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H

aan die presbiteri

Die beginsels w

na die

we

draai.

~§n

.ring 0 aa-1 cit

ar j

Ie

OG1:

re.

e sentrale vraag:

,J Ifl

1
w 1.6 se jull", is Ek?" )

,

i

en ons ganse belydenL

wa~r

Jesus Ch£'istus is dle Verlosser en

in die kerkre
If

beginsel

rkr8

e

kan elkeen weer her

nd::llag

stelsel ten

g'2r

•

rl:Js,-5er het

hS

Hj vir Hus ~ eienaumsvolk leur Sy kosbare bleed verkry.

Tereg sC

daarom is Hy euk Herd, Koning van sy valko
Grunkhor s t,

[:16

e oug op

t

rvorude

rk'Jrde vir die Nedc:.rlan.lse

1 ing van 'n nuwe

rk:

ie kwessies rondom die opstGJ

"Hbt c8ntrale elG:i1ent, dat onze kerkorde beslis

ij in Z

Christusheersch

vr

n, is

send zal hebben te bap

of daar

n 8cclesia door Z

n Gc6st e

Woord onverlet bliJft en loeltreffend vlOrd uitgedrukt.
Vanuit Chrlstus 10
be

van d

ppe reg, ke
Ve

IVanneer H.j,
word, is daar

~

lllaatst

sy waanwysheid,

r

og verloor
e be

ippe c:

e va rder as u,.

karikatuurbeelde van reg, kerk, kerkr
vQcr te skilder

6".

Dan is

ar

anders as die clenslike rede, wat uiteraard
Die hmaanislae dra in sigse

jektic:f is nie.
losb..::::.re tVvee
uite

re, uit die

oneindige verwarring oor

'n verske idanha
en kerkreger

lyne vir die bepalinG

rkreg en kerkre

esser en

ondersJeker

kom i

al

rJ

"[j

Stlb

onop

It en daarom kan lie humanistiese de

lik alleen vcrwarring skep.

1).

lVlatt. 16:15.
p.p. 274/5.

Vg • d.J. Bronkhorst:

2).

h.J. Bronkhorst:

a.w.

a.w. p.277.
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lG

Jok hie I' van pas:

,'aar hly Jie skr

twister van hierdie eeu?
h

leerd.e?

Bet God nie

rdie wereld dwaas gejjlaak nie? II

"v, aar b ly

'J'Jaar :lie rede
e wysheid van

Christus die Gekrui

sigde is vir die wereld ~ struikelblok en dwaasheid;
roep is, Jade sowel as Grieke; Chrl

lI111aar v it' die wa t

van God en die wysheid van God.

kr

tus, d

is 1;vyser as die mense;

dwaas is b J God,

God, is sterker as

Nant vrat

en wat swak is

die:~ense.1I3)

Alleen die ondersoeker wat bely

t Jesus die

Chrlstus is, kan die beslissenae van die proklamasie:
en die volheid daarvan,

"Die aarde behoort aan die

"
Vir sy Clenr:e
die wereln en die wat daarin woon; • • • . • . 114).

en lews deur

ond.

Dan a leen kan hy, verlig deur die

es, voor die grootheid V3n God se werk in die

Reili

en herskepping met verwondering en in aanbiddi

skeppi

ImI,lers, dan staan hy voor ',],ie werklikheid

von Gud stdan.

pper her:J.6 1 en Bar de

dat God die

e het sy lof noet verkondig. 5)

s

les en alL'lal wat Hy
B,i laat uie mens beers

skape het, sodat &1

o~'r

lie werke v&.n sy hande:
flU
6)
het alles 0nuer sy voete gestel: .••• /I Die mens is ges
as ampsdraer, dienskneg van God, . t net sy opdragte hlost
uitvoer sodat Hy verheerlik word.

D

mens is kragtens

sy skepping so totaal aan God onderworpe en moet alleen
uitvoer wat God gebied.

HJ het

sy wet in die mens se

hart geskrjf, scdat.lie mens kan weet hoe hy hom moet

Hy het egter

teenoor Hom.
best&.an

v~n
v.

·j1"e

o~k ~

orde daar

·
e s'k
epplng
en waarv..)

3).

1 Kor. 1:24 en 25.

4) •

Psa1ra:

5).

Vgl.

6) •

Psalm: 8:7.

Cl:T

stel Vir di
ns l'1 8 mellS,

24:1.

0.&.

Ps. 19:1-7;

?s. 8:1-10
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ins~verre

aan ho@

die skepp

is, dit muet

onQerw~rpe

van die Skepper.

bebeers tot verbeerliki

Deur die sondeval i3 lie rlens egter verdorwe.
HJ wi 1 nie 1116er ariJpsdraer wee s nie, maar korn in vyandsk :

Hy Daak die leuen van Satan,

teenaur God te staan.
bod von

leur die
wees,?)
eie

1 te oortree, die 88ns soos God sal

By wil nou

die uitgangspunt Vdn sy lewe.

wetge~er

en

beskikker oar sy eie lot weese

~ie

in hierdie a8psweier

En
~.

, in hierdie verset teen God, 1

by bam en saam met bOI:! die ganse skepping te platter teer,

die

to~rn

van God, tensy God self born verlos en

bers~el

as ampsdraer.
Dit doen Hy :leuJ.' Jesus Cbristus,
God wat die sonde van

!I~lie

Lam van

wereld wegneem:,,8)

Cbristus,

di~

Lam in die Ou-Testamentiese offerdiens,

bring die offer;

is 3elf die Offeraar sowel as die Of

afgebeeld as

fer tot versoening met

G~d.

lJ:e ge lyle is Hy die

wat in aLles alleen diG wil van die Vader doen.
was die vil van die Va
Hom

Ampsdrae~'

En dit

dat Hi die wat lie Valer aan

gee bet, opwek in 'n nuwe lewe;

om bulle deur

geboorsame ampsvervulllng te berstel as alJpsdraers.
is d

tweede Adam wat die

load

o~rwin

en 'n berskape

me.r,~.-

beid op 'n nuwe aarde:.;nder 'n nuwe beme 1 te voorskyn r
Deur die seloof in Cbristus is d
werklikheid
en dat die
God;

oe vir die

open dat die Juans g.eskape is as aillpsdraer
le~~

alleen te vinele is in onderworpenbeid

in die getroue roep ingsvervu.lling.

aB~

Deur die

10 of in Cbristus bet die Koninkryk van die bemele op die

7).

Vgl. Genesis 3:4 en 5.

8).

Jobannes 1:

(b).
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en is die gelowiges onderdbns van die

aarde
sni

en swige Konin , Jesus Cbristus.
Ma(;ir al bet die Koninkryk van die hemele reGd
Cbristus bet al

k8ll, is iit tog oak nag komende.

maa.r 1i

valbring tot die vernuwing van aIle d
k0me opGnbarin3 van
~y

Met

s
v)l

vrug van Sy arbeid 1& n8g in die
gaan om vir

hemelvaart bet Cbristus

di§ wat aan Hom bebourt, plek te berei.

nEn as Ek

gaan en vir julIe plek berei bet, kom Ek weer en sal
JulIe na MJ toe neem,
i

;3.

so~at

julIe

ok kan weBS waar Ek

,,9)
Gedurende die tyd vour Sy weaerkoms is die bur

gel'S van die Koninkryk van die belIl€ l e vreemdelinge en
tTywonat'S op- aa.l'de. 10)
Die wereld bet nog die duiwel
as owerste;

dlB aarde is in

van die

van

VOl'S

e tyd nog die ryks

.
11)
. t ernlS.
d U1S

bied

Die Koninkryk van

die hemele, in soverre dit reels gekom het, staan dus
teenour d

ryk van

duisternis in bierdie w&reld.

Die burgers van die Koninkryk van ,:tie bemele hetlie
1'0

ing,jm Jie sout van d.ie aarcle en die lig van die

w€ r eld

te wees;

wat in die

hulle moet Jesus Cbristus as 1i6 lig

du ist ernis sky n, laa t ge st e.l te kry.

Aan

die ander kant word aeUE die ryk van die duisternis all
ter Dm die Naam van Cbristus op aarde uit

kragtoJ
te delg.

In felle vyandskap is Cbristus self eel'S

vervolg an ne. Sy oorvJinning werd
12)
treer op die wat in HOD g

9).

Dit

t. 1:1;

2:11.

11). Vgl. Johannes 14:30;
Ope or
2:13.
Vg1. Openb. 12;

16:11;

kunsen

an in die stryu

Jobannes 14:3.

10). Vg1. 1

12).

aanslag

1 Job. 5:19;

Matt. 10 ens.
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nle net

uID

n

;~ing

~~w01

t:>t

oUlIl vSl-n CbrL:;tJ.3 nie, -.1abrook
urn die burgers

~et

8\;vend

'n pog

e beuel tut ontrGU

VHn die Koninkryk von

en verraad te beweeg.

van die

uit:~el

lis word bulle

p allerlei

~a-

verlo~n.

ere versuek sodat bulle Cbristus sal

DaarJm laat Christus die burgers van Sy Koninkryk
nie aan bulleself

001'

Hy verga

nie.

Hulle is lede van 0y Ii

v~lle

liste van die du

~it

ill

as Ho

en Koning.

bulle in bierdie tyd van stryd.

AS kerk versorg

die Gees,

bulle as kerk.

aam en H,y trek bulle op elke

plek 8aam as 'n begte eenbe id ::Jnder

v'Jors ien

r

Hy

wapenrusting om staande te bly teen die
Hy gee so aan bul

1.

elie swaard van

is die Jaord von Gad. 13 )

Die sorg van Cbristus aan die kerk sluit so in dot
die burgers van die Koninkryk van .lie bemele aan bulle
Deur Sy

trau sal bly.

rueping

die sakramente

verbon~e

es en Noord, waaraan

is, voed en sterk Hy bulle geloof,

leer Hy bulle ora in alle waarheid te wandel,
Hom as Koning te onderwerp.

Hierd

Ohl

bul

aan

sorg is vir bulle nie

alleen onontbeerlik om staande te kan hly teen die aanvalle
van buite n
wat

Qaar ook om die oue mens, die eia v

es,

~edurig

weer wil opstaan en die nuwe mens in Christus
14
wil aorwel~ig, te kan kruisig.
)
Christus vel'

del', onderhou en bewaar Sy kerk de'll'

:3y Gees en ',Joord in bierdie bedel
Maar Hy is nie meer na
daarum verwerklik

~i1enslike

, vo or Sy we
n

u'lr

14) •

die aarde nie,

sy Koningskap in die kerk op aarde

deur die diens van dense, die ampsdraers.

13).

rko::ts.

Hulle is Sy

1. Efesi"rs 6:10. v.v.
•

.'-1-0:':'::'8

ine 7, vel'

vanaf vel'S 15.
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organe.
draa

arOB laat

stitueer Clet
veral

HJ

e be die

ng van

kerk

oak d

Ie i3.i

vndbeginsels vir

ord

elke p

te en bedieninge, en bet

ur die Apostels

e5, aie

Ii

et Hy

Aar: b u 1

in

oak se

van die

e inr igti

en

ilige

van die kerk-

instituut neerge
Dit is dan

taak van die ampsdraers om uit

0"J VJ ord onder leiding van die

ilige Gees,

grondbeginsels na te speur en om te sorg d
singe

:ieur die diens van d
gelowi

Verder is

g word.

sneer te

Noord d

e ke

t bulle taak '..L .l

dragsreels vir

Ie en toe te sien dat die

bulle as nuwe L8nse in Cbristus gedra.
die wil van

stus

~oet

hierdie

e

lowi

s

I3y verset teen

hulle vermaan en bestr

en

as daar I;lOedswillige verbarding is in die sende, ::l(.et s
een afgesny word van die kerk en daarmee aanges€ word dat
en dsel aan Cbristus bet
Die kerkre

ring

e•

ur die ampsdraers, wat bulle

aad uitoefen, dien aIleen am die

sa'[lsnt lik as ke

rk te verwerklik.

skap van Cbristus in die

kon

gesag van die kerkregeer
die vel'

rs, boewel Cbristus bulle daur

ges tot

rde gel

nie aan bulle oorge dra

e amp

l' "lie

aanwys, w8rd

lowiges nie, .::}aar hull;;:.

van Cbristus.

ontvdng dit J.ir

D

die kerkraad net so lank net

die

kant kan

sag ;)ptree as wat .tulle

die wil van Cbristus, die Koning van die kerk deur

e.

Hulle is aElpsdraers, gesante van Christus, wat geen eiG
eek bet nie;

hulle moet

Die dlapsdraers is

se die Here!

ten behoewe van Sy kerk en nie or

een laat hoor:
0

van Cb

e van die

stl1S
e

gel~le

nie.
31ke kerk is 'n openbar
Cbristl1s en is

~

ko~plete

van die 1 iggaar£l

kerk, maar nie
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e enigste

D&aro@

daar

u~et

~

oak

Christu3 nU0ds
vt:.I"SKil

~

lnstltut

~

plaasli

wurd egter nie

Die eenheid in

kerkverband wees.

e eenheid tUBsen

ie

Deur die kerkverb

Kerke.

]'\;"a Jie VQ:)r

nuwe kerk gebore nie.

beeld van die apostels, gegee in Handelinge 15, kOhl h
die

ti tutere eenile Ld tut

derings, wat verg del.'
ur af

dig

, verteenwo jr

aI:J.pS

Die hleerdere ver

ae rs .

stel Get die Gug op die kerkregering

rings is
Oi;i

dnd in die meerdere verg

is von kerkr

d

e oe Ifde

die kerkr8.1e, wat elkeen 'n upenbaring van

liggdam V8.n Christus 1.'e
eld aan

~6ffieenskaplik

u

er, tot 'n eenpari

ristJ.S te bri
s, b

ein~lik

~-

D

slu

in jat

ie Leer

alwe vir sake wat alle kerkrade

raek, auk se

nskap het in Jie sake wat

net by die kerkrade tuishuort

in geval

van

, wanbe stuur en ho::r ber()ep.
Die G18erdere vergaderings het 'n eie oorspronk

like

s

, wat daaraan

gee is deur Christus.

As

instelling na die vourbeeld van die apostels en as
verGaderings van kerkrade, verteenwQordig

ur af

digde a;Jpsdraers, beskik die vergader:ings nie
leide, laere of oorgedraagde gesag nie.

001.'

vaar
c

n af

I',laar as

c

r6

liggaffie, ingestel op Goddelike bevel en saaogestel uit
af gevaardi e;:le

sdraers, het dit

~

~orspronklike

En hierdie gesag is in sake wat by die
Jerings tuish ort,

bo

die kerKrade nie.

helpende Dag wat nie die
Ille.

rings troon egter nie higr
Dit het

~

dienende en

van die kerkrade verdI'

Die kerkraad en illeerdere vergaderings het elk

eie terrein in die kerkregering.
Jie

versa-

tel.' as die van die enkele kerkr'_,

Die Eleerdere vel.'
ar~ies

~eerdere

gesGG.

terr~in

dere vel.'

van

d18

D

ander oortree nie.

een

ag nie ,:;p

as die

,E2

rin 6 s in sake van die plaaslike kerkraad

iugryp, is dit alleen oilldat Jie kerkraad of self in
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G~aag

daarvu~r

vra, of

of aie

willi

~m

te vervul.
ings,

die ";lEerde re ve

'n ingryp

S0

wat kan lei t

t

kerkraadsle

v8.n 'n ke
re ver

e c;eval 0.)k

Dit

in

die verwerkliking van die kon

OI:'..

rkrade.

elks kerk deur die

istus

ur 1i8 betrc

'n ander heers nie.

..;CJr

settiJ'

dle

e gespreek word van een

ing, k8.n

of van kerKe wat

van

en cr.:.

is antrJu aan

kerkr~~d

r0ep

~i8

minJerheid van die ker

e) versJek die ingryping deur hogr

j f 'n liJ.lili::lat (Ii
her~ep,

~

skap
T£n kra

tens die eenheid van lie kerke in Cbristus r:1Oe t
rade

~;p

dekaar

lid van die 1

gee, sodat e

cenkGLlstig die wil van jie Koning gere
die illserdere vergaJerlngs bet so
aan die kerkre6Cr
rk tot eet d

tot opb.Ju

~

waarin alles en aIm

van
AS so

kame

g is

Ryk

t

die

sy volkomenheid,

weer, ooreenkomstig die skepJings

d.)sl, aan God in volkome
weese

eid onderw.Jrpe sal
alogiese grootbeid, Doet lie

kerk auk in

re

~

ring

'n berg wees.

lig vir d

In die Christusregering, al word dtt

dens bierdie bedel
Id deur die

word
rskepp

ours

he

Deur

die

hulle nou ree

van hie

ring het

im~drs

En al bet

lik

as
e tl

id van die versos
Sy

es en i'JJord

gers van die Koninkryk van
gew

i6

swerk van Cbristus, du

grundslag die liefdes
aan Gud.

beste~a::ling

e

Die kerkre

na vure gebring.

~ens

wereld en 'n stad

ens van mense in die kerk verwerklik t

n.Jg daur die

r

k

en bewaring van lie

rdie wereld.

duwing van d

onCl.srwe

er W0

(L

wederkoms van Christus.

e hamale in h

~re

gaa:~l

sagsvolle deel

Dle kerk is die openbijr

VJor

e Keek

leer,
hSlilele

liglik en wet vreugde aan Sy re
e kerkregering )Ok ten doel

burgers Vdn die Koninkryk te be

Dill

die

rD teen die aanslae
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v~n

~ie

st~an

ryk van lie

~uisternis,

t~g

teen te

die s
uit

l~wiges

in dle kerk en die

weer, dien dit

~D

in die eerste p1ek

~ie

kerk te

profeties heen

00

vervu1lLng van die verl ss

te wys na uie vol

GswerK

van Ghristus op die nuwe aarde, wanneer die volk van
Jnderwerping aan die

in die vo

hulle sol verhe

dsreger

ewig volmaakte

Ii

ens die eenheid ":let Christus as

ens hierdie profetlese roeping is die kerk as

en kr

bes~njere

vrug von die

die w@reld nie.

nade in h

rdie w§reld,

En hoe nou

e verbsni Jok al

is uet :lie -.Jwerhe i(l as instelling van Gud, op
van die 0.1
die

~aar

:.nene c:;encHle "vaarljee ,1i t ID0e t

lie terreL

saal:lwerk I:let

g op die kOhlS van die Koninkr.) k van die herilele,

cYJ

lit

n~Jit

in

~

G~er-

afhanklike p8sisie teenJur die

heid te staan kOill nie.

Die Gwerheid het geen seggen

skJp in die kerk :)f deel aan die kerkreger

nie.

Christ;ls is lie enige K0ning van sy Kerk en IIy verwerk
lik 8y

KJnin{'~skap

in die kerk deur die ar!lpsdraers, wat

Hy raep en bekwaam vir hulle taak.
Omdat die w@reld, in sy grJot geheel
bierd
reel

bedeli

sien, in

nog die duiwel as 8werste erken, is

die owerhede uf

die kerk staan.

nvc;rskillig of vyand

I(ragtens die we se van

gaa.] van Christus en as aanvankl

d~

teen:

e kerk as 1i -.

vrug van Sy hers

pingswerk, kan dit oak nie andel's nie.

Die duiwel sa'

nie rus v0Jrdat hy en die syne 'lin d.ie poe1 van vuur e
swawe 1 gewerp II is nie; 15) hy sal as draak steeds die kG':'
vervJlg en

pr~beer

verslind, totdat God

~

einde aan sy

verset teen die ver10ssingswerk van Christus

15).

Vgl. Openb. 20:10;

14;

~aak.

21:8.
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Deur die kerkreger
het

l~wiges

a

gaande die

k~~s

k~Denbeid,

inbou.

~ns

he~else

16).

V

Cbristusregering ici)

van wat die be

ftes aan

Koninkryk van die baLale in val

van
~it

Ons soek

Vadarland,

sy o ari;ih art i
Cbristus

v08rs~aak

~

die verte sien en glo en begr at

ns bely dat ons vree@delinge en bywoners

t, en

die aarde is.
die

~

, wat

ede,

~

vaderland.

p

Ons verlang na

) wat God ons na die rykdoQ

v~~

ur die ganade van anse Here Jesus

skenk bet.

• liebr. 11:13, 14 en 16.
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