van die plaaslike kerk.
Dit is ook die heersende opvatting in die Ned. Geref. Kringe.
hoef dus nie juis van •n plaaslike kerk verband te wees nie.
1

Hy

Vandaar
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die moontlikheid van ·n predikant sander •n (plaaslike) kerk.
is predikant, maar nie verbonde aan enige kerk nie.

ARTIKEL

Hy

S

Artikel 8 gryp terug na artikel 4 om weereens te beklemtoon dat
om "tot die diens van die Woord toegelaat" te word, studie noodsaak=
lik is.
Langs die weg van studie word die bekwaamheid verkry om
die diens te verrig.
Die vermog om te studeer en die toenemende
bekwaamheid as gevolg van die studie is •n deel van die ui twendige
bevestiging van die inwendige roeping.
Die kerke het ten spyte van die eis tot studie tog van die begin af
erken dat die Heilige Gees nie gebind is aa~ die· weg va~ studie om
die wat Hy roep, bekwaam te maak nie.
Deels het die pra~tyk tydens
die reformasie daaraan herinner dat Hy wat roep vrJIDagtig is om te
bekwaam sander om die gewone weg van studie in ag te neem.
Hy ske~-~
ook buitengewone gawes; gawes wat instaat stel tot die veeleisende
diens, veral in •n tyd waarin daar nie geleentheid vir studie of ·n
inrigting waar gestudeer kan word, is nie.
Die kerke het dan van
die begin af die eis vir studie gestel maar ook in art. 8 die 'oui ten=
gewone weg vir ongestudeerdes tot die diens van die ~oord ocpgelaat.
(vgl. o.a. Harderwyk 1599, Uitrecht 1620, 1888, 1889, Rotterda~ 1887).
Voorwaarde was egter van die begin af en so is dit in art. 8 vasgele
- dat die buitengewone wyse waarop die Gees hom wat Hy wil roep
bekwaam gemaak het, duidelik gesien ka~ word.
Daar moet "sekerheid"
wees "van sy bui tengewone gawes."
Almal moet dus ka11. sien dat die
persoon die gawes besit.
Hy is opvallend in die gemeente.
Die gawes wat hom opvallend maak vrord dan ui tdru.klik in die artikel
genoem.
(Na "buitengewone gawes" behoort eintlik on dubbelpunt
geplaas te word).
1.

Godsaligheid: dit moet vir almal duidelik wees dat hy "die
vrees v&~ die Here ken" (vgl. II Kor. 5:11).
Hy is reeds
vergevorder in die verborge omEa~g met God sowel as in die
heili~making.
Uit sy gewone gedrag (sy wandel) blyk dit dat
14/ ..•
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llior be: ta:un skugterheid in die oordeel.
Geen wereldse maat:atawwe
kan voorgeskryf of aangele word om die godsaligheid vas te stel of
te meet nie.
Di t sou aanleiding kan gee tot ·n ui twendige vroom=
doenery.
Hier sal die werk van die Heilige Gees in die persoon
moet onderken word omdat dit as Sy werk vanself oortuig.
Vandaar
dat die K.O. laat volg
Ootmoedigheid en ingeto~nheid.
Omdat daar die vrees van die
2.
•n Houding van ek-is-wat-ek-is
Here is, is daar ook nederigheid.
deur die genade van die Here; •n houding wa t ge tuig da t die oue mens
gekruisig word.
Daar is ingetoenheid geen selfverheffing; self=
aanbieding in selfoorskatting nie.
Prof. van der Vyver praat van
"Hy moet gebalanseerd en selfbeheersd wees, dus die teenoorgestelde
van voor op die wa". • .
•n Persoon met bui tengewone gawes het
die kinderlike gesindheid waarvan Jesus spreek as Hy se "julle moet
soos die kindert j ies word" ( vgl. Ma tth. 18: 3) • · Die lief de V&'l.
Christus en geen eiewaan of sug na eie voordeel nie, dring so iemand
om hom vir die diens van die Woord a an te meld.
Daarby kom •n goeie verstande
Hy moet bekwaam wees om •n and.er
J.
te leer (2 Tim. 2:2).
Hy moet self die Heilige Skrif versta&'l. en
·n insig daarin he om di t aan ander te kan ui tle.
4.
Daarom is di t vanselfsprekend dat ·n onderskeidingsvermoe nood=
so.aklik is.
•n Helder oordeel en insig moet getuig van •n bui tenge=
wone geestelike volwassenheid.
Die persoon is daYJ. in besi t van
geestesvermo~ns "deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te
onderskei." (Hebr. 5: 14).
5.
Welsprekendheid.
Die Woord moet verkondig word.
Die aanleg
om wel goed te kan praat, gedagtes helder te formuleer en ordelik
uit te spreek sodat ander kan verstaan, moet opvallend· wees.
2.
So •n persoon moet hom dan aanmeld by sy kerkraad wat hom aa..YJ.be=
veel· by die klassis vir die eksamen.
Vanselfsprekend moet die
kerk in wie se midde die persoon opv:lllend is die nodige, duidelike
getuienis gee aangaande die besondere gawes.
D&YJ. moet die klassis,
blykens die besluit van die Sinode 1970 oor beroepbaarstelling sy
oordeel aan die Part. Sinode voorle wat verder sal ondersoek of
daar sprake is van buitengewone gawes.
Daarna eksamineer die
Part. Sinode hom.
Die eksamen moet die hele veld, behalwe die ou
tale dek wat gewoonlik in die praeporatoireksamen gedek word.
1 5/ ... ·
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Groot wysheid is nodig by die ondersoek om reg te laat geskied aan
die broeder met besondere gawes.
So maklik kan deur ~ spel va~
geleerdheid in die vrae die· ware kennis van die ondervraagde bedek
word in plaas van dit na vore te bring.

3.

Slaag hy die eksamen moet hy eers ~ proeftyd ondergaan waarin
hy ook sy gawes enigsinds kan oefen met die oog op die bediening.
Die Partikuliere Sinode dra dan aan •n klassis op, of aan die Klassis:
in die resort daarvan om"hom vir •n tyd lank private preekproewe"te
laat lewer.
Prakties me en di t dat hy onder sorg van ·n kerkraad gep.
word en dat ander kerke in die klassisse hom toelaat om ook voor hul.
op te tree.
Dit word genoem "private preekproewe" om daarmee aan
te dui dat sy optrede nie diens van die Woord is nie, maar net ·n
geleentheid om te oortuig van sy gawe en om dit te oefen.
Die optrede van ons derdejaar studente voor kerke word.ook deur die
artikel gedek, hoewel dit studerendes raak. (vgl. Acta 1964 p.69).
Meuleman en De Wolff: Korte verklaring van die Kerkenordeni~g,
verklaar verkeerdelik •n "oefentyd ••• waarin de Candidaat mag propo=
neren ••. en als hij daarna voldoende zal bevonden zijn, wordt ~ij
. beroepbaar gesteld."
Die artikel kan nie anders gelees word as
da t die optrede nog •n deel van die eksamen - praeporatoir - is nie.
Want eers na die proeftyd, wat volgens Bouwman I 1928, oor •n Ja::;.r
of selfs 2 jaar kan strek; handel die (Klassis) Part. Sinode met ?~0::1.
"soos die (Klassis) Part. Sinode stigtelik oordeel."
Met ar1d~r
woorde eers na die preekproewe, wat vir •n tyd lank duur, beslis die
Part. Sinode of hy beroenbaar gestel kan word.
Die eksamen verloo
dus bietjie anders as by gestudeendes.
By e.g. word alles meteen
afgehandel, na ondervraging in die onderskeie vakke word •n pro ef=
preek gelewer en dan val die beslissing.
Volgens art. 8 geskied
die onder,~aging eers daarna verdaag die Part. Sinode en die kar-dida
lewer oor ·n tydperk sy :9roefpreke en dan kom die Sinode weer byeen
vir die finale beslissing.
Eers dan as hy beroepbaar gestel vvord
is daar sprake van proponering: optrede tot bekendstelling van
veral preekgawes met die oog op •n beroep,
16/ ..•

- 16

ARTIICEL

9

In Artikel 9 gaan dit nog steeds oor die toelating tot die diens van
In hierdie sondige wereld is daar baie dinge om mee
die Woord.
rekening te hou.
Die satan wil steeds_ die sorg van die Here vir
sy kerk omskep in •n verwoestingsdaad - en hy besef ~at die bediening
van die Woord die hart van die kerk is.
Gaan dit met die bedienin~
van die Woord verkeerd, het hy die kerk in sy mag.
Veral in
Daar moet altyd gewaak word teen indringers in die diens.
tye van verwarring soos gedurende die begin jare van die reformasie
- en vandag vanwe~ die swak kerk en ampsbesef - sien satan sy kans
Daarteen word
om valse bedienaars van die Woord te laat insluip.
in Art. 9 gewaak.
Die ou redaksie het gelui "Nuwelinge, mispriesters, monnikke en
persone wat een of ander sekte verlaat het, sal nie tot die diens
toegelaat word nie, ••• " Di t gaan dus veral oor persone wat voorhee:
in die diens was, maar nie in die Gereformeerde Kerk nie.
Tydens
die reformasie het baie priesters en monnikke hulle diens net so
wou voortsit in die gereformeerde kerke.
Die geeste moes egter op
die proef gestel word of hulle uit God of uit die antikrus was
( vgl. 1 J oh. 4: 1 e. v.) "Moenie haastig iemand die hande ople
nie ••• " (Nim. 5:22).
Daar moes seker gemaak word of dit nie maar
net om den brode of ander vleeslike motiewe was dat so •n priester
of minnik met die reformasie meegegaan het nie.
In art. 9 word dus erken dat iemand wat in~ vervalde of dwalende
kerk n bedienaar van die Woord was tydens ~ reformasie van die kerk
wel die roeping kan he en kan voortsit in die ware kerk, maar dan
eers na •n behoorlike proeftyd.
In :riormale tye sal die weg ook oop
wees, ·hoewel die prosedure, waarvolgens so een wat tot beter insigte
gekom het en die valse of dwalende kerk verlaat sy diens kan voortsi
in die Gereformeerde kerk, effe anders is as tydens ·n "mas sale"
reformasie.
Vandag sal elkeen op meriete toegelaat 'Nord.
Met ·n
Roomse Priester en een of a~der pastoor sal anders gehandel word
as ·n Ned. Geref. of ·n Hervormde predikant.
Van ~ Priester en Pastoor, wat tot die Gereformeerde belydenis gekom·
het en aansoek doen om verder as dienaar van die Woord op te tree
sal na onweerlegbare blyke van opregtheid in bel;{denis en wandel

17I
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vereis word om •n volledige opleiding te ondergaa.l'l om dan langs die
vveg van artikel 4 toegelaat te word.
In die praktyk is va.11. ·n sekere l'TPd. Geref. predikant wat aansoek
tot die diens van die Woord in die Geref. Kerk gedoen het gedurende
die einde veertiger jare, verwag dat hy aanvullend moes studeer o.a.
in kerkreg en kerkregering tot bevrediging van die Teologiese Senaat.
Daarna is aan hom kandidaatstatus verleen na •n proeftyd in •n paar
kerke onder leiding van •n predikant en kerkraad.
Eers na die
proeftyd is hy ge~ksamineer en beroepbaar gestel.
Die !luidige redaksie van art. 9 lui: "Predikers wat uit ander kerke
of een of ander sekte aansluit, sal nie tot die kerkdiens toegelaat
II
word nie, behalwe met

.....

Die deputate vir die revisie van die K.O. wat op die Sinode 1964
rapporteer, motiveer hierdie verandering soos volg: "Die artikel,
gesien sy verband met voorgaande en volgende artikels, handel oor
bedienaars van die Woord.
Daarom die duideliker en meer gemoderni=
seerde formulering met "predikers".
Hierdie motivering is egter nie heeltemal juis nie.
Die formulering
i!l die ou artikel het wel "predikers" in die oog, maar nie net
"predikers" nie.
Die nu\·velinge, waarmee die ou red::>ksie begin slui t
aan by die
(neiph,J.tos) in 1 Tim. 3:6.
Bier sien di t op
iema.nd wat pas ui t die heidendom oorgekom het; "iemand pas ge~olant
in Gods tuin," dus een wat pas bekeer is en self nog baie moet leer.
So een is nog nie bevoegd om die kerk van die Here voor te gaan as
opsiener en Herder en leraar nie.
Vgl. C. Bou.;na op 1 Tim. 3:6 in
"Kommentaar op het Nieuw Testament" H.A. van Bottenburg 1942, pp. 135/6
De Kerkorde het dit dus wel in art. 9 oor mense wat'predikers'wil word
maar hulle hoef dit nie voorheen in elke geval te gewaes ~et ~ie.
Di t kan ook ·n :persoo!l wees wat eers •n heidell was of Rooms of enige
ander belydenis gehad het en gedoen het.
Indien so iemand ds_r:lalik
sou aansoek doen om bedienaar van die Woord te ·nord, moet ook groat
versigtigheid betrag word.
Artikel 9 kry deesdae meer en meer betekenis omdat die kerk en amps=
begrip so langsamerhand begin vervaag en daarmee verdwyn die versig=
tigheid. Nuwelinge wat deur hulle persoonlike ems aa11.var....."l\:lik on
18 / •••
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goeie indruk maak kan vandag maklik so •n plek kry in die kerk en
dan tot groat skade, as die versigtigheid nie betrag word nie.
Dit
kan gebeur - soas· wel in die teenoorgestelde rigting die laaste jare
gebeur het - dat •n afgesette predikant met groat emosie on Yoorgegewe
veronregting elders voorhou en homself aanbied as onskuldig wat nou
eers sien waar die ware kerk is; persoonlike griewe, •n bedekte
ontvlugting van die tug of ander wereldse motiewe kan egter ·n baie
vroom masker weggesteek word.
Waaksaamheid betaam die opsieners veral waar dit om die bediening
van die Woord gaan.
Kanselruil tussen kerke wat nie in verband met mekaar leef nie is
dus uitgesluit,

ARTIKEL

10

artikel 3 tot 9 gaan dit oar die wettige beroeping, toelating
en bevestiging Va:i.J. ·n bedienaar van die Woord.
v~~af

In artikel 10 - 14 is daar sprake van verskillende grade van losm~~ing
uit die diens in die bepaalde kerk waar die bedienaar geroep, toegelaai
en bevestig is.
Artikel 10 reel die losmaking van •n bedienaar van die Woord 'Nat die
kerk wat hy dien wil verlaat om op ·n ander plek (dit wil se ·n a.nder
kerk "(of gemeente) •n beroep op te volg."
Die artikel vercnderstel dan dat, na die voorbeeld in die N.T. toe
die apostel Paulus na •n tyd van diens in ·n plaaslike kerk weggeroep
is deur die Gees om elders te dien, dit Christus tog kon behaag oB
die bedienaar elders heen te laat beroep.
Hoev'lel die bedien&.ar
van. die Woord sander tydsbepaling beroep is en die roeping om die
bepaalde kerk te dien dus lewenslank kan wee~, ka:'1. hy die kerk L;Og ver=
laat om elders te dien op bevel van die Here van die Kerk.
Maar dan oak alleen op ~ bevel.
eie voordeel handel nie.

Hy mag nie na eie oordeel en vir

\
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In a-ct 10 word da.-r). gere~l hoe hy met eer van die kerk wat hy dien
losgemaak kan word om elders in •n kerk te gaan dien na •n wettige
boroep ooreenkomstig urt. ~
Indien ·n bedienaar van die Woord na elders .beroep word kan hy die
beroep nie opvolg"sonder bewilliging van die kerkraad met die diakens"
en die "toestemming van die Klassis" nie.
Christus het hom geroep en verbind dan die kerk wat hy dien deur die
stem van die gemeente onder leiding van die kerkraad.
Hy kan alleen
onthef en losgemaak word van die roeping ter plaatse deur hulle wat
Christus gebruik om in sy naam te roep.
Eintlik moes die artikel lees dat die gemeente onder leiding Va.-r).
Dit sou n prinsipi~el
die kerkraad tot die losma.king moet bewillig.
s-lliwerder formulering wees.
Die huidige redaksie uit die 16e en 17e eeu is egter nie sonder rede
Waar die kerkraad die leiding moet neem en verantwoordelik
behou nie.
is vir die ordelike verloop van sake ( d .w. s. moet sorg d.at alles in
die kerk ooree~-komstig die voorskrifte van Christus moet verloop) en
waar hulle deur die huisbesoek op hoogte is va.-r). die belange van die
gemeente en hulle verhoud.ing met die predikant, en waar die diakens
ook kragtens hulle amp so intiem met die gemeente saamleef dat dit
veronderstel kan word dat hulle ook bekend sal wees met die plek 'Nat
die predikcw."lt in die gemeente innee_!? daar is die redaksie behou wat
wil voor lcom. dat sondige neigings die oorhand kry as in ·n al te groat
vergadering van die gemeente so •n delikate saak bespreek moet word.
Dit verkort egter nog nie die reg van die gemeente om hulle gevoelens
in die saak aan die kerkraad met die diakens bekend te maak nie.
Volgen3 die voorskrifte in art. 10 begrepe moet ·n predika."lt wat ·n
beroep kry
1.
dit aan die kerkraad bekend maak,
1 .1 hulle advies vra oor wat hom te doen staan voordat .ty beslui t:
of
1 .2 nadat hy besluit het sy beslissing aan die kerkraad meedeel
en indien hy die beroep wil opvolg vra dat hy eervol los=
gemaak word.
1.3 Die kerkraad met die diakens oordeel dan of die belange
van die kerk nie te veel skade sal ly as die predika."lt
vertrek nie.
Die belang van die kerk waar hy dien en van
-----
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in soverre dit bekend is, moet oorweeg word.
Die kerkraad met die diakens (die sogenaamde bree kerkraad)
moet vir hulleself duidelikheid kry wat die wil van Christus
met die beroep is.
Dit is nie noodwendig dat Hy- soos so~
beweer word - wil he dat die predikant moet vertrek nie.
Di t kan •n beproewing wees vir n bedienaar wat onder moeilike
omstandighede arbei en dreig om slap te word.
Onder die
beroep kan hy weer tot die besef kom van wat sy taak is en
dat hy dit terplaatse moet volbring.
Die gevaar bestaan
selfs dat •n kerk ui t onbehoorlike motiewe •n predikant beroep,
Hulle het dalk •n gerug gehoor dat die broeder ·n lae trakte=
ment kry en beroep hom nou teen •n ho~r traktement om hom
weg te lok.
Of hy is ongelukkig en sal n beroep aanneem,
ens. ens.
Die vraag ontstaan of so ·n beroep wel van
Christus is - verder dat elke beroep biddend oorweeg moet
word in die lig van alle omstandighede.
Gemaksug, vreesagtigheid, kleL1J1Iloedigheid ens. kan •n predikru
ook soms laat sug om so gou moontlik ui t ·n "moeilike" gemeente kan pad gee.
"In so •n geval gryp hy die geleentheid medie eerste beroep aru~.
Die gevaar is so werklik dat die
Sinode 1945, (art 89a) besluit het dat dit nie wenslik is
"dat ·n leraar wat nog geen twee jaar in sy gemeente werksaam
is nie, beroep sal word, aangesien die koste bediening i_~
stryd is met die belange van die gemeente."
Ook het die
Sino de 1879 (art. 1133) L"l dies elf de gees beslui t da t as •n
predikant wel binne •n jaar weer ui t n gemeente vertrek "dan
zal de roepende gemeen te d.e onkosten teruggeven die door de
gemeente om hom te·verkrijgen, gemaakt waren."- die besluit
geld tans nog.
2.
Nadat die kerkraad met die diakens die losmaking bewillig het
moet die beslissing van die predikant en bewilliging van die kerkraad
ook aan die klassis voorgele word en ·toestemming vir die vertrek gevrc:
word.
Die klassis het belang by die saak omdat die kerke in die buurt opme=
kaar aangewys is.
Daarom moet die klassis toesien
21/ ••.
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dat die bewilliging om die beroep op te volg ordelik geskied
bet en dat die predikant nie bv. uit verkeerde motiewe deur die
kerkraad en diakens gedwing word om teen sy sin te vertrek nie.
2. 2 Waar daar reeds in die buurt baie vakatures is, daar nie •n al
te groot bedieningsnood deur. die vertrek van die breeder sal
ontstaan nie.
As die belange van die kerke in die buurt dit
verg kan die klassis sy toestemming weier.
Natuurlik mag dit
nie gebeur voordat noukeurig op al die redes gelet is wat die
predikant dwing om die beroep te aanvaar en die kerkraad daarin
laat bewillig bet nie.
Dit kan dan selfs wees dat as alles in aanmerking geneem word
die klassis wel toestemming tot die vertrek gee, tenspyte van
die bedieningsnood wat sal ontstaan.
2.3 Net soos in die geval van art. 5 het die sinode besluit om die
toestemming om •n beroep op te volg aan ·n klassis kontrakta, be=
staande uit 2 deputate uit 2 naburige kerkrade met die konsulent
op te dra.
Die reiskoste van die deputate moet deur die kerk
wat beroep het gedra word.
Wat die tyd van die vergadering vad die kerkraad saam met die
deputate betref geld dieselfde as wat in art. 5 in die verband
gese is.
2.1

3.

Indien ·n kerkraad die opvolging van •n beroep nie bewillig nie
of ·n klassis (kontrakta) toesternming tot vertrek weier en die predi=
k<Jllt tog meen dat hy moet gaan, is die weg van appel vir hom oop.
4.
Wanneer ·n predikant •n beroep k~y is di t •n saak van groot ems.
En as en die predikant en die kerkraad en die gemeente en die klassis
bulle voor die aangesig van die Here stel word gewoonlik tot •n een=
stemige beslissing gekom.
Waar sondige motiewe en begeertes by een
van die partye die botoon voer kom daar botsings wat gewoonlik tot
skade van die Naam van die Here, en van kerk en v~~ die predikant is.

5.
Die predikant mag eers aan die roepende kerk ken.r1is gee dat hy
die beroep opvolg nadat hy die bevvilliging van die kerkraad met die
diakens en die toestemming van die klassis verkry het.
Dit is on=
ordelik, soos reeds gebeur het, dat ·n predikant kennis gee dat hy
die beroep aanneem en dan weer ontheffing van sy gegewe woorde vra
omdat die klassis toestemming weier.
22/ •••
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6.
Tenslotte moet aan die predikant wat vertrek n amptelike akte
van losmaking meegegee word om ooreenkomstig artikel 5 aan die
kerkraad en die deputate van·die klassis met sy bevestiging voor te
1~.
Die akte moet n getuienis aangaande die predikant se leer en
lewe tydens sy dienstyd bevat en dat hy eervol losgemaak is •
Dit is die beste om die akte in triplikaat uit te reik: een aan die
predikant; een te stuur aan die korresponderende kerkraad van die
klassis en een vir die kerkraad self.
In die losmakingsakte moet
duidelik gestipuleer word dat die losmaking in werking tree sodra
die predikant in die ander kerk bevestig is.
Indien die tydsverloo:
tussen die afskeid en die bevestiging langer as •n week is - as die
predikant bv. eers met verlof gaan - moet daar ooreengekom word dat
die kerkraad die predikant vir die hele periode voor die bevestiging
nog vir sy rekening hou.

ARTIKEL 11
Die verantwoordelikheid van ·n beroepe bedienaar van die Woord teenoo:
die kerk wat hom beroep bet, word L~ Artikel 10 beklemtoon.
Hy rnu.g die kerk nie in die steek laat nie.
In art. 11 word weer die verantwoordelikheid van die kerk teenoor di•
bedienaar van die Woord benad~~.
Hulle mag hom nie in die steek laat nie.
deel "met behoorlike onderhoud" versorg.

Die kerk moet hom inteen=

Wat is nou behoorlike versorging?
Daaroor is al veel gese:
miski~m in sommige gevalle te veel.
Waar •n bedienaar van die Woord
die kerkraad gedurig op die verpligting om hom behoorlik te versorg
~Js, ontaard die verhouding tussen hom en die kerk baie gou in die
van ·n huurling teenoor sy werkgewer en bulle loer op mekStar om te si1
watter voordeel die een op die a~der kan haal.
1•

Oor die algemeen word bedienaars van die Woord so versorg dat bulle
·n eerbare bestaai'J. kan voer.
Vir sommige is die "oudag 11 soms •n
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probleem omdat die onderhoud tydens die jare -ran bediening nie s6
lJaS dat ook kon weggesit word met die oog op die kwade dag nie.
Dan vind hy hom en sy gesin meteens dakloos by aftrede en die gewone
emeritusversorging maak nie vir 'n waning voorsiening nie.
Kerkrade sal aan die saak van 'n waning vir die bedienaar van die
Woord by emeritering ernstig aandag moet gee.
Om ook swakker kerke instaat te stel om hulle bedienaars van die Woord
behoorlik te versorg, is al aan die hand gegee dat n "sentrale kas"
gestig word, waaruit alle kerke dan put om hulle bedienaars van die
Woord volgens 'n vasgestelde skaal te versorg.
Die Sinode Potchefstroom 1949 het die plan tereg van die hand ge~qs.
Hoewel so 'n skema dalk geregverdig kan word deur die redenasie dat
die kerke so aan mekaar hulp betoon in die saak van die versorging,
blyk dit tog by nadere oordeiL~ing dat die beginsel van die selfstan=
digheid en ver~~twoordelikheid van die plaaslike kerk hier so in die
gedrang kom dat die praktyk eindelik die beginsel kan verdring.
Die voorstel neig al te veel na en word in die praktyk meestal die
kollegialistiese denkbeeld dat die predikante in diens"van die Kerk"
is en net toegewys is aan onderafdelings van die kerk (gemeentes).
Die kerk (prakties dan = die sinode) is dan ver&~twoordelik vir die
onderhoud van die predikant.
Die skriftuurlike kerkbegrip slui t so 'n re~ling ui t.
Die plaaslike
kerk is 'n komplete openbaring van die liggaan V&">). Christus - die
universele kerk - en volkome selfstandig en ver&~twoordelik vir sy
eie organisasie.
Natuurlik sluit dit nie uit dat die kerke mekaar
daarin kan en ook moet bystaan nie.
Die een moet op die a.nder ag
gee.
In die geval V&""l die versorging van die bedienaar van die Woord moet
die kerke ook op mekaar ag gee dat hulle behoorlik versorg word en
kan word.
Wat behoorlik is moet elke kerk in verantwoordel ik.heid voor God vir hor
self vasstel.
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Kl:t!J~j:i_:j

i'naur·

oor~rJ.onl.

ku.n. vvc·l

o:f' dit bo}Loorlik

1r.1

:Ln.

'rt

bcp:J.,~lJc1c)

[~Gvc1:L.

di t .V..an nie voora r· cmige bus is of sg. lsid :aad vir die kc rke

rJGcr_Le nie.

Di t so1,1 or' •lie htro.rli:rlg-werkgewer-verhouding bevorder

6f die kollegia listiese kerkbegrip voed of selfs ·n

hi~rargiese tendens

laat ontstaan in die sin dat die kerke wat finansieel sterk is (of
andersom) en in die meerderheid is in die klassis, die ander in die
saak kan oorheers.
Wat vir.kerk A behoorlik is, kan vir kerk B oordadig en vir kerk C
te karig wees.

Daar is soveel

fa~tore

wat in ag geneem moet word,

bv. cl ie lr.3vvensduurte in die be sond~re omgewing waar die kerk gelee

t. o. v. die maa tskaplike lewe aan die bedienaar
v~m die Woord gestel word;
die lewenspeil van die lidmate, die
verpligtinge wat hy bet t.o.v. sy huisgesin, studieskuld ens. ens.
lS;

die vcreistes

'N::.t t

Hi erclie dinge verskil van plek tot plek en van predika11. t tot predikan t
Elke kerkraad moet egter, al is die ander vereistes ook hoe minimaal 7

•n dak oor die
kop, ook in die oudag, voedsel, kleding, mediese versorging en voor=
sorg dat \Na't absoluut nodig is vir die bestaan, soos:

siening 1rir die opvoedir:.g van sy kinders, voorsien word. ·

·n Bedienaar van die Woord moet sonder sorge oor die daaglikse behoef=
t•.J!..: kau leef om so :::.1 sy aandag en kragte aar1. die diens van die liere
:_;n :w.n die gem.eentG te kc:m lewer.
(2 Tim. 2:4)
·n Ked:: ::10et du:J r:;ers vas:.::tel of hulle ·n bedienaar behoorlik kan. ver=

sorg, voordat tot ·n beroep oorgegaan word.
As die kerk te

swa~

is moet eers seker gemaak word of ,hulp van die

genabuurde kerke gekry kan word en watter hulp op staat

gemaa~

kan

word.
Ge•;;oo~li~(
Ge~·::J.c:.r
~a;::;ie

1 .1

l:s..."l die hulp twee vorme a.a..rmeem.

1•

·n Paar kerke stae...11.

o:r en 'TOrm T1 komtinasie met die oog op beroen en
'i/Ord de:..lr die gesarnentlike kerke gelewer.

2. suste:?.:=

In die geva.l va..YJ. kornbinasie beroepe verV'IIJS ek na die Sinodale
advies 1939, Acta art. 43 (Bylaag by art. 4 K.O.).
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- 25 Wanneer twee of meer kerke met mekaar kombineer om •n bedienaar van die
Woord te bekom en te versorg, moet altyd ingedagte gehou word dat
di t, hoewel •n behoorlike ooreenkoms geslui t word, geen blote sake
transaksie is nie.
Dit is kerke wat smag na die bediening van
die Woord en wat te swak is om dit self te bekostig en nou dra hulle
mekaar se laste sodat hulle dit kan bekostig.
Selfs al kan kerk A
dit bekostig.maar kerk B kan nie, kan en moet kerk A met B ~ kombinasie
aangaan as dit enigsinds moontlik is uit die drang van die liefde vir
B. ·So word dan aa.n kerk B barmhartigheid bewys, sander dat kerk B
In die oor=
se selfstandigheid en verantwoordelikheid opgehef word.
eenkoms wat gemaak word word die verpligtinge na vermo~ en die regte
na behoeftes, so billik moontlik aan elke kerk in die kombinasie toe=
gewys.
Die Gees van Christus verhoed dat' presies ui tgewerk word dat
die predikant kry van A soveel, daarom moet presies volgens die by=
draes sy dienste verdeel word.
Natuurlik meen dit nie dat kerk A
met 500 lede wat met kerk B 100 lede, gekombineer is, net op presies
dieselfde regte as kerk B kan aanspraak maak nie.
Kerk A se behoef=
tes is anders en meer en neem meer tyd in beslag as kerk B s'n; daarme
moet in die verdeling van werk rekening gehou word.
Daar moet onthou word: die kerke is nie saJcevennote wat oor die
dienste van ·n werknemer beding nie; hulle is kerke wat in die ge=
sindheid van Christus deur onderlinge hulpbetoon, hulle kan verbly
in die diens van die Woord, gelewer word deur die gesa~t van Christus
wat hulle gesamentlik bevoorreg is om te kan onderhou.
Verder moet teen hierargie gewaak word.
Die sterker kerk mag die
swakkere nooit in 1SO ~ kombinasie oorheers nie.
Die gekombineerde
kerkraadsvergaderinge moet altyd so gelei word dat elke sweem va~
oorheersing deur oorstemming afgeweer word.
Beslissings op so •n
gekombineerde vergadering moet altyd met instemming van al· die be=
trokke kerke geneem word.
Daar moet dus kerkgewys en nie uersoonlik
gestem word nie.
Die bedienaar van die Woord moet steeds waak in so •n geval dat hy nie
die belange van een kerk bo die van die ander stel nie.
Daar T.ag
deur sy optrede nie eers die geringste idee ontstaa~ dat hy die een
kerk teen •n ander in die kombinasie wil afspeel nie.
Di t kan bv.
gebeur dat die predikant aan die swakkere kerk B te kenne gee dat
kerk A graag sy traktement sou wou verhoog, maar nou is dit kerk B
wat in die weg staan omdat hulle nie wil (kan) bypas nie!
26/ ..•
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Sustentasie

wo:r'd om ·n predikant hchoorlik tc kan
ondcrhou rnoet dit worklik nooduaaklik weos.
·n Kerk mag bv. nie ·n
duur kerkgeoou oprie.; on al die inkomstes daarvoor benut en dGn vir
die bedienaar v:m die Woord se onderhoud sustentasie aanvra nie.
In so •n geval moes daar maar eers gewag gewees het met die bouery
en gesorg word dat die diens van die Woord sy voortgang het.
Die
kerk wat om sustentasie aa~soek doen moet voorts sorg dat bulle aan=
soek in ooreenstemm.ing is met die bepalings van die betrokke meerdere
vergadering.
Hoewel vanselfsprekend, is dit tog nodig dat benadruk
word dat daar by sulke aansoeke met groat openheid, stintheid en
waarheid gehandel word.
W:tnnr;er· :;w;tc)ntasir~ ~1:1.n{•:r)v-r-:1.

2.

Wie versorg?

Vgl. vir die verwoestendE
Natuurlik die Kerk en nie die owerheid nie.
gevolge in die kerk as die owerheid die beurs dra die geskiedenis van
die kerk in S.A. 1652-1862.
Na die reformasie het die kerk in die
saak vgn die onderhoud van die bedienaar van die Woord die spoor bysteJ
geraak to9 die owerheid op die "kerkgoedere" beslag gele en die
daaruit, op versoek varL die kerke, die bedienaars van die Woord ver=sorg het.
Spoedig, onder invloed van die erastianisme, ·het di t •n
beginsel geword dat die owerheid vir die onderhoud verantwoordelik
is.
In S.A. bet dit voorts in die O.V.S.-Republiek sowel as O.R.K.
'gebeur dat kerke staatsteun ontvang het.
Dit was egter skenkings
van die owerheid aan onder andere die Gereformeerde Kerke, Petrusburg,
Boshof, Fauresmith, Reddersburg en Bloemfontein wat onder moeilike
finansiele toestande aanvaar is, met die uitdruklike voorbehoud dat
die owerheid nie daarrnee •n seggenskap in die kerkregering verwerf nie.
As beginsel in die verband kan da~ oak tereg gehandhaaf word dat
Christus die enigste Hoof van sy kerk is en dat elke ske2:1king, bydrae
of voordeel wat die kerk mag toeval maar aan die beginsel geweld
aandoen, nie aanvaar mag word nie (vgl. Verder Bouwman hieroor).
Die kerk is deur Christus belas met die versorging van die bedienaar
van die Woord • .-Vgl. Gal. 6:6: "Maar laat hom wat in die Woord onderrie
ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee."
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- 27 Die ouderlinge moet toesien

dat die kerk die verpligting na korn en

daar·orn i~; dii~ kn rkr:w.d ook C:he kcma:.tJ. w:..:.u.nlcu r· diG gelowi~zr-;s die
hediena.rtr V<:tn dlR Wooed ver:..-Joq~.
kock vor:t>;enwoor·dig,

...

II

Vc-J.n<lu.iJ.r:

"Dio

kr~rkr·wtd

Din berJ.lenaar van. die Woor(l mu.c horn ni.e

rncL die :..;akr; van die Lewcmsonderhoud bemoei nie;

daarvoor rnoet die

kerkraad :..;org deur •n behoorlike onderhoud te bied.
sy loon waardig.

Die arbeider is

"So het die Here ook vir die wat die Evangelie

verkondig, bepaal dat hulle van die Evangelie moet lewe."

9:14.

Vgl. VeTder 2 Tim. 2:4, 5 en 6;

Matth. 10:10;

waL diu

1 Kor. 9:7-14;

l Kor.

Filippense 4:10 e.v.;

1 Tim. 5:17 en 18;

2 Thess. 3:7

9 en Gal. 6: 6 •
?.1

Byverdien3te

Dir:; bedienaar va..n die Woord is •n gesant van Christus wat versorg
~;odat hy

word
di t

alle aandag en kragte aan sy diens kan

vv:r.

Daarom is

:;onrle as •n oredikant wat behoorl ik versorg word, hom tog nog

be:Jit ho'1 rnet ::tllerlei geldmaakskemas.
€~;r~weldige

Gewoonlik ly •n gemeente •n

geestelike skade as die predikant daarop ui t

Di t ooet u as toekomstige Dredikante nou s.l weet:

as u

is om geld te

wi

l

ryk word

of in weelde wi l leef kies nou en nie •n dag later nie, ·n a..l'lder be=
roep!

As u •n geroepe dienskneg va..n Christus is ka..11. en mag u nie

ook ·:; vol tydse boer, sakeman, spekulant of vvat ook al wees nie.
U moe t u "Ver hou vc:ro. die dinge.
Wie onver,·:eo.oegd is met sy versorging deur Christus en vir homself'
beter wil sorg, loop ·n groat smart tegemoet.

2.2

Die versorging is ·n saak wat met groat vvysheid en "teerhei·:l

rieur beide die wat versorg en hy wat versorg word, h::mteer moet word.
·:: 'Nyse en kundige w-yksouderling vvat die vertrotte van -:lie pre r...tl~Brl0"
wegdra en '!1 predik311t wat weet om verge::1oegd te ?vees, is tot groat
-

se~n

•

,

I

inTI gemeente.

Die bedienaar

var.~.

dte Woord moet al tyd on thou:

Christus versorg my

deur sy kerk en ek moet Hom dankbaar wees.
Die kerk moet onthou:

Christus beveel ons om sy dienskneg te versorg
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en wee ons as ons ontrou is.
Indien ~ kerkraad faal om hulle plig nate kom moeb die bedienaar
van die Woord se gedrag in die gemeente so wees dat hy selfs in
die nalatigheid teenoor sy persoon, vrymoediglik met die Woord van
die Here kon vermaan oar die versuim (Vgl. vir die gesindheid waarin
. en wyse waarop so •n vermaning moet geskied bv. Filippense 4: 10-19;
1 Ko r • 9 : 1 -2 7 ) •
2.3

Die wyse van insameling

Die wyse waarop die kerkraad die middele tot versorging moet bekom
lewer nogal probleme.
Die een uiterste is om die nodige te vind
deur wat Van Dellen en Monsma noem;"Moneymaking schemes ••• " "Ope
kollektelyste" wat deur stad en land gedra word; basaars, raaikom=
petisies en die soort metodes is, indien dit nie sonde is nie, dan
tog die kerk van die Here onwaardig.
Elke lidmaat is verplig om
Vgl.
na vermoe by te drain verantwoordelikheid teenoor die Here.
veral Haggai 1: 1-11 en Maleagi 1:1-14; Handelinge 5:1-11.
Bydraes moet vrywillig maar nie eiewillig wees nie.
Die kerkraad moet reel hoe die bydraes afgedra moet word.
Die beginse
is dat elkeen moet bydra en hulle bydrae by die kerkraad afdra.
Di t is verder •n saak van die kerkraad om di t op die mees verantwoorde
manier te laat geskied.
Die gedagte dat di t verkeerd sou ;vees dat
die diakens die bydraes moet insamel en dat die beginsel juis vereis
dat die bydraes by die erediens afgedra moet word, is ·n groat misver=
stand.
•n :praktiese metode word so tot •n beginsel verhef.
Die beswaar dat dit oak nie die eintlike werk van die diakens is nie
ga~~ oak nie op nie.
Wie se eintl ike werk is ·di t dan anders?
Dit k~~ tog nie die ouderlinge s'n wees nie.
Hulle regeer iiT~ers en
is oak nie kollektante nie!
Deur die eeue heen het die kerk, onder
leiding van die Heilige Gees, dit egter goed gevind om die taak on1
die bydraes in te samel, benewens hulle"eintlike" werk, oak oar di~
diakens op te dra.
En va."YJ.dag se"prinsipiele"besware rus op denk=
kontruksies en geen Skrifgronde nie.

29/ ...

- 29 -

Di t bly nag maar die beste me to de van ins arne ling en oak •n metode
waarde,J.-r die dia1::en se "eintlike" werk bevorder word.

].

or· hll.lle nit hulle dien::.:; ontGlaan ••• "

"

Dienaars van die

lJierdie tweede deel van art 11 klink vreemd.

Woorcl is immers lewenslank aan die kerk verbind en dit is vanself=
::.:;prekend dat die kerk hulle lewenslank versorg.
Die Heilige Gees het die kerke delir die eeue egter so gelei, dat
daar by die opstel

va~

die artikel terdee rekening gehou is met die

fei t dat die kerk nag in •n sondige wereld is en self nag sonde het.
( Vg 1. 1 J oh • 1 ) •
Het soos artikel 10 wil verhoed dat die predik&"lt sommer wegloop,
net so wil artikel 11 verhoed dat •n kerkraad sommer sy verantwoorde=
likheid om die predikant te onderhou, afskud.
Di t mag egter wees dat ·n kerk onvoorsiens so veragter op finansiele
gebied dat hulle nie meer by magte is, selfs met aansienlike
om ·n pre1ikant te onderhou nie.

Dan mag die kerkraad nie sommer

skoue.cs optrek en aan die predikant se:
versadig en warm niel

hul~,

gaan heen in vrede en word

Daar moet met advies en goedkeuring van die

klassis en deputate van die Part. Sinode gehandel word.
Di t ks.IJ. oak wees dat die lidmate weier om by te dra tot die onder=
ho:,ld van the predikant omdat die verhouding tussen hulle en hom nie
reg is nie.
Dit

k~~

oak wees dat die predikant se roepingstroue arbeid, veral in

die prediking, so indrt:tis teen die sin van •n kerk, wat al ver gevorde:!:'
.f·;.et Op

\"12?;

na wsreldgely~vormigheid, dat daar

SO

•::;.

gesparll.
. . e verl:O'~l=

dinz ontsta.SJ.n dat di t onmoontlik geword :tet om 1-:--let die bediening
vocrt te gaan.
Di t :;.c3.:n ·Jok wees dat

'll

predikant de"..lr sy optrede eerder die gemeente

afbreek as opbou, sander om hom aan •n presies - vas penbare

open=

bare sonde skuldig te maak of selfs sander dat daar sprake is van

een of ander

aa~~Jsbare

sonde wat die diens beklad.

JO/ • ..

- 30 In dergelike gevalle - daar kan meer wees as bogenoemde voorbeelde
moet die kerkraad saam met die klassis en die deputate van die
Partikuliere Sinode, eers vasstel wat die oorsaak is van die onvrug=
bare diens van die predika.nt.

Is di t •n aanwysbare o:penbare sonde, me

art. 79 in werking kom.
Indien daar karaktergebreke is, wat tog oak sonde is, wat egter nie
optrede onder art. 79 regverdig nie, moet so •n predikant ernstig
vermaan word.

As dit nie help nie, moet geoordeel word of die

broeder wel die nodige ampsgawes het om te kan voortgaan met die
bediening - indien nie moet hy·losgemaak word van die kerk en ernstig
aangeL'aB.i word om oar te gaan tot •n ander staat van die lewe.

In

elke geval sal aan die kerke op •n kiese manier kennis gegee moet word
waarom hy losgemaak word en dat daar twyfel is oor sy
stigting te kan dien.

vermo~

om met

Kry hy ·dan bin.YJ.e
.
•n redelike tyd, wat nader bepaal moet word, geen
beroep nie, moet di t as •n voldonge fei t aanvaar word dat hy tot ·n
&~der

staat van die lewe oorgaan.

I:: dit egter van die begin af duidelik dat daar geen

of min blaam

on die predikant geplaas kan word vir die gespa.rme verhoudinge en
loop di t ui t op •n breuk tussen predikant en kerk, moet aan so

•n

pl'eclikant taie ruirn tyd gegun word om •n ander beroep te vind.
is immers ui t die diens van die kerk
Tl

va....~wee

sy getrouheid!

Hy
In so

geval moet die losgemaakte predika_YJ. t _sterk aan beveel word by ander

kerke, deur die klassis en deputate van die Part. Sinode.
Wanneer ·n predika....Ylt kragtens art. 11 van •n kerk losgemaak word is
die losmaking vanselfsprekend nie absoluut aan die begin nie.

Hy

bly nag verbonde aan die kerk en die kerk moet :1og toesig hou oor
t:J.•
,
sy leer en lewe en hom onderhou totdat hy ·n beroep kry.
ul. lS 1'ly
on thef va.."l die aJctie'lve dienswerk in die kerk, word hy egter eers
ooreenkomstig art. 5 losgemaak Va.rJ. die kerk waaraan hy verbonde was,
ns.Ci.at hy in '!'l ander kerk bevestig is.
Va....?J.selfsprekend sal die verbreking va....'l. die band tussen ·n bedienaar
van die Woord en die kerk wat hom beroep het, ooreenkomstig art. 11,

·n seldsaa.m....'I-J.eid bly.

Art. 11 mag nooi t gebruik word omdat die kerk

31 I
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- 31 Ook nie om bloot ontslae te raak
opsien teen •n tugproses nie.
van ·n predikant wat in alles onberispelik is, ma3.r tog nie oor so
·n aangename persoonlikheid of bogemiddelde ampsgawes beskik nie.
Daar moet gewaak word dat die artikel nie misbruik word om maklik
van die predikant ontslae te raak om een of ander onbenullige rede
nie.

ARTIKEL

12

"Die bedoeling in art 12 is om te bepaal hoe •n bedienaar onder ui t=
sonderlike omsta11.dighede sy amp eervol mag neerle ••• "
(Acta Pot=
chefstroom 1964, p.100, pt. 2).
In die vorige artikels is telkemale veronderstel dat
van die Woord lewenslank in die diens betrek is.

~

bedienaar

Die vraag is nou of die veronderstelling op •n beginsel rus en of di t
maar net die vr~g vm1 die praktyk is.
Gee die Skrif enige aandui=
dings dat die diens lewenslank is, of is dit maar so om praktiese
redes soos: die hele voorbereiding deur opleiding daaraan verbonde?
In artikel 12 word ui tgegaan van die beginsel dat •n bedienaar van
die Woord lewenslank aan die kerkdiens verbonde is.
Daar word
gese dat hy nie mag oorgaan tot •n ander staat van die lewe nie,
behalwe _om gewigtige redes •••
Rus hierdie beginsel op die Skrif?
Wanneer Jesus die Christus met sy openbare prediking begin kom Hy
twee vissers teen "En Hy se vir hulle: Kom agter My aa.:."l, en Ek sal
julle vissers van mense maa"k:."
Matth. 4:19.
Hier het ons die eerste acnduiding dat Jesus Hom in sy Messiaanse
arbeid ook van mense sou bedien.
Vir hierdie diens eis Hy al ~nulle
tyd en al hulle kragte, en so verstaan Petrus en Andreas, en bietjie
later Johannes en Jakobus, dit ooke
"En hulle het dadelik die
nette laat staan en Hom gevolg."
Hulle laat va.ar hulle gewone
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- 32 beroep, wat moes dien tot bulle lewensonderhoud, en gee bulle self
vol kome in die diens v.gn Christus, terwyl bulle hul geheel aan sy
sorg toevertrou.
Vgl. Matt. 4:21 en 22 met Markus 1:20 waar byge=
vocg wo cd " en hulle het hul vadc;r 0ebedeUs met e;ehuurde mense in
die ulcnj_ t laat sta8.Yl en J.Iom gevolg.
Vgl. verder: lVIatth. 9:9.
W3I1neer Jesus die skare in bewo~nheid aanskou "omdat bulle moeg en
uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie" se Hy "Bid dan die
Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. 11
Dit
gaan dus nie om •n tydelike onderbreking van •n aardse beroep nie, maar
om ·n lewenslange opdrag om die oes in te samel.
Die valle oes sal
lVIatth.
eers as die laaste basuingeskal gehoor word, ingesamel wees.
24: 14.
Die lewenstaak eis al sy tyd en kragte op sodat hy ook moet lewe deur
die vervulling daarvan.
Dit word baie duidelik in lVIatth. 10:7-42.
Veral verse 9 en 10 " ••• want die arbeider is sy voedsel werd."
Ook in Mark11s 3: 13 en 14 word die permanensie van die twaalf se opdrag
hekl~Jrntoon.
Voorts is dit duidelik uit Handelinge 9, waar die roepini
van ~~uulus heskryf word dat hy al tyd tot beskikking van die Here moet
(Handelinge 9:6).
Die Heilige Gees laat Paulus ook beelde
gebruik om die karakter van die diens van die woord te beskry!~ wat
alle tvvyt'el ui t die weg ruim of die diens lewenslang al dan nie is
r. ie.
Hy vra in 1 Kor. 9:6 en 7 "Of het net ek en Barnabas geen
reg om die D.ande-arbeid nate laat nie? Wie dien ooit as soldaat
oo eie koste?
vVie plant •n wingerd en eet nie van sy vrug nie?
Of wie pas ·n kudde op en geniet nie van die meL'k: van die kudde nie •• ?".
Vgl. ook verse 9-13 en veral vers 14: "So het die Here ook vir die
wat die Evangelie verkondig bepaal dat bulle van die evangelie moet
lewe."
Die hele lewensbestaan is betrek op die evangelie~
Dit
is •n lewenstaak om bedienaar van die Woord te wees.
Vgl. ten
oorvloede nag Efesi~rs 4: 10-16.
Daar word absoluut beslag gele o-o
die persoon en levve van die een wat tot hierdie bediening geroep ·Nord.
•·

.

Die Loofsaak in art. 1.2 is dus dat ~~·:1 bed.ienaar V?D die Woord wat
eenm.c..:~l 'Nettig beroep is, lewenslank aan die kerkdiens verbonde is",
en hy mag dit nie verlaat nie.
"As reel word deur die K.O. aange=
neem dat die bedoelde oorgang nie geoorloof is nie."
(.Rapport oor
art. 12, 13 en 14, aan Sinode Bloemfontein 1939, Acta p. 76).
33/ •••

33 Hy mgg nie, di t sou ontrou wees "behalwe om ge·Nigtige redes."
Hier vind ons weer die versigtigheid waarmee die Heilige Gees die
vaders bedeel het by die formulering van die K.O.
God bly soewerein,
oak in sy roeping van •n bedienaar van die Woord.
Hy kan sy kneg van
die verdere diens ontslaan.
Dit is egter die uitsondering.
Die Here toon dat sy dienskneg se
werk voltooi is deur gewigtige oorsake.
Die probleem is om vas te stel wat as sulke gewigtige oorsake of
redes geld.
(1) Fisiese oorsake.
•n Bedienaar van die Woord kan
Dit kan wees:
onbekwaam word vir die diens deur •n fisisiese gebrek wat intree,
maar wat hom nie vir •n ander werk onbekwaam maak nie.
Hier sal
versigtig geoordeel moet word en vasgestel moet word of hy nie vanweg
sy onbekwaamheid moet emeri teer nie.
Kry hy ·n ander werk moe-':: hy
aansoek do en om oar te gaan tot •n ander staat van die lewe.
2. Na ·n tyd kan dit blyk dat hy nie oar die gawe van volharding
wat nodig is vir die verhewe diens, beskik nie.
Die gemeente mag
dan nie onder sy onbekwaamheid ly nie.
Die vraag is egter of hy
nie in so ·n geval onder art. 11 sy ontslag moet kry en dan aangeraai
r:1oet word om oar te gaan tot •n ander lewenstaak.
3.
Die derde gewigtige rede kan wees die aandrang va"Yl elders by
die bedienaa:r van die Woord om •n B-?J.der noodsaa..1di.ke .taak te gaan
verrig ten bate van kerk of volk.
Hy ~ da._?l nie •n B-?J.der betrekking
nie , hy word dan fei tlik teen wil en da._?J.k daarin gedwin.g.

Die oordeel oar die gewigtigheid van elkeen van die redes berus nie
by die bedienaar van die Woord alleen nie.
Hy is verbonde aan
die kerk en die kerk moet saam met hom oordeel.
Die oordeel geskied
deur die kerkraad en die klassis met advies van die deputate v&~ die
Parti~~liere Sinode.
Wam.1e9r ·n bedienaar van die Woord sy versoek om oar te gaa..D tot "'rl
a.nder staat VB-11 die lewe" ·aan die kerkraad rig moet hy hulle oortuig
van die noodsaa._~likheid daarvan.
Hy moet aantoon dat hy nie self
die betrekking gesoek het nie en be~rs dat dit noodsaa._~lik is dat
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{~;:tan

docn., alvocen::..:; rlie v;,readering

r10rrt

d.aartoc

Deur die ~inode vrut Bloemfontein 1939 (Acta bls. 75 en 80) en Aliwal
Noord 1942 (Acta bls. 115/6) is besluit dat iemand wat oorgaan tot
•n ander st.sat van die lewe wel die naam en die eer van ·n bedienaar
van die Woord kan behou

indien di t •n geestelike strekking het en ten

bate van die evangelie is -· soos om parlementslid te word en die
Christelike politiek te beoefen.

Dit kan ook as dit ten bate van

die kerk self is - bv. om sekretaris penningmeester van die Administra=
tiewe Buro te word, of wanneer die betrekking in direkte verband met
die bedicning van die Woord gebring ka.n word, soos om Redakteur van
die Kerkblad te wees.
Potchefstroom 1964 het hierdie besluite egter herroep "omdat dit
strydig is met die gees en rigting van die Kerkorde, nl. dat die
diens wat TI uersoon, waartoe hy middelik deur God geroep en bevestig
is, sy amp bepaal.

Sodra hy daarbuite tree, verval sy amp en hy

'Nord eervol losgemaak, indien sy vera.ndering deur die kerkraad en
klassis met advies van die deputate van die Partikuliere Sinode, as
"necessitas" beoordeel word.

Die bedoeling in artikel 12 is om te

beoaal hoe ·n dienaar in ui tsonderlike omsta."ldighede sy amp eervol
m~g neerle en nie hoe hy dit kan behou 'nie!

'N::1.Y'L:1ee r

bedien:1ar va.n die Wo ord oorgaa.n tot •;: ander s taa t van die

~;cnder

lewc
VG.c"l

Tt

.u.e

(Acta 64, p.100).

die oordeel van die kerkraad en klassL;, met die dep'ltate

.Partil0.1liere Sinode verlaat hy sy diens troueloos en di t

moet so 'J.a.ngeteken en afgekondig 'NOrd.

Eintlik is daar in so iemanr

wat die diens troueloos verlaat het, geen weg terug na die bediening
nie.

Hy sal alleen onder buitengewone omstandighede weer in die

diens toegelaat ken word.

Dieselfde geld van ·n persoon wat wel

die oordeel van die kerkraad ens. gevra het,

~

dat geoordeel is

dat Lulle nie ve.n die :2oodsaaklikb.eid oortuig is nie en hy da::.1.
spy-r:e

'T3...'1

~en=

die oordeel, bly aan:iring op sy ontslag en dit neem.

Hierby kan ook gevoeg word die geval waar •n bedienaar vra om oor te
gaa.~

na ·:: a..'lder staat van die lewe omd.at hy nie meer die roeui'.:.2'

gevoel nie.

Hy moet dan ontslag kry, maar dan moet dit so aa.nge=

teken en bekend gemaak word.
onmoontlik wees.

Ook vir hom sal die weg tert.lg byna
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- 35 Die Kerkorde bepaal nie ·n weg vir iemand wat onder

art~

12 oorgegaan

het tot ·n ander staat v:1.n die lewe, om weer na die bediening ter.J.g
t e k f~ e r n i. e •

DCtar kan egte r in die p.raktyk •n geval voorkom waar •n bedienaar van
die

Woord net vir •n tyd ·n ander taak moet gaan verrig maar die duur

van die noodsaaklike onderbreking kan nie vooraf nader bepaal word
as dat di t ·n geruime tyd sal wees nie.
So iemand kan nie onder
artikel 14 verlof kry nie, en meet dan vir •n tyd oorgaan tot •n ander
staat van die lewe.
keer na die diens.

As die taak afgehandel is

~en~

hy terug

Potchefstroom 1973 bepaal dat iemand wat wil terugkeer tot die diens
van die Woord hom na die kerkraad moet wend waar hy woon vir •n oor=
deel en aanbeveling by die kerk en klassis waar hy uit die amp is,
met die oog op ·n aanbeveling by die Partikuliere Sinode (in wie se
recort laaseenoemde kerk en klassis resorteer) vir sy beroepbaar=
stelling.

(Acta 1973, p.318).

·n Bedienaar van die Woord wat skuldig is onder art. 79 en 80, maar
berou betoon en ontslag vra mag nie onder art. 12 eervol uit die
diens tree nie.
Hy moet onder art. 79, 80 ontslag kry as hy dit vr
orndat hy besef dat hy nie met die diens kan voortgaa..."YJ. nie.
Vans elf
sprekend sal so •n ontslag in fei te as afsetting gereken meet word by
·n eventuele aansoek"om herstel in die amp".
Artikcl twaalf stel eintlik die mag nie
.balwe u.s die ui tsonder.ing.

voorop met n tensy of be=

- 58 ARTIKEL

13

Artikel 12 word beheers deur die beginsel
Woord lewensla:rLk

d~t

'aan die kerkdiens verbonde

die

bedien~ar V~Q

die

is."

In artikel 13 word op die beginsel voortgebou.

Selfs as die bedienaa

van die Woord oud of sieklik geword het of deur een of

a~der

oorsaak

(buite sy beheer) onbekwaam vir die diens geword het, bly die band
Hulle moet

tussen hom en die. kerk wat hom beroep het nag stewig vas.
hom dan oak nag eer as bedienaar

va~

die Woord en "hom in sy nood=

druf eervol versorg."
Aansoek om emeritering
1.

Wanneer 'n bedienaar van die Woord onbekwaa.Jn vvord, van'Nee die

gemelde oorsake, vir die vervulling van sy pligte

mo~t

hy hom tot

sy kerkraad wend en vra om van sy verpligtinge onthef te word.
Die kerkraad ondersoek

da~

die redes wat hy aanvoer en indien dit

geldig bevind word le hulle di t aan die Klassis voor wat

da..~

met

advies yan die deputate van die ?artikllliere Sinode finaal oordeel
of hy

d~arvan

onthef ka'YJ. word.

Die kerkraad gee

aa~

die bedienaar van die Woord wat so ontl:ef vvord

var: sy verpligtinge

'1.1

Rkte Yan eTieri tering mede onderteken d6 )_r die

oetrokke deputate.

( p

1

'
.wme rl. -cus:

oorspronklik 'n term 'Nat ge'oruik is

om. 'n Romeinse soldaat vvat sy tyd ui tgedien bet, aan te dui.)
2.

Gevolae van emeritering

Let daarop:

die bedienaar

va~

die Woord vvat onbekwaa.m. geword het,

vrord onthef van sy veroli,zti'l,ge, maar nie o:::1tsle.-"'Yl uit die diens n.ie.
:Sy behou die

ll9.SI.1

die bevoegclheicl te

en die eer, di t wil se:
gebr~lik

die be70e;£:dt.eid tot die

is ven die ver:'Jligtir:g 0::1.
tot gereel;:le ::hens.
Ey ontvang cl~).S die

ser 'rvat 'n bedienaar v211 die Goddelike -Noord. toekor.:J.,
~eer mettsrdaad nie.
Hy t.e-c oak nog dieselfde

al is t.y di t nie

is in art. 11, op versorging d.eur die kerkraad.
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Wat is nou sy posisie in die kerk?

Prof. J.D. du Toit sluit in sy diktaat by Bou%man (1934 I p.477),
Rutgers (Adwezen) en Jansen 1917, (Van de Diensten p. 362) aan wat
se dat hy nag reg het om kerkraadsvergaderinge by te woon en deel te
neem aan die beraad en bes.lissinge en selfs om as voorsi tter op te
tree.
Di t kom daarop neer dat •n emeri tuspredikant die reg het om
nag soos voorheen sy ampspligte uit te oefen, maar nie die verpligting
daartoe het nie.
Indien die opvatting reg is sou di t me en dat so ·n
emeri tuspredikant veral as hy nag oar ·n mate van kre.g beskik - ·n onbe=
stendige en selfs verwarrende invloed in die kerk kan uitoefen deur
willekeurig op sy regte aanspraak te maak tot skade van die kerk.
Dit sou o.a. beteken dat hy die werk van sy opvolger kan dwarsboom
deur sy leiding op kerkraadsvergaderinge teen te staan, hom in •n
besondere rigting te probeer stuur, preekbeurte te eis ens. ens.
Die uitspraak van Potchefstroom 1967, acta p. 59, gaan tereg in teen
hierdie opvatting as dit verklaar "Geen kerk het egter die reg om op
sulke dienste van sy emerituspredik~Qt aanspraak te maak nie ••• net
so min as wat die ge~meri teerde spesiale ampsvoorregte besi t -rvaar=
volgens hy kan eis om sulke dienste te verrig."
Hy het geen aanspraa~ om die bevoegdheid tot die bediening in praktyk
te bring nie •
Hy het die bevoegdheid maar nie die reg om weer die
a.rnpspligte "Lll. -c' te oefen nie tensy hy daartoe de1.1r 'Yl kerkras.c1 ui tgenooi
word en as sy kragte dit toele.at.
kant het ,g:een reg neer om ·n kerkraadsvergadering by te ·Noon, eredienst'
te hou of enige ander ampsplig ui t te oefen tensy hy daartoe :..li tgenooi
'NOrd deur •n. kerkraad nie.
4.

Wat word onder ouderdom

veTstaa~?

Potchefstroom 1961' ) . eta art. •j cL!.' p. 227' S.E.LVe.ar Tl S.en'ce7elirrg vsn
die deputate 'Tan beheer van die E .P .P. W. en 'iT. :ond.s o:s te verkle.sr:
ouderdom in art.
en ouer t e ~;ve e s • "
DrJ.S:
65
1
s.l is ·n bediens.s.r va;."l die ;1Voord op 65 jaar nag ten vol e cekNaeJ:"l on
die diens te verri£' ke..:;.'l t:r tog ou £'TOT.!.d v,:l~"l OT~cel<';:as..::·~:eid ·,';ee::1s oude....-=
dam emeriteer.
In die praktyk het dit reeds b.e.ie probleme opgelewer.
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- 60 So ·n ge§meri teerde kan bv. •n ander werk aanvaar teen •n goeie salaris.
Beteken di t nou dat hy moet oorgaan tot •n ander staat ven die levve
(art. 12) en/of verbeur hy nou sy versorging deur die kerk?
like probleme is deur Klassis Pretoria-Oos· op die tafel

v~D

Derge=
die Sinode

Potchefstroom 1976 gele en di t is vervvys na die deputate vir die
E.P.P.W en W.-fonds om aan die volgende sinode (1979 D.V.) •n advies
in hierdie verband voor te le.
•n Ander praktiese probleem by die toepassing van art. 13 K.O. in
die lig van die verklaring dat ouderdom beteken 65 jaar of ouer te
wees, is dat daar nou ·n eensydige handeling van die predikant
wees.

Wie oordeel nou of hy moet emeriteer op 65 of nie?

·k~-rJ.

In die

praktyk kom dit daarop neer dat die predikant alleen daaroor beslis.
Dit is goed dat daar weer op die verklaring van wat ouderdom is,
ingegaan sal word.
Dit lyk tog of reglementering hier oorbodig en selfs nadelig is.
Elke predikant en kerkraad moet en afsonderlik en gesamentlik voor
die

a~~gesig

van die Here die saak uitmaak.

Wanneer die onbekwaambeid - selfs op •n betreklike jong leeftyd. deuy
siekte veroorsaak word m.oet die aansoek gepaard gs.an r.:1et die nodige
des~~dige (r.:J.ediese) getuienis dien aang5ande.

Di t kan wees de.t

die siekte hom. net vir die bediening ven die WooYd onbekwaam rD.ePk,
maar dat hy nog heel temal instaat is om ·n anc1er "beroep ui t te oefe2:1
en so in sy eie onderhoud te voorsieL.
raad nie Si..lri.C.ier versorging ::;.an hom weier nie, rnaar daar r:wet sterk "C"'J
~nord

hom aangedring

om oor te gaan tot

'::1.

a..Dder staat van die lewe.

Solank as wat hy nog nie •n eerbare werk ka:.r-1. kry nie, is die kerkraad
verplig om hom onder art. 13 K.O. as bedienaar
onderhou.
Ve::c-trek

v~YJ.

die Woord te

. t:;' die keri:

":_l i

trek na •n ander, bly die ~oanc1 ht.ssen l:.ol:l-:. ~et 2y gesin, en sy kerk
nog bestaan.
Die kerk waar~e en l:.y verhtlis on tvs"'lg e:-2 vers o::-g J::.om.
en sy gesin net as lid_rnate, :::aar vir hulle lewensonderhoud bly hulle
afhanklik van die kerk wat hom beroep en geemeriteer het.

Hy bly
61 I
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- 61 oak wat sy ampsbevoegdheid betref afhanklik van die kerk.

In

die geval var.. tug moet die kerkraad. 'Naar hy 'tvoon die saak in
die hande gee vaJl die kerkraad aaJl wie hy as bedienaar van die
Hulle handel dan in oorleg met die kerkraad.
Woord verbonde is.
waar hy woon (vgl. Potchefstroom 1970, p. 428/9).
Hoewel so •n verhuising van ·n emeri tus-predikaJlt deesdae algemeen
voorkom, bly di t •n abnormale toe drag van sake dat iemand wat
nag kragtens sy amp verbonde is a an een kerk, lid word van ·n
Die vraag is nag of daar nie •n ander reeling in so •n
ander.
Dit lyk tog nie korrek dat hy ge=
geval getref moet word nie.
woonweg lid van die kerk is waar hy woon en nogtans onder toesig
van ·n ander kerk is nie.

Wat die versorging van die wedu·,vee en wese ve.n. ·:1 bedienaar

'Tan

die

Wo.ord of •n emeritus bet ref, is daar nm.L'k:eurige · bepalings in die

& W.-fonds.
By die beh&'ldeling va.11. art. 20 'Nord daar oak weer op tertlggekom. ·
reglement vir die E.P.P.W.

B.

Verkiesing tot ouderling

Di t het oak gebeur dat •r. emeri tus-predikEmt,

~rvat

nag .i2:1 staat is

om herderlike werk te doen, tot ouderlL1.g -,.rerkiss en os-vestig
word.

Op

•r,

vraag oar die :9raktyk l:.et Potcl:efstroos i 967 ges.n.t=

·Noord dat hy nie in •n ander a.":lp bevestig kan word sondsr om
sy

am~

as bedienaar van die Woord te tree nie.

'~it

Dit is "strydig

om die naam en eer van een am:p te dra en •n ander amp te ceklee ••• 11
Di t beteken nie c1at hy geen herderlike werk m.ag doen, waar hy nag
in '::-'. '<'ryk met vru.g ka.11. di en ni e.
s.a."'nvys in ·n verkiesing en as

~1y

Die ger:1eente ken hom daartoe
die roeping as.nvas.r :;-:e..ll hy die

diens verrig kragtens sy a.-r:1:o a.s oed.iene,c:.r van ,4;A
Indie:::-.L
-t.-- ·.Yoord..
hy daartoe verkies V·!Ord, nadat hy verhnis het sal die aaEvaard.ing
van die diens in d.ie gerr.eente ·:iaar hy

-rroon

seker nader gereel :rr.oet

word met die kerkraad aan wie hy verbonde is as 'oedienaar van die
Woo rd.
Hieroor is daar seker nadere besinning dringend nodig.
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9.

Die versorging

"Die kerk wat hy gedien het" moet die emeri tus-:predikant"in sy nood=···
druf eervol versorg."
verba~d

Dieselfde regte en pligte vvaarvan in die

in art. 11 melding gemaak is, geld op grand van die Skrif

oak hier.
Die plaaslike kerk waaraan die bedienaar van die Woord verbonde is
wanneer hy onbekwaam word om te dien, is verantvvoordelik vir sy ver=
sorging, ongeag die duur van sy diens in die besondere kerk.

Al

het hy voorheen vir 30 jaar ·n ander kerk gedien en die kerk vvaar hy
onbekwaam geword het net 6 maande, bly die laaste kerk nag vir hom
ve:rantwoordelik.
Die fei t sowel as die we:rklikheid dat die meeste ke:rke :-c.ie weer

':.1

bedienaar van die Woord sal kan beroep as hulle ten valle ve:rantwoo:rde=
lik is vir die ve:rsorging van •n emeritus-bedien2ar

.

va~

die Woord nie,
'

maak dat art. 13 nooit letterlik in die praktyk toegepas kon word.nie.
ka~

P:rinsipieel is die artikel onaanvegbaar en

in die pralctyk wel

deur enkele ste:rk kerke toegepas word, maar die geskiedenis het getoon
dat die beginsel

va~

die verantwoordelikheid

oak VJ..r sy emeri t-:1s-predikant,

yan

die plaaslike kerlc

Nel gehandhaaf moet en kan word, maar

1

nie noodwendig op dieselfde wyse as in art. 11 i:.-;. c:ie geval van. die
predikant wat nag in valle diens is nie •
--...,
.L

..!.~
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Eers - voor die negentiende eetlse reformasie - ?:.et :iie p:rediks""lte
by gebrek aan die behoorlike nakoming d.eur kerkrade va."Yl die verplig=
tinge in art. 13

opgele, tot die dood

toe - in een geval selfs toe

hy reeds 90 ,j.aar was - in die diens gebly, al kon hulle die vverk al
jare nie meer behartig nie.
Later het die Geref. Kerk van 1834 en
1336 mekaar ::~"gestas.r.~. om art. 13 te kon toe:9as.
Eers .rlS'..! d..;"' Kerk
'

.l...

-~

vsx1 die Afskeiding di t geser::entlik op •n. vrywillige c·:::.sis gedoen e·"
la~er

het hulle - en daarin ia hulle gevolg deur die Gereforneerde

Kerken vs_~ 1392 - kerke ·,vat :::1ie £.ulle emeri h;;_s-predikar:t kon -versorg
nie, hulpoehoewend verkJ.ae.r e!l c1Em r-~et .:lie klasaia so ·:.. kerk te ?-~:..ll-o
gekom met kollektes.
Kon selfa met die l:ulp vsn die kle.saia die ver=
pligting nag nie nagekom word nie, is d:.e h'J.lp van d.ie Partikuliere
Sinode ingeroep.
Deur sustentas.ie kon die emeritus predika..~t ds_~
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- 63 versorg word en die gewone bediening va~ die Woord, deur weer ·n beroep
Vgl. H. Bouvvm.an 1934, I, pp. 47-'3
uit te brL~g, ook nog voortgaan.
e. v.
D~

Geref. Kerk in S.A. het reeds sedert 1873 die weg van onderlinge
hulpverlening in die uitvoering van art. 13, gevolg.
In die "Voor=
bericht" van die Handelinge, Burgersdorp 1873, skryf ds. D. Postma
dat van de voorname zaken die besproken zijn" was "De ••• , alsmede een
gemeenschappelijk dragen der lasten tot eene geregelde uitvoering van
art. 13 onzer kerkorde ter verzorging van zwakke predik~~ten, der=
zelver weduwen en weezen."
Die huishoudelike reglement vir die
bestuur van die fonds praat van "het ondersteuningsfonds tot eene
geregelde uitvoering va~ art. 13
" (Bylae 5, p. 57, acta 1873).
Vgl. ook artikel 52, acta 1873)

Wat het die Sinode verstaan onder die "gemeenschappelijk dragen"
en die "ondersteuningsfonds"'
Blykens die Regelem.ent ~,Toor ee::.'l
ondersteuningsfonds" (Acta 1873, art. 52 p.17), het die ondersteuning
"Het doel van dit fonds 'is volgens
betrekking op die predikante.
art. 13 der Kerkorde, de predikanten, die door ouderdom. en ziekte
onbekwaam worden voor den dienst, te ondersteun.en ••• " (art. 1).
Di t is ·n ondersteuningsfonds omdat geem.eri teerde predika...c~te daarui t
onderstetm word "tot·het in werking brengen van art. 13 der Dcrdsche
Kerkorde van 1618 en '1619."
En die artikel benaal dat die kerk wc..t
hy (laaste) gedien het, hom moet versorg.
Die fonds ter onderste,x::i~g
van die predikante moes dus die kerke instaat stel om l:ulle ver_ylig=
tinge ooreer~omstig artikel 13 na te kom.
In die lig gesien is dit
duidelik wat ds. Postma in die "Voorbericht" onder "gemeensc};.appelijk
dragen" verstaan het: die plaaslike kerke het saam gespan om mekaar
in staat te stel om die artikel na te kom.
Deur ~ vasgestelde bydrae
tot die fonds het elke kerkraad gesorg dat sy predika~t by eventuele
erne rite ring va.~ •n. vast e jaarli~~.se ,_..J_itXering \.r2rseker so,). rTees.
(Vgl. artikels 2 - 4 van die Reg-:::..e~ent.
I1.1 t ere s s en~ is c1 ~ t di e
predikSQte self ook 80es bydra tot die.fonds.
~T • B •
De S T-J. ode
wenscht opgemerkt te hebben, dat zij heeft bepaald, dat ook de leeraren
1 e b::::.a.~e_·n a."er .'""Pm!
7_.1_· ,.,.,_l_.
_i .-_;,K
__ pp·"'~_-,:.e ""'ea."::::. ·~._.-,-,r,:Jr~,.,·~·n -;roor ,:1.~
1.-.e'~oe-,~+e~,
a-l ~ a;::r_,'
~~~'
~
-5--'',
·""
~
·.Ju.::::.sc•
v
..cC::'-ll.
J-u.l..l.
van dien stand."
"'1
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- 64 Dat die fonds gedien het as manier om art. 13 kerkorde '~n werking te
bring" en dat die bydrae tot en uit betaling uit die fonds beskou is
as die na~oming van die vereistes wat die artikel stel, is tot met
Potchefstroom 1961, algemeen aa.Dvaar.
Potchefstroom 1961 verklaar
egter dat die fonds ·n "hulpfonds" is in die sin van •n sustentasie=
fonds (Acta. p. 226).
Die praktyk van die Geref. Kerken in Nederlend
is so oorgedra te:::- verklaring van •n heel ac''lder praktyk.
Teen hierdie
in terpretasie dien •n beswaar op die sinode Potchefstroom 1964 wat
dan oak ui tspreek dat die fonds geen hulnfonds in die sin van •n sus ten=
tasiefonds is nie, maar wel n h1.1lnfonds in die sin dat die kerke
mekaar daardeur bystaan om die emeriti-p~edik~~te in bulle nooddryf
eervol te versorg, ooreenkomstig art. 13.
Dit sluit egter nie uit dat die kerkraad moet vasstel of die bedrag
wat ui t die gesamen tlike fonds ui tgekeer word, wel aa.""l die bel:oeftes
van sy emeritus-predikant of sy weduwee en wese voldoen nie.
Die
versorging van die emeriti en bulle afhanklikes bly nag die valle ver=
a.Dtwoordelikheid van die kerk wat hy gedien bet, al staan al die
kerke mekaar by in die nakoming van die plig .

.A.RTIKEL

14

Ww..neer ·n bedienaar van die Woord heel temaal onbekwaam vmrd vir die
diens, moet die kerk wat hy gedie:n t.et, "hom in sy nooddruf eervol
veTsorg,"
Art. 1 3
Daar kan egter oak omstandighede ontwikkel wat dit noodsaaklik maak
dat •n predikant "sy diens vir •n tydlank moet onderbreek".
Hier gaEL.""l
dit dus om iemand wat net vir ·n tyd nie sy diens kan verrig nie en daar:
om nle ooreenkomstig art. 12 of art. 13 behs:..del ke~ -Nord nie.

Hy kan dit bv. nodig ag on verder te studeer, o:rn. !:.orr: sodoende be-:er
te bekNaar.J. -.n_T sy diens.

Dit ke..:."'l ook·ge-ce'J.r de:t t.y liggas.ro.lik er../of
geestelik so afgetakel raak dat by op medlese ad vies vir ·:: ~ .aar of
selfs langer sy diens moet o:-cderbreek Or:! weer te ~:erstel.
Gedurende die Reformasie moes predikante dikNels bulle gemeentes vir
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b _;

- 65 -

·n tyd verlaat omdat die vervolgings die diens oYl...moontlik gemaak het.
In al dergelike gevalle is die verwagting dat die predikant na korter
of langer tyd weer sy diens sal hervat.
Meestal is dit na ·n benaalde
tyd.
Tog kan daar omstandighede wees waarin nie presies vasgestel
kan word hoelarL"k: die onderbreking kan duur nie.
·n Jong predikant
moet bv. sy diens weens siekte vir •n tyd onderbreek.
Menslik ge=
sproke kan hy herstel, maar hoelank dit sal neem voordat hy weer in=
staat sal wees om te werk, kan nie dadelik vasgestel word nie..

Dan

moet hy wel die nodige verlof kry, maar as dit bv. jare duur, sander
dat daar uitsig op herstel kom, moet ooreenkomstig art. 12 of 13
gehandel word.
Die onderbreking kan ook noodsaak.lik word deur •n opdrag wat die
predikant kry om bv. mee te werk in ·n kommissie wat hom vir ses maande
•n jaar of selfs twee jaar besig sal hou.
In so on geval moet die
kerkraad en klassis, voordat verlof toegestaa~ word, eers oordeel of
dit noodsaaklik is dat daar op die predika~t se tyd en kragte deur
soda..-r1ige arbeid, be slag gele word.
Daar moet al tyd on thou word dat
die roeping tot Woordbediening vooro:9 staan en di t ka:."l nie sommer
ligteli.k op die agtergrond gedwing word nie, selfs nie e ers v-i,., •n
tyd lan_k nie.

Die taak rvat die onderbreking noodsaak moet van er:!:lstii

aard wees en die bydrae wat die bedienaar van die vVoord in die ver=
ba..~d kan lewer moet duidelik aangetoon word.
Wa..YL~eer

die diens vir •n presies-bepaalde tyd is, lewer die reeli:r:g
daarvan nie prooleme nie.
As dit wel tydelik is, maar die tydsduur

nie presies vooraf vasgestel kan word nie, word die saak moeilik.
In die verband kan vervry-s word na ds. v.d. Westhuizen wat van die
Kerkraad v:?.nGobabis verlof ontva~g het om •n 0:9drag tot vertaling
van die Bybel in die Boesma~taal, uit te voer.
Dat die arbeid net
vir ·n tyd is, is duidelik, maar hoe lan..l{ c1i t ga2..!1 duur is nie so
ciuidelik nie.
'::', T·aeede voorbeeld vs..."l ·;, onderoreki:r:g ?rat vir ··~
"onbepaalie -bepaalde tyd" ka.r.. :,vees is die van. ·n. bedie!:laar van die
Woord wat 0:9drag kry om die onderrig vsn ·n pro:Jedeutiese v~k aan
die P.iJ. vir C.H.O. te be::-~artig wan:.fleer en 'TiT sola:.fl..l): daa:::- !:lie •;,
an.der geskikte :9ersoon ge,rind kan word om di t te do en nie.
(vgl.
Potchefstroom 1976, Acta p. 91/2).
Die probleem in dergelike gevalle
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- 66 is dat die predikant onderworpe bly aan die

be~oeping

va_D "daardie

kerk", en dus nadat hulle taak afgehandel is na die kerk rr..oet teru.g
keer, terwyl daar reeds iemand in hulle plek beroep is.

Die "onbe=

paaldbeid" van die "bepaalde tyd" en die belange VB-1'1 die gerneente
verplig die gemee:nte om iernand te beroep om die werk te doen.
Die vraag is nou:

wat gebeur as hy terugkom?

Kan die gerneente ook

sy dienste "bekostig", gaan hy gewoonweg voort met die werk naas die
ander predikant.
nie

Meestal sal die kerk hom dan nie meer kan dra

sy versorging is intussen behartig deur die liggaarn •Nat hom

die tydelike opdrag gegee het.
Al weg is dan dat hy by sy eventuele
terugkeer deur sy kerkraad vir •n beroep aa.""lbeveel word.
Met die oog op die moontlikheid dat so •n predikant nie dadelik ·n
beroep kan kry nie, sal in die ooreenkoms, waarin sy versorging vir
die tyd va:1. diensonderbreking gereEH word, vir sy versorging in die
wag tyd voorsiening gemaa_l<:: moet word.
Vanwe/2 hierdie onsekere posisie waarin so ·n :9redikant kan korn in
geval van

'::1

'bnbepaalde-bepaalde' onderbreking en ook V2.!.">}.wee die ge-:ras..r

van misbruik wat van die artikel gemaa_l<:: kan word in so •n geval sal o.i t
seker net in hoogs uitsonderlike gevalle soos hierbo genoem ka_D toe=
ges taan V'rord.
Die predikant beslui t ·nie alleen oor die noodsaaklikteid VS...">}. die
onderbreking nie.
Die kerkrs..ad :noet met ad.vies V8l die klassis
daaroor oordeel.
Gedurende die onderbreking bly hy ten valle verbonde

e.a.n sy kerk en rnoet die kerkraad ook i.v.m. sy lewensonderhoud ·~1
reeling met hom tref.
Warmeer die onderbreking vir •n bepaalde tyd
is, ka.D dit tog gebeur dat omstandighede so vers~der dat die kerk
so •r. predikant, voordat die tyc1· verstreke is moet terugroep.
Is
vir 'E on'cepaalde tyd, rri.ag di t ook wees c1at die kerkTaad die pre::1i~:s.:.:-:
Die :!.:erkr::;.ad en Klassis r.::.oet i.::1 elL geve.l oak cy cLis toesteirl--'":ling tot
diensonderbreking in die laaste geval (tydelike nako:o.ing va..:.""l ·n ~der
opdrag) altyd die
neem.

r.~/

o I
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15

Om die diens va~
In artikel 14 word verder voortgebou op art. J.
die Woord ui t te oefen is no dig dat iema.."ld "wettig daartoe beroep en
toegelaat is".

Die daarop volgende artikels impliseer duidelik dat

die roeping alleen deurmiddel van die kerk kom - die kerk wat alleen
plaaslik geY!lstitueer kan wees.

In art.

7 word dan ook eksplisiet

bepaal dat 'n bedienaar van die vvoord deur 'n be:paalde kerk beroep
word en dat hy "op die bepaalde plek gevestig" moet wees.
Daar is egter uitsonderinge, soos die waarvoor art. 7 voorsiening
maak 1 en ook artt. 11 en 14.
In art. 7, 1 ·1 en 14 is die posisie
van die bedienaar van die Woord gereE:n wat wel nie gevestig is op
die plek waar hy beroep is nie of wat sy diens onderbreek, maar tog
verbonde is aan 'n kerkraad.
'n Nadere re~ling vir hulle optrede in ander kerke, sowel as vir elke
ander oedienaar van die Woord wat in 'n ander kerk as sy eie optree,
word in art. 15 voorsiening

gemaa~.

In art. 15 vvord ook vir hierdie reeli2:1g nog. ui tgegaan va.:n. die beginsel
dat di t vir niema"YJ.d geoorloo:' is om die diens van die Woord en sak:ra=
mente uit te oefen sonder dat hy wettig daartoe beroep en toegelaat
is nie (art. 3).
W&"Li1.eer hy beroe::9 is, is c1i t de,_,",.!" en vir die plsaslike kerk.

Wil

h;;.r - die inisiatief kan ook van hom ui tgaan - in ·:-: ander kerk 09tree,
het h;;.r nie die reg daartoe nie tens;;.r dat"die kerkraad. va'l'l daardie
kerk" daartoe instem.
Daar moet tenminste ·n"t;;.rdelike" roepil.1.g wees.
Die kerkraad hou wag oor die preekstoel en kan alleen k:ragtens die
een__'IJ.eid i2:1 leer, diens en tug, diegene toelaat om te preek ·,vat elders
wettig de,artoe geroep en toegelaat is en deur hulle bevvilligi:J.g ook
vir die gele en theid of geleenthe cLe die roe9i:c..g or:~ clie ~;'loo rd en
~!0:'\cr""Men-'-e
in
te 'oe:ll.
en... ' on t'ra.!:g he -t •
0
- - - - __.__
- u
_..;._ a."i- e ,oe~oTider"'
;:::, -...... ;,-erk
-...
l
Dl·...,
_c

'oe~,l·ena.--~
c.
o...:.·

v"'-n
a."l·-:::;
c=.l.

'"t'oo~_c-'.
,
_

"_·ne+ ·nl·e ··-r; van s-1.!:'· e .11
:::; . :. ::;::9:re.k en d e :reg om ln
. .-":e
u

in die kerkverba.:.'1.d te Dreek o~de,t L;;T predika"YJ.t in die kerk of ke:rk=
verband is nie.
Die reg sou h;;.r h@ as die kollegiale kerkbegrip reg
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was - die plaaslike kerk vorm saam ·n genootskap en die predikante is
in die eerste plek verbonde aan die genootskap en net toege':V'JS aa;.~ ':cl
plaaslike kerk.
Hierdie kerkbegrip beheers Bartilerma~ (The Church of Christ) se op=
vatting oar die posisie van die predika~t.
Oak ds. D. Postma gaa~
uit van die standpunt as hy aan die kerkraad van Reddersburg skryf
"Alhoewel ik niet lidmaat ben van deze plaatselijke gemeente, maar
wel van de Geref. Kerk en wel een leraar in dezelve
" (Kurs. van
my, P/V 8/2 bls 342).

...

Alleen wmL~eer ·n kerkraadcaarin bewillig kan ·n predikant van elders
in die kerk voorgaan in die diens van die Woord of alleen waw~eer
die kerkraad so ·n predikant ui tnooi tot die diens van die Woord.
Die kerkraad benaal in elke geval of daar gepreek moet word en d.eur
wie.
In die geval van predikante wat nie in vaste diens is nie (artt. 11,
13 en 14) 1Nil preek waar nag geen kerkraad ingestel is nie - hier en
daar - moet die klassis of ·n Part. Sinode toestem:o.ing tot so-iemand
se optrede gee.
P....RTIKEL

16

Die roepingsgedagL.e beheers artt. 3 - 15.
v~ mense georuik om sy ~erk te regeer.

Christus ;:-.a.aak v:m die dien:::

Art. 16 het nag steeds die roeping ten grondslag.
Dit waarvoor die
bedienaar van· die Woord geroep is word in hoofsaak gegee.
Di t is
opmerklik dat nie in besonder:tede gedaal word nie, maar net gekon=
sentreer word op die drieerlei aspek van die taak van die bedienaar
V-"'n die Woord.
koc ooreen cet die aard VS"'l die Kerkor:J.e
die kerk.
Dit is nie die let~er ~ie, maar wat die ~eilige Gees bedoe~
het met die voorskrif wat as agtergrond dien vir die arti:;.:el, wat
Var:daar dat net die ker~ va:r1 die ta"'k ~r.s.:;.'l die oe=
dienaar van die Woord duidelik gestel word, sander om daarmee beson=
derhede soos die kategetiese onderrig, siekebesoek en huisbesoek var-.
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- 69 Dit gaan in die artikel om die feit dat net
die diens uit te sluit.
die Koningswoord .in die kerk gehoor moet word.
•
II
Amp van: Arnbag,
•••
Die rurrp van die bedienaars van die Woord lS
beteken hier: die taak of werk wat deur die geroepe dienskneg van
Jesus Christus verrig word.
(Vgl. in die betekenis reeds die O.T.
o.a. 1 Kron. 6:31.
vgl. ook H. Bomvman Geref. Kerkrecht I, p.485).
Amp is dus gelyk aan diens.

Die bedienaar van die Woord is deur Christus geroep
1. "Om in die gebede ••• te volhard, ••• " (Hand. 6:4)
Let daarop dat die gebede in die artikel, net soos in handelinge
6:4, voorop staani"
Calv-yn vvys in sy kommentaar op die gedeelte daarop dat die vol=
hardende gebed voorwaarde vir die diens is.
So kon Moses alleen as
leier volh~rd deur die gebed.
Ook die apostel Paulus maak gedurig
melding van sy gedurige geoede om te kan volhard in die hoe roeping;
die bedienaars van die Woord sal te vergeefs ploeg, saai, en natlei
ooreenkomstig 1 Kor. 3:7 e.v. as die Here nie laat groei nie.
Dit
help nie om met groat insp~~ing te arbei as die Here nie sy seen
daarop gee nie; die arbeid moet deur die gebed gedra vvord.
1 .1

Die bedienaar V&~ die Woord moet homself steeds, met die oog gevestig
op Jesus ·ng.t Homself gedurig afgesonder het om te bid •rerg.l i::.1 Getse=
:nanie, voo r die aangesig '·T8Y.L die Here stel om die hoe roepir:g te ke..:.':
ver~Al.
(Vgl. 2 Kor. 2:16 en 2 Kor. 4:7).
Niec~d is tot die die~s
bek•naam as Hy wat roep hom nie bekvvaam maak nie.
Die volhardende gebed is dus eerstens nodig met die oog op die bediena,
van die Woord self.
Die kerkorde skryf hier eintlik aan hom oot::noed
voor; hy moet wees soos die kindertjies (Vgl. Matth. 18: J).
Hy moet
aa:.r'lhou bid; gedurig die oe opsla~'l na die berge van •naar sy D'-.llp
3 sl kom D s. 1 21 •
1 •2
'TEll

Die vol?-"ardende ge bed is egter ook no dig nsnens en ten behoewe
ii e ge:ne en t e .

Jesus beveel: "Bid en vir julle sal gegee word ••• "
Mattb.. 7:7.
Di t is ·n opdrag oor alle gelowiges.
Die gelovviges is egter sw"'k en
weet dikwels nie wat om te bid nie of die beproewing is so geweldig
dat die gebedsvermoe totaal verstomp.
Die Heilig3 Gees kom ons

- 70 swa..l(hede dante hulp en tree self vir or...s in met onui tspreeklike
sugtinge (Rom. 8:26).
Hy ~om sy kinders oak te hulp deur opdrag te
gee aan sy diensknegte om namens en vir bulle te bid (vgl. Jak. 5:14;

1 Tim. 2:1, 2;

Efesiers 3:14-19.

Oak die O.T. Profete bid namens en vir die volk, vgl. bv. Nehemia
1:4- 11; Daniel 9; Jesaja 62:6 en 7.

Die bedienaar van die Woord moet vir die volk van God bid soos Christu
self aan die regterhand va..~ die Vader vir ons bid (1 Joh. 2:1)
Hierdie gebede geskied in elke eerediens, by siekbedde, in die·katki=
sasie, met huisbesoek en oral waar die bedienaar van die Woord daartoe
geroep word om namens en vir die gemeente te bid.
Met die gebede
moet aangehou word.
Daar mag nie gerus word om die Here as~ sy be=
loftes te herinner nie (Jes. 62).
By die verrigting va.Yl die taak moet gew·aak word vir
1.
·n Ydele herhaling van woorde, •n "mooi biddery" om aandag te trek
(Matth. 6:5 e.v.)
2.

n Preek af te steek of die preek weer op te sam.

3.

Platvloerse

gemeensaa~Beid

vgl. H.K. Sondag t6 antw. 121.

Met die gebed-veral oak die gebed namens en vir die gemeente of
enkele gelowige betreer die bedienaar heilige grand.
Skugterheid,
eerbied, ootrn.oed, en n·edrigheid betaa.."TI l:om. voor die grate God.
~ilaar oak r:wet hy ver"~TLll 'Nees met teder-e srba:rr!ling er.. :::.eclelyde ten
behoewe van die gelowiges.
Hy moet hom met die gemeente en en._"l\:ele
gelowige kan vereenselwig as hy bid en dank!
Di t vereis voorbereiding deur ·::1 rn.a..Yl val Va:i."l die Heilige Gees.
Hoe
arm is baie kanselgebede nie juis omdat nie geworstel word om te
';(s~ bid nie •
2.

"Die

"ie

d.

2!r_~J

'Tan die bedienss.rs

Woo~d
-

~o
u-

'v"'"5ll

die rNoorc1 is O!T.:. i::1 die geCeQe

... "

·~olhP~~
v
-- ._..,_ \,A.'

e~

N. G.B. art. 3 0.

2.1

Die Hoof van die kerk :rwet deur die diens

VB-'1.

die wat riy geroeu
71 I
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Die dienskneg dring homself
het self in die gemeente gestalte kry.
dus nie op die voorgrond nie, maar hou aan om, tydig en ontydig, net
die Woord van sy Sender deur te gee.
Soos die O.T. profeet laat
hy ook hoar: so se die Here HERE!
Hy is maar apostel (gestuurde)
gesant, slaaf van Christus.
(Vgl. Matth. 28:19; 2 Kor. 5:20;

1 Petrus 1:10- 12;

2 Tim. 4:2- 5).

Hy moet die Woord bedien.
Dit beteken dat hy dit moet voorsit soos
wat die huisvrou goedvoorbereide voedsel op tafel bring.
(vgl.
Hy moet a rbel· l·n 'Voord
en lee~_ (1 Tim.•
. k en d e Wo 1~~
.L .1. ,
p • 53) •
v,
Meu1 ln.
Die Skrif moet biddend ondersoek word; deur ywerige studie
5:17).
moet hy die inhoud van die Woord leer ken en deur gebed die .taal
van die Heilige Gees leer.
Hy moet die gemeente laat boor wat die
Gees vir die gemeente se. (Openb. 2:29).
Die Woord moet reg gesny
word (2 Tim. 2:15), sodat die gelowiges toegerus kan word vir hulle
dienswerk (Ef. 4:12).
Die Woord moet ui tgele, en toegepas word, sodat niemand onkm1dig
kan wees oor wat die Here spreek deur die Setm nie ( vgl. Hebr. 1:1).
Die Woord moet in die openbaar (in die erediens) en aan die huise
(huisbesoek, insluitend sieke besoek en nodige persoonlike besoeke)
bedien word (Hand. 20:-20).
•n Predikant wat nie huisbesoek doen nie
is ontrou aan sy opdrag.
Dit sluit ook in ~ie bediening a~~ die
kinders (Kategese, vgl. Josua 4:6 e.v.; Matth. 19:13, 15).
Uit bostaande is dit duidelik dat die diens van die Woord
en gawes te alle tye van hom wat tot die diens geroep is,
is dan ·n groat misstand - by:'la kan gese word misqaad - as
vail die Woord nie studeer nie, maar al sy tyd as "sosiale
verkwis.
Dae..rteen moet veral vandag gewaa."k: word terV'ryl
aldan nie vsn •n predikant se werk gemeet •rrord asn dit •Nat

alle kragte
verg.
Dit
·n bediene..ar
werker"
die s·~.1kses
hy as'!

str:. .:..ktuJ_lr-,rer0eteri:2g 2:::1 sosiale opteffi:.~gsvverk:: do en.
Die ein tlik:e
7
1
'
·v"e
dl. e ~.ro 1_'''cc
-- ~.ra· _~. ng -J.- Yl Q.-. l. ::;~ g;:;ce...._
~'
. :; en b e_lenlng
d· ·
' · "uOOTCL
v r .'.r
"· ITE.ll Ctle
- .KOG

al hoe meer op die agtergro:c.d en daarmee ·rtord die kerk ten gronde
gerig.
•n Bedienaar v~ die Woord vvg,t sy diens laat opgaa....~ in :J.E:.at=
skaplike werk, ook die prediking so laat ontaard in rr..oralisering,
het baie te veral'ltwoordl
Hy volhard nie in die di ens van die VVoo~d
nie maar wildie hoorders wat traag geword het om te boor (Hebr. 5:11)
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- 72 ·en die gesonde leer nie verdra nie, omdat bulle in hulle gehoor
-gestreel wil wees (vgl. 2 Tim. 4:3).
Hy vervul nie sy bediening ~ie.
2. 2 Die Woord wat so bedien word mo et deur die bediening va.n die
sakramente (in di~ erediens vgl. artt. 56 en 64 K.O.) beseel word.
(vgl. Matth. 28:19, 1 Kor. 11:23 en H.K. Sondag J:XV).
Woord en
Sakrament hoort b~~ekaar - Die sakramente mag net in die erediens
as seel op die Woord bedien word.
Die amp van bedienaars van die Woord is " ••• om goed ag te gee
op bulle medebroeders, op die ouderlinge, op die diakens sowel as
die gemeente, ••• "

3.

].1 Die bedienaars van die Woord is ook herders, opsieners, regeer=
ders (vgl. 1 Tim. 5:17) en 1 Petrus 5:1-3).
Hulle meet ook ag gee
op hulleself en op die kudde waaroor die Heilige Gees bulle aa.~ge8tel
het. (Hand. 20: 28).
Hulle rnoet net 8008 alle gelovviges ook op
mekaar en op die ouderlinge en die diakens ag gee.
(Gal. 6:2 en
Eebr. 10:24; 1 Tim. 3:15 (aan Tim. word opdrag gegee om toe te sien
Die bedienaars van die
dat elke ~npsdraer hom reg moet gedra).
Woord (as daar meer as een in die gemeente dien) moet goed ag gee o~
mekaar en mekaar vermaan, vertroo8, bemoedig, bestraf uit die Woord,
Ook moet hulle dit doen t.o.v. die ouderlinge en diakens (vgl. art.
81 K.O.) en die gemeente (He.n:ielinge 20:28).
Hier ~vord :nog net die
persoonlike o:ptrede van die bedienaar van die 'IVoord teenocr 8Y mede=
breeders, ouderli::.J.ge, diakens e~ die gelowiges voorgeskryf.
.tiy
moet herr:. op hoogte stel of elkeen vvaardig die roe:9ing waildel ws.arm.ee
hy (bulle) geroep is. (Vgl. Ef. 4:1).
Hy moet die onordelikes vermaa.n, die kleimoediges bemoedig, die ··
swa.l.{kes onders teT.m; te enoor almal lankmoedig wees ( vgl. 1 Thess.
5:14 en 15).
Dit moet geskied in die prediking sowel as in die
persoonlike optrede teenoor elkeen net die ~oorE.

3.2

" • .•

en ei2:2delik om aas...rn ro.e t die ouderlinge ctie kerklike riissi=
Dline uit te oefen en te sorg d,;o-'- alles betaa..rnlik en ordelik plaasviEd'
~u

Die persoonlike optrede V&"l die bedienaar van die ~Noord in die kerk=
regering dien slegs tot verma.ning, bemoediging, Oe8traffing ens.
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deur die diens van die Woord in
verband of onder vier oe. ··

di~

openbaar, aan die huise in gesins=

Indien daar dissipline uitgeoefen moet word in geval van verharding
in die sonde; as iemand dus deur defni tiewe optrede - 'n daad weer
teruggebring moet word, mag hy nie meer alieen optree nie (Vgl. Art.
71 - 81).
Dan moet hy (bulle) saam met die ouderlinge handel.
(Vgl. Matth. 18:17; Spreuke 11:14 en ·15:22; vgl. verder art. 37
vir die gesamentlike regering van bedienaars van die Woord en ouder=
linge as kerkraad).

ARTIKEL
IIl

17

die vorige artikel is die diens van 'n bedienaar van die Woord omly:l'l.

Tans gaan dit oor die werkverdeling, waar meer as een bedienaar v&~
die Woord aan 'n kerk verbonde is.
Die beginselagtergrond is hier
nog steeds dat Christus Self die gesag oor sy kerk voer.
Hy dra sy
gesag aan niem&~d oor nie.
Die ampsdraers is alleen sy dienaars,
gesa:"lte, V\iat sy voorskrifte moet nakom~
Elke ampsdraer is ir.. c1iens
van Christus (Vgl. 1 Kor. 3:5).
Almal is gelyk in die diens, met
dieselfde verpligtinge en dieselfde regte. Hulle is gelyklik dienaars
van die Here, die Koning van die kerk.
Die artikel v;aa...l{: teen die hierargie, 'nat so eie is
die sondige
menslike aard.
Die dissipels wou al die een oor die ander heers.
Matth. 18:1; vgl. verder Markt1.s 9:34 en 35; 1 Kor. 4:1; 1 Petr.
5:1; 2 Kor. 5:20; en N.G.B. Art. 31.
In die artikel word, ooreenkor:.stig die oegi'2.sel van. gelyk.teid o:c.der
cliene.ars, be9aal c1e. t

diensyligte ••• volgens die oordeel v21 die
kerkraad ••• soveel moontlik gelyk~eid besta&"l ••• "
1•

" • • • in

~;Ltle

Elke predika_r:t t moet dus as re'EH net soveel diens lewer as die a:"lder
oor die valle linie van dit wat by die diens tuishoort.
?reekbeurte,
~~~;
{..,.

...
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katkisasie, huisbesoek, sieke besoek ens. moet eweredig verdeel word.
Volgens Voetuis (Pal. Ecclesiastica II) sluit om dienaar te wees, al
die vermelde werksaamhede in.
•n Predikant mag nie bv. beroep word
om net te preek of net hospitaal besoek te doen of katkisasie te
hou nie.
Elke predikant moet as reel besig wees in aldie dele van
die diens.
Alleen in uitsonderlike gevalle, bv. by ouderdom, liggaam
like verswak..'k:ing, wat nag nie emeri tering regverdig nie, kan •n bedie=
naar van sommige dele van sy diens vrygestel word.
Maar soveel moontlik moet elke predikant in die betrokke kerk gelyklik
besig wees in die diens - d.w.s. met prediking, huisbesoek, katki=
sasie ens.
In d2e praktyk kom dit daarop neer dat, met die oog op die herder=
like werk, aan elkeen va..i'l die bedienaars van die Woord n eweredige
deel van die gemeente toegewys word.
Indien daar meer as een samekomsplek per sondag is, sal oak a&~ elkeen
opgedra word om in die eredienste, wat gehou word in die deel wat
aa..i'J. hom toevertrou is, voor te gaan.
Ingeval van net een sa~ekoms
sal bulle om die beurt moet preek.
Oak sal kerkraadsvergaderinge om die beurt gelei word ter~zyl bulle
oak om die beurt deur die kerkraad na meerdere vergaderinge gestuur
sal word.
Kragtens dieselfde gelykheidsbeginsel mag •n bedier..aar van die Woord
nie 2 keer agtereenvolgens voorsi tter van •n meerdere vergadering
wees nie.
Die kerkraad moet in sulke gevalle, waar meer s.s een "bedienaar va..~ die
Wo ord aail ·n kerk verbonde is, so rg vir •n notL"k:eurige ve rc1elir:.g va::Q
werksasrille de en voorts da t elke predik:a::Q t :tor:: stip daaraa..~ l:ou en
dat die een nie in die c1iens ve..:.r1 ·;:" a:.rJ.der indring ::Qie.
Di t ka:.r1 so
maklik gebeur dat ontevredenes in die gemeente poog om een bedienaar
vs"'l die Woord teen die ander s.f te speel.
s~t~~ 16 steeds op die
loer en gryp elke moontlikheid tot verleiding aaiJ..
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" • ••

sowel as in ander opsigte ••• "

Die gelykheid moet in elke opsig betrag word.
Traktering, behuising,
verloftoesegging, emeritaatversorging ens. moet gelyk wees.
Die=
selfde of gelyke ampseer moet aan elkeen betoon word.
Dit sluit
egter nie ui t da't •n onderskeiding in gawes nie erken mag word nie
(vgl. 1 Tim. 5:17).
Ook nie dat jongeres die oueres in die diens
nie hoef te eer as hulle seniors nie.
Tog bly dit eis dat elkeen
sy ampseer kry wat hom toekom kragtens sy amp.
Al is daar dan om
bogemelde redes •n graad verskil in agting, bv. as gevolg van groat
wysheid, besondere offervaardigheid en trou, bly die gelykheid nog
daarin dat elkeen na die maat wat hom toekom eer ontvang.
Wat die traktering ens. betref beteken dit ook nie dat elkeen eenders
behandel moet word nie.
Elke bedienaar van die Woord moet na die.
vermoe va~ die kerk en sy behoeftes eerbaar versorg word.
Een wat
bv. pas in die diens bevestig is, nog sander n gesin 1rvord gel:vk met
·n kollega wat al 20 jaar diens en ·n groat gesin het behandel, dev..r
·n kleiner be drag te ontvang.

3.

"Volgens die oordeel van die kerkraad en, indien nodig, van
die klassis ••• "

Soms is di t moeilik om vas te stel 'Nat •n gelyke verdeling val'J. werk
sou wees.
Moet •n ou dienaar la:;.-:gs •n jonge presies dieselfde kwan=
titeit werk kry?
Of hoe verdeel mens die werk presies gelykop as
ds.ar bv. in ·n kerk ·n oumensdor:9ie of oue tehuis, •n jeugsentn.J.In en ·n
paar skoal en/of universiteitskoshuise is?
Veral as bulle in die
natuurlike area van ·n toegewese deel van •n predikant val.
Om per
kop of per gesin te deel kan beteken dat die broeder ii'Jat dm1 net
met die ou mense te doen het nooit katkisasie hoef te hou nie.
Of
die broeder met ·n hospi taal in sy wyk sal 'oaie seer siekebesoek moet
do en ens • ens • l
Die kerkraad het vvysbeid nodig on in die werksverdeling die gelyk=
heidsbegi.nsel te hancfr.aaf.
In geval van onve:r.moe of selfs or..enig=
heid in die verband moet die kerkraad die klassis se huln inroep
liewer te gou as te laat.
Dit geld delikate verhoudinge in die kerk.
76/ •••

- 76 Die harmonieuse samewerking tussen die predikante in dieselfde kerk
is tot groat seen;

maar as dit in die verhoudinge misloop kan dit

verwoestende gevolge in die betrokke kerk he.

4.

"Di t moet ook in die geval van die ouderlinge en die dia..l.(ens
onderhou word."

Dit spreek vanself dat bier ook gelet moet word op
hede.

vermo~

en moontlik=

•n Betreklike bejaarde ouderling kan nog goeie diens levver,

maar bv. nie meer in •n vvyk met soveel besoekpunte as wat •n jonger
Of in •n stadsgedeel te is nie baie lidmate nie

ma11 kan behartig nie.

en daar is nie meer as een ouderling te vinde

ni~,

dan moet so •n

broeder no.odwendig baie meer besoekpunte behartig as een in •n gebied
waar meer kragte beskikbaar is.
Dieselfde geld vir dial.(ens.

Daar moet egter in eL"l(e geval gesorg

word dat elke ouderling die valle diens van •n ouderling
die valle diens van •n diaken verrig.

en elke diaker

Daar moet wesenlike gelykheid

in die diens bly.
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Die ou redaksie van die Artikel bet gelui:

"Die S..."'llp van Doktore of

Professore in die Teologie ••• "
Reeds Cal·ry~Q het die Doktore-e~p
·~ vierde kerklike a.-rnp naas c1ie •ran die bedienaars van die Woord,
· ouderlinge en diakens, aangedui.

~s

Bulle amp vvas om die skrif ui t te

3, 4 en volgens sy uitleg van Ef. 4:11, ook om

le, Institusie IV;

bedienaars van die Woord op te lei en cUe ware leer te verdedig.
Die Nederlandse kerke van die reformasie het hierdie opvatting met Cal=
YJ-Q. gedeel.

Die rioktore-ar.1p het by die vlugteling kerke •n bele..:;.'lgrike

plek ingeneem in die sg. profesiee, veral r.:1et die oog op die opleid.ing·
e r"o'r-'-o·r"
"'m·o v~D
,0 egl!..:.
·~ ai~
van predika..rJ. te.
O·_o :-1_-', e 1/~,,rse _,_C>+ rlJ..
··~
~L ~~'"
_c;-~-'~ 1. dJ.. e
duidelike trekke van vvat later ~oy pro:fessore in die teologie ter_;_gge=
_

'lind i.s, vertoon.

_

·;:;

__

u

Bo'.:CI;Vffian verklaar dan ook dat Calvyn die doktore

met die profess ore vereenseliNig het.

( 192·3 p. Ll95).

l'Tada t die 1.mi versi tei t te Lei den in 1575 opgerig en die opleiding

77I
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- 77 en die verdediging van die waarheid aan die professore in die teologie
toevertrm.1 is~ het die doktore amp as 'n selfstandige amp op die agte:r=
grand te staan gekom.
Die professore het veral sedert 1586 die plek
van die doktore ingeneem.
(Vgl. H. Bavinck: Het Coctoren Ambt.
Kampen 1899).
Die huidige redaksie maak net melding van die professore.
Let egter
daarop dat daar by kom: "aan die teologiese skoal".
Agter hierdie
byvoeging skuil die groat beginselvraag van by wie die opleiding tuis
hoort, waaromheen vanaf die einde van die vorige eeu tot min of meer
in die veertiger jare van die twintigste eeu die groat stryd in die
Gereformeerde Kerken in Nederland gewoed het·.
Dr. A. Kuyper op
voetspoor van Voetuis, en die ondersteuners van die v.u. Amsterdam
het uitgegaan van die gedagte dat die opleiding by die universiteit
tllishoort; hoewel daar tog 'n o ore enkoms tuss en die uni versi tei t
en die kerk moet wees veral met die oog op die benoeming v~~ die
professore.
Hierdie standp~Ult is tewens reeds deur die Geref. Kerke
sedert 1581 ingeneem toe dit begin bleik het dat daar by die Univer=
siteit van Leiden vreemde leringe verkondig is.
Teenoor hierdie rigting het ges-'caan die wat die opleiding as ':.1. -'caa.lc
van die kerk beskou.
Die kerk moet toesien dat daar bedienaars van
die Woord opgelei wordo
Die Teologiese Hoeskool te Kampen, gestig
deur die Christelike Gereformeerde Kerk en oorgeneem deur die Ver=
enigde Ke rk.e i:'1. ·1 8 9 2, wg_s die vrug va:.rJ. die rigting.
E:ierdie st&"ld:punt
is oak reeds vroeg in die reformatoriese kringe gehuldig.
Reeds
Wesel 1568 wou dat die opleiding deur die kerke ter halld geneem m.oes
Die huidige redaksie van ons artikel 18 slui t by die rigting
vvord.
aan; vandaar die byvoeging: "aan die Teologiese Skoal".
Hierdie uitg~~gspunt is o.a. van ouds af gegrond op 2 Tim. 2:2 en
ka:.t1. oak gegrond •:1ord op die normatie'ue voorbeeld van u esus "Hat self
sy apostels opgelei het.
Die taak van die professore in die teologie val volgens art. 13
een in drie dele:
1•

Hulle moet bedienaars van die Woord oplei.

Hulle moet aan

~li 't:=

- 78 die jong manne wat bulle inwendig geroepe voel tot die diens van die
Woord en wat saver vasgestel kan word "getroue manne (is) wat belo'raam.
sal wees om oak ander te leer",

die apostoliese leer toevertrou

(vgl. veral Ef. 4:12 - toegespits op opleiding).
gelei vvord om die Heilige Skrifte te ken "wat jou

Die mruLne moet
'VIT'JS

kan maak tot

saligheid deur die geloof in Christus Jesus ."
Die opleiding het dus eerstens die "gewisse kennis" van"alles wat
God in.sy Woord geopenbaar het" in die oog, waarvan sprake is in H.K.
Sondag VII.

Die opleiding mo et voorts van so 'n aard wees dat daar

oak by die studente 'n toename in die "vaste vertroue" op die beloftes
van die Woord sal wees by die vermeerder:ing van die kennis.
Om aa.'l die roeping te kan voldoen moet 'n professor aan die Teologiese
Skoal nie alleen 'n grondige kennis v~~ die Skrif he nie, maar hy moet
oak val wees van die Heilige Gees en die studente voorgaan in die
godsaligheid.

Hy moet selfdeurdronge wees van die grootsheid van die

roeping waarvoor hy die studente oplei.

Tereg het die Sinode Potchef

stroom 1973, op grand van 2 Tim. 2:2 herbevestig dat 'n professor
alleen uit die geledere

Vail

die diensdoende predikante in die Geref.

Kerk in S.A. beroep mag word.

Voorts het die Sinode verklaar dat

'n professor aan die teologiese sl\:ool 'n predikant is wat afgesonder
is deur die kerke vvat in

~erkverb~~d

opleiding te behartig.

Hy word onthef van die ander fasette

leef, om die diens van die
Vffi~

sy aJnpswerk as predikant, maar hou die bevoegdheid daartoe on.d.er
pl··ntlik ~s 4 l·~U nie
heel~em~l
..:...,:.._
__
_ U ... .:. _._. ....... -ro~
"-'o
toesig v~'1. die plaaslike kerk.
~

.l.

_ _ _ ...

.1..

·.._'-

om te praat va..'l die ontheffing van die and.er fasette van. die e.rrrcs=
werk nie.

In sekere sin word di t wel in die opleidi:ng '.'.i tg2oe::':e2:1,

Die professor aan die teologiese skoal word beroep deur die kies=
kollege in naam van al die kerke.

Hy word bevestig deur die kerk

waar hy woon as :-_oredikant wat as :professor in diens va:."l al die kerke
geroe~o

is en die kerk oefen oo;,<: die h1.g oar hom ").it.

Die b.t:!'atorL,un van. die Teologiese Skoal 'c.ou oar

~:.02

in n.aarn van al

die kerke toesig insoverre eli t sy arbeid a&~ die 'reologi ese Skoal
oetref.
I:.'ldien hy aangekla :,vord da t hy a2.n ·die skoal in leer of
lewe dwaal, oordeel die kuratoritl.rn d.aaroor en beslis oar sy iJerdere
verbondenheid aan die skoal.

Oar sy verdere diens as predik&'1.t

79/ •••
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oordeel .die kerk waar hy woon egter op die gewone wyse, ooreenkomstig
die betrokke artikels van die K.O.
Indien hy deur die kerkraad ooreenkomstig art. 79, 80 K.O. v&~ sy
diens geskors of afgesi t word na ·n klag wat voortsprui t ui t sy optrede
buite die Teologiese skool, is die kuratorium ook verplig om hom
uit sy diens aan die skool te skors en/of af te sit.
(Vgl. Acta
1973, p. 315/6).
2.

Om "die Heilige Skrif ui t te le."

Die professore moet hulle veral toele op die uitleg van die Skrif ten
bate va~ die kerke.

3.

Eindelik moet hulle -"die sui were leer teen kettery en dwalinge"
verdedig.
Hierdie opdrag verg geen nadere verklaring nie.

- 80
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BEGI:iJSELP.GTERGRmm

Die Kuratorium van die Teologiese Skoal vaD die Gereformeerde Kerk
in S.A. rapporteer aan die Sinode van Potchefstroom 1976: "Die be~
ginsel vervat in artikel 19 K.O. is: Niemand wat die roeping voel
om predikant te word, moet weens geldgebrek verhinder word om die
studie te val tooi nie."
(In: Handelinge 1976, p. 105).
Volgens
hierdie stelling word in artikel 19 net gere§l dat waar nodig, d.i.
aan "behoeftige studenten, stem1 gegee moet word.
Di t lyk asof
sowel Jansen ( 1917, p .493) as Meulink /en de Wolff ( 1967, p .60) va."l
dieselfde gedagte is.
So ·n verklaring van :lie artikel is egter eensydig.
Art. 19 VOrr:l
eintlik die afsluiting vaD die gedeelte wat handel oar die diens
vaD die Woord (Art. 3-19) met art. 20 en 21 as •n laat gekome adden=
dum by artikel 13.
Die voorafgaande artikels sou egter van geen
waarde gewees het as daar niemand was wat in diens gestel kan word
nle.
Artikel 19 bepaal dan in die eerste plek dat die kerke moet
sorg da"!:; daar genoeg ka.ndidate vir die diens vaD die Woord sal ·Nees.
"Die kerke ooet soveel :nodig sorg dat daar studente in die Teologie
l.

s. . . " .

Let d.as.:::--op dat die akademiese ster1.daard va.11. die opleiC.i.n.e:- in d..;""'
bepali~g Teolo~ie opgesl~it is.
Dit is asof sydelings ges~ word:
nie mag die nood wat mag ontstaan uit die kerke nie afgewe:1d word
deur •n verlaging van st<:mdaarde nie.
D io vrs.s.g
Dit moet hoo~ bly:
is of die verlaging V&"l die Latynstandaard de~r die Sinode van
Potchefstroorn 1979, nie in die lig gesien ~oet word nie.
Lat;-/:J.
-~

Die
te laat
D-i

c

voortgas~.

Di "':

C.egi:--:.3el C.['Ge!' ar~.

cl:.-

·die e:.. s!

19 2.s O.a::1 d.at die i:erke r::cet scrg in.so\rerre

:lit aa..11. 2:;..;.lle opgedra is dat die "se•Ne sterre" ( Openb. 1: 20); die
"getro~e r::ar.!.T.Le ;nat bekvva&ll sal wees 0::1. oak a_i'lder te leer" (2 Tirr.. 2:
2) nie va.."l h·J..lle plek in die kerke sal verdwyn sodat q.aar ·n hont:er
en dors, ::1ie aan oro od e2:1 water nie :::1.aar om die Woorde va.YJ. die Ee ~e
te hoor,se.l wees :::--.ie (vgl. Amos 3:11 ).

81 1.

EOE MOET DIE KERKE NOU SORG?

Mense ka..-rJ.
Reeds in art. 3 is benadruk: God roeu tot die dier-s.
Tog lyk dit of art. i9
nie bedienaars van die Woord maak nie."
in stryd is met die waarheid.
Indien art. 19 egter- soos dit
moet - gelees word in die· lig van die beginsel gestel in art. 3,
kan daar geen sprake van ·n teenstrydigheid wees nie.
God roep
tot die diens en gebruik in die roeping die gemeente
hulle verkies
(art. 4) dit is egter God wat deur hulle roep (vgl. Israel kies
Saul, maar God maak hom Koning na. sy wil).
Hier gaa..-rJ. dit om God
wat roep en sorn..mige va..-rJ. die wat Hy wil roep ook deur bemiddeling
van sy kerk inwendig bewus maak daarvan.
Dit is: Hy kan ook die
begeerte tot die amp deur die optrede van die kerk in die hart van
die jong ma...."11le wat S:y wil roep, werk.
Dit het geoeu.r met Samuel
deur Han.."la er- Eli se bemoeiing (1 Samuel 1-3) en me~ Timotheus
deur die opvoeding va....'1. sy moeder en grootmoeder en die leiding vs~
Paulus vrat hom aanspreek as "my geliefde kind" ( 2 Tim. 1:2 - 7).
Die opvoedi!lg deu.r ver"::londso'.lers or-der toesig van die a.11pte sowel
as die kerklike onderrig in die verbondswaarhede is die weg was..r=
lacgs die kerk ook sorg dat daar genoeg studente in die Teologie
Die gawes va....'1 hart en verst and word so ontwikkel; die vrees
"';r::~oor:t

el-:.. iil clie

'v...

rees

\Tar..

·:lie s.ere •.vs.r2.d.el, :1oet dan ook 'rroeg resda

So worrl die 8egeerte r..a riie diens

aan.gevva..'!.;:~.(er e:~~

die

bevvtt:3 va..-rJ. die inv1endige .:::-oeping.
(Vgl. ook Utrecht 1888, by F.L. Bos 1950 -De Orde der Kerk).

jon~an

,, _-.._

·---

~~)··· :=:' . . . . ., .. .,. . . . ~I P
__,... : l
....... - .......... ,_,._._,

-·-

st~die

Die

~e

vol~ooi.

voorsien na sy oelo:te oo£ die middele

elkeen wat Hy

""f"\1 •••

c.:::.

- 82 waarlik roep (vgl. Filip. 4:6 en 19).
maniere.
1.

Dit gebeur op verskillende

Hy voorsien

deur bemiddelde ouers (vgl. Joh. Jansen 1~52, p.84:

verklaring der Kerk Orde).

Korte

Ouers, wat •n seun of seuns het wat

innerlik geroepe voel tot die diens van die Woord, is kragtens die
Verbond verplig om hulle stadwte bekostig (vgl. ook derde doopvraa@
en die kerk moet toesien dat hulle hul verpligting nakom;

2.

deur een of ander bemiddelde broeder of suster wat, onder die

besef va.."YJ. bulle verantwoordelikheid en daartoe opgewek deur die
kerk (mede brs. en strs persoonlik en opsieners), ~student of
studente ondersteun. .

Die Here het baie van die ouere predikante

op hierdie m~"YJ.ier gedurende die studiejare so laat versorg;

3.

deur ·n plaaslike kerk wat •n student of studente ui t sy midde

of op aa:nbeveling ui t ·n a..'lder kerk (met wie in verba..11.d geleef word)
vir sy sorg neem, ·n praktyk wat in die Geref. Kerk in S .A. baie
voorkom (vgl. ook Dordrecht 1578 in Bouvvma..11. 1928, p. 506 en 509); ey

4.

del-IT die kerke gesamentlik la..""lgs die weg van meerdere verga=

deriLgs (vgl. Vlissingen 1581 en Utrecht 1888, in F.L. Bos 1950).
I::.:. S.A. he~ die Sinode van Iviiddelb'..lrg 1904, art. 224 •n Kas ex

bonis Oygerig waaruit die studente ondersteun is.

Later is die

OIY,skep in "Die Kas vir Teologiese Studente".

·:: Reglemen t ~Naar=
volgens die onderste1.ming gebied word is in opdrag van die Sinode
de:_;;_r iie X:_:_ratori'J!ll o_pgestel.
Studente wat nog besig is met die
proped.su-:;iese stu:iie ·.vat aaL die P.U. vir C.H.O. gedoe:-:1 moet word
sowel as stuie::J.te wat reeds ingeskryf 1s
vir 6.ie kandidaaTst-:..i.C.ie aa:.'2. die Teologiese Skoal, word oncierste-.1:.'2..

4.

>r~.:.-1_

·-

'NIZ

...::-_·c
- ~

ONDERSTEC'?~

·:,'oor:-1
(Y'_P-."·Oel
- - --·

W03_D

.~ip,_·Lr
~---

st--_Ldie te '.rol tooi r.:.ie.

-clrir-.::~:.-r~ir

5-~-5~0-=~

~

'·

-

vcr~l~aer

Di :- ~s egte:'::"' oak

T;f12.ar

·

-wora- o~ a1e
dat die kerke rlie

~oe~

verplig is or:: in elke gaval elks studr=>!lt
wa+:.... tomQcl
a:::>Y~dJ.. ov
- • ....... -- ..... - f gero"De
. . . . .!.
.._.._..l.

te ondersteun n.ie.

Die kerke moet "soveel nodig sor_g-" -

onderstet..ming word ook tenaal deur d-ie behoefte.

............

Die

As daa!' genoeg

8 J/ ...
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studen te is, kail di t ·n oorweging wees om ·n behoeftige student al verklaar hy dat hy homself geroepe voel - af te wys.
Verder
is die gesamentlike kerke ook nie verplig om studente wat reeds
of deur bemiddelde ouers of weldoeners of ·n plaaslike kerk genoeg=
saam ondersteun word, ook nog te versorg nie.
Dit is ook nie
vanselfsprekend dat elkeen met dieselfde bedrag ondersteun moet
word nie; die ondersteuning word deur die behoefte bepaal. (Reeds
Middelburg 1581 en S. Gravenhage 1586 het bepaal dat die kerke
moes sorg dat studente wat nie instaat is om die studiekoste te
dek nie, onderste~ moes word ex bonis publicis, dit is uit die
p~(blieke goedere wat die owerhede uit die Roomse Kerk se boedel
gekonfiskeer het. · Die kerke het dit as hulle reg beskou dat die
owerhed.e die inkomstes bulle ten goede laat kom.
Die goedere
vvas im..rners vir die kerk bestem.
(Vgl. hieroor verder Bouwman
19 28' p. 5 06.
Die moeilike kwessie van studente-huwelike moet ook hier ter sprake
kom, w~'1.t di t maak die onderhoud.ingsaspek meer gekompliseerd..
:S::1ersyd.s, so het die ku.ratore onla.."lgs gewaarsku, moet studente ~ie
ged.'J.rende :o.ulle studie j are in die huwe·lik tree en sodoende •n on=
draaglike las op die kerke le om hulle met hulle gesirille te ver=
so rg x:ie.
-"'-:~dersyds moet die vrou nie ligtelik die versorgster
v81.: die hUl3 gemaak 1NOrd, veral in geval va:'l pare wat direk i~ die

Student:e wat reeds •n s.nder beroep gevolg tet en tulle gesinslewe
al gevestig het en dan weer terug kom om te studeer, val in ·n
ander kategorie, maar tog moet ook in die geval waar die vrou nou
die "broodwin:.'le r" word daar de eglik ::'.ee rekening getou 'Nord.
Mae.r

. . . . -....,r r.1

..:--

ol'V'o

....., ._._ ·-~·-·-

ge oo re 'NOrd.
Artikel 19 waa.1{ d&'1. t"'--"'-·
onbeset bly nie.
•

-

c::_l
o+.+.:=:>
~
~ - -

on
-

a-l·"'
""y~e
·~
V'l ' .:::>

iat: die preekstoel nie
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Vroeer het art. 20 die preekoefeninge va."Yl diegene wat onder art. 8
Ta.!ls word
hulle voorberei vir die diens van die Woord, gereel.
Dit was ook die gewoonte om die preekoe=
dit onder ~rt. 8 gere~l.
feninge van Teologiese Studente onder die artikel te re~l,. vandaar
dat die sinodebesluit

(1885) waarin die sg. preekverlof gege~ word

tans in die bylae verskuif is na art. 19, waar dit streng genome
nie tuishoort nie.
Die huidige art. 20 is in 1964 ingevoeg en vorm •n addendum
13 K.O.

b~l

art.

Alles wat daar gese is oor die noodsaak dat die kerke

die predik~Qte (insluitende professore, wat ook predikante is)
wat emeriteer moet versorg, geld ook vir hulle weduwees en wese.
Die versorging is ook nader gere~l in die Reglement vir die E.P,P.W.
en W.-Fonds (Bylae by art. 13 K.O., uitgawe 1978 bls. 49).

* * * * * * * * *
.ARTIKEL

21

Die artikel kan gesien word as ·n algemene agtergrondstekening sowel
as afsluiting van die artikels wat handel oor die opleiding.
Voorde.-;;
T1

Tt

student in die Teologie kan studeer (art. 19) het hy al

groot deel van studie en vorming agter die rug.

Die opvoeC:.ing

en ondeniys, so het dit in die verklaring van art. 19 al aB-"1. ciie
lig gekoc, is vir die toekomstige predikant va."Yl die allergrootste
belaDg.

Maar die feit bring ook die belang wat die kerk in die

e.lgemeen het by die opvoeding en onderwys van verbondskinders,
die kerkjeug, na vore.

Die kerk het ook ·n roeping met betrekking

tot die kinders wat deur die doop as lede va."Yl die liggaa.rn va..."Yl
Chirstus

a&~gemerk

is.

Var,.das.r da.t in art. 21 bepaal word.:

"Die kerkrade :r10e t 1:oesi en
~:ulle

kinciers in die vrees

cii e skoolo::derrig a..E..:l
die !-Iere le.e.t gest::ieC..."
die

va:~

o~J. ers

Hierdie redaksie is de'.1.r die Si.:wde !967 vasgestel.

Di-: :.10e -s r..ie
teskou 'Nord as •n vervanF-:i:::lg van die Dordtse a.rtikel, wat ei:::J. tlik

·n weerge.we va.:."l ciie va.'1'S-Gra.venhage 1586 is nie, maar,

soos dit

deur die dep'...ltate vir die ?-1ersiening van die K.O. i:r: 1964 genoem
is, ·n l::erfor:m.:. le Y'ir.._g.

S5/ ..•

- 85 Die Dordtse Artikel het gelui: "De kerkeraden zullen alom toezie:::1,
dat er goede schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen lereL
lezen, schrijven, spr~~en en vrije konsten maar ook de zelve in
de cathechismus onderwijzen."
Na die letter kan dit beteken dat die kerkrade skole moet oprig en
beheer.
Tog was dit nooit so bedoel nie.
(vgl. Joh. Jansen 1917.
De Kerkenordening.
Van de Diensten. p. 549; H.H. Kuyper se
rapport aan die Sinode v~n 'S Gravenhage 1914).
Antwerpen 1565
het reeds besluit: "De ouders zullen als herders van hun gezinnen
om hun kinderen in de vreze des Heeren te vormen, vermaa.Yld worden
om he:J. nie t te z enden naar scho.len of welke andere inrich tingen
ook ~aarin zij zouden kunnen worden bedorven of gedrenkt met schlecht
:Ceid van l2ver1 of leer .•• "
Sedert die middeleeue is die skole of deur die ower}:ede· 6~~ de·.lr die
Roomse Kerk opgerig en beheer.
Die reformatore sluit by die be=
staande toest~VJ.d aan en gaan ui t van die fei t da:· daar skole is
wat va:r-1 die ovverhede '...l.i tga~n en dat bulle Rooms ls.
Daarom word
acmvanklik sedert 1572 op kerklike vergaderinge gepraat van die
reformasie va.n die skole.
En as 'S Gravenhage art. 21 £'O!T.l'v~leer,
:r.rord. daarmee bedoel dat die kerke by die owerhecle, wat die plek
va.VJ. die verdrewe Roomse owerhede ingeneem het, moet sorg dat daar
Geref. ondenv;;-se rs aa.:'lges tel word wat
die kinders ·n gerefor=
~eerde skoolopvoed.ing kan gee.
(Vgl. JaYlsen 1917, p.56C).
Die
Cedo eli::.J.g vvas :r:..ie da t die }ce rk skole ::ioe s oDrig, o::ier':v:rse rs

e.e.::1a~sl

e.:s.s nie, maar dat die owerhede wat seggenskap oor die skole ge!:ad
ooontlik moes maak Yir ouers om bulle taak teenoor b1..1.lle
kinders te vervul.
Daar is in art. 21 nie gekies vir owe rheidskole
of kerkskole nie, maar net va::.1 die kerke verwag om toe te sien, de:..lr
e.a:'ldr21:g by die owerl:ede, dat dae.r skole is waarl:een geloi'Jige ouers,
Die Sinode VS"l 1?64. i:et so tereg C·es::i.:J.it de.t die e.r-::L~el
t.er:~or::rt..J.leer rr:.oet word, om alle :::isverstancl. 'J.i t die vveg te r;_;.ir:..
Die ll'...lwe ior::lulering
aooY)
(Ef. Cr • .1)
'

.

.

ar-c. 21 sl""J.it direk by die

En vaders, moe2'1ie julle kinders vertoorn (prikkel) nie, saar voed
hulle op in die t'-lg en vermaning van die Here.
Gesien in die lig

- 86 van Prediker 12.13 waar aan die "seu.n" gese word dat "Die tJofsaak
van alles wat gehoor is, is
Vrees God en hou sy gebooie," val
die skriftuurlike grondslag van diehuidige redaksie op.
Die verbondsgeslag moet deur verbondsouers na die voorskrifte van
die Here opgevoed word.
Vgl. 2 Tim. 1:5 in die lig van 2 Tim.
3:14-17 en Kol. 3:20 en 21.
Let verder ook op Deut. 4:10 en 6:7;
sowel as Josua 4:21-24 en Rigters 2:10 e.v.
Die artikel sluit so ook a~~ by die doopsbelofte soos vervat in
die antwoord op die derde doopvraag aan die ouers: '' ..• beloof
u en is dit u voorneme om hierdie kind, as dit tot sy verstand gekom
het .•• in die leer na u vermo"E; te onderrig of te laat onderrig ••• ?"
Die kerkrade moet toesien dat die belofte gestand gedoen word deur
ouers as hulle hul kinders na die skoal stuur.
Dit hou in dat
hulle die kinders na skole moet stutrr wa~r die onderNYs in die lig
van Gods Woord geskied.
Di t hou verder in dat kerkr~de vandag moet toesien dat in die lig
van die reg wat ouers :{ragter:s die wet het, gelowige ouers toesig
moet hou dat die onderwys in die skole waarin hulle kinders hulle
bevin~ Christelik is.
Eindelik hou di t in dat kerkrade O'.-"Lers o~o l::J.lle :plig r:1oet wys or:J.
te sorg dat daar christelike skole o:pgerig word as daar nie sulke
skole bestaa.n, waarheen hulle !"lul kinders kan stuur nie.
Dit was d~~ ook die agtergrond vir die hele C.N.O.-st~Jd in S.A.
sedert 1901.
Daar was wel verskil oor die vraag of die kerk of
die ouers of die owerheid die skoal ·moet stig, vgl. hier va~~l d~e
op die si~1odes sed.ert 1933.
Zers is .J.ie atelsel
\tS.""l

staatskole ge1:eel

'18T\·Yer-c

e2:1 gekies -r.rir ·vr:re Otlerskole,

l:oewel s t~atsonde~ste'.-rr~, se~e r i::::1 na7olgj_ng var.L die Ge re:. l':erke::.
i::1 I'-Tede::-'lar...d.
Later het die klem meer geval op groe:pskole die ovverhede moes a~~ elke groep ouers die skoal 'Nat oy :r.ulle pas,
voorsien, so dc:m ook aan Christen O'J.ers.
M
liskien het die Geref.
Kerke hulle bevoegdheid oorskry toe ·n skoolpraktyk in f~besonder=
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ui tgewerk is en daar:nee oak gekies is vir ·n besondere skoal=
beleid wat deur die owerhede gevolg moes word.
Die optrede het
geneig
mede op grand van die letterlike betekenis wat die ou
reda.l{sie van art. 21 ka.Yl he - tot ·n toe stand waarin die kerk die
staat wou voorskryf wat om te doen.
Die gedagte was egter nog
altyd oorheersend om die beginsel wat art. 21 beheers - en in die
nuwe redaksie weer sterk op die voorgrond tree - dat die kerkraad
moet toesien dat ouers bulle verbondsverpligtinge sal nakom ook
as bulle hul kinders skooltoe stuur,· te handhaaf.
Uit die voorgaande blyk duidelik dat die artikel alleen die toesig
van die Kerkraad op die ouers beoog.
Kerkrade, se Rutgers 1921
(Kerkelijke Adriezen I), bet geen direkte toesig op die skole nie.
Alleen wa.rmeer daar ·n ooreenkoms tussen die kerke en die owerhede
aa.'1.gegaa."'l is waarin die owerhede aan die ke rke wel •n segge:nskap
gee bet die kerke ·n seggenskap in die skole.
.ll.nders bet die kerke
alleen n seggenskap o or die ouers wa t, in ons geval in S .A., ·n
toesigreg bet oor die skole en daarom as lidmate aangespreek ka.Yl
word oor die uitvoering van hierdie plig.
Verder het die kerk ook
seggenskap oor onderwysers alleen in soverre hulle lidmate is wie
se leer en lewe onder die toesig van die kerkraad staan ( vgl.
Rutgers 1921, p.133 e.v.; ook Jansen 1917, p.555 e.v., en H.H.
K~.J.yper in Ja.:."lsen 1917 p. 560 e.v.
Die e.rti:;,:el ~:et d'J.s ~ie die verkerkliking 72.J."l die skole op die oog
~ie' ~aar oe:oaal die tae.k van die kerkraad. :wet oetrekkir:g tot die
s:;,:oclopvoeding van verbondskinders; culle moet toesien dat dia op=
voeding oak kragtens die verbondseise geskied.
Dit sluit egter
nie uit dat, in buitengewone tye en onder buitengewone omstandighede
in geval van die onverno~ va.YJ. ouers om self bulle verpligting :'la te
ko!:l, die kerke self skole ken oprig nie. (vgl. ~. 3oui':r::ar.. I :;;J.52C).
Die
.
. "
~ee~G~e~a
~

e~

l
rsg_e~eL~eer

nie die

oprig~i~g

e~

~erkord.e

beteer

, . -...-

" .
r!..,

·--

:....l...!.. _,

vs~

0

re~l
as~g9=

skole nie.
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ARTIKEL
1•

22

Inleidend:

Met artikel 22 begin ·n nuwe onderdeel van die eerste deel· van die
K.O.; in die volgende vyf artikels word gehandel oor die diens
van die ouderlinge en diakens terwyl in art. 28 samevattend die
plig van predikante, ouderlinge en diakens met betrekking tot die
owerheid, omskrywe word.
Die huidige artikel 22 toon ·n redaksionele wysiging wat meteen ·r.
Die regstelling is deur die sinode
prinsipiele regstelling was.
1964 aangebring.
Oorspronklik is in art. 22 nag. in navolging van die K.O. uit die
16e eeu (vgl. Meulink en De Wolff, 1967j p. 65/66)bepaal dat "Die
Ouderlinge moet deur die ooTdeel van die kerkraad en die diakens
verkies word volgens die reeling wat daarvoor plaaslik in gebruik •••
is."
Volgens hierdie redaksie beteken di t dat di t finali ter die
kerkraad en die dia.'l(ens is wat kies, hoewel die ge:;neen-:e cok ·r: asw."l=
deel in die verkiesing kry.
Jansen 1937 en 1952, met ·n bero'e3J cp
Voetius, sowel as Meulink en de Wolff 1967, meen blykbaar dat dit
prinsipieel die regte uitgangsptmt is met betrekking tot die ver=
kiesing vs.::.'l ouderlinge (ook preclikan-:.:; en diakens).
:f:ulle aar:vs.ar
egter ock dat die xiesreg aan die kerk gegee is en dat dit van die
begin af so deur die kerk aa.Ylvaar en toegepas is.
D:.e kerkraad
met diakans oafen d~Yl net as org~~niese maar tog kleiner en ~aer
verantwoordelike deal van die gemeente, die kiesreg uit.
Hulle
+·_ree op ~.s kl·es_~O.l~lege.
Dl·e "'-..l.
lr~es ~e:.,
~a:l~
• t ·n d ee 1 van d'J.e gemeen-c·
't::, c.a
namens die hele gemeente intree, was nodig tydens die 16e eeu toe
die kerk nog in so ·n vervalle staat was dat bulle vanwee onk:.mde en
geestelike agterlikheicl nie iYJ.sts.s.t ·;i.s.s orr: ht:.lle kiesreg 'J.i t -:e oefe
nie.
Toe toest&.:.'lde verceter I-.e-::~ is wel grater medewe:-k:.ng sa.."l d~e
gemeente as geheel in die ve:-k:.esing gegee, maar die kieskollege-ge=
dagte is tog in die artikel 8e::-:ou·,
Di t l:.et volgeEs Js..r~seYJ. e .a.
da."'l ook steeds die kiesreg 78.:1 die ga:.r:.een te varkort.
u

'-'-

'"

Die prinsipiele ui tgangsp1,1.nt van Jmsen e. a. dat die kerkraad eintli
finaliter kies, kon in die lig ··1'3.21 hulle eie verklaring alleen so
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- 89 opgevat word dat hoewel die gemeente kies, finaal, die kerkraad
tog nog moet toesien dat die verkiesing wettig is, d.w.s. of die
verkiesing ooreenkomstig die Skri~ belydenis en K.O. plaasgevind
het.
Indien •n verkiesing nie wettig was nie, kan en moet die
kerkraad weier om die verkiesing met bevestiging op te volg.
Die
kerkraad noet toesien dat die gemeente nie willekeurig optree tydens
die verkiesing"nie.
2.

Die nuwe reda."l(sie (1964)

Die redaksie· van art. 22 is tereg gevvysig om te lui: Die ouderlinge
word deur die gemeente onder leiding van die kerkraad verkies ••• ".
Christus roep tot die diens ten behoewe van die kerk (gemeente)
deur die kerk (gemeente).
Die formulering verd~Jf die misverstand
wat die ou red,:.ksie, gesteun deur die onduidelike verklarings o.a.
va.1'J. Jansen en wat nog in die kerke leef, gewek het dat die gemeente
ein~lik deur nulle aandeel (stemning) net advies gee en dat dit
eintlik die kerk.raad is wat - hoewel meestal in opvolging van die
advies - die ouderlinge verkies.
V&~ hierdie gedagte noet afgesien
word.
Die kiesreg 'cehoort aan die gemeente.
(Vgl. o.a. l-:and.eling"t
1:23; 6:2 en 3 ·en Art. 31 ;\l".G.B.- Kyk vir •n breedvoeriger '-litee::::=
setting van die kiesreg van die gemeente die verklaring van ar~. 4
K.O., Diktaat, Kerkregering Deel I).

Hier word ui tgegaa.1'J. van die gedagte dat die kiesreg in die gemeente
by die belvclende :;).anslidmate, wat nie onder sensuur is nie, ber)_s.
( Vgl . ve rklaring van art. L1. K. 0 • )
Alleen wanneer ·n doo:plid :~ely=
denis va.~ geloof a.:gele t.et ka.'Yl hy as mor.:.dige lid ::1et die ·rera::_t=
~oordelikhede wat by die Qo::::di~~eid 9as, beklee word.
Adviezen p 11lj)
I) !:lee:::: dat dit we:r:sli:t: is dat die kiesreg allee!: a.er._ r::anlike bely=
dende lede va..~ 23 jaar e!l ·iaarbo toegeker:. moet word.
'Nat die vro'..--:.e kiesreg betref is daar al baie geskryf ( Vgl. o .a. die
rapport Sinode Ar:r:l:em 1930 by Jansen 1937).
Benewens wat in die
verklaringe van die K.O. deur Bo'..-lvvman, Rutgers,' Va.1'J. Dellen en filoi"-Sr:la
voorkom is daar ock gedurende die afgelope dekades besluite oor
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- 90 die kwessie geneem o.a. deur die Geref. Kerker.. in Nederland, die
Christelike Gereformeerde Kerke en die sg. Vrygemaakte Geref. Kerken
in Nederland.
Die Sinode Potchefstroom 1979 het deputate benoem
om ·n volgende Sinode oor die aangeleentheid te adviseer.

4.

Hoe kies die gemeente?

Daar word
Die verkiesing word nie in die K.O. gereglementeer nie.
eerstens gesorg dat die voorskrifte van Christus in die kerkregering
eerbiedig word.
In hierdie geval dat die gemeente kies.
Tog hou die K.O. - wat •n samevatting is van die rel::'!ls, wat uit die
Woord van God vasgestel is, waarvolgens Christus die gedrag van sy
kerk (of huisgesin) reel, sodat elkeen k~~ weet hoe om hom in die
huisgesin te gedra - rekening daarrnee dat die verkeerde toe:passing
van die beginsel, die doel daarvan (nl. om in die naam van die Here
ouderlinge ae.n te wys) kan verydel.

As die gemeente bv. hulle kiesreg volgens die vrye verkiesingsmetod.e
ui toefen ka."l'l daar baie maklik ongewens-te persor:e in die diens van.
die ouderlingskap indring.
On thou moet word dat die kerk 'J.i t
verlos"Ses wat nogtans sor-.daars is wat 2:1og teen die O'...l meY!.s moet
stry, bes-taa:1.
Di t ka_~ so :na.klik gebeur dat di t in so ·r. vrye ver=
~iesing draal o~ politieke verdelinge of selfs ro~dom die persoon
-,.ra.~, c.ie predika.'1 t.
Die verkiesing loop dan '-~it 0:9 ·r.. krag:neting
van partye en is nie die ootmoedige aanwysing van mw...ne in die diens
van Christus, onder die leiding van die Heilige Gees nie.
Die Beilige Gees het die kerk by die smr.estelling va."l'l die K.O. so
is o::::
Lierdie

e~

c~ier gev~re

die

~oo:

te

8~ei.

beste sorg - e~ ~oet tewens sorg - dat alleen persona vir die ver=
kiesing :;..n aar...::r.erking kon wat aa."l die 'tereistes 7oldoe?J., L'ldien
- . leidi:.r-~g in d.2. e \Te rl.-ci e s i:2g ne er::.
ar :.lle
Dit
kan gebe,_,1r de~u'
~

1.

"aan die gemeentelede geleent'.::eid te gee om die aa.~dag op ge=
skikte persone te vestig."
Dan is dit geen '~ye verkiesing
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- 91 nie en tog word die gemeente nie in sy kiesreg te kart gedoen
nie.
Die gemeente is dan gebonde om, onder leiding va~ die kerkraad
net uit te kyk na ma~~e uit hulle midde wat 'val van die Heilige
Gees en Wysheid"is (Hand. 6:3).
Hu2.le le hulle oordeel dat
hierdie manne aan die vereistes voldoen eers voor diegene wat
deur die Heilige Gees "as opsieners aangestel" is (Hand. 20:28)
om te waa~ (vers 31) teen die wrede wolwe wat die kudde nie
sal spaar nie (vers. 29) en wat verkeerde dinge praat "om die
disiepels weg te trek agter hulle aan" (vers 30).
2.

Hierna kan die verkiesing dan op twee maniere geskied.

Nadat gemeentelede n01..~ die aandag op geskikte persone gevestig
het, roep die ouderlin_ge die diakens by hulle om saam met hulle
vir die verkiesing die nodige aa:rJ.tal"ouderlinge aa.~ die get'leente
2.1

approbasie voor te drc;t ••• "
Gewoonlik word di t so verstaan asof die kerk:raad en dia_'-cens m.aar
'Neer as kieskollege optree en dat die gem.eente ui ters die reg V&"l
Di t is egter ·r:
beswaar het in saver dit die verkiesing ~etref.
Let daarop dat bepaal is: "om saam met die diakens
ws"lopvatting.
Dus hulle is nag nie gekies
'ri :::-- die verkiesi :;:1,g ••• voor te dra".
::\Iaar in iie geval bestaa.YJ. die
~ie, iie gemeente meet nag kies.
verkiesing d~"l daarin dat vir of teen die persoon of perso~e
Asr.:. die cegi~-:sel dat :S.ie gemeente kies word. dsn in d.ie
geval alleen voldoen as die kerkraad en die diakens net soveel na~e
as wat daar ouderlinge verkies meet word, aan die gemeente voorle
met die verklaring dat dit op die oomblik die enigste persone is
wat aan die vereistes van die Skrif vir die ouderlingskap voldoe:1
en 'ceskikbaar is en dat die ge:c",eente gevra word orr.. vi!' of "'::een
el£een va.~ d.i e persone te stern..

l.ll -c.

di t

Is i:Le
eenv-o~tdig

teei:stsn~e

dat iie

tee:-:.oor

persoc~ r-~ie

'::1

naSl:l i:1. di9
gekies is

~ie

r::eerder~eid

Oe"Ieke::

e::1 aaB.:.r;:J.ee i3 ·:12.-:

uit.
Word die apporbasierr..etode egter so toegepas soos di t oor die alger::ee:
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- 92 gebeur nl. dat die wat voorgehou word klaar gekies is deur die
kerkraad en diakens beteken dit dat as daar beswaar teen die voor=
gelegde persoon is, di t •n tugprosedure afgee.
Met die gevolg dat
daar in die reE:H geen besvvaar, ingebring word nie al geval die
persoon •n groot deel van die gemeente nie.
Die apporbasie-metode word tro1s veral gebruik in gemeentes waar daar
deur omstandighede ·n gedurige wisseling van ouderlinge plaasvind
of in klein gemeentes wat nie •n oorvloed van beskikbare kandidate
het nie.
Dit moet egter soveel moontlik vermy word en as dit ge=
bruik word, sal die gevare daaraan verbonde, tot ·n gro ot mate ui t=
geska"l<:el kan word deur die aktiewe stemreg - soos wat voorgeskryf
in die artikel- ook in die geval van approbasie te ha~dhaaf.
2.2 Die mees bevredigende en tewens die normale, Skrifvers~twoorde=
wyse om ouderlinge (predikante en diaken_s) te kies is"om tweeta2.le
of •n dubbele getal te stel waarui t die gemeente die nodige aantal
kies."
D.w.s as daar een ouderling gekies moet word stel die
kerkraad 'en die dia"l<:ens ter..minste twee n2.IDe aa.'l die gemeer1te; as
twee gekies moet word, word 4 of tenminste drie ~aDe ens. voorgele.
Dit is ook gewens dat die tweetalle of dubbele getalle voor die
tyd bekend gestel sal word, sodat die ger.1eente die nodige kennis
As die name egter eers on die
verkiesingsvergadering voorgel§ word, sal di~ nie so ~ verkiesi~g
19 21 '

3.

Die \'Vat verkies is se n::L':le word dan verskillende male afgekon=
diz voordat hulle bevestig word.
Daar moe-;; voor die oevesti=
gi:::1g plaasvind, ter nadere kontrole vx.---:wee die er:'~s van die
d.ien.s vs1 die oude rlingskap, nog ge2.eent?":eid vlr die i~die~:i21.,s
Die

ke~}:

is

J.D.
vir) dieselfde pe::-soon gester:1 he-;; ::...ie.

:r~og i~

:Lie

- .; .) .
.;:,

~

sover dit menslik moontlik is, seker gemaak word d.at die ver=
kiesing wettig is; d.w.s dat die regte persone op die regte
wyse gekies word.
Vandaar die bepaling dat die bevestiging
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kondig is,

••• "

Volgens Rutgers (1921, p.171) is dit vanselfsprekend dat die
bevestiging ui tgestel word indien daar beswaar teen ·n verkose
persoon inkom, totdat daar uitsluitsel oor is.

Ingeval die

kerkraad die beswaar nie handhaaf nie en daar in beroep na die
klassis gegaan is en die klaer nog nie gelyk kry nie, en hom

op die Part. Sinode beroep, kan dit nodig wees om tog met
die bevestiging voort te gaan.
Anders kan •n klaer ·n bevesti=
ging vir •n onbepaalde tyd vertraag.
Die kerkraad het dan in
elkgeval ook al reeds die stem van die klassis vir sy optrede.
Daar moet egter versigtig geha11.del word in so •n geval.

Die

ems van die besware en die invloed wat die vertraging op die
gemee~te sal he, moet deeglik in ag geneem word (Vgl. Jansen

1937, p.97 en VaYJ. Dellen en

~/Ionsma,

p.106 The Churchorder

Com..'Tientary).
WaYJ.neer daar in die

verkiesL~g

meet ee:-illlaal oorgeste::1 word.

9~:

·n staking van sterr.m.e voorko::::.

as daar nog nie tot •r: beslissing

gekom kan word nie, moet deurmidd.el van die lot met
VSll

aa.11.roe~oi~g

die naai~ van die 5-iere "beslis word. (Sinode 1910, ar-t. ·176,

vg2.. Ea..11.d. 1:2:.S;

ook R.u-:gers 1921,p.155).

Die aanceveling

v.c:-1 Rutgers en a:.-J:ier9 or:: -se ·ce:9:::.a2. :la-s by sta..l.cing

~ran

s"'::e::-z.e

die ouiste in jare as verkias vsrklaar word, is vir my wille=
keurig.
Saver ek kan vass-'cel oerus die as"'1.beveling nie o-o
deu:§:"delike grande nie; behalwe dat di t vroeer gewoon te 'Has,
word geen a:.""lder grand genoem nie.

diens

kon, r:!.oe-t --;.roldoen.

Di-:

is veral v.ar:dag, onder al d.ie k2.agtes ·van k9rklike ver-val, Daar
ook met die oog op die geweld.ige as""lslag ;,vat van bl.A.i te tee:l die
kerk geloods word., vaYJ. groot bel2.-11.g om die regte ( ·r-rare) ouderlinge
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- 94 te·he tot opbou van die kerk.
Die welsyn va~ die kerk draai veral
om die ouderlinge; die opsieners (vgl. Hand. 20:23)
Die ouderling moet
1. onberisperlik wees; d.w.s. daar moet geen aanmerking gemaak kan
word op sy leer of lewe deur die gemeente nie.
"Hy moet
iemand wees op wie laster en aanklag geen vat het nie".
(C. Bouma, 1942, De Kommentaar op het Nieuwe Testament.
De Brieven van den Apostel Paulus aan Timotheus en Titus, p.131);
2.

"die ma...11. van een vrou wees", d.w.s. nie skuldig wees aa..."'l bigamie
en oak nie aan indirekte bigamie nie.
Dus nie iemand wat na
•n ongeoorloofde egskeiding weer getrou het nie.
In werklikheid
is so een met twee vroue getroud aangesien sy egskeiding on=
wettig is voor die Here.
•n Man pleeg bv. owerspel en trou
na sy egskeiding asgevolg van die owerspel, weer met ·n ander
vrou, en betuig daarna berou op so •n wyse dat die kerkraad
dit aanvaar en homv~1die tug onthef.
Na ·n tyd word dan
dikwels in die -pra...'k:ty-k J vandag J geredeneer dat die man se berou
so eg is en dat sy lewe nou so onbesproke is en sy kerklike
meelewing so goed dat daar geen beswaar kan wees teen sy
verkiesing tot die ouderlingskap :nie.
Hy is irr~ers nie meer
onder die tug nie;
Eierdie redenasie is nie net vals nie, maar ga&"1 ook direk i.r;.
teen die voorskri: vs.Il die Heilige Gees ir.. 1 Tim. 3:2 en 'Ii :;-__~3
1: 5; hy is nie ·:: r.J.an van een vrou nie;

3.

nugter wees.
Hy moet hom nie net weerhou van oormatige vV'.]Ylge=
bruik (geen drinker) nie,(vgl. vers 3 en Tit"-ls 1:7) maar hy
~oet oak geestelik gebalanseerd wees;
vry van hartstog en
geesteli:-:e beC:.vvelning vrat sy oordeelsver:::oe kan -c-eY~vloed.
en 30rriea

i~

die kerk

~ie;

4.

i~~eto~

wees, d.w.s eerbaar ln sy uiterlike houding, ~ie
verwaar..d en aans too tli.i(

5.

gasvry wees;
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6.

bekwaam om te onderrig;

d.w.s. hy moet nie alleen ke!m.is van

die woord van God he nie maar ook in staat wees om die ke!m.is
oor te dra;

1.

hy moet tuis wees in die Skrifte;

geen vegter (bakleier) en geen strydlustige (twisgierige,
rusiem~~er) wees nie;

8.

geen

v~ilgewinsoeker,

dit is iemand wat sy eie voordeel ten

alle koste najaag nie, en ook geen geldgierige;
verpa~d

wat sy siel aan geld

g.

d.w.s een

het, wees nie;

een wees wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle

4).

waardigteid in onderdanigheid hou (vers
vanself dat iema'1d wat sy eie n·J.is nie

ka~

Dit spreek
regeer nie, nie

in st::tat is om "vir die gemeente van God sorg" te dra nie.

5).

(vers

Die leiding en bestuur van sy gesin moet goed wees

in die oe va'1 die gemeente, eers dan

k~'1

daar •n verwagting

wees dat hy in 3taat sal wees om as opsiener die gemeente te
dien (Vgl. Bo~~a 1942, p.134).

Dit is veral belangrix dat

sy kin.ders, detrr sy optrede tot e erbied vir hom gedwing,
hulle a2.::1 hom sal onderwerp.

Hier is nie sprake van ·n dwing=
l=.nd wat sy kinders met geweld onde:rdr'J.k nie.
De'J.r die op=
70eding in die vrees "'Tall die :-J:ere (vgl. Ef. 6:4) word ook die
vre~s ( :::!CIY"''r-·1· ~d) ,,-;.,.... ,-L-; e -v~c-"'r ""'.,....'·''et...
-

...._, ....,..L.

"-'

V ....._...

._,

.._ .......
_n
___
, __
l _ _l. _~,_ g
.g
~c
~"'.....l'"l""

( --

C.,

---

._..._..

V '-"

...1.

r~

L~'

. '

L. r:; •
'

12.

"""

.

.

.

"ook goeie

~

11 •

.

I
o1::'--. . . r l c....... , a.1.
" . pas bekee:rde wees nie •
\ 'rl
pas gepl~~te booo).
Ek meen daaruit kan ook afgelei word
dat iema..~d wat pas ingetrek het in •n gemeente en nog onbe::<.:end
is, nie verkiesbaar is nie (ve:rs 6) ;
.

1 0.

i\ - -' t<=>

1

•

.... )
J

~et1..1_ier:-is

1 Thess. 4:12 en 1

vashou aa..'1 die tetrol.;.O:::>re

Sy

Pet:r~s

l

~:15

eL 16;

ee:r er.. i.!ls"Caat wees om a11der te

vemaa..'1 en teesnrekers te weerle ( vgl. Titus 1:9);
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ten slotte homself ka.11. beheers (Titus 1:8);
en gou om te oordeel wees nie.

14 o

Die Skrif stel nie met soveel woorde •n oude rdomsgrens vir wie
verkiesbaar is nie.
Tog le in die naam ouderling reeds die
gedagte van rypheid in jare opgesluit.
Verder k&~ uit die eis
dat hy sy eie huis goed moet regeer en sy kinders in onder=
danigheid moet hou, afgelei word dat iemand reeds die rypere
jare van onderskeiding en wysheid moes bereik het voordat hy
verkiesbaar is vir die ouderlingskap.

o.-a. nie oplopend

Bostaande vereistes vir die ouderlingskap is oorweldigend.
Di t laa t die versugting va11. Paulus met die oog op die las va.11. die
bediening: En vvie is tot hie rdie dinge bekwaa.rn? ( 2 Kor. 5: 16) oak
ons versugting word met die oog op die vraag na wie verkiesbaar
is tot die diens.
Niemand sou wees as Hy wat roep nie ook bekwaam
maak (vgl. o.a. Exodus 3:12; -en 4:10-17; 2 Kor. 4:7) deur sy
Heilige Gees nie (vgl. Joh. 14:26).
Daarom mag niema~d tom ook
willekeurig aan d.ie roepir..g onttrek nie.
Dit is die Here wat deur
sy kerk roep er.. gehoorsaanL.i1eid betaam elkeen wat wettig geroep is o
Alleen.met opgaaf van gewigtige redes, waaroor die kerkraad moe-::
oordeel, k&~ iem&~d va..YJ. die roepiil_g onthef word. (Vgl. Antwer:pen
1563; Doornik 1563; J;e·)_:rs 156.3.
Armentiers 1563 bepaal da~
ierr.~""ld. ··vat die roepire_- a.Lvys soYlder wet~ige redes, ve:r'!r.aa.Il ::-.:c-~-:
·,vc rd. en 8-aar !:!Oet by· !:o:r.. aa:'lgedri:-_g word en hy r.10e t sel.:s gedreig
word r::et die oorieel van God Or.l die roepir..g op te volg.
Daar moet in die kerke noulettend toegesien word dat genoegsaam
rekening gehou word met hierdie vereistes wat die Skrif stel •rir
die verkiesii'.:.g van 0'-~d.erlinge.
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ARTIKEL

23

Ouderlinge is dienaars van Christus

1.

Ons het reeds
Artikel 23 handel oor die amp van die ouderlinge.
in art. 2 daarop gewys dat die begrip amp geen persoonswaardigheid
Di t dui alleen op •n besondere taa."k: wat
of hoogheid inhou rJ.ie.
deur Christus aan die wat Hy roep om in s:r naam te spreek en te ha.11del,
opgedra is.
Die woord amp kom dan ook van ambaB:i ,,., sekere werk wat
gedoen word.
Vandaar dat .§El.E in die kerkorde dies elf de beteken as
diens.
Die ouderlinge lewer diens a an Christus en (ten behoewe van)
(Vgl. Matth. 4:19:
die gemeente.
" en Elc sal julle vissers van
rnense maak").
.i

Bulle is geen teersers oor die erfdeel van die Here met •n eie waardig=
heid in of gesag uit hulleself nie.
Hulle
Vgl. I Petr.J.s 5:1-4.
is dienaars, slawe (
) van Christus.
Hulle het alleen aan=
spraak op die
as

~ulle

erke~~ing,

lie~de

in die Here arbei.

en hoogste agting van die gemeente,
I Thess. 5:12,13.

Hulle is herders V&"l die kudde wat deur die kcsbare bloed van Jesus
verkry is (1 Petr. 1:19).
En die Heilige Gees het hulle oor die
k:J.dde alli'lges"'3el en h1J..lle 'oekwaan1 ger:1aa2-c vir r.'..llle '1verk Hand. 20:28.
Daarom geld die Wcor:i va.11 Jesus aan sy apostels ook vir die ouderlir:.£"e:
luister n.a My en wie julle verwerp, verwerp i•:y"
(Lukas 10:16), vgl. ook Matth. 10:40).

wNie na _julle luister,

Die gemeente word daarom ook beveel:

"Wees gehoorsaa11 aa11 julle
voorgangers en onderda.11ig wa..'1t bJ.lle waak vir j'.1.lle siele as diegene
'.vat rekenskap r:1oe-c gee, sodat tulle di t ::Jet blydskap kan doe?J. en nie
e..l s:.:_g-':er;.d.e nie; ~t/S.Il~ C:i t i3 'lir ~ 1J_lle n.ie n:'J.ttig ilie. u
(H-i
,-cra"or
0Qlr -,;>.p
1
m..: rn
>= • 1 ; )
Ll. : 1 1 e~ 1 Pe~r. 4:2 e~ ~;
/.._.
'-'
\'~Q-•

-"1..

..i..J-•

I

.L~.:..:..L •

...-

•

!

•

die Woord wat hulle bring is aa11 die ouderlinge · agting en onderwerping
verskuldig.
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2.

Hulle

d~ens

2.1 "Die amp van die ouderlinge is dit wat hulle gemeenskaplik saa.~

met die bedienaar van die Woord moet doen soos in artikel 16 neergele ••
En dit is om "die kerklike dissipline uit te oefen en te sorg dat
alles betaamlik en ordelik plaasvind".

Hulle taak is dus om saam met

die bedienaar van die Woord die kerk te regeer (vgl. art. 1 oor die
"betaamlik en ordelik" en verder art. 37 vir die gesamentlike regering
as raad van die kerk).
Die ouderlinge moet sorg dat elkeen hom/haar in die huisgesin van God
gedra soos dit behoort (vgl. 1 Tim. 3:15).
Hulle moet die voorskrifte vir die ged.rag van die gelowiges uit die
Woord naspeur (vgl. 1 Kor. 14:40).

Verder moet hulle die wat bulle

nie na die Woord van die Here skik nie,tug.

(Vgl. Esegiel 3:17 e.v.;

1 Kor. 5:'1-8, Titus 3:10).
Die heerskappy van Chris.tus word so in
sy gemeente deur die ouderlinge gerealiseer.
(Vgl. Bou~~an 1928,
p. 549;
2. 2.

sien verder artt. 71 en volgende).

Eulle diens ( taal-<: 1 amp) is verder "om toesig te hou dat bedienaa:

van die Woord, tulle mede-ouderli::J.p:e en diakens hulle ampte getrou
be di e:J. ••• "
Di t is ·::. ge':';eldige opdrag ( vgl. Hand. 20:22.-31).

Die O'J.derlir_ge

::::oet sorg dat :lie oedienaars van die Woord waardig die roeping ...-raar=
:;:ee i.:ulle geroep is w~'ldel ( vgl. Ef.

4: 1 en Filippens. 2: 27, 'Nat o Jk

verba!ld hou met die wa,.>'ldel van die besondere dienaars van Christus.
Die volle aac"ldag v;ord in die artikel gevra vir die toesig op die
~TDSbedieni~~.

Dit sluit vanselfsprekend die toesig op die leer en

le'ne van die mededienaars in.

:::Jie persoon en die amp ka."l nie geskei
e.l is d.i-c
Die Cedie~i~g Tag

~,e_:.-_·1_
c::
r'l
---

·,·ro ....r-a.· -_-_n_,_;:,
~ l~ • 1
-- r\ ''
v'=

"'_I _;

~,,_.

" •
5•

so
~ie

2 e __
"' j" 1 1 K... or. 2 ! -I,...., en::::."" Kor.
-~ '
c:.5;

Tiu. 5:19 er: 20).

Dae.ror.1 :noet ci.i e O'J.de:--J.inge k...i.ndig ·Ne es in die
3k-:rifte d.e'J.r die ged.urige ciddel'lde ondersoek daarvan.
'2'J.lle moet
tulle oefen in die ke~Lis ve.n die Skrifte om so die gawe v~>'l onderskei
ding te ka.'l on tva.YJ.g.
Hoe anders se.l hulle kan toesig hou, veral oor
die prediking?
1
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(Vgl. Hand. 20:31 ).
2.3 "Om huisbesoek te doen".
Die Heilige
Gees noem die ouderlinge herders va."rl. die kudde wat Jesus Christus
met sy eie bloed verkry het.
Jesus Christus is die Goeie Herder
en Hy eis dat die ouderlinge in hulle herderskap sy beeld as Goeie
Herder moet laat sien (vgl. Joh. 10).
Die aan wie Hy die herderskap
gee moet elke skaap wat aan sy sorg toevertrou is ken, soos Hy hulle
ken (vgl. 1 Thess. 4:14 en 15).
Daar word van die herder vir
elke skaap rekenskap geeis (vgl. 1 Kor. 3:9-23; Esegi~l 3:17;inJeremia
23:1 en volgende en Esegiel 34:6).
Die huisbesoek dien so tot stigting (opbou) van die gemeente (Ef. 4:11 ).
Getroue ouderlinge bou ·n lewendige, roepingstroue gemeente.
In die reel word die gemeente in wyke ingedeel om die ouderli~ge se
werk doelgerig en effektief te maak.
Aan elkeen se sorg word d~"rl
bepaalde gesinile en •n bepaalde getal enkellopers toegese, soveel as
wat hy wel persoonlik kan besoek op die gesette tye.
lY1....
Dit sluit ook die gesilli~e van ampsdraers wa~ in sy vvyk woon __
hy self in sy_wyk woon is hy oak verantwoordelik vir sy eie huisgesi.:J..
(Vgl. Sinode 195?, artt. 59. 131).
Dit is egter gewer..s dat in die
geval waar die ouderli~g i!l sy eie 'li'Yk VIOOr.., dat die kerkraad die
so rg van. die O'.lderling se gesin aa!l ·n genabu-:;.rde oude ::ding opdra.

Die wyksouderliilg r.1oet met elkeen in die VV"'Jk se lewenswandel en o:r:J.st~l'ldighede vertroud wees, om elkeen persoonlik te k&'1 a~""ls:preek
Det die Woord van die Eere tot verma.~ing: dit is tot vertroosting,
bemoediging of oestraffing, na gelang dit nodig is.
Die stryd -::een
r!-_;
e
:::;q+J.~.~;"\-,
a'-.L" e ',·VPrPlr'i e~~- ell. e i='l. e .,_~, ePS l. q
_if..: .......
.,l.
- ....... l
.
-.,
.,
-- i'
_
_
.L~
a_e ~c~Owlges
alK~e.LS
Hulle dreig

o~ ~oei

te verloor.

De.e.r k2.2'}. ook sle.~!:sid 'i:ess
in die stryd; die SkriflesL:'lg en oe:peinsing kar_ ns.gelaat word, die
geced kau verflou en die heiligr,aking k~~ al~oemeer ontcreek, alles
dinge wat veragtering in die genade veroorsaak.
Da.'1 moet die ouder=
ling nie skroom om die .slapheid te bestraf nie ( Vgl. o. a. Hetr. 5:11
; 00/ ••.
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en 1 2;

6: 1 en 2;

1 2: 4 en J a_1{

•

1 : 6-8 ) .

Die ouderlinge moet so onderle wees in die Skrifte dat hulle die
lidmate gedurig ka_~ herinner aan die werklikhede van die verbond en
aan die eise wat di t oak in die besondere. tyds- en lewensomstandighede
aan hulle stel.
2.4

Tyd van Huisbesoek

Die ouderlinge moet sowel 222£ as na nagmaal huisbesoek doen.
Met hierdie bepaling word die diens van die ouderling toegesnits op die
nagmaal.
Heeltemal tereg oak, want die gemeenskap met God in Chirstus
en mekaar; die kerkwees va_~ die kerk word verkondig in die viering
va_~ die Nagmaal en sigbaar afgeteken en beseel in die tekens van brood
en ~vn wat uitgedeel en genuttig word.
Dit gaan immers in die kerk
om hierdie gemeenskap (1 Joh. 1; Romeine 8:15- 17; 1 Kor. 12:12 e.v.
Die nagmaal is die eksklusiewe maaltyd van Christus saam met sy gesin;
·n vooruitgr;yping op die bru.ilofsmaal van die Lam (Openb. 19:7-9).
En dit is die taak van die ouderlinge om toe te sien dat die karakter
ven die sakrament behoue bly (vgl. 1 Kor. 11:17 e.v.), en dat die
liggee.r:l vail Chris tus nie geskend 1Nord nie.
Die indringers moe t vm
die tafel en so uit die gemeente geweer word (vgl. Hand. 5:1-11 en
1 Kor. 5) .
Nagmaal mag dus nie gevier word sander die voorafgaande huisbesoek en
die daarui t voortvloeiende verslagvergadering van ouderlinge nie.
Di;
is •n bedenklike praktyk om, in gevalle waar meer as vier keer per jaar
nag:maal gevier word, sor.1mige vieringe sonder die voorafgaande huisoe=
soek e:."l verslagvergadering te lag_t plaasvind.

slui t cy die costaa.Ylde oeginsel aa.n.
~~a die nag::aal meet ver:1eem
As daar on=
. ;·1ord of nag;y1aal ge·vier is en indien nie, waarom nie.
verskilligheid op die spel is moet die ouderlinge vroegtydig optree.

1 01/ •••

- 101 -

2.5

Die ouderlinge moet "ook ander tot die Christelike godsdie.:J.s"
opwek.

Sommige lei hieru.i t af dat daar '::1 spesiale ouderling vir evangeli=
sasie moet of kan wees en dat die evangelisasie en sending aan die
ouderlinge opgedra is.
Dit sou egter beteken dat die amptelike
prediking tot afvalliges en heidene nie meer die taak van ·n geroepe
bedienaar van die Woord is nie, maar wel van die ouderlinge.
Dit
kan tog nie wees nie.
Oorspronklik sprAit die bepaling uit die gedagte, tydens die refor=
masie, dat die Gereformeerde Kerk nou heersende kerk geword het in
die plek v~~ die Roomse.
Daarom was dit die taak van die ouderlinge
om elke burger wat nog nie gereformeerd was nie op te wek tot die
gereformeerde godsdiens - die nie-gereforrneerdes moes aa~gespreek
•nord om dit wel te word.
Later, gedurende die DoLeansie in 1886 I:.et
die Gereforrneerdes ook weer die artikel in die sin toegepas.
Dit
is as die ta~1.;: van die ouderlinge gesien om die wat in die Hervormde
Kerk agtergebly het op te wek om met die dolerendes rr..ee te gaan.
(Vgl. Bortv;man I P5·~2). Bulle d.oen dit egter nie omdat h~Jlle die
dolerende kerk as aie heerse~de kerk gesien het nie, maar omdat
hulle di-e as die saiwere en ware kerk gesien het teenoor die afvallige
(vervalsde) Hervormde Kerk.
Hierdie opvatting hou egter nie reke=
nin.g daarmee c!.at O'.lderlinge allee:r;. -r:;oesi&: l:et op erkenC.e lidm.ate
va~ iie kerk ~le.
Indie:_ das.r geoc:en ·,vord dat h Alle ook oor a,."lder seggenskap r:e-s ZS2
die opvatting alleen gegrond wees in die volkskerkgedagte nl. dat
almal wat deel is van die volk ook vanselfpsrekend deel is va,."l die
'n::erk.
1

IndierJ. ·iie bepaling dus in die historiese s:.n daarva."l
~et iit eee~ plek irr die ~r~ikel ~ie.

7ers~aa'1 ·Nord~

Di t x:m alleen 'ce':,oue ely as daaror.~.d.er verstaan :,yord dat ook ei:
veral die ouderlinge, net soos al die gelowiges, deur hulle eer'care
wandel er_ die agtir.:.g wa"'c ~!'.llle s.:d·Ning, ~der -::ot ::Lie G~:ris:-eli!<::e
godsdie.:'ls moe t op·;vek ( vgl. Matth. 5 = 1 3 e. v. en Sondag TLXII vr. 86;
vgl. ook Bom'·ITilan I p.563 en Meulink en De wolff, p.70).
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ART.IKEL
1. .

24

Verkiesing van Diaker...s

In artikel 24 word die diakenskap - deur die wyse waarop die diakens
verkies moet word te bepaal - onderskei van die ouderlingskap.
Terselfd2rtyd bring dieselfde artikel na vore dat die diakenskap
nie te skei is van die ouderlingskap nie.
Beide is gewortel in di"e
dia~onia:
die diens aan Christus ten behoewe van die gemeente.
Tot hierdie diens roep Christus ouderlinge sowel as diakens op
dieselfde manier: deur die bemiddeling van die gemeente.
Vandaar:
"Wat gebruiklik is in die geval van die ouderlinge, moet ook onder=
hou word by die verkiesing, goedkeuring en bevestiging van die
diake:::1.s.
( Kyk art. 22) .
2.

Wie verkiesoaar is

In 1 Tim 3:8-12 word die vereistes waaraa...YJ. •n diaken moet voldoen
opgesom.
Eulle moet
1•
Waardig wees (vers 8).
Daar m.oet na hulle opgesier... n:an word;
hulle ge~o~e optrede moat eerbied a~dwing.
Nie uit twee monde p~aat nie; nie tweetongig wees nie.
.
Disken r:;oet nie nou sus en da:.1 so se nle.
Hy rnoet betro~baar wees;
daar moe: 0:9 tom st::tat ge::::aak k811 ·.vord as een •r:at die <vaarteid lief
r1e t.
~

oorloofje manier verryk nie.
4.
·n Diaken moet ·n
in ·~ rein ge:.vete hou
is uit sy optrede.
wees van die Eeilige

man wees "wat die verborgerLYJ.eid van die geloof
( vers 9).
Di t moet blyk dat hy •n ware gelowige
Hy huigel nie, maar is opreg.
Ey moet vol
Gees er_ w,ysheid (Ba."ld.

Sorrur.ige laat l-.ierdie vers slen o:o vro:.tlike dia..~e:::2
in die valle sin vs.."l d.ie ·.;'oord, 'rgl. o. a. Belser.
}:.. r1der socs 3.
Weiss en Jeremias net soos Calv-fll be-r.;wis di t egter en se dat eli t
hie r gaan om die vro-;.,le van die diakens.
Dit sou immers vreemd wees
as hier so:::::1er so tussenin van vrouedia...'.{:ens gepraat Nord ter'N'Jl in
I
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die vorige en volgende verse daar spesifiek sprake is
dial.<:ens.

va~

manlike

C. Bouman, in aa.nslui ting by Joh. Jansen 1917, p. 660, huldig vveer die
gedagte dat hier wel sprake is van diakonesse, maar dan in die sin
van helpsters va~ die diakens.
Hulle sou dan nie in die amP
bevestig wees nie.
Die opvatting vind steun in die feit dat die
lj.d•J1:oo:cd by genaikos ontbreek.
Paulus praat in die gedeel te van
groepe van mense: opsieners, diakens en vroue wat •n taak het om in
die gemeente t~ vervul.
Dat die vroue midde in die perikoop oor
die diakens genoem word, regverdig die afleiding dat bulle hulpdie:r:s
aa~ die diakens g.elewer het.
Va~daar die weglating van die lidwoor1
Vgl. ook Bouwman 1928 p.577, wat betoog dat daar moes gestaan tet
hulle vroue, as daar sprake was va~ die vro,).e va.:tl diakens.
We.t
Paulus bedoel in die vers is vir hom onseker.
Volgens die Afrikaa:r;.s
Bybel r:1et ·verklarende aantekeninge was di t vroue wat een of ar:der
geestelike werk gedoen het.
Vgl. ook Hommes: De Vrouw in de Kerk.
Hy kom'eintlik, na sy lang redenasie, ook niks verder as Calvyn nie 1
praat ook maar van die..konesse wat hulpdiens gelewer het en gee:c.
wesenlike amp beklee het nie.
Dat vrone wel hulpdiens gelewer het, ook i:::1 diakonale werk is origens
duidelik uit die S~rif.
Veral is bulle dienste by die versorgi~g
VSJl- siekes ge br.,_;_ik en selfs wa.ar d.ie O'J.de rlinge er: bedie:::ae.rs v22
'ely egter ·r: vraag of Paulus die rcelpsters i:c. 1
oog t.et.
6o
Die dia.l<:en rr.oet ·n me.n vaYJ. een vrou ·,vees en. sy kinders en eie
huis goed regeer (vers. 12).
Dit is dieselfde vereistes as wat
aan n O'.lderli::g ges tel word ( vers. 4).
i
~'J.lle ~oet ook eers ·:1 proef:yd deu:::--::taa.\: ( vers
1 0)
0

t:y~

0

sal cieug.

2y- rr:oet die -:oets k21l de·~t~sts..~.:n.,

wees dat sy lewensgedrag in orde is an dat ty d'J.s oor iie nodige
in die ?lele perikoop op eerlik}~ei::l en be-croubaarhaid gele ( vglo Janse
(vgl. Jansen 191";', P.651).
104/ ••.
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Uit hierdie vereistes is dit d~idelik dat iemand nie as diaken
gekies mag 'NOrd bloat omdat hy jonk en entdesiasties is nie, of
om hom voor te berei vir die latere ouderlingskap nie.
Die diakens
moet net soos die ouderlinge beskik oar die nodige a.r.1psgawes voordat
hulle tot die veeleisende diens gekies kan word.
!

Indien daar nie op gelet word nie en voor die voet mruL~e gekies word
en hulle nie aan die eise beantwoord nie ,. geskied di t tot groat
nadeel va~ die gemeente; eintlik ten koste van die gemeente.

* * * * * * * * * ,* * * * *

- 105 ARTIKEL
Die

1.

dia~ens

25

moet die armes versorg.

Die artikel vvyk wat die fom.ulering betref af vaYJ. die ander waarin
die amp omskryf word.

In art. 23 word die inhoud van die ouderling=

skap bv. positief, duidelik omskryf.

In art. 25 het ons die vreemde

verskynsel dat "Die eintlike amp van die diakens"omskryf word.
Die formulering wek die gedagte dat dit bekend is dat die diakens
meer doen as wat hulle amp behels.

Deur die nadruk te le op die

eintlike aJnp, word dit wat bulle bykomend doen nie afgekeur nie,
maar daar word tegelyk gewaarsku teen die gevaar dat die bykomende
werk die eintlike kan verdring;
en dit mag nie gebeur nie.
Verklaarders van die K.O. gee :::1ie besondere aandag aan die fcr.:-r·. .:_le:.~i::-_~
~k

van die artikel nie.

meen egter dat dit nie maar daar gelaat

ka.."l word nie, aandag moet gegee word aan die agtergrond.waarteen
die formulering gesien moet word.

Ek meen om steun by H. Bownan

(1907) te vind vir die ve rklari::.'lg da t kerkrade reeds tydens die re=
foroasie en daarna - seker oak op grand van die praktyk sedert die
2e eeu en veral va."laf die opkoms. van die monargiese episkq.:s.a-;;-;
hoewel gebreek is met die Roomse praktyk assodanig . :. nog allerlei ty=
komende opdragte aa."l die dia.~ens gegee het (Het Ambt der Diakenen
l
oo 1_--~), <.:r .,...,
,
1°"......
Vera_
l d.le
··
·
1'J· ·2
1
e.-v., ·v-g_.
no:...l~·~T.:'la....Yl
_.~c.o,
p. 565 e.v. ) .
Yl.tl..Lp=
J..!.•

di ens by die ::J.agmaalsvie ring (die aangee van die beker e:: skaal ( to:c:~
e~l

::lie VJ.l ver-. die bekers, voorsie::1in.g va.."l brood, dek vs.:c:. -ra:els e:J.s.
beteer var: die kerkgoedere het verbonde gebly aan die dio:::cel:=

s.mp.
Sedert 1359 :i.:.et hierd.ie dinge oak deel gebly va.YJ. die opdrag aan die
diakens.
Die diakens vvas aanvanklik belas met die invordering v.3!l
tyiraes vir die inst3D.d.~o·-lding van die erediens sowel as die be?::eer

dier: :::ie, i3 d.i ~ nag s..lge~_en.e geOrvlil-{ dat rJ.~J_lle belas :i.s w~t d.ie

t.·.y nagr:1aalsvieringe.

(Vgl. Acta, Reddersburg 1927, 2Yieerde::~r-~eid.s=

rapport .9. 1 CJ) .
- I
10
vt'J I ...
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word die prc:.ktyk gesru1k=

sioneer, maar daar word tegelyk gewaarsku dat dit nie moet lei tot
die verdringing Vail die eintlike amp Vail die dia~ens nie.
(Vgl.
ook Mind.erheidsrapport van M. Postma en C.J.H. de ·;ret en medeonder=
teken delrr die adviseurs J.D. du Toit en J.A. du Plessis, Acta
Reddersburg 1927, p.107).
Tot met die verskyning van die boek

Vail

dr. F.H. von Meyenfeldt

( 1955) "De Diaken als Componist der Gemeenschap~'is die annversor=
ging in die Gereformeerde Kerk nog al tyd as die eintlike amp van
die diakens beskou;
ten spyte van stemme wat opgegaan het om bv.
ook die hulpdiens by die nagmaal en die behartiging en beheer van
die kerklike finansies by hulle a'!lp in gesluit te kry.
(vgl.
Nlee rderheidsrapport wa t venverp is - Acta Redd.ers'ourg, 1927).
I

Sedertdien is op voetspoor va."J. Von Meyenfeldt, die klem verle na die
"diens tot opbou van die gemeenskap van die :teiliges".
Die eintlike &~p van die dia.~ens is volgens die beskouing d&"J. om
die gemeens~ap (Koinonia) in die gemeente te realiseer.
Die di:::kens
I!l.oet die gem2e2:1te be 1rtvlS maak v::m "haar heilige roelJing tot stict.ting
vsr. e e:Q nieuwe sa.':l.enleving 11 •
(Von Meyenfeldt 1955, p.59).
Veral
rr:oet h-:.~lle elkee::J. ;:vat dreig om cui te die gemeenskap va...i1. die heiliges t
kom weer in die ver"band voeg (p.58).
Alles wat verder
d.reig or:. iie ss.mele·Ning

vs.:.~

die gelowiges te

disir~tegreer

soos

rykdor2, ar::::o-::de, siek-:;e, o:~~ierior:,, eensaa.rr1J.eid, ::-:oet opgebef word
deur C.ie dialcens; h:.<.lle is die i:::tegrasiefaktor ir:. die gemeer:te
van- i:J' J• "k
Vri ""
1 o..J o,.- 4 )/ '• .3c~~o:oesva...YJ. die Diako=
Dr • K
• c:
u.
- ... r< o
.....t.-

Q
_ _ ......

( ...:...
...1...

naat en In die Sk:riflig, Jaarga..."J.g 12, nr. 47, Sept. 1978 p.33;
"Bar:nhartigheid, barm:i::artig:teidsdiens, die diakonaat en die praktyk",
slui t by hierdie gedagte aan.
Hiervolgens sou dit ook die eint=
vir siekes, versk'::aktes, e:::s. 09 te rig, or_geag

"Ge ce::en

h~J.lle

de~.lr

eie

te

sorg vir Tl ·,.·jo:::ir_g, losi esplek, versorgir:g oy vers•;:a.ki:::::.g ens.
Die
di<:>~·::en :::.oet sorg d.at jor:.gmense vers.l nie in die stad veree!lsaarn !lie.
Hulle i:!Oet alle lyde prooeer o:phef.
1 07 I

...

-
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Aansluitend hierby is die besluit van die Sinode Potchefstroom 1979
wat besware teen sekere gedeeltes van die bevestigingsformulier
gelyk gegee het as sou dit "die diens van die diakens tot armver=
sorging beperk."
(Agenda Sinode 1979, p.56; vgl. vir besluit
Acta 1979).
Die deputate vir advies oor die beswaarskrif verklaar
dat "doel en sin van die diakenamp is veel ruimer, nl. die liefde=
valle gemeenskapsbeoefenin~ met geloofsgenate wat konkreet tot open=
baring kom (onder andere) in die gemeente se liefdegawes vir behoef=
tige lidmate" (Agenda 1979, p.57/58 e.v.)
Acta 1979.
Die beswaar teen die forrm.:llering va_-rl art. 25 is nie gehandhaaf nie.
Die Sinode verklaar dat die artikel nie die amp limitatief beperk
nie.
Dit spreek immers ook in weiere sin van "verder om die wat
in nood is te besoek en te vertroos .•. " (Agenda 1919, p.58, vgl. oak
Act a 1 9 79 , t e r s a..lc e ) •
Hiertli t kan afgelei word dat die Sinode die formulering: "Die
eintlike amu ••• " so verklaar dat die fokus in die opdrag aa.Yl die
diakens wel op die armversorging val, maar dan in die konteks van
hulle opdrag tot die 0..9bou va.Yl die gemeente wat bulle met die be=
dienac. rs -van die lfloord en ouderlinge gemeen he t, vgl. o. a. Ef. 4: 1 2.
Hulle spits bulle .dan ko~lcreet 0..9 die armes - die wat uitgeska.~el
is Det die gemeenskap van die heiliges soos blyk uit die gebrek aan
bestaansmiddele.
Die geiowi,ges word d.e'J.r al drie ampte opgeskerp,
oo1~ om Dek.e.ar op te skerp tot die kor2.krete gemeenskap va.Yl die
heiliges, m.aa:r die konkrete oelewing VC'-Yl die gemeensk.e.p V2.c"l die
heiliges de1..<.r die ve:rsorgi.::1g V&"l h'..llle w.e.t in hierdie sonclige bede=
ling in hulle bestaan tog vasgeloop het ten spyte van die opdrag
tot die ko~~rete gemeenskapsbeoefening, is dan die eintlike taak
van die diakens.
Ek m.ee21 d..e.t die vad.ers :ne-: d.ie
aa~'roel:.;:g "f.JiY'

die sir... v-t;:.-r

fo::--:::.·~lle:ring

r~s:ldelir_ge

ve...i~

art. 25 or. cesor..d.ere

-: e.-v. \'er·se

o:per:ba~r ~1.e~.

Die grooc:s:=.eic: va..YJ. die ger:es~:skaps'ceoefe:~:dr~g as vr~~g Ve..:G. d.ie geloo:
( --~l
v5_._. "1 To'1:7) dien as agtergrond vir die ceg:rip vir die ins~el=
~aar i~ die
so~debedeling iie ger:eer2.ska~s=
beoefening tog so gebrekkig is dat daa.r gelowiges is wat 'in die
daa.glikse versorging oor die hoof gesien is" (Ha..>J.delinge 6:1) daar
0

..:..:. •
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gryp Christus vol erbarrning as't ware nogeens in sodat sy kinders
ten .:::p~.~te van die gebrek aan 7olkome gell.lofsV:r"'.lgte in die kerk in
hierdie bedeling tog nie ten grande gaan nie.
Ek meen nog in
Handelinge 6 nog in enige tydperk van die kerkgeskiedenis het die
Gees ooit die kerk so gelei dat die diakens alleen die hele las
om die gemeenskap van die heiliges in die kerk te konkretiseer,
moes drani~Die diakens se eintlike taak is ni~ soos Von Meyenfeldt
dit stel, om die nuwe samelewing daar te stel nie, maar wel om waar
die nuwe samelewing (die kerk) nog te kort skiet in die versorging
van alle lede, tog te so rg ds.t die
·oor die hoof gesien is versorg
sal word.
(Die 'bor die hoof sien"' ·hoef da.."l nie •n aanduiding van •n
opsetlike roepingsversaking by die gemeente te wees nie, maar wel
·:~ herinnering daaraa..'1. dat die Koninkryk naby is - so naby dat ·n nuwe
gemeenskap in onderwerpenheid aan. God reeds bestaan (die kerk)
r.1as.r
nog moet kom in volkomenheid; die nuwe samelewing (as die kerk) is
nog maar i~ beginsel die ko!l_l.(rete en so •n heenvvysing na die nuwe
samelewing in Christus.
Vgl. Openbaring 21:2-4).
Die eintlike diens v~1 die diakens bly d~n nog die a~versorging
deur middele, besoeke, trooswoorde uit die Heilige Skrif, waarde~r
:lie ge:neenskap v~n die ~eiliges betoon word.
Ook om hulle amp te
vervul moet die diakens altyd in gedagte hou: "Die kerk is ·n ver=
g::v:ieri:'lg van gelo•r-:iges wat kre.gtens die gemeenskap met r:J.eke.ar in
Christ'J.s, die roe-ping l:.et Orl ~,ulle goed tot eer va:'l God en d'J.s cok
to-e welsJ-1 va::1 die gelowiges ::::,::n -:-o •,··1end" (-qO"'''""'""~" 1 'lf\v'7
:J
'
...D ;:;a·
vgl. 3ouv~an 1922•, p. 565).
-.......-

2.

Hoe

;J-

.I..

.........-

e._. ../'

,_.1...·1'/.U. .!.._..,_.J.

sorg ·:iie dia..'l(ens?

Die diakens moet "die
noo_:_gsset vers:::.cT.el."

_l ief'degawes
~
"

•.. '','a+
a"'n
v
u
o.--

a"_i e a~rome~
.1. • ' ·
;;;>

gogee •·rorrl
I,
I
~

OD:

Dus:

gee:t1 oygelegie

o: !:oofdelike :3-a::l.S...Lag ~ie.
r.:oet ges na.r:J.a-c-e die Here h·J.lle in stae.t s-cel os -c;e gee :;.it lie:d.e
vir die Eere e~ ~y ~erk.
De.ar ::-.oe t of:ervaardig~:eid ·::e.es - .,,.,...
bewoenl:eid oor die wat nie het nie eYJ. dankbaarheid. dat O.ie nere aa:l
jou gee.
En hoe kan die diake~ hierdie gesiYJ.dheid tot die gee vs~
re.J~ing
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te lees?
Omdat di t liefdegawes is wat ui t die liefde vir d.i·e Eere gegee 'NOrd
pas dit in die eerste plek om dit af te dra wanneer Hy ontmoet word

in die erediens.

Daar

~

die gelowiges hulleself met al wat h:..1lle

Vandaar dat die insameling "Op elke eerste dag

het aan die Here.

van die week" moet plaasvind.
Kat. Sondag VXXXIII).
nie

ValJ.

Oor die

(Vgl. 1 Kor. 16:2 en Heidelbergse

Vanselfsprekend kan dail oy die insarneling

straatkollektes of koerantfondse sprake wees nie.
vraagst~~

va.D die plek

Vail

erediens is al baie gehandel.

die kollekte vir armes in die

Dit is egter n liturgiese kwessie

vvaarop hier nie ingegaan word nie.

Vols t.:::..e...D '";ord r.::e t d.ie -rer:nel::iing·

van die teslui t van die Sinode 1964 dat di t ·n mi::idel::natige saa..'.c is
(vgl. Acts. 1964, p.477).

Dit 'sluit egter r..ie ·"i.i~ dat daar ook 'OY

die huise kan ingesamel word nie.

Bo-:..nvman, Ja..'1.sen en a;.'lder ver=

klaarders van die kerkorde beklemtoon egter dat dit nie die reel
Alleen in tye vm nood er~ ~ek:::>r"':e :!J.Oet, ne. de.t ~o;:;
grater offervaardigheid in die eredier..s opgetNek is en d:::>~r :'log ::ie
die r~odige for:dse vir ar:r.versoring beskik'caa:::- is nie, die insar.:eling
by die h~ise gedoen word.

moet •Nees n.i e.

~c.-

.
Ook:.s dit •ra..'1se lfsp re.:C:end da~ goeaere n2.e
diens afgedra kan word. nie.
Di t sal by die huise getaal
op ·r. a.:;.der ::J.aDie r ai'gedra vi'Ord..
verr_;cllirlg.

TJ..)··ie
-

z.~_r"•-'P.~

._,~··-"-'

·.·.·or..-~- 1-.-,"
---

;

Q-~--.v
·:

die i-:eilige Gees

~----~·._-_·,
~P
-- - . . J -

rqp"~_·
._-_,,. .-. .
.............

-:-2~
:- -.
---'::::

-~..;
.-~-.,..... ...-..-.
..... -~... ::::~.:.~

ga~93

van hulle •;vat dae.rL'l ·oeproe: ·::or'i .ia-c

ere=
o:~

.-.-.. . 1"".-..-1-.....
.:.:·c...

.:::._::~- ..

~este~

1:.'-~lle

vir die versorgi~g
h-:..;_lsel:~ r..ie /.:w versorg

of de'-lr farnilie versorg kan ':lord. nie, mag :-de bestee Nord aa..D ver=
11 0/ •••
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kwisters (dronkaards, dobbelaars, of ligvaardige mense) nie.
Luiaards meet aangese word om te werk, 8.-"YJ.ders ka..11 hulle nie eet r..ie.
Deur die regte weduwees en wese op die voorgrond te stel gee die for=
mulier leiding oar wie versorg meet word.
Di t kan oak inhou dat deur bv. •n eenmalige bedrag te voorsien of
vir •n kart rukkie •n gesin te versorg 1 voorkom word dat •n gesin per=
manent behoeftig word, al is hulle dit op die oomblik van versorging
nag nie in die eng sin van die woord nie.
DirL"!.c bv. aa11 n brood=
winner wat genoeg verdien om sy gesin eerbaar te versors.
egter siek en tydens sy siekte word sy salaris opgeskort.
bouoedryf het dit dikwels al gebetrr).

Hy word
(In die

Nou ka.'1. nie gewag word totdat

sy r"-u.is verkoo:p, sy spaargeld opgebruik is en toegelaat word dat
noorls2.~clike assuraL.siepre.:::J.ies onbetaald bly nie.
Dae.r mo et de:.;.r
die dia.k:ens gesorg word dat die gesin nie tydens c ie siekte van die
'croodNi:l...11er ten grande gaan nie.
Die versorging strek verder as die gemeente.

Oak "aa11 ande r" r:10 e t
"La2.t ons dan, tervvyl ons geleerltheid b.et, aa...""l
.s.l~Le. l goed doen., ~1c..ar die neeste aan die t~J.. isge!lote 'TE.I.t die geloo:".
( GB.l • 6 : ;i 0 ) •

er...

yrecli~2..:.:..;:.

is

=a~

~ulle

-i -;

.'~

~-C::

t~oos~oorde

~it

die Eeilige 3kri~ ~aet too~
nie in bulle nood vergeet nie.
Di t wat die

~a~

C~rist~s

d.ic::ke~i

tring ls
deur die gemeente.

vvel van die gemeente maar ei::J. tlik van C!:.rist-~ls
Christus skenk alles
~a siel en liggaam - wat vir sy l-:i:--.:.ders oak
in hierdie lewe, r.odig l.
'Nie die konikryk va;:;_ die hemele ir.ge=
Q

~.

Die

::lia2-<:e!lS

na behore

:::oe-:

verv~l.

2.8..:'1

rlie kerkrs.s.d

'I8I'Sls.g :!..GC~1

( Vgl • art . 2 3 ) .

I:2 die praktyk wori hierdie
verslag op die sg. breekerkraad, vergadering v:m o:.<derli!lge
1111 •••
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saam met die diakens gegee.
Di t kan ook nodig wees om op versoek, aa-11 die gemeente verslag te
gee.
nood

Dit is seker noodsaaklik dat dit veral sal gebev.r in tye
w~~neer

daar besondere eise

a~~

var~

die gemeente gestel word.

(Kyk verder oor die amp van die diakens Acta, Reddersburg 1927,
p. 98-1 08).

ARTIKEL

26

Artikel 26 is weereemn artikel waarin na vore kom hoedat die

Heil~ge

Gees 'iie kerk deur stryd r:een - in d.i e geval die s tryd "':een d.i e
O':Jer~;.eid

oor die beskikkingsreg oor die vroeere Roomse kerklike

goe·::lere - so gelei !1at dat op nugtere ·p,ryse :!let die werklikheid reke=
ning gehou is d.at die kerk nie va."l die vvereld is nie, maar dan tog
i -~
.!.-.

Die

Ko?lir_k::--~r~

~Tar:

~1og

kc:::: in v:;lkoc.er.2:.eid.

die

~e:1ele

~et

0::-~s

-:l.?..oy gekom

~~

•

en.

.._

( 2 Petr. 3: 1 3).
s ~ryd

rl•u
._J

",-. ,.-.r. .=1
,_.._ ..... '--'

3 • "")
/

•

noet

ver'Nag volge::J.s sy belofte n·J.vve

e!l ·:-: :c.·_lwe aarde ·,·,e,B.rin geregtigt.eicl ·;;oon.
::cg

t.l.."
i•j[!:l
:v_Y'l....
( -n.T
._

·Jr.:

die

t.e:.~ele

:f\~ou

iaagli~se

a-.--.

"-'-'-•..;..

Ook die O!".:.wederge·core ::c:e:J.s - al is di t ::1.3...11 net terv1ille van self=

>· -·-~
·l -.~

--

D--1.

7:_ _
_'._- _
~
__.. .__:_.. .,_

•__.._:::!I_S-""'
_~, _,;:c::~
·-..._

._i

·-~~-:~~---

,_·!_
.::: ~_-_·_,,
-.:-: -·-~·
__

..

.-:->-~-:_"
--:·,·.·~-- '-' ::;
:;

Di t ka.:."l

-.!.. o_ ·.··.2.'"'
_

·-l·..,..,
' j - .I..-

....
-_~-:.:
.. ...!.. ;;::;

·.·,· ~
~Fe_: .-.<_.._.':_.
--. ~-~-

...:_ ..........~~-:::::--...:...~-~-:,.:=:
-. - '"' ...,, "t· ~ --. - .-.

............
-.. ~.
,.~-::=.:

......~

........ . ,

...L

- -

~

~ .. ~ .:.
...,
• .,
. . v...!..._·_...;,.-:_;_l:::?:

.--

~~--:

=_: __ . :-.:. : :. .

1 ,
:-.... -··---'"'~' --.--l· · - ..:...: '; v.!.. -_;_

co~:

van gelowiges opgerig is of di t ka.:.'1 wees dat di t deur die owert.ed.e
opgerig en

i~s-;:a_nd

geh01_.1_

~,vord.
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1.

Redaksie

In die 1931 uitgawe van die K.O. van die Gereformeerde Gemeentes
in Su:i.d-Afrika word eerstens in art. 28 aan die owerhede voorgeskryf
wat bulle plig is.

"Di t is die plig va_rl die Christelike owerhede

om die beilige kerkdiens op· alle maniere te bevorder en met hulle
voorbeeld die

onderda~e

daartoe op te wek;

en om aan die Predikante

Ouderlinge en Diakens in alle voorkomende moeilikheid hulp te bied e
bulle volgens die vasgestelde orde te beskerm."
beveel dat die Predikante ens. as' t ware •n

Vervolgens word

teeprestasie mo et lewer

"Ewe so is alle Predikante, Ouderlinge en Diakens verplig om by die
tele gemeente getrou en ywerig in te skerp die gehoorsaamheid, liefd

en aerbied vva.t bulle aan die owerhede verskuldig is.
Alle kerklib:
persona moet deur hulle voorbeeld hierin die gemeente voorgaan en
deur behoorlike agting en korrespondensie trag om die guns van die
owerhede jeens die kerke op te wek en te behou, sodat, as elkeen
wedersyds sy verpligting nakom in die vrees van die· Here, alle agte:r
dog en war:trcue voorkom mag word en eensgesindheid onderhou mag wore
in bele~g van die Kerke."
Hierdie artikel kom vir die eerste maal voor by Dordrecht 1618/1619.
v.::tn die 161 s~e sessie (Acta, Dov_ner en va'1

O-nder die handeli.:::.t::·e

<1e::-_ =-is· orn, p. J .r)) ~Nord verrneld:

"Is vo orgelezen bet Artikel

VeL.

rnir::.n.elijke Correspon':1entie, ta houden t'l_)_sschen de Christelijke
Magistraten en de Kerkedienaren •.. "

Voorts is besluit om die
Artikel by "de rest van de (Canones) artikelen der Kerke-ordeningen
by te voegen,
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(H.E. Kuyper, Post-Ac't.g_
cor die Arti£el ui tgelaa~ ::::.ie

Blykens d.ie redaksie e12. inhoud van die artikel is di t d'...."t.idelik dat
met die formulering ·n paging deur die ·Dord tse Vaders aangewend
"om

lS

de Overheid gu.nstig te stemmen tot approbatie van de Kerken ore
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- 115 (Part. Acta p.146.
Vgl. ook Joh. Jansen 1917, Van de Diensten,
p.759).
Volgens beide Kuyper en Jansen, hoort die artikel soos
te Dordt geformuleer, in elke geval nie in die K.O. tuis nie.
Dit
is niks meer as •n kontrak wat die toekomstige verhouding van die
kerk en owerheid moes reel nie.
Sou die ·owerheid die K.O. goedkeur,
was dit vanselfsprekend aan die kontrak gebind.
Waar dit uiteinde=
lik nie goedgekeur is nie, druk dit tog nog die gevoel van die kerk
uit oor hoe die verhouding gereel behoort te wees.
(Jansen 1917,
p.759).
Dit is so duidelik dat die eerste gedeelte, waarin die taak van die
owerheid voorgeskryf word - al kom dit ooreen met art. 36 N.G.B. nie in die K.O. tuishoort nie, maar wel in die belydenis.
Prof.
J.D. du Toit skryf ook in sy Kerkreg-diktaat dat die gedeelte"klink
sanderling in die K.O."
Die Sinode 1967 bet d~~ ook geoordeel dat die artikel soos deur .Dordt
geformuleer nie i:1 die K.O. tuishoort nie.
Die nuwe redaksie, soos
tans gevind in art. 28, is toe geformuleer.
Daar was wel ·r: a~"1.beveling om die artikel te laat lees: "Di t is die
plig van alle Predikante ••• ".
Maar daar is tog gevoel om by 'rvyse
V8;.1. i:::.leidir:.g en in aa.."lsluiting by art. 36 N.G.B., wel vergelykander=
wys die stelling te maak aangaande die plig v~1. die owerhaid an O.an
voort te gag.!. met die voorskrif e.an die a-:::ps:lraers.
Ook artikel 23, soos di t ui t die geworstel met die red.e.ksie daarva,."l
blyk, het as agtergrond die feit dat die kerk nie .Y[Q die wereld is
nie, ::1aar tog wel in die wereld.
Met die owerheid, die instelling
van God vir die ordelike reeling van 'lie r:1enshei:lslewe op aard.e,
moet die kerk :::ie =~lleen rekening ho;_, nie, dit :r:oet dit ook ee!' as
ins:elling -v-an God en dae.!'Om gepaste ge~oorse.s.:::::eid oe::oor:.

Die predikar:.-:e, 0\)_derli:r_ge e:r: diakens r.:oet ''die gel:oorsae.r.l'~ei-i ell
eerbied wat aan die owerheid versk'-lldig is, getrot' e::1 ::l''.'erig oy die
gemeente" inskerp.
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Hier word dan ook nie net van christelike owerhede renraat nie, net
van die owerheid, soos die Heilige Gees di t deur die apostel Pa'.llus
stel.

Die owerhede is deur God gegee "sodat or..s ·n rustige en stil

lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid"

(1 Tim. 2:2).

Alles

moet gedoen word om "die guns van die owerheid jeens die kerke op te
wek en te behou in bela.ng van die kerke" - di t egter al tyd behoudens
die verantwoording aan God.

Daarom is bepaal dat hulle dit "moet

trag (om) in die vrees van die Here,

"

Korrespondensie is voorts nodig om die nodige reelings met die
owerhede in belang van die kerk te tref.

Die kerklike vergadering

mot sorg dat die "ka.nale" na die owerhede oop bly om in voorkomende
gevalle die nodige getuienis te lewer ( bv. t. o. v. grovvwe volksondes
of die sondige optrede van die owerhede).

Die medewerking van die

owerhede tot bv. die behoorlike bediening van lidmate in die
in die beskikking oor eiendomme ens. is nodig.

le~r,

Tog word
Art. 28 is ee!l van die artikels wat 'oaie min aandag kry.
d.i t in die besta.9T-. van die kerk in hierdie v'lereld, veral vandag,
al hoe noodsaakliker om die artikel uit te voer.
Teenoor die anti=
chirstslike wetteloosheid wat ons in ons besta&-""1. alhoemeer kwel moet
O.ie e.rrrpsdraers tydig e2: ontydig die goddelike gebod ver:. die 2:eb.oorsa«·
~-.:.eid 9.~--~ e~:. eerbie:l \fi2.~ c1ie O?tsr~:ede ::tS ins~elling-s iJ3.!1 God verkor_cl-1£

Tege=
lyke rt~rd sal cla2.r al tyd ir~gedagte gehoG :r.10e t word. dat die g"-:_YJ.s vsn
die owerhede nie teen elke prys gekoop ka.n word nie, bv. deur te
swyg as sondes van die O'Nerhede ten hemel skrei nie;
gesoek word r..et "in die vrees van die Here."

* * * * * * * * * * *

di t moet al tyd

