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HOOFSTUK 4 

VROUE IN DIE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE VAN DIE NEDERDUITSE 

GEREFORMEERDE SENDINGKERK, NEDERDUITSE GEREFORMEERDE 

KERK IN AFRIKA  EN DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN 

SUIDER-AFRIKA   

                 

4.1. Algemene Inleiding 

 

In Hoofstuk 4  word  na  nie-diskursiewe praktyke sowel as die diskursiewe praktyke, dit 

wil sê die breë kerklike diskoers oor vroue, die sinodale besluite,  

vroueverenigingsstrukture, kerkordelike bepalings, administratiewe reëlings, teologiese 

standpunte,  ensovoorts,  in die voormalige  Nederduitse Gereformeerde Sending Kerk 

[NGSK]1 en die   Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika [NGKA]2 asook  die 

huidige  Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika [VGKSA]3 verwys.   Daar  

bestaan  ‘n relasie tussen die  teologiese voorveronderstellings van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk [NGK] en die ontwikkeling van aparte,  geslagtelike en 

rasgebaseerde strukture en inrigtings   in die voormalige NGSK en NGKA asook  die 

huidige VGKSA.  

 

Hoofstuk  4  is ‘n toepassing van Foucault se poststrukturalistiese benadering4 op die 

                                                 
1Op 5 Oktober 1881 vind die stigtingsinode van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk te Wellington 
plaas. 
 
21910  is die sogenaamde  NG Bantoekerk, later genoem Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika 
[NGKA] gestig   in die Vrystaat , in 1932 in die Transvaal, in 1951 in Kaapland en 1952 in Natal [Skema 
NGK1953:382].  .Hierdie vier kerke is  in 1963  in Kroonstad verenig in een kerk te wete NGKA [ God se 
kinders 2001:163].   
 
3Die voormalige NGSK en die NGKA het op 16  April 1994 verenig en vorm gesamentlik die VGKSA.  
 
4Foucault se benadering tot ges kiedenis is om ‘n probleem  te selekteer, ‘n eerder as om ‘n spesifieke 
historiese tydperk te ondersoek [Kendall & Wickham 1999:23].   Die klem val in  hoofstuk 3  nie daarop 
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Afrikaanse Gereformeerde tradisie, in besonder die voormalige NGSK en die NGKA 

asook die VGKSA vir periode 1924 tot 2002.  Die teologiese voorveronderstellings van 

die  NGK [Hoofstuk 3] verskaf die  raamwerk vir die teologiese antropologie van die 

voormalige NGSK en die NGKA, asook die huidige VGKSA [Hoofstuk 4].  

 

In Hoofstuk  4 word van beide die argeologiese en die genealogiese metodologie van 

Foucault gebruik gemaak om vroue in die teologiese antropologie  van die voormalige  

NGSK en die NGKA en huidige  VGKSA   te dekonstrueer.  Dit is moeilik om ‘n 

koherente teologiese antropologie in die voormalige  NGSK en die NGKA en huidige  

VGKSA  vas te stel.  Veel eerder is die teologiese antropologie van  die voormalige  

NGSK en die NGKA en huidige  VGKSA  ‘n losse versameling van teologiese 

standpunte, kennis, praktyke en programme wat mettertyd by mekaar gevoeg is [vergelyk 

Kendall & Wickham 1999:139-140].  Die diskoersanalise behels onder andere ‘n 

versigtige lees van tekste van  die voormalige  NGSK en die NGKA en huidige  VGKSA 

met ‘n siening om die diskursiewe patrone van betekenis, kontradiksies, 

inkonsekwenthede bloot te lê [vergelyk Gavey 1989:467]. Die navorser  maak van  

Kendall & Wickham  se opsomming van Foucault se argeologiese  metodologie gebruik 

om vas te stel  op welke wyse  vroue  in die voormalige  NGSK en die NGKA  asook 

VGKSA gekonstitueer word [1999:26-27]. 

  

Die wêreldwye debat oor eksistensialisme, strukturalisme en poststrukturalisme  wat 

gedurende  die sewentiger jare plaasgevind het,  het in ‘n groot mate  by die voormalige  

NGSK en die NGKA  verbygegaan  en word nie in teologiese werke en of sinodale 

uitsprake verdiskonteer nie.   Die teologiese kritiek op NGK se teologiese antropologie  

                                                                                                                                                 
om die tydperk 1924-2002 breedvoerig  historiografies te ondersoek nie, maar die klem val eerder daarop 
om die probleemstelling Vroue in die teologiese antropologie van die Afrikaanse Gereformeerde 
tradisie  deur middel van poststrukturalistiese insigte te dekonstrueer. 
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gedurende die sewentiger jare  geskied hoofsaaklik uit ‘n swart teologiese raamwerk  en 

nie uit òf  ‘n eksistensialistiese denkraamwerk òf ‘n strukturale denkraamwerk  nie.  Aan 

die eenkant verwerp die voormalige  NGSK en die  NGKA en huidige  VGKSA  

apartheid as ideologie, maar aan die anderkant word die totale teologiese antropologie 

wat  verantwoordelik is vir die dominante diskoerse   met betrekking tot klas, ras, geslag  

nie  gedekonstrueer nie.  

 

4.2.  Historiografie en die Swart Gereformeerdes 

 

Die voormalige NGSK en die  NGKA asook die huidige VGKSA het nes die NGK ‘n 

teleologiese perspektief op die geskiedenis.5  Navorsingsinisiatiewe in die voormalige 

NGSK en die NGKA  het aan die begin van die sewentiger jare hoofsaaklik op die sosio-

historiese-empiriese  metodologie geval.  Die klem val byvoorbeeld by  Chris Loff  veral   

om die geskiedskrywing van die NGSK  te hervertolk, dit histories te begryp en teologies 

te beoordeel [Breytenbach & Brown  1991:45].  Chris Loff lê in die Dogter of 

Verstoteling? Kantaantekeninge by die geskiedenis van die Ned Geref Sendingkerk 

in Suid-Afrika [1981] klem op die perspektief van die lydendes, gemarginaliseerdes in 

geskiedskrywing:   Chris Loff het aangedring op  hervertolking van die NGSK se 

geskiedenis.  “ Die motivering was om die geskiedenis van die NGSK vanuit ’n eie 

identifisering en oorweging te interpreteer en die NGK aan te kla oor sy onreg in die 

verlede” [Breytenbach & Brown  1991:45].   Chris Loff se geskiedskrywing  kan  

volgens Foucault se definisie as tradisionele geskiedskrywing beskrywe word.  

Tradisionele geskiedenis verwys na die soeke van bronne, die vasstelling van 

kontinuïteit, die vind van ooreenkomste, en die kartering van ontwikkeling met een of 

ander einddoel in sig [Foucault 1977:154].   

                                                 
5Teleologie kan soos volg gedefinieer word: “Leer van doelmatigheid in die skepping; doelmatigheidsleer. 
[ G. telos doel  + legein  spreek].”  [HAT 1984:1139] 



 

 

180 

Die voormalige NGSK en die  NGKA se grootste bydrae lê veral op praktyk-teologiese  

vlak en kerkhistoriese vlak. ‘n Kerkhistoriese bewussyn het gaandeweg in die voormalige 

NGSK en die NGKA ontwikkel, wat duidelik blyk uit die talryke gemeente gedenkboeke 

wat die afgelope eeu  verskyn het.6   Dikwels is die gemeente gedenkboeke niks meer as 

selfdeurleefde geskiedenis asof daar slegs een ware interpretasie tot die teks is:   

Die kerk en sy bediening is op die voorgrond gestel sodat lidmate hulle daarmee kon 

identifiseer.  Die geskiedenis is sonder kritiese evaluering verhaal.  Die gedenkboek, wat 

op voetspoor van soortgelyke  geskrifte  van die NGK opgestel is, het uitdrukking gegee 

aan die sendingleraar se tevredenheid met sy bediening. [Breytenbach & Brown  

1991:48]    

‘n Poststrukturalistiese benadering  tot historiografie staan radikaal teenoor hierdie 

subjektivistiese, antropologiese   benadering tot die historiografie.   Kriel se Die 

geskiedenis van die Ned Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1956,   

Die Eerste eeu.  Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika, 5 Oktober 1881- 5 Oktober 

1981   en  Seuns in Sy wingerd  is as voorgeskrewe teologiese materiaal by die 

opleiding van predikante in die voormalige NGSK gebruik en sou ‘n groot  bydrae lewer 

                                                 
6Uit die aard van die saak is dit onmoontlik om hier ‘n volledige lys van bronne te verstrek.  Die navorser 
volstaan met die verwysings  na:  
APRIL I.R.  (1972).  Een-en-’n kwart eeufeesgedenkboek van die Ned Geref sendinggemeente Carnarvon. 
Paarl. 
BOTHA J.G. (1981).  Ek sal my gemeente bou.  Gedenkuitgawe van die Ned Geref sendinggemeente van 
Malmesbury in die eeufeesjaar 1981.  Malmesbury.   
DE WAAL J.  (1981).  Die Ned Geref sendinggemeente Wynberg, eeufees 1881-1981. Kaapstad.  
De WET, J (2000).  VGK Zions 180ste Bestaansjaar  (1820-2000).   Paarl: Inter Media Drukkers. 
DU PLESSIS A.A.  (1986).  Die Ned Geref Sendingkerk Acacia Park (Parkwood), 1976-1986.  Na 10 
jaar.Kaapstad.  
GOLAITH A.C.  (1972).  Gedenkboek.  Uitgegee met die inwyding van die nuwe kerk van die Ned Geref 
sendingkerk, Bellville.    Bellville. 
LUCKHOFF A.D. (1952).   Rynse NG Gemeente Stellebosch: anderhalf-eeufees 1802-1952. Stellenbosch. 
JOUBERT, P.P.  (1932).  Na Vyftig jaar ‘n Jubileum-Gedenkboek van die Ned. geref. Sendingkerk in 
Suid-Afrika, bevattende gegewens van sy ontstaan en ontwikkeling.  Noorder Paarl: Paarlse Drukpers.  
PLAATJIES J.E. (red).  Feesalbum Saron NG Sendingemeente (vroeër Ryns).     Wellington. 
VAN ZYL, M.J.N. (1985).  Die NGS Gemeente Beaufortwes-oos Kwarteefees (1960-1985). Paarl: Paarl 
Drukpers. 
VISSER   J.C.C.  (1945).  Eeufees van die Ned Geref Sendinggemeente Tulbagh, Paarl: Paarldrukpers. 
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in die konstituering van die teologiese antropologie van die swart Gereformeerdes. 

“Breedweg gestel kan die geskiedskrywing oor die NGSK nie anders begryp word nie as 

met verwysing  na die historiese konteks en situasie van die NGK se geskiedskrywing en 

sendingbenadering” [Breytenbach & Brown 1991:48].   

 

Breytenbach & Brown is van mening dat daar  pragmaties en apologeties met die NGSK  

se geskiedenis omgegaan is  [1991:55].  Die klem het  in die voormalige NGSK en die 

NGKA op sendinggeskiedskrywing,7   prakties-teologiese ondersoeke8 en  op prakties 

teologiese problematiek9 geval. J.C.  Adonis  bring in Die Afgebreekte skeidsmuur 

weer opgebou  (1982) die   verstrengeling van die sendingbeleid van die NGK  met die 

praktyk en ideologie van die apartheid in historiese perspektief.  P. J. J. S.  Els  het ‘n  

sendingwetenskaplike ondersoek na gemeentevorming in NGSK  in  die Suid-Afrikaanse 

Gestig gedoen.10  Geen navorsing is, sover dit die kennis van die navorser strek, oor 

poststrukturalisme  as historiese analise in die voormalige NGSK en die NGKA en 

                                                 
7ADONIS,  J.C.  (1982).  Die Afgebreekte skeidsmuur weer opgebou.  Amsterdam, DTh verhandeling., 
Editions Rodopi   BV.  
BOTHA,  A.J. (1965).  Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk as afsonderlike Instituut. 
Stellenbosch: MTh, Stellenbosch Universiteit.   
BOTHA,    D.P.  (1960).    Die opkoms van ons derde stand.   Kaapstad:  Human en Rousseau.    

   BROOKS,  J.W.  (1982).  ‘n Teologies-Missiologiese beoordeling van die Aktes van ooreenkoms tussen 
die Nederduits Gereformeerde Kerkverbande in Suid-Afrika. Stellenbosch.  

   JORDAAN,  J.T .  (1962).   Die ontwikkeling van die Sending van die NG Kerk in Transvaal.   Pretoria,  
   ERWEE A.J.C. 1980.  Die Sendingtaak van die Nederduitse Gereformeerde Kerk onder die 

inboorlingvolke van die Noordwes-Kaapland.  Stellenbosch. 
FOURIE , R.   (1968). ‘n Sosiologiese Ondersoek na die Sendingtaak van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk gesien in die lig van die ontwikkelende Afrika met spesiale verwysing na die Republiek van Suid-
Afrika,. Stellenbosch.  
 
8 DAMES.  G.E.   (1989).  ’n Ondersoek na die stand en behoeftes van kategese in die NGSK, Bellville: 
MTh UWK. 
 
9DWYER,  H.  (1989).   .Die pastorale Begeleiding aan die Ongehude Moeder in die Sendingkerk in Suid -
Afrika.  Bellville: MTh UWK   
 
10ELS, P.J.J.S. (1971). Kerkplanting by die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap. ‘n  
Sendingwetenskaplike ondersoek na gemeentevorming in die Suid-Afrikaanse Gestig.  Proefskrif 
ingelewer vir die graad van Doktor in die Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch.   
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huidige VGKSA  konteks gedoen nie.   

 

Teoloë van die swart Gereformeerde kerke het geen kommentare gepubliseer nie. Die 

wit, manlike akademici van die NGK het  vir die grootste deel van die geskiedenis van 

swart Gereformeerde kerke die kommentare geskrywe,11 preekbundels gepubliseer12 

proefskrifte oor die swart Gereformeerdes geskrywe.13  Die interpretasie van  tekste in 

die voormalige NGSK en die NGKA was hoofsaaklik uit ‘n dominante posisie en die 

kulturele agtergrond en diversiteit van die lesers is nie na behore in teologiese materiaal 

verdiskonteer nie.  Sedert die stigtingsjare sou die NGK se Neo-Calvinistiese teologiese 

antropologie  deur die sendelinge, onder andere P.P. Joubert,  J. Pauw ,  J.M.N. Breedt,  

C.J. Kriel, D.P. Botha,   in die voormalige NGSK en die NGKA  ingedra word.  Eers 

sedert 1930 sou die eerste “ seuns uit sy wingerd”14 in die NGSK  as predikante 
                                                 
11LATEGAN,   B.C.   (1986).   Die Brief aan die Galasiërs,   Kaapstad:  NGK Uitgewers. 
GROENEWALD,  E. P.  (1977).   Die Pastorale Briewe, Kaapstad:  NGK Uitgewers. 
PRINSLOO,   W. S.    (1982).   Die boek Rut, Kaapstad:  NGK Uitgewers. 
GROENEWALD E. P.  1967. Die Eerste Brief aan die Korinthiërs, Kaapstad:  NGK Uitgewers. 
 
12BURGER , MULLER & SMITH  (red),  (1993).      Woord teen die   Lig.  Reeks 1-3,   Kaapstad:  Lux 
Verbi. 
 
13CRONJE,  J.M.  (1962).   Die selfstandigwording van die Bantoekerk met spesiale verwysing na die Ned 
Geref Sendingkerk.  Stellenbosch: MTh, Stellenbosch Universiteit.   
ESTERHUIZEN,  J.  (1960).  Dinamisme in die religie van die Bantoe en sy invloed  op die Bantoekerk. 
Stellenbosch:MTh, Stellenbosch Universiteit.   
PAUW, C.M.  (1968).  Die bearbeiding van die Jeug binne die Ned Geref Bantoekerk in Transkei.  
Stellenbosch: MTh, Stellenbosch Universiteit.   
BOTHA,  A.J. (1965).  Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk as afsonderlike Instituut. 
Stellenbosch: MTh, Stellenbosch Universiteit.   
BOTHA,    D.P.  (1960).    Die opkoms  van ons derde stand.   Kaapstad:  Human en Rousseau.    

   BROOKS,  J.W.  (1982).  ‘n Teologies-Missiologiese beoordeling van die Aktes van ooreenkoms tussen 
die Nederduitse  Gereformeerde Kerkverbande in Suid-Afrika. Stellenbosch.  

   JORDAAN,  J .T .  (1962).   Die ontwikkeling van die Sending van die NG Kerk in Transvaal.   Pretoria,  
   ERWEE A.J.C. 1980.  Die Sendingtaak van die Nederduitse Gereformeerde Kerk onder die 

inboorlingvolke van die Noordwes-Kaapland.  Stellenbosch. 
FOURIE, R.   (1968). ‘n Sosiologiese Ondersoek na die Sendingtaak van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk gesien in die lig van die ontwikkelende Afrika met spesiale verwysing na die RSA.  Stellenbosch.  
 
14Die aanhaling verwys na die titel van Kriel se  boek oor die ges kiedenis van die NGSK: Seuns in sy 
Wingerd [1978].  Die boek vertel die verhaal van die ontwikkeling van manlike  predikante  uit die 
NGSKse eie geledere.  A.D. Andries en  P. Solomons sou 1932 die eerste geordende predikante van die 
NGSK word. 
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werksaam en sou daar gaandeweg ‘n breuk met die wit antropologiese denkraamwerke 

plaasvind.   

 

Johan Heyns se Teologiese Etiek en Dogmatiek, J.J.F.  Durand en W.D.  Jonker se  

Wegwysers in die dogmatiek [982] sou ‘n groot rol speel in die konstituering van die 

NGSK en die NGKA se teologiese antropologie.   J.J.F. Durand skryf in samewerking 

met W.D. Jonker gedurende 1972-1982 ‘n  dogmatiese reeks, genaamd Wegwysers in 

die Dogmatiek wat hoofsaaklik as handboek by die dogmatiek vir teologiese studente by 

beide die Universiteit van Stellenbosch en UWK se kweekskole voorgeskryf is. Die 

reeks, in besonder  Skepping, Mens, Voorsienigheid,  sou  gedurende die tagtiger jare 

‘n groot rol speel in die vorming van die teologiese antropologie van die deursnee NGSK 

teologie student.   Die teologiese antropologie van die voormalige NGSK en die NGKA  

sou grotendeels deur  wit, manlike teoloë gevorm word.  

 

Sistematiese bestudering en kritiese denke met betrekking tot fundamentele Christelike 

dogmas vind ons nie in die voormalige NGSK en die  NGKA  nie.   Die voormalige 

NGSK en die  NGKA  het nie die fundamentele Christelike dogmas van die 

hermeneutiek byvoorbeeld die dogma oor God, die Drie-eenheid, Christologie, 

Eskatalogie gereartikuleer nie.  Veel eerder word die fundamentele Christelike dogmas òf  

in die teologiese diskoers totaal geïgnoreer òf die voormalige  NGSK en NGKA, asook 

huidige VGKSA,  aanvaar ongekwalifiseerd die Christologiese dogmas soos deur die 

NGK-teoloë oorgedra.     

 

4.2.1.    Vroue in die historiografie 

 

Die ervaring van onder andere  swart vroue word  nie  in die geskiedskrywing  van die 

voormalige NGSK en die  NGKA en huidige VGKSA verdiskonteer nie.  Vroue is 
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afwesig, onsigbaar, swygend in die teologiese antropologie van die swart Gereformeerde 

kerkvaders.  Die posisie  van vroue in die kerk en samelewing is beslis nie een van die 

belangrikste vraagstukke waarmee die voormalige  NGSK en die NGKA en huidige  

VGKSA  die afgelope eeu  geworstel het nie.  Verwysings na  vroue in die teologiese 

antropologie voormalige  in die NGSK en die NGKA  is gefragmenteerd en teologiese 

beredenering toon nie ‘n logiese geheel nie.  

 

Met betrekking tot die antropologie  is daar  by nadere ondersoek nie so ‘n groot breuk 

tussen die voormalige NGSK en die NGKA (en latere VGKSA)  en diè van die  NGK 

nie.  Daar word in die afwesigheid van vroue òòr  vroue gepraat, gedink en tot beslissings 

gekom.  Die voormalige NGSK en die NGKA het nie veel gedoen om die teologiese 

antropologie met betrekking  tot vroue paradigmaties te verskuif nie.  

 

4.2.2.   Anna Thembo 

 

Een van die min vrou wat dit in die  historiografie van die NGSK maak, is Anna 

Thembo, bekend as Suster Nannie.15  Anna Thembo sou ‘n groot in  die rehabilitering 

van prostitute speel.16  Gedurende 1922 het sy as matrone van die Stakesby-Lewiskoshuis 

bedank om haar sodoende  voltyds toegewy aan  die rehabilitering van prostitute  [Cronje 

1984: 242].   

 

Sy het ‘n huis gehuur wat later as die Nannie Girls Rescue Home  bekend sou staan.  In 

                                                 
15LOUBSER, A.G.H. (1921).  De Achterbuurten van Kaapstad: naweekse ondervindingen. Rondebosch: A 
G H  Loubser. 
LOUBSER, A.G.H.   (1957).   Suster Nannie. Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers. 
 
16Vir ‘n meer breedvoerige analise van Anna Tembo se betrokkenheid by prostituutbediening sien 
PLAATJIES,  M.A.  (1998).  Is die Kerk Middeleeus? ‘n Kritiese studie oor die geloofs en kerklike praksis 
mbt prostitusie in die NGK familie in die Kaapse-Skiereiland.  Bellville:  MTh UWK. 
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een jaar het Anna  Thembo meer as 200 vroue en dogters  in die deurgangshuis versorg.  

Anna Thembo het ‘n evangelies-piëtistiese werkswyse gevolg.  Die NGK het teen 1922 

kennis geneem van haar werksaamhede  en  het   besluit om  Anna Thembo se 

werksaamhede finansieël  te ondersteun.  In 1924 het die NGK Ring van Wynberg die 

werk van Anna Thembo onder hul beheer geneem”  [Cronje 1984:243 ].  Gedurende 

1924 het sy haar volgens Loubser [1957:15] losgemaak van die interkerklike 

rehabilitasieprogram  omdat sy ‘n dringende begeerte gehad het om  dit binne die 

strukture van die NGSK te doen.  Sy  word 1924  deur  NGSK Ring van Wynberg 

aangestel as sendingwerker met die opdrag om sendingwerk in die agterbuurtes van 

Kaapstad te doen  [Loubser 1921:52].   Gedurende 1937 het koning George van Brittanje 

die 70-jarige Anna Thembo bekroon met die Koningsmedalje as erkenning vir haar 

jarelange werk onder straatprostitute [Cronje 1984:244].   

 

Eers gedurende 1946, na Anna Thembo se afsterwe,  neem die NGSK haar 

werksaamhede oor en besluit om  ‘n nuwe tehuis vir ongehude moeders op te rig  [Cronje 

1984:244].  Ter ere van Anna Thembo  en haar baanbrekerswerk onder straatprostitute 

word die tehuis  Die Nanniehuis genoem.  Na die afsterwe van Anna Thembo in 1946 

sou  die bediening aan prostitute deur die NGSK ‘n paradigmatiese verskuiwing 

ondergaan. Die klem sou voortaan val op die rehabilitering  van ongehude moeders  en 

daarmee breek die einde van die bediening aan prostitute deur die NGSK aan.   

 

4.3.   Diskursiewe bydraes deur  swart Gereformeerde teoloë 

 

Om die gebrek aan  teologiese refleksie  oor vroue in die teologiese diskoers  van die 

voormalige NGSK en die NGKA  en huidige VGKSA  beter te verstaan, is dit 

noodsaaklik om  deeglik daarvan kennis te neem dat,  vir die eerste vyftig jaar van die 

geskiedenis van die  voormalige NGSK en NGKA (dit wil sê tot en met die opkoms van 
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swart akademici)  was die sinodes van die NGK  die institusionele ruimte was waar vroue  

van die voormalige NGSK en die NGKA   as subjekte van die diskoers gevorm is.  Die 

NGK was, sedert die stigting van  die NGSK in 1881 en die NGKA  in 1910, in beide  

kerke   óf as sendelinge óf as teoloë by die opleiding van predikante van die voormalige 

NGSK en die NGKA betrokke. Vanuit hul situasie as gesante van die NGK het die wit 

sendelinge die voormalige  NGSK en  NGKA volgens die patroon van die NGK 

gemodelleer [Breytenbach & Brown 1991:48]. Die NGK se teologiese 

voorveronderstellings met betrekking  tot  vroue  het  die teologiese antropologie van  die  

voormalige NGSK en die NGKA, asook huidige  VGKSA  geïmpakteer. Daar is ‘n 

onmiskenbare relasie tussen dit wat in die NGK gesê is en die sigbare dinge en/of  

strukture in die voormalige NGSK en die NGKA asook huidige VGKSA. 

 

‘n Antropologiese subjektivistiese wending  in die NGSK en die NGKA  se teologiese 

antropologie kom in die sewentiger jare voor. Stelselmatig word daar deur swart 

gereformeerde teoloë teologiese kritiek op die NGK se  teologiese antropologie gelewer. 

Die dominante diskoers  van die voormalige NGSK en NGKA  gedurende die sewentiger 

jare was swart teologie en Gereformeerde identiteit.   ‘n Toenemende  breuk met die wit 

teologiese denkraamwerk vind gevolglik plaas;  die mens  en die stryd om sosiale 

geregtigheid  word in die sentrum van die teologiese belangstelling geplaas. ‘n 

Antroposentering van die teologie vind  plaas. Die kenmerkende klem van die 

voormalige NGSK en NGKA  gedurende die sewentiger jare is die sentraliteit van die 

swart bewussyn.  Die piëtisme van die Andrew Murrayskool wat vir die eerste helfte van 

die  eeu die teologiese antropologie  van die voormalige NGSK en NGKA beïnvloed het, 

maak gevolglik plek  vir die omhelsing van die swart teologiese denkraamwerke.   

 

Die invloed van swart teologie moet gesien word as ‘n reaksie teen die teologiese 

regverdiging van apartheid deur  die NGK.    Die vrouevraagstuk is  gedurende die  stryd 
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om sosiale geregtigheid geïgnoreer:  “The priority afford to combating of 

institutionalized racial discrimination during the struggle for liberation, though it is 

understandable, has unfortunately led to the sidelining of women’s issues.” [Ackerman 

1995:122]  Die voormalige  NGSK en die NGKA   hanteer  die rasse-vraagstuk as ‘n 

aparte entiteit, terwyl klasse-, rasse- en geslagsdiskriminasie almal te doen het met 

magrelasies.   Terwyl die manlike leierskap besig was met ‘n teologie van bevryding in 

Afrikaanse Gereformeerde konteks te vestig, was die vroue van die voormalige NGSK en 

NGKA besig om hul sendingywer in geslagtelike vrouestrukture te vestig, naamlik die  

Christelike Sustersbond  [CSB] en die latere Christelike Vrouevereniging  in die NGKA 

[CVV]17  Hierdie  episteme [periode van die geskiedenis van die voormalige NGKA 

asook NGSK]  is alleen verstaanbaar in die lig van die spesifieke wêreldbeeld en 

diskoerses van die tyd naamlik die diskoers oor  apartheid en die diskoers  om sosiale 

geregtigheid.  Die episteme  van  die voormalige NGSK en NGKA word gevolglik 

gekenmerk deur aktiwiteite en teologiese bydraes  wat konsekwent is met hierdie  

wêreldbeeld en/of sosiale diskoerse [vergelyk Dannaher, Webb (red) 2000:xi].       

 

4.3.1.  Allan Boesak  en  Gereformeerdheid 

 

Eers in  1986, met Boesak se verkiesing as moderator,  kom ‘n einde van ‘n era van  die  

bewustelike en/of onbewustelike aanvaarding van  die  teologiese antropologie van die 

NGK:  “Aan het begin van de synode die in 1986 werd gehouden werd doktor Allan 

Boesak tot voorzitter gekozen. Met zijn verkiezen kwam een einde aan het bestuur door 

predikante die de steun van de NG Kerk habben” [Rothe 1989:47].   Die voormalige 

NGSK en NGKA sou  sedert die tagtiger jare  meer deur A.A. Boesak  as enigiemand 

                                                 
17Vroue sou onder verskillende name in die verskillende streke georganiseer wees: Beide Phororo  en die 
Kaap:  Christelike Vrouediens,  Suid-Transvaal: Christelike Womens Orginization, Noord-Transvaal: 
Christelike Vrouevereniging,  Vrystaat-Lesotho: Vroue Gebedsbond, Natal: Christian Women’s 
Orginization [Skema Algemene Sinode  VGKSA 1997:422]. 
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anders beïnvloed word. Boesak gee ‘n eietydse interpretasie van Gereformeerdheid en 

trek dit konsekwent deur na swartwees en Gereformeerde identiteit.  Boesak [1984(a):31] 

is in Black and Reformed [1984]  van mening  dat  die Reformasie niks gedoen het om 

die teologiese antropologie van  swartmense te verander nie:  

One of the most significant events in the history of the Christian Church, the 

Reformation, bypassed completely the black situation, and neither the Roman Catholic 

church nor the new Protestant churches endeavoured to make black reality part of the 

fundamental changes which had occurred then.  Indeed, the Reformation did not change 

anything about the lot whites had prepared for black.   [Boesak 1984(a):31] 

 

Die Bevrydingsteologie  het nes die Reformasie nie paradigmatiese verskuiwings met 

betrekking tot die vrouevraagstuk  teweeggebring nie.  Alhoewel Boesak  as ekumeniese 

leier betrokke was by talle nasionale en internasionale ekumeniese organisasies  met 'n 

wye invloed,18   wat die problematiek van swart en Gereformeerde identiteit  en ook die 

oopstel van amp vir  vroue  aangespreek het,   ontbreek die diskoers oor  vroue jammerlik 

in  Boesak se teologiese bydraes.  Alhoewel Boesak 'n merkwaardige bydrae in die 

besinning van die relasie tussen swart teologie en Gereformeerde identiteit gelewer het, 

het hy nie  die vrouekwessie binne die raamwerk van ‘n Swart  Gereformeerde identiteit 

geplaas nie. Boesak hanteer geen enkele keer in  sy talryke Bybelstudies, preke, 

toesprake, artikels en/of publikasies die vrouevraagstuk nie.19  Die wêreldwye diskoers  

gedurende die sewentiger jare oor die vrouevraagstuk  vorm gevolglik nie deel van die 

                                                 
18Wêreld Raad van Kerke, Wêreldbond van Gereformeerde Kerke,  Suid-Afrikaanse Raad van kerke, 
Belydende Kring.  
 
19Boesak se preke word deurgaans wêreldwyd deur talle teoloë hoog aangeslaan.  Francois Bill sê in die 
voorwoord van Black and Reformed dat Boesak se toesprake, artikels en  bydraes tot die teologiese 
diskoers nie slegs sy eie standpunt is nie, maar die standpunt van die Swart Gereformeerde tradisie in Suid-
Afrika is  [1984(a):ix].  Boesak word beskou as die stem van die stemloses [Acta NGSK 1990:1040]:   “Dr 
Allan Boesak, die sinds zijn benoeming tot voorzitter van de Wereldbond Hervorm/Gereformeerde Kerken 
(WARC) beschouwd kan worden als geestelijk leider van veel blanke en swarte Zuid-Afrikanen” [Rothe  
1989:1].   
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teologiese diskoers van die voormalige  NGSK en die NGKA nie.   

 

Die reg van Boesak om namens andere te praat,  word gedurende die tagtiger jare  

spontaan deur die voormalige  NGSK en die NGKA  asook talle ekumeniese organisasies 

aanvaar.  Die sinodes, lesingsale, ekumeniese forums (byvoorbeeld Wêreldraad van 

Gereformeerde kerke [WRK],  Suid-Afrikaanse Raad van Kerke [SARK], Wêreldbond 

van Gereformeerde kerke [WBGK], Alliance of Black Reformed Christians in South 

Africa [ABRESCA] en Belydende Kring [BK] ) dien as die  institusionele platforms  

waarvandaan Boesak sy diskoers gemaak het. Die voormalige NGSK, NGKA asook 

ekumeniese liggame soos die BK en ABRESCA  sou  onomwonde verklaar dat die 

standpunt van Boesak soos deurgegee in Boesak se versameling  artikels, stellings en 

toesprake soos gepubliseer in Black and Reformed [1984] die standpunt  van die swart 

en Gereformeerde tradisie in Suid-Afrika is :  

We believe that this book,  which is a collection of important articles, statements and 

speeches written and made by Dr. Boesak over the past few years, states very clearly not 

only his own position, but that of the Black and Reformed tradition in this country. 

[Boesak 1984(a):ix]   

Boesak word ongekwalifiseerd as die  woordvoerder van die swart Gereformeerde 

tradisie in Suid-Afrika beskou. Selfs die VGKSA sou later die  skrywe van doktor 

A.A.Boesak in persoonlike hoedanigheid  aan Minister A.Schlebusch op 24 Augustus 

1979 in antwoord op die minister se skerp aanval op die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 

[hierna SARK]  se besluit oor burgerlike ongehoorsaamheid,   aan die Waarheid en 

Versoeningskommissie voorhou as “momente, wat verteenwoordigend  is van die 

voormalige NGSK se bereidwilligheid om onreg en ongeregtigheid teen te gaan”   [Acta  

VGKSA 1998:4/11 ].    
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4.3.2.   Boesak se teologiese bydraes 

 

Die neerslae van Boesak se teologie  sou  in die werksaamhede van sinodes van die 

voormalige NGSK, NGKA, huidige VGKSA, asook in talle ekumeniese liggame, 

byvoorbeeld ABRESCA, BK, WRK en SARK groter neerslae as in die 

vrouediensorganisasies van die voormalige NGSK en NGKA en huidige  VGKSA toon.  

Boesak reproduseer dus slegs die teologiese diskoers  in die voormalige NGSK en die 

NGKA gedurende die sewentiger jare, naamlik ‘n diskoers waarin die vrouevraagstuk 

afwesig was.     

 

Die grootste teologiese bydrae uit die NGSK kom uit die pennevrug van Allan  Boesak.  

Sy teologie sou in ‘n groot mate in die sewentiger jare  en  die tagtiger jare  die teologiese 

tradisie en praxis  van die voormalige NGSK en NGKA beïnvloed.20    Boesak sou veel 

bydra tot die dekonstruering van die fundamentele basis van  die teologiese antropologie 

van die NGK. “The way to deconstruct someone else’s theoretical framework is to 

replace the foundational categories of analysis with some new base.” [Grassie 19:85]  

Boesak se  teologiese vertrekpunt was dat alle konstruksies en/of  fundamentele 

teologiese kategorieë  van die NGK  gedekonstrueer  moet word.  Die teologiese 

antropologie van die voormalige NGSK en NGKA  is sistematies deur Boesak se swart 

teologiese stellingname gedurende 1976, toe hy studenteleraar aan die Universiteit van 

Wes-Kaapland [hierna UWK]  was, asook gedurende 1982 toe hy as  dosent in 
                                                 
20As student te Kampen gee Boesak as student uit   Coming out of the wilderness, a comparative 
intrepatation of the Martin Luther King Jr and Malcom X. Kampen  asook Ons het zwart te zeggen; 
een bundel opstellen over centrale thema’s in de zwarte theologie 1975.   Die artikel “  The Courage to 
be Black  het in die bundel verskyn.  Boesak se Black Theology black power [1978]  wat in 1984 uitgegee 
is onder die titel   Farewell to Innocence:  A socio-ethical study on Black Theology and Black Power 
[1984] kan beskou word as sy belangrikste bydrae tot die teologie.  Boesak se swart teologiese 
stellingname vorm die hart van Boesak se teologie.  Met Farewell to Innocence:  A socio-ethical study 
on Black Theology and Black Power [1984]  bedoel Boesak die afskeid neem van pseudo onskuld.  
Boesak sien die staat/kerk  instrumenteel  tot die  verdrukking van mense.  Boesak  gee ook  die volgende 
boeke uit:  Black and Reformed  [1984]   asook Poverty,  the moral challenge,  get up and walk, [1984],  
The Finger of God [1987],    asook die Afrikaanse vertaling daarvan Die Vinger van God.    
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Sistematiese teologie aan UWK, Bellville,  gedoseer het, gedekonstrueer. Die 

studentegemeenskap was die institusionele  terrein  waarvandaan Boesak sy diskoers 

aanvanklik sou maak.      

 

Gedurende die tagtiger jare lewer Boesak as studenteleraar aan die  Universiteit van Wes-

Kaapland  [UWK],  die Bellville Onderwys Opleid ingkollege en Peninsula Technicon 

preke wat daarop gemik is om die studente se teologiese antropologie paradigmaties te 

verskuif  onder andere Whence comes our help, Jesus and Pilate, Presence of the 

hidden God, In the wind and fire, Like an animal resurrection and insurrection, Do 

not be afraid of them, The law of Chris,  The eye of the needle Jesus frees... and 

divides, The King is Here, The Finger of God. 21     Paul  Lehmann [1987:ix]  slaan in 

die voorwoord van  The Finger of God  Boesak se prediking  besonders hoog aan:   

Allan Boesak’s The Finger of God is an imperative resource for every sincere and 

serious preacher.  These sermons have few equals, and no superiors: in their integrity and 

intelligence and in imaginative, evocative, and provocative thrust and content.    

 

Boesak se hooffokus was relevante prediking in ‘n swart konteks.  Die hooftema van die 

preke was die sosio-politieke verantwoordelikheid van die Christen.  Nie een van die 

preke in die bundel verwys  direk of indirek na vroue   nie.  Vroue was uit die 

diskursiewe formasies   gesluit.  Die  swart /wit  digotomie binne sosiale struk ture word  

in die boek  afgewys;  Boesak  trek dit egter nie deur tot die digotomie met  betrekking 

van  die man/vrou, mens /natuur, individue/ gemeenskap  nie.  Die boek hanteer geen 

enkele  tema wat eksplisiet op  vroue  betrekking het nie.   

 

Gedurende  die sewentiger jare verskyn  Boesak se boek,  Met die oog op môre: Briewe 

                                                 
21Al die preke verskyn in  Finger of God [1987].   
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aan my maats (1979),   as ‘n gids aan jongmense om hul in te lei in onder andere swart 

teologie en  burgerlike ongehoorsaamheid. Sodoende word Boesak se swart teologiese 

antropologie volksbesit. Die boek was ‘n oproep tot swart nasionalisme. Die jongmense 

kan volgens Boesak [1979:29]  “(D)ie kerk help om sy taak in die wêreld van vandag te 

verstaan. Dit is die Christen jongmense wat die kerk moet bewaar van verstarring, 

selfmisleiding en fossilisering.”  Die wêreldwye diskoers  oor die vrouevraagstuk  gaan 

by Boesak verby en word nie in  Met die oog op môre: Briewe aan my maats (1979)  

verdiskonteer nie.     Met die oog op môre: Briewe  vir ons maats [1979] het gou die 

nasionale eiendom van die studentegemeenskap geword. In die boek hanteer Boesak die 

volgende temas: Met die oog op môre, Prioriteite,22  Bekering,23 Die Goedheid van 

God,24  Die groter     gehoorsaamheid,25  Die rol van die Jeug in die kerk vandag,26 

Die Christen en die politiek,27 Swart Bewussyn- ‘n Persoonlike reis,28 Swart 

                                                 
22”Om te studeer is ‘n voorreg - iets wat vir talle swart seuns en dogters in ons land nie vanselfsprekend  is 
nie.  Dit is nie vanselfsprekend om skool te gaan, by ‘n unversiteit of  kollege uit te kom en jou vir ‘n 
loopbaan, voor  te berei nie.”  [Boesak  1979(d) :1]   
 
23Bekering is   volgens Boesak 1979(d):10]    nie alleen ‘n saak  van individuele mense nie, maar ook die 
samelewing wat mense bou, ook strukture [die ekonomiese, politieke, sosiale] moet anders gemaak word, 
moet nuut gemaak word.   
 
24” Die goedheid van God bestaan daarin dat Hy Hom op sy unieke, bevrydende wyse besig hou met die 
mens”  [Boesak 1979(d):15]   
 
25” Vir die Christen is die eerste oorweging nie soseer die ongehoorsaamheid  aan die Staat nie, maar 
eerder die gehoorsaamheid aan God” [Boesak 1979(d):19] 
 
26” Ek dink dat die rol van  die jongmens daarin bestaan  om die kerk [leiding] voortdurend met die 
probleme van die tyd te konfrontreer”  [Boesak 1979(d):30]  
 
27“Ons denke, ons patroon van lewe, die verhouding wat ons met mekaar aanknoop, die reëls wat ons 
maak, die strukture wat ons oprig waarbinne mense moet lewe [sosiale, politieke, ekonomiese strukture], 
moet alles deur verandering, deur bekering, vernuwe word”  [Boesak 1979(d):33]   
 
28”As ek toelaat dat my identiteit afhang van hul oordeel (nie-blank) beteken dit nie alleen dat hulle kan 
beskik oor my toekoms, my wese en persoon  wat hulle tog doen,  maar dat ek my toekoms, en my persoon 
in hulle hande lê ... Die feit dat ek opgegroei  het in ‘n blank-gedomineerde maatskappy, sterk westers 
georiënteerd, was genoeg om my te laat glo dat al wat ek is, westers is”    [Boesak 1979(d):39]    Boesak sê 
dat hy ‘n onmiskenbare blanke teologie geleer het.  “‘n Teologie wat nie alleen met my swart situsaie geen 
rekening gehou het nie, maar dit geheel en al geïgnoreer het, soos trouens geheel die westerse Christelike 
teologie gekoppeld aan wit belange, ‘n teologie ontworpe vir en deur witmense.”  [Boesak 1979(d):40-41]  
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teologie,29 Die tekens van die tye,30  Die Hoogste lied-Liefde .31   

 

Boesak wend selfs  in die laat neëntiger jare,  desnieteenstaande die wêreldwye diskoers 

oor feministiese teologie, diskoers analise,  poststrukturalisme,  geen poging aan  om in 

Shadows of light [1996]  die  vroue in die Bybelse tekste  byvoorbeeld Potifar se vrou, 

mev Job,  Hannah, Eva, Maria Magdalene  ensovoorts  epistemologies te dekonstrueer 

nie.   Veel eerder maak hy  in Shadows of light [1996] sydelings melding van enkele 

vroue in die Bybel. Vroue het ‘n swygend, afwesige, afhanklike  rol in Shadows of light 

[1996]:  “It is early, still, and Mary Magdalene arrives at the grave while it was  “still 

dark”, John says.  She sees that the stone which blocked the entrance had been rolled 

away, and runs to tell the discipels this.” [Boesak  1996(a):113]   Maria Magdalena het 

anders as wat die Bybelse teks toon,  geen stem van haar eie in Shadows of light [1996]  

nie.   In Shadows of light [1996]  word geen poging aangewend om die partriargale aard 

van die Bybelse teks te rehabiliteer nie.  In  Shadows of light [1996]  kan Boesak se 

androsentriese teologiese raamwerk en  sy volgehoue gebruik  van androgene taal 

duidelik onderskei word:  

Peter must be converted, not to rule over his brothers, but to become their brother.  We 

speak of the ‘restoration’ of Peter, and by that one understand his restoration to his 

                                                 
 
29”Swart in Suid-Afrika is veel meer as net huidskleur.  Dit is ook ‘n politieke en ekonomiese, en menslike 
(veral dit) kondisie, ‘n toestand.  Dit staan vir onderdruk-wees, vir minder-as-mens-wees, want dit staan vir 
minder- as- witmens- wees.   Voordat ons in Suid-Afrika weer Christen, kind van die Here kan wees, sal 
ons eers swart moet word... Ons sal deur ons identifikasie met die lydendes en die verdruktes, met ons 
deelname aan die stryd vir hul bevryding, met ons lyding ter wille van bevryding die toestand van swart 
wees op ons moet neem, sodat ons God daar kan ontdek.”   [Boesak  1979(d):51] 
 
30 “Die Christen is daarom diep by die wêreld  en die mens betrokke, ter wille van die Ryk.  Hy doen dit 
nie krampagtig nie, ook nie “ op hoop van seën nie.  Hy werk en bid en waak met sekerheid: wanneeer 
weet  hy nie,  maar vas staan: maranatha, die Here kom.” [Boesak 1979(d):57]    
 
31“Politiekbewuste jongmense sien hoe dat wette in ons land van die huwelik en die heilgheid daavan ‘n 
spotterny maak en hoedat gesinne van swartmense met ‘n onstellende koelbloedigheid opgekerf word asof 
dit alles niks is nie.”  [Boesak 1979(d):61]   
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position of ‘primacy’, after the fall of denial.  I do not believe a word of it.  The issue is 

not whether Peter is a ‘primate’, but whether Peter is a brother. 

 

4.3.3.   Boesak en die dekonstruering van wit teologie 

 

Swart teoloë  soos Boesak  se grootste bydrae lê  in die dekonstruering van die 

fundamentele kategorieë van die NGK se teologiese antropologie en die vervanging 

daarvan met  swart teologiese  kategorieë.  Die relasie tussen die NGK se teologiese 

voorveronderstellings  met betrekking tot vroue  soos dit uitdrukking vind in die teologie 

en praxis  in die voormalige NGSK en of die NGKA,  word deur swart Gereformeerdes  

òf doelbewus uitgesluit òf geïgnoreer: “There are theologies which passively exclude or 

simply ignore women and women’s experiences.” [Pellauer 1985:21]   Die vraagstukke 

waarmee swart teoloë in die sewentiger jare geworstel het, was hoofsaaklik hoe om swart  

en gereformeerd te wees.32  Die VGKSA beskou  die teologiese ontwikkeling as  “die 

kern  van die besinning oor die identiteit en die sin van kerkwees (ekklesiologies),... en 

die roeping van die kerk om in haar praxis/praktyk deelgenote in God se verlossingsdade 

te wees, en onreg en ongeregtigheid vanuit ons geloofsplig teë te  gaan (missie van die 

kerk).”  [Acta VGKSA 1998:4/11]   Gedurende dieselfde tydperk  het die 

poststrukturalistiese teorie gegroei as die mees outoratiewe diskoers [Friedman 

1991:466].   

 

Boesak konstrateer  op ‘n bipolêre wyse wit teologie  teenoor swart teologie.   Swart 

teologie verwys volgens Boesak[1980:46] na  die manier waarop swart Christene die 

                                                 
32BOESAK, A.A.  (1984) (b).     Farewell to Innocence:  A socio-ethical study on Black theology and 
Black Powe r, Maryknoll,  New York:  Orbis Books. 
BOESAK,  A.A.  (1984) (a).   Black and Reformed.  Kaapstad:  Skotaville Publisers.  
BOESAK,  W.   (red) (1998).  Vraagtekens oor Gereformeerdheid.  Belhar: Lus Uitgewers.   
LOFF,  C.J .A  (1981).    Dogter of verstoteling? Kantaantekeninge by die geskiedenis van die Ned Geref 
Sendingkerk in Suid-Afrika.  Kaapstad: Lus Uitgewers. 
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Evangelie van Jesus Christus verstaan, die manier waarop die Evangelie hulle aanspreek 

en waarop hulle probeer om hul geloof in Jesus Christus te verwoord en uit te lewe.  

Boesak [1984(a):11] maak baie gewag van die Swart Messias, maar verwys na  Christene  

slegs in die manlike vorm  en gebruik androsentriese taal om onder andere na God te 

verwys:  “In Him our being like God,” took a clear and distinct form.  Our being “ like 

God” has nothing to do with the physical appearance of God.”  Boesak  maak gebruik 

van  eksklusief manlike beelde om na   imago Dei  te verwys.  Boesak omskrywe wit 

teologie soos volg:   

Hulle teologie het hulle vir ons aangeleer.  En in daardie teologie was daar deur al die 

jare geen plek vir die lyding  en die pyn, die hoop of vertwyfeling van swart mense nie.  

Nie die stem van die slaaf nie, maar die stem van die slawe-eienaar is in die teologie 

gehoor.  Nie die pyn van die verdrukte nie, maar die tevredenheid en die mag van die 

verdrukker het hul verstaan van die Bybel,  van God en die mense bepaal.  Dit noem ons 

wit teologie.  [Boesak 1979(d):48]   

 

Boesak  [1979(d):47]  gaan van die  voorveronderstelling uit dat witmense  met al hul 

voorregte,  met hul politieke en ekonomiese mag,  die Bybel anders lees  as swartmense 

vanuit hul posisie van politieke en ekonomiese magteloosheid.  Ongelyke magrelasies  en  

sosiale praktyke het volgens Boesak gevolglik deur hierdie wit teologiese 

voorveronderstellings tot stand gekom. 

 

Boesak het  'n merkwaardige bydrae gelewer in die besinning van die relasie tussen  die 

oordra  van teologiese konsepte en denkraamwerke  deur die wit sendelinge na  die swart 

Gereformeerde kerke. Volgens Boesak is die swart kerk afhanklik van ‘n vreemde 

teologie [Boesak 1984(a):28]. Boesak onderskei twee teologiese denkstrome in die swart 

kerk.  Aan die eenkant is daar die teologie wat die swart kerk geërf het van die Westerse 

Christendom; dit is die teologie van akkommodering en stilswyende aanvaarding. Dit 
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behels ‘n individualistiese, anderwêreldse spiritualiteit wat geen verband het met die 

realiteite van die werêld nie, behalwe om die bestaande orde as Godgegewe te beskou. 

Die teologie wil hê dat swartmense hul posisie as tweedeklas burger sal aanvaar. Die 

ironie is, volgens Boesak, dat swartmense die hemelgesentreede teologie aanvaar het.  

Volgens Boesak is die swart kerk ‘n kerk wat onseker is oor haar  identiteit  [1984(a):24].   

Boesak is van mening dat die swart kerk in Suid-Afrika nie ‘n outentieke swart identiteit 

het nie [1984(a):25].  Aan die anderkant is daar volgens Boesak [1984(a):28] die teologie 

van weiering: ‘n teologie wat weier om die ondergeskikte status as Godgegewe te 

aanvaar, ‘n teologie wat verstaan dat die God van die Bybel aan die kant van die 

noodlydendes staan, ‘n teologie wat teen diegene is wat mense  onderdruk of 

verontmenslik.  

 

Boesak oordeel  dat  die NGK  se teologiese denkraamwerke  ‘n sentrale rol in die 

konstituering van  die denkraamwerke van die swart Gereformeerdes gespeel het.  “ I am 

thinking of the predominantly white image of Black church: in style, in witness, in 

commitment” [Boesak 1984(a):6].   Daarom  kan gesê word dat  die NGK die  

voormalige NGSK en die NGKA  gekonstitueer het. Boesak gee geen aandag aan die 

diskursiewe praktyke  in die Afrikaanse Gereformeerde tradisie  waarvolgens vroue 

gesien word as swak en  onmondige mense  wat deur ‘n sterk, patriargale manlike leier 

gelei, beskerm en versorg moet word nie.   

 

4.3.4.   Die grense van die diskursiewe objekte  

 

Volgens Boesak [1984(a):6]  in  Black and Reformed [1984] verskaf witmense die 

grense waarbinne swartmense as diskursiewe objekte mag optree.  Witmense bepaal die 

moontlikhede en grense van swartmense  se menswaardigheid.   Foucault toon aan dat 

grense geskep word deur  taal  en magsdiskoerse  [Solomon & Higgins 1996:302].  
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Witmense  het volgens Boesak die hele lewe van swart mense beheer:  witmense het die 

lewens van swartmense bepaal,  waar  en hoe hul sou woon, met wie swart mense sou 

sosialiseer, in die huwelik sou tree   en  hoe  en tot op watter vlak swartmense opvoeding 

sou ontvang.    

 

Boesak [1984(a):6]  daarteenoor is van mening dat  menswaardigheid  ‘n fundamentele 

Bybelse reg is.  Swartmense verwerp gevolglik die gedagte dat menswaardigheid ‘n 

eksklusiewe reg van die witmense is  en  om langer deur witmense gedefinieer en/of 

beperk te word [Boesak 1984(a):4].  Volgens Boesak [1984(a):6]  wil swartmense dit 

duidelik aan witmense maak dat hierdie hele proses van die verontmensliking van 

swartmense sondig is.   

 

 

4.4.   Vroue as  diskoersobjekte  

 

Daar is ‘n  relasie  tussen sinodale besluite, teologiese voorveronderstellings, 

kerkordelike bepalinge, reglemente, teologiese literatuur  van die NGK en konstituering 

van vroue in verenigingsstrukture in die  voormalige  NGSK en NGKA.    Die sosiale  

relasies  tussen wit/swart, mans/vroue   in die voormalige  NGSK en NGKA en huidige  

VGKSA  was diskursiewelik deur taal  gekonstitueer  en versterk. Sedert die 

stigtingsinode in 1881 tot en met  die NGSK sinode 1924  is verwysings na vroue  in 

amptelike bronne van die voormalige NGSK en die latere NGKA afwesig.  Eers sedert 

1924 sou die vrouevraagstuk op die sinodes van die voormalige NGSK en die latere 

NGKA fungeer.  

 

Vroue in die teologiese antropologie is nooit  as  ‘n selfstandige tema  in die voormalige 

NGSK asook die NGKA  ontwikkel nie.  Die posisie van vroue in die teologiese 
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antropologie is beslis nie een van die belangrikste vraagstukke waarmee die NGSK 

geworstel het nie. Sinodale  uitsprake  oor  vroue  word gekenmerk deur diskontinuïteit, 

fragmentasie,  inkonsekwentheid.   

 

4.4.1.  Institusionalisering van vrouewerk 

 

Talle naamlose vroue het as lidmate, vroue van sendelinge, geestelike werkers, 

sendelinge,  ensovoorts  ‘n groot bydrae op die gebied van sending en diakonaat in die 

voormalige NGSK en die NGKA  gelewer.  Sedert  1924  sou vrouelidmate  van die 

voormalige  NGSK asook die  NGKA op ‘n geïnstitusionaliseerde wyse betrokke wees  

by die sending  en maatskaplike hulpverlening.  Dit hang saam met  die ontwikkeling  in 

beide die voormalige NGSK en die NGKA van  die geslagtelike verenigingsmodel waar 

mans en vroue op ‘n digotomiese wyse in hul dienswerk in die kerk geskei sou word.   

Daar is ‘n relasie  tussen die NGK se sendingbeleid  en die ontwikkeling van 

verenigingslewe in die voormalige  NGSK en die NGKA.   Die ontwikkeling van die 

vrouevereniging in die NGSK  geskied  op die inisiatief  en sendingywer van die 

Vrouezendingbond van die NGK   [Acta NGK 1928:59 (3b)].   Hierdie ontwikkeling  

hang ten nouste saam met die “aksentverskuiwing” in die sendingverantwoordelikhede  

van die NGK   gedurende die twintiger jare van  buitelandse sending na binnelandse 

sending. Die  Vrouezendingbond [VSB]  se aanvanklike sendingbenadering was om die 

evangelie aan die inheemse bevolking in die buurstate, byvoorbeeld Malawië, Angola, 

Mosambiek, ensovoorts te bring: “Vroeger was die gedachte ons moet werk om die 

evangelie te bring naar die vele heidene die verre van ons is.” [Acta  NGSK 1924:86 

Bylae V] 

  

Aan die begin van die twintigste eeu vind daar ’n verskuiwing  vanaf sending na 

evangelisering in die NGK  plaas.  Die fokus van die Vrouesendingbond [VSB] verskuif  
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vanaf die buurstate na   die   vrouelidmaat van beide die voormalige  NGSK en die 

NGKA.    Die  NGK se sending het sodoende op ‘n geslagtelike-  en rasse-basis 

uitdrukking gevind in die ontwikkeling van geslagtelike diensverenigings,  strukture en 

inrigtings.  Die vroueverenigings  in die  voormalige  NGSK en die NGKA   is essensieel 

die uitvloeisel van die missionêre beleid van die NGK.  Die voormalige  NGK    het nooit 

enige   teologiese regverdiging  vir die geslagtelike aparte verenigingstrukture   verskaf 

nie.  Die motivering vir die stigting van geslagtelike aparte diensverenigings ontbreek in 

die voormalige  NGK  se sinodale uitsprake.   

 

Gedurende 1924 het die VSB ‘n delegasie na die NGSK se sinode  gestuur om vir die 

stigting van ‘n aparte  vrouevereniging aanvoorwerk te doen.  Op die negende 

vergadering van die Sinode van die NGSK 1924 te Wellington  het mev S Bosman, 

presidente van die  VSB,    die  Sinode van die NGSK 1924  met betrekking tot die 

sosio-maatskaplike toestande wat   die deursneë NGSK lidmate impakteer, toegespreek  

[Acta NGSK 1924:86]:  

Tot onze verbazing vinden wij later uit, vooral bij onze jaarvergaderingen, dat wanneer 

er gesproken werd over huisgezinnen, kinderen, bedienden dat vele gekleurden op onze 

dorpen en buiten plaatzen ook onder de verwaarloosden33 konden gereken zijn, en dat 

Christus bij hen niet genoemd werd.  [Acta NGSK 1924:24] 

Talle wit sendingwerkers, opgelei deur die VSB,  sou sedert 1924 in beide die 

voormalige  NGSK en die NGKA   gemeentes werksaam wees [Acta   NGK 1924:  

90,111(b) asook Acta  NGK 1940:151].      

 

Die ontwikkeling van die  CSB in die voormalige NGSK  geskied op  die inisiatief van 

                                                 
33Die  “verwaarloosden”  is ‘n term wat die VSB gebruik het om ook na die “armblankes” op die 
diamantvelde en of stede te verwys.  Daar moet dus nie een of ander politieke betekenis in die term 
“verwaarloosden” ingelees word nie.   Die konteks waarin woorde en stellings gebruik word, is immers  
volgens Foucault bepalend vir die betekenis wat daaraan geheg word.  [Foucault  1972:54].   
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die VSB.  Mevrou Minnie Hofmeyer, rondreisende sekretaris van die VSB het teen 1927  

agtergekom  dat die vroue van die NGSK op daardie stadium in  geen georganiseerde 

vereniging  saamgebind was nie en het dit as ‘n wesenlike leemte beskou [Cronje 1984: 

26]. Mev  Minnie Hofmeyer  het  die gedagte van ‘n vrouevereniging in die NGSK 

geïnisieer.  Haar doel was “Diens aan Volk en Kerk” [Handleiding vir die CSB  

1978:27].  Op 11 Februarie 1927 het  die VSB ‘n konferensie in Kaapstad  oor die 

maatskaplik toestande met besondere klem op die behuisings- en gesondheidstoestande 

“onder die  kleurlingvolk”  gehou [Kriel  1963:206].    Die   binnelandse sendelinge  [dit 

wil sê predikante werksaam in die voormalige NGSK] en hul vroue het hierdie 

konferensie  op uitnoding van die VSB bygewoon.    

 

Op hierdie konferensie neem die VSB hoofbestuur die volgende  besluite  wat 

verreikende gevolge vir vroue  van die voormalige  NGSK sou inhou:   

Hierdie Konferensie voel die wenslikheid en noodsaaklikheid van die stigting van ‘n 

Moeders Kristelike Vereniging vir onse gekleurde moeders en dogters en beveel dit sterk 

aan by al die Sendinggemeentes.  Sy beveel dit ook aan by die VSB bestuur dat haar 

reisende Sekretaresse en andere lede van die bestuur die moeders in die 

sendinggemeentes sal toespreek om die saak te bevorder.  [Cronje 1984:120]    

Die vrouevereniging sou die beheer-praktyk meganisme word waar vroue in die 

voormalige NGSK en die NGKA in  afhanklike individue gekonstitueer sou word. Die 

VSB  het ook aanbeveel dat die Sinodale kommissie  van die NGSK  die moontlikhede 

moet ondersoek   om “gekleurde meisies” op  die gebied van gesondheidsleer en huisvlyt  

te laat oplei  [Cronje1984:119].   

 

Die VSB het ‘n konferensie tydens die Tiende Vergadering van die Sinode van die 

NGSK 1928 met die afgevaardigdes van die  Sinode van die NGSK geskeduleer.  Op die 

konferensie het mev J W L Hofmeyer, van die Hoofbestuur van die VSK,  die  tema  
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Behoefte aan dienende Liefde  ingelei    [Acta NGSK 1928:21].  Die afgevaardiges van 

die Sinode word  deur die Hoofbestuur van die VSB met die stigting van ‘n 

Vrouesendingbond gekonfrontreer:   

Die tyd het aangebreek om die susters van die sendingkerk in ‘n Kristelike Moeders 

vereniging [later genoem Christelike Sustersbond] te stig.  Versoek die HE Sinode 

daartoe om ‘n kommissie  te benoem om die naam van so ‘n vereniging vas te stel, die 

konstitusie op te trek en die werksaamhede te bepaal.  [Acta  NGSK  1928:21]   

‘n Soortgelyke beskrywingspunt  ingedien deur J.M.N. Breedt, wat op die stigting van ‘n 

aparte vroue organisasie betrekking het,  word gedurende die Sinode in behandeling 

geneem en  word  uiteindelik die besluit van die Sinode [Acta NGSK1928:22].  Die 

Sinode het opdrag aan die moderatuur gegee om die naam van die vereniging vas te stel, 

die konstitusie op te stel en die werksaamhede te bepaal [Handleiding vir die 

Christelike Sustersbond  1978: 5].     

 

Mevrou Mcgregor het op dieselfde VSB-konferens ie wat tydens die Tiende 

Vergadering van die Sinode van die NGSK 1928  geskeduleer was,  die  tema 

Liggaamlike genesing ingelei.   Sy het ‘n mosie ingedien wat aanvaar is as besluit van 

die Sinode van die NGSK:    

Met die oog op die ongunstige toestande waarin die grote meerderheid van ons gekleurde 

bevolking leef, wil die vergadering die Hoog Eerwaarde Sinode vra om die Hoog Edele 

Administrateur beleefdlik dog ernstig te versoek om sy ernstige aandag aan die 

moontlike verbetering van die behuisingsomstandighede te gee. Hierdie vergadering 

versoek die Hoog Eerwaarde Sinode om die Hoog Edele Administrateur te versoek om 

stappe te neem om gekleurde meisies  geleentheid te gee om as verpleegsters opgelei te 

word met die doel om onder hul eie volk te arbei.  [Skema NGSK 1928:21] 

 

J.W.L.Hofmeyer  het op dieselfde  VSB-konferensie die  tema Behoefte aan dienende 
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liefde ingelei.  Sy het op haar beurt aanbeveel dat die jong dogters van die NGSK as 

Christelike sosiale werksters  opgelei sou word.   Hierdie  opleiding sou geskied in 

samewerking met die Vrouesendingbond se Hoofbestuur. Hierdie  aanbeveling van die 

VSB  word die besluit  van die Tiende Vergadering van die Sinode van die NGSK 

1928 [Acta  NGSK 1928:21].   Alreeds voor die offisiële sendingbeleid van die NGK in 

1935 geformuleer is, het die VSB haar beywer  vir  opleiding van vroue uit elke 

rassegroep  in  afsonderlik opleidingsentra, te wete Friedenheim  [vir NGK vir wit 

vroue],  Harringstraat Inrigting [vir die sogenaamde gekleurde vrou] en die opleiding vir 

maatskaplike werksters by Stofberg Teologiese Skool [vir die swart vrou].   

 

Die resolusies van die konferensie met die VSB lede wat tydens die Tiende Vergadering 

van die Sinode van die NGSK 1928  gehou is, naamlik   die opleiding van verpleegsters 

sosiale werksters asook die stigting van ‘n vrouevereniging was  aan die moderatuur van 

die NGSK opgedra  om daaraan uitvoering daaraan  te gee [Acta NGSK 1928:23-24].  

Op 5 Februarie 1930 kom die Moderatuur van die NGSK, die Binnelandse 

Sendingkommisie, lede van die VSB-hoofbestuur en ‘n aantal sendelingvroue in die 

Hugenote-Gedenksaal in Kaapstad byeen  en word daar oorgegaan tot die stigting van 

“die Kristelike Sustersvereniging van die NG Sendingkerk” [Kriel:1963:238 asook 

Notule van CSB 10 April 1930  asook Ligdraer Jaarg 1:4-9]. Die “moeders van die 

sendinggemeentes” was nie betrek by die stigtingsvergadering  en/of samesprekings oor 

die moontlike stigting van ‘n vrouvereniging nie.  In die afwesigheid van die vroue van 

die NGSK word daar besluite  vir hulle geneem.  Die teologiese voorveronderstelling 

was dat daar oor vroue as objekte van die diskoers  besluite geneem kan word  sonder om 

hul in die diskursiewe formasies te betrek.  

 

Die  Vrouegebedsvereniging  wat gestig is om die  vrouewerk  van die NGKA te 

koördineer, is ook deur die VSB geïnisieer. Die Vrouegebedsverenigingslede in die  
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werkkringe en/of  gemeentes het veral geestelike werk onder hul medesusters gedoen.  

Vroue sou onder verskillende name in die verskillende streke georganiseer word: Beide 

Phororo en die Kaap:  Christelike Vrouediens,  Suid-Transvaal: Christian Womens 

Organization, Noord-Transvaal: Christelike Vrouevereniging,  Vrystaat-Lesotho:Vroue 

Gebedsbond, Natal: Christian Womens Orginization [Skema Algemene Sinode  

VGKSA 1997:422].  Vir die doeleindes van die proefskrif word  die versamelnaam 

vrouevereniging  gebruik om na vrouegebedsverenigings in die NGKA te verwys.    

 

Op voetspoor van  Friedenheim, in Wellington, waar wit vrouesendeling en maatskaplike 

werkers hul opleiding ontvang het, het  “die VSB in Kaapstad ‘n soortgelyke inrigting vir 

die opleiding van kleurling werksters in 1931 te Harringstaat begin” [Kriel 1963:137].   

Die opleiding van maatskaplike werksters  het op  31 Maart 1931  ‘n aanvang  geneem by  

die Harringstraat Inrigting in Kaapstad  [Kriel 1963:136]. In 1984 is die Harringstraat 

Inrigting na Worcester verskuif en is die  Inrigting vernoem na Minnie  Hofmeyer, wat 

die daarstelling van die Inrigting geïnisieer het.  Gedurende die Twaalfde Vergadering 

van die Sinode van die NGSK 1937  word kennis geneem dat reeds 8 jongdogters as 

sosiale werkers hul opleiding by die Harringstraat Inrigting ontvang het [Handelinge 

NGSK 1937:86]. Gedurende dieselfde jaar, 1937 ontvang Anna Thembo ‘n 

kroningsmedalje “as erkenning van haar jarelange werk onder straatvroue van Kaapstad” 

[Cronje:1984:244]. Dank en waardering  word deur die Twaalfde Vergadering van die 

Sinode van die NGSK 1937   vir die inisiatiewe van die VSB uitgespreek.   

 

Die maatskaplike betrokkenheid  van die jong swart vrou by maatskaplike diensverlening 

en die opleiding  van maatskaplike werksters sou  deur die VSB geïnisieer word.  

Gedurende 1967 sou daar begin  word met die opleiding van swart maatskaplike 

werksters  by die Stofberg Teologiese Skool.  Die taak van die swart maatskaplike 

werkers sou  hoofsaaklik maatskaplike sorg aan vroue wees:    
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Die taak sou wees die bearbeiding van inwonende huisbediendes, vroue wat in 

woonkwatiere woonagtig is, werkende jongmeisies, huisvroue tuis, vroue in fabrieke, 

straatvroue, vrouegevangenes en nasorg van ontslaande pasiënte.  [Cronje 1984:56]    

 

Die VSB se  klem   op die maatskaplike betrokkenheid van veral die ongetroude vrou 

onder andere in die maatskaplike dienste, verpleging en onderwys  hang ten nouste saam 

met die besluit van  Gereformeerde Kerke in Suid -Afrika  1920   [Skema NGK 

1920:82].  Die standpunt van Marie du Toit, van die Gereformeerde Kerk,  met haar boek 

Vrou en feminist, of Iets oor die vrouevraagstuk [vergelyk Hoofstuk 3.2.3]  wat 

gedurende   1921  verskyn het, met betrekking tot haar verwerping van onder andere die 

onderskeid tussen weduwees en getroude vrouens asook vroue se private, maatskaplike 

en staatkundige lewe as kunsmatig, gaan by die VSB en latere vroueverenigings van die  

voormalige NGSK en die NGKA  asook die huidige VGKSA verby.  

 

Die CSB het aan die beginjare baie aandag aan  die sosiale dimensie  gegee.  Dit blyk  

duidelik uit die temas wat op CSB kongres gehou 24 April 1942  gehanteer is: Die CSB: 

Moeder-Kommando van die Sendingkerk.  Die subtemas wat op die kongres deur 

vroue ingelei is, was:  Die stryd teen Sosiale Euwels: Dronkenskap, Onsedelikheid, 

Sabbatsontheiliging, Wêreldplesier, Dranksmokkelary, Dobbelary; die behartiging van 

die Opvoeding: Dagskole en Sondagskole, ensovoorts.  Sedert 1946 sou die 

vroueverenigings gaandeweg ‘n groter klem plaas op die privatisering van die geloof.  

Tipiese kongrestemas  van die CSB sou wees:  Ek ‘n skuldenaar,  Die leraarsvrou se 

roeping teenoor haar huis en gemeente, Die Moeder van vandag met haar huislike 

probleme, Die maatskaplike werker en haar taak saam met die leraarsvrou  [Skema 

NGSK  1974:143-145]. Eers gedurende 1997 se Vrouediens Sinodalekonferensies  sou 

die vroue  hul eerste tree gee tot die  dekonstruering van die  antroposentriese  

hermeneutiese beginsels wat tradisioneel op Skrif  van toepassing was.   Die Vroudiens 
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se tema vir die Vrouedienskonferensie was Eenheid te midde van Verskeidenheid - 

opsoek na inklusiwiteit [Skema Streeksinode Kaapland VGKSA:1998 16/4].    

Streekkonferensies is  oor die onderwerp   Hoe om die Bybel uit die oogpunt van ‘n 

vrou te verstaan.  Bybelstudies is oor die onderwerp gereël om vrouens bewus te maak 

van die antropologiese aard van die tradisionele uitleg van die Skrif.     

 

Die VSB, in samewerking met die CSB en die Vrouevereniging, sou ook aktief  betrokke 

wees by die daarstelling  van ‘n kraaminrigting te Mamelodi.  Die inisiatief vir die 

kraaminrigting sou weer eens vanuit die VSB kom.  Gedurende 1956 word die swart 

inwoners deur die plaaslike owerheid as gevolg van die  Groepsgebiede Wet verplig om   

van Pretoria na Vlakfontein [wat  later  na Mamelodi verdoop is]  te verskuif.    Die VSB  

besluit om ‘n kraaminrigting  in die nuwe woonbuurt op te rig   “en die vroue het juis op- 

daardie staduim besluit om iets te doen om hul dankbaarheid teenoor die getroue 

huishulp wat hul bystaan, te toon” [Cronje 1984:57].   Vroue van beide die VSB en die 

voormalige NGSK en die  NGKA sou saam op die kommissie wat die inrigting sou 

beheer, dien [Cronje 1984:57].  Eers gedurende 1983 het die staat ‘n daghospitaal vir die 

inwoners van die gebied opgerig en daarmee saam word die werksaamheid van die VSB 

na  27 jaar getermineer.  Die fasiliteite sou sedert September 1983 as veeldoelige 

dienssentrum deur  die voormalige NGKA  in gebruik geneem word.     

 

Aan die begin van tagtiger jare was die kraaminrigting  ontruim, maar die fisiese geboue 

was nie onbeset gelaat nie.  Veeleerder was dit  gevul met nuwe werksaamhede wat deur 

die VSB geïnisieer sou word.    Die VSB onder voorsitterskap van mevrou Sibs Marais  

sou  ‘n nuwe  moontlikheid  vir ‘n deel van die fasiliteite raaksien:    

Die opleiding van jongmeisies wat eendag as huishulp by blanke vroue gaan werk.  Hier 

sal hul opleiding ontvang in die inrigting en skoonhou van ‘n moderne huis, kookkuns en 

die gebruik van elektriese apparaat soos stofsuiers, wasmasjiene, stowe, ens.  [Cronje 
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1984:5] 

 

Die VSB sou ‘n groot rol speel in die inisiëring, reglementering en die ontwikkeling van 

aparte geslagtelike strukture in  die  voormalige NGSK en die NGKA.   Die VSB  het 

vanaf die beginjare die  geestelike,  maatskaplike  en opvoedkundige opheffing  van 

beide die voormalige NGSK en die NGKA op ‘n rassegrondslag aangespreek.   Die 

NGkerk sou in 1935 ‘n sendingbeleid aanvaar wat rasse-apartheid in die kerk voorstaan 

en goedkeur:   

It is these churches that worked hard  to devise practical policies of apartheid that could 

be implemented by government, while at the same time formulating a theological 

construction to justify the policy plans.  It were these plans that the churches finally in 

1947 present to the National Party - which accepted them as a policy.  [Boesak 1987:6] 

 

Die werksaamhede van vroue  was  op  ‘n rasse- en geslagtelike basis in die  voormalige 

NGSK en die NGKA gekonstitueer. Die opleiding van verpleegsters, maatskaplike 

werksters  en  sendelinge  in die Afrikaanse Gereformeerde tradisie   was soortgelyk, 

maar apart.  Die beheer van die inrigtings sou tot 1978 hoofsaaklik in die hande van die 

VSB bly.  Volgens Boesak maak die wit beheer dit moeilik vir swart Gereformeerdes om 

hul te identifiseer met die kerk [1984:24].   Met wit beheer verwys Boesak  onder andere 

na die administratiewe beheer.   

 

Vroue was hoofsaaklik op ‘n funksionele wyse by die  voormalige  NGSK en die NGKA  

en huidige  VGKSA se werksaamhede betrokke en wel as Sondagskoolonderwysersesse, 

kinderbondleidsters, vroueverenigingslede, pastoriemoeders, maatskaplike werksters.    

Hierdie  funksionele benadering tot vrouewerk  blyk duidelik uit die beskrywingspunt 

van die  Ring van Lydenburg [Skema NGKA Transvaal 1964:12] ten opsigte van vroue 

werksters in die gemeente: 
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Die Ring van Lydenburg verklaar dat hul ten gunste is van die opleiding en gebruik van 

vroue werksters in die gemeente   en werkkringe.  Die gedagte van die Ring was dat die 

kundigste en ywerigste vroue en jong dogters in die gemeentes, ‘n opleidingskursus sal 

ontvang, soortgelyk aan die wat die vroue van evangeliste op Dingaanstat en elders 

ontvang.  Die vroue sal geen vergoeding ontvang nie of enige posisies in die kerk beklee 

nie.  Hulle sal bloot beter toegeruste werksters wees.  [Skema  NGKA Transvaal  

1964:12]   

Die  kursus het onder meer behels “die Bybel [Ou - en Nuwe Testament], die uitwerk van 

biduuronderwerpe, evangelisasiewerk insluitende persoonlike werk, geestelike en 

liggaamlikle versorging van hul kinders, skoonhou van huise, kookkuns, naaldwerk, brei 

en hekel en ‘n bietjie rekeningkunde, aardrykskunde en Engels” [Cronje 1984:136].   

 

Sedert die stigtingsjare word daar gereeld op sinodale  vlak kennis geneem van die 

werksaaamhede van die CSB [Skema NGSK  1942:80].   Die eerste kongres van die 

CSB  was op 11 Oktober 1932 in die St Stephenskerk te Kaapstad gehou.  Die tema van 

die kongres was Volhard in Liefde.  Op die kongres word  vroue van die voormalige  

NGSK opgeroep om hul eie volk op te hef en ook Gods koninkryk uit te brei.  “Dit is ‘n 

volksaak”  [Ligdraer  1932:1-2].  Die kongresse van die VSB en latere CSB asook die 

huidige Vrouediens sou die institusionele ruimtes word waar vroue stellings, uitsprake en 

voorstelle kon maak.   

 

Die VSB het  deur middel van direkte adviese hul stempel op sinodes en latere 

vroueverenigings  van die voormalige NGSK en die NGKA afgedruk en sou ‘n groot  rol 

speel  in die konstituering van vroue   in die voormalige NGSK en die NGKA.    Die 

vroue van die VSB sou klaarblyklik sedert die beginjare sterk fungeer op die sinodes van 

die voormalige NGSK en die NGKA:  hulle het konferensietemas ingelei, mosies 

ingedien en  hul voorstelle is deur die Sinode as besluite oorgeneem.  Die diskursiewe 
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praktyk was dat die VSB  as gesant van die NGK die reg het om stellings te maak en die 

Sinode as poduim te gebruik om hul stellings te maak.   

 

Daar was ‘n opmerklike  relasie tussen dit wat gesê was  op die VSB vergadering en die  

besluite van die voormalige NGKA en die NGSK.   Die Sinodes van die voormalige 

NGSK en die NGKA identifiseer hul   bewustelik/onbewustelik met die dominante 

diskoers, die waardes van die VSB  asook van die NGK en aanvaar die  voorstelle van 

die VSB sonder om dit kerkregtelik te bevraagteken.  Die Sinodes van die  voormalige 

NGSK en die NGKA  laat sonder teologiese beoordeling die verenigingsmodel toe. Die 

kerkvaders het die geslagtelik aparte  vroueverenigings geakkommodeer, wetende dat 

verenigingsstrukture  nie prinsipieel in Gereformeerde tradisie tuishoort nie.  

 

4.4.4.  Die grense van die diskursiewe objekte  

 

Sedert  1932, twee jaar na die stigting van die CSB,  word  die werksaamhede van vroue 

in die NGSK  gereglementeer.  Hiermee word die grense verskaf  waarbinne  vroue 

voortaan  as diskursiewe objekte mag optree en handel [vergelyk Kendall & Wickham 

1999:26].    Die  aktiwiteite van vroue as  diskursiewe subjek  sou voortaan deur  die 

reglement bepaal word. Voortaan sou vroue  in die NGSK op ‘n georganiseerde 

grondslag aktief aan die kerklike lewe en dienslewering meedoen.  Die  doelstellings en 

die praktyk van die CSB het volgens Cronje [1984:238] van die begin af “die hele 

spektrum van kerklike dienslewering deur vrouelidmate gedek”  

 

Die reglement van die CSB was  op  die Elfde Vergadering van die Sinode van die 

NGSK 1932 goedgekeur. Wysigings van die reglement sou voortaan slegs met 

toestemming van die Sinode  kon geskied.   Die CSB  het, bo en behalwe die geestelike, 

ook die sosiale en opvoedkundige opheffing van die sogenaamde gekleurde bevolking 
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aangespreek:  

Die doel van die vereniging sou wees om die sedelike,  geestelike en maatskaplike lewe 

van die lede te bevorder en om hulp te bied by siektes, sterfgevalle en broodsgebrek.  

Later sou die doel uitgebrei word om sending, evangelisasie, diens van barmhartigheid en 

gemeentelike opbou in te sluit  [Notule van CSB 10 April 1930].   

 

Die Streeksinode Suid-Transvaal 1968 van die NGKA het die werksaamhede van die 

vrouevereniging soos volg bepaal: 

Om getroude vrouelidmate en ongetroude lidmate bo 30 jaar van die gemeente 

a)  byeen te roep vir Bybelstudie en gebed; 

b)  voor te lig tot die opbou van ‘n Christelike  huisgesin; 

c)  te aktiveer tot:   

i)  die besoek van siekes en oues van dae in die gemeente; 

ii)   troos vir die beproefdes en diens aan die armes; 

iii)  terugbring van die afgedwaaldes en getuienis lewer aan die ongelowiges; 

d) te organiseer om fondse in te samel vir die kerklike werksaamhede. [Skema 

Streeksinode Suid-Transvaal NGKA 1968:167] 

Die taakomskrywing van die voormalige NGKA se  Vroueverenigings sluit onder andere 

in prediking in wyke, barmhartigheidsdienste en die versorging van die armes en 

behoeftiges en/of  invalides.  Vroueverenigings   het gehelp om die Christelike geloof in 

die NGKA te versprei en om  betrokke te wees by die sosiale  opheffing van mense.  Die 

leraarsvrou sou die presidente van die vrouevereniging wees [Skema Streeksinode 

Suid-Transvaal NGKA 1968:168].   Ook  op  die Algemene NGKA Sinode 1971 sou  

sonder enige teologiese motivering   aanbeveel word dat die eggenote van die bedienaar 

van die Woord altyd die presidente moet wees [Acta NGKA 1971:365]. 

    

Die Vroueverenigings het nes die CSB onder die toesig van Kerkraad, Ring en Sinode 
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gewerk en moes verslag van hul werksaamhede doen  [Kerkorde Streeksinode 

Kaapland 2000 237-241].   Wysigings van die grondbepalings was onderhewig aan die 

goedkeuring en bekragtiging deur die Sinode.   Die pligte van ‘n lid van die CSB  was 

soos volg in die reglement  omskryf:  

Behulpsaam  te wees waar die kerkraad verlang, by die geestelike bearbeiding van die 

minderbevoorregtes, die versorging van die behoeftiges en die bevordering van ‘n 

gesonde  geestelike en maatskaplike atmosfeer vir die jeug.  [Handleiding van die CSB 

1978:8] 

 

Die CSB het hul eie reëls, prosedures,  rolle en posisies bepaal om sodoende  die gedrag 

van vroue  te reguleer.   

1.  Elke tak het sy eie bestuur waarvan die leraarsvrou as voorsitster optree.  Waar nodig 

sal die kerkraad in oorleg met die bestuur die leiding van die tak aan ‘n ander bevoegde 

persoon toevertrou. 

2.  Alle takke van die Bond binne een en dieselfde ringressort word gegroepeer tot ‘n 

sirkel.  ‘n Sirkelpresidente en vise-presidente, gekies uit die voorsitters van die takke, 

vorm die bestuur van die sirkel. Die sirkelpresidente lê jaarliks ‘n verslag van die 

werksaamhede van die sirkel aan die ringsvergadering voor. [vergelyk Reglement  23 in 

Kerkorde NGSK 1982:5] 

 

In die Reglement van die CSB  asook in die NGKA word ‘n hoër gesagsposisie aan  die 

predikant se vrou verleen as aan die gewone vrouelidmaat. Die predikant se vrou  word 

teenoor die gewone vrouelidmaat gestel asof  die leraarsvrou uit hoofde van haar man se 

posisie outomaties ‘n gesagsposisie mag beklee. Die konstitusie bepaal dat die 

leraarsvrou ipso facto presideer. “Die leraarsvrou is  “ipso facto presidente van die bond” 

[Die Ligdraer 1964:16]. Vrouelidmate delegeer by wyse van hul konstitusie hul 

selfbeskikkingsreg  aan die  predikantsvrou  wat outomaties voorsitterstoel kan inneem.  
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Pastoriemoederskap  ontwikkel gevolglik tot ‘n subklas in beide die voormalige NGKA 

en die NGSK.  Die pastoriemoeder as subklas het  ‘n vorm van sosiale onderskeid tussen 

vroue in dieselfde diensorganisasie geskep.   

 

‘n Vrouelidmaat kon slegs tydens ‘n vakature in die gemeente of wanneer die 

predikantsvrou vrywillig afstand doen van haar verpligte rol as voorsitter, die posisie  

“tydelik as waarnemende voorsitter  vul,  maar hierdie regte is gesuspendeer sodra ‘n 

leraarspaar in die gemeente bevestig is, dan het die vrou van die predikant outomaties die 

leiding oorgeneem.   “So ‘n benoeming moet eers deur die kerkraad goedgekeur word en 

is van krag tot daar weer ‘n leraarsvrou beskikbaar is of tot by die volgende verkiesing” 

[vergelyk Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1982  1982:5-6].   Die waarnemende 

voorsitter het dus nie dieselfde status en gesag  as die leraarsvrou nie. Vrouelidmate  van 

die voormalige  NGSK en  die NGKA  is gevolglik  in hul leierskapfunksie  beperk  tot 

die rol van  ‘n  waarnemende voorsitter.   

 

Met betrekking tot die outomatiese voorsitterskap van  leraarsvrou word in 1994 die 

reglement van die Vrouediens soos volg aangepas:   

As die plaaslike omstandighede dit noodsaak dat die leraarsvrou  en/of evangelistevrou  

ipso facto voorsitster moet wees, kan dit so gedoen word.  Waar die plaaslike 

omstandighede dit egter toelaat, kan die voorsitster uit die vrouelidmate van die 

gemeente gekies word.   [Skema  NGSK 1994:C/1]  

Die posisies van die leraarsvroue as sirkelpresidente en vise-sirkelpresedente was in die  

CSB verseker, aangesien sodanige persoon slegs uit die geledere van die voorsitters wat 

uitsluitlik uit leraarsvroue bestaan,  gekies is[vergelyk Reglement  23 in Kerkorde 

NGSK 1982  1982:2].  Sodoende was verseker dat die leraarsvrou outomaties in die 

topstruktuur van die vrouevereniging sou dien. Hierdeur word posisie van gesag en  

subjekposisies tussen vroue  in die vroueverenigings gevestig.  Die toepassing van 
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hierdie bepaling sou sedert   2002  opsioneel wees  “ Waar plaaslike omstandighede dit 

noodsaak, sal die leraars en/of evangelistevrou ipso facto voorsitter en vise-voorsitter 

wees” [KerkordeStreeksinode Kaapland  2000:237].  

 

Die leuse van die Vrouediens van die VGKSA  is:  Die vrou in diens van Christus en  die 

kerk [vergelyk Reglement  21 in Kerkorde Streeksinode Kaapland 1994:  punt 2].  Die 

reglement gaan verder as die vorige reglemente in die beklemtoning van die privatisering 

van die geloof: 

Om die geestelike lewe te bevorder deur elke dag die Heilige Skrif te lees of te laat lees; 

en deur daaglikse gebede; om die hou van gereelde huisgodsdiens aan te moedig en dit 

self te beoefen; om die getroue bywoning van eredienste en bidure aan te spoor; om 

gebed in die binnekamer  en met ander te bevorder; om reinheid in gedagte, woord en 

lewe te bevorder.  [vergelyk Reglement  21 in Kerkorde Streeksinode Kaapland 1994:  

punte 3.1 tot 3-7]   

 

Deur die besluit van die voormalige NGSK en die NGKA  om vroue in  aparte 

diensvereniging te akkommodeer,  word die pligte  wat ampshalwe tradisioneel  aan die 

diaken hoort,34   gedelegeer na die vrouelidmaat. Vroue was nie die titel diaken toegedig 

vir hul werksaamhede nie.  ‘n Genootskaplike kollegialistiese35 kerkbegrip word met die 

stigting van geslagtelik aparte vroueverenigings die NGSK en die NGKA asook huidige 

VGKSA ingedra waar diensverenigings met ‘n eie konstitusie gestig kon word.  Vroue 

                                                 
34“Die vroue in die VGK neem hul gereformeerde erfenis baie ernstig op, veral   die amp van die gelowige 
... elke vrou moes dit weet: dit was nie net die diakens, en  ouderlinge, en predikante wat ampte beklee het 
nie: elke vrou het die amp van die gelowige uitgedra”  [Boesak 1998:127].  Die vrouediens en voormalige 
sustersbond  het  met hul werk onder die armes, bejaardes, siekes, hierdie amp as gelowige reeds jare lank 
met groot waardigheid beklee “sonder dat hulle dit ‘n naam kon gee”  [Ligdraer, 5 April 1993,  8 
November 1993, Ligdraer 17 Junie 1996, Ligdraer 14 Oktober 1996].  
 
35Die benaming “kollegialisme” is afgelei van die Romeinse regsbegrip collegia licita wat verwys na ‘n 
wettige vereniging wat die gemeenskap veroorloof [Spoelstra 1989:13].    
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het leiding in wyke geneem sonder om die titel diaken te dra en  kon  op die wyse aktief 

betrokke raak by die diakonaat.36   Vroue  se betrokkenheid by werk wat tradisioneel by 

die diakonie tuishoort, het klaarblyklik  nie prinsipieel die ampte bedreig nie  en op die 

wyse kon ‘n klomp nie-amptelike  vrouediakens geakkommodeer word:  

Sy verrig haar werksaamhede as hulpdiens in die plaaslike gemeente onder beheer van 

die kerkraad ter bevordering van die geestelike, maatskaplike en stoflike belang van die 

gemeente en gee aan hom jaarliks verslag van haar werksaamheid.  Sy verleen 

hulpdienste in belang van algemene diens van barmhartigheid soos deur haar hoofbestuur 

van tyd tot tyd bepaal.    [Kriel 1963:238]   

 

Die CSB en Vrouevereniging  funksioneer as  een van die ruimtes waar vroue as subjekte 

van  die diskoers gevorm is.  Vroue word as afhanklike subjekte deur  die omskrywing 

van die taak en bevoegdhede van vroueverenigings gekonstitueer. Die vroue in 

vroueverenigingstrukture  was   van nie- lede en ander geslagte  deur  middel van ‘n 

hiërargiese geslagtelike verenigingsmodel geïsoleer. Die reglemente vir vroueverenigings 

in beide die voormalige NGSK en die NGKA is sedert die stigtingsjare deur die 

onderskeie sinodes  goedgekeur sonder om dit inhoudelike aan teologiese evaluering te 

onderwerp. Die aparte strukture vir  vrouelidmate lei daartoe dat lede van die 

                                                 
 
36Calvyn onderskei vier ampte naamlik  doktore, predikante, ouderlinge en diakens.  .Die konstituerende 
element van die amp van diaken is die armversorging en dit wat daarmee saamhang [Pont 1981:214].   
Hierdie taak word in vier dele gedeel naamlik:  die insameling van offergawes, die uitdeel van die 
offergawes, die besoek en vertroosting aan die armes, die administrasie van die armes.  Uit bogenoemde 
analise is dit duidelik dat vrouevereniging werk gedoen het wat tradisioneel by die diakonie tuishoort 
byvoorbeeld die insameling van die liefdesgawes, die uitdeel daarvan aan die behoeftiges en noodlydendes,  
die verslaggewing aan die mindere en meerdere vergaderings.  Art 30 van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis stel dat  die ampte saam die kerkraad vorm.  Vrouens is hiervolgens glad nie 
geakkomo deer nie,   aangesien vrouens nie tradisioneel opgeneem was in die ampte nie.  In die praktyk is 
die kerk vir die mans geannekseer.  Volgens art.  30 van die Nederlandse geloofsbelydenis vorm die 
ouderlinge en diakens saam met die kerkraad.  Volgens  Pont (1981:229) is die meerdervergadering in 
wese ‘n samekoms  van die ampte vir die uitoefening van hul regeertaak in en van die kerk.  Die sterk 
genootskaplike kerkbegrip wat sedert die Aufklarung in die 18de eeu posgvat het, het die ontplooiing van 
die diakendiens gestrem [Spoelstra 1989:156].    ‘n Sterk diakonie ontwikkel gevolglik nie.  Veeleerder 
word mans diakens in die kerkraad opgeneem.   
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vroueverenigings  geestelik en  sosiaal geïsoleer was van die gewone lidmate wat nie in 

die diensorganisaie betrokke was nie. Vroue  was apart, maar was onder patriargale 

beheer  van die kerkvaders.  

 

Inhoudelik sou  nie veel verander in die reglementering  en of organisering van 

vrouewerk in die huidige VGKSA nie.  Die Vrouediens  sou  nog steeds  volgens die 

gemeentelike wykstelsel funksioneer [vergelyk Reglement  21 in Kerkorde 

Streeksinode Kaapland 1994:  punte 6.2.1-6.2.7],  die werksaamhede van vroue in die 

gemeente organiseer, beplan en kontroleer [ vergelyk Reglement  21 in Kerkorde 

Streeksinode Kaapland 1994:  punt 6.3.8.1]  en  was steeds verantwoordelik vir 

verslaggewing aan die Vrouediens Ringskomitee [vergelyk Reglement  21 in Kerkorde 

Streeksinode Kaapland 1994:  punte 6.4.3] en was  steeds in beheer van hul   fondse 

[vergelyk Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:   punt  8].  Voorstelle vir  die 

Vrouediens se reglementswysigings sou steeds  by die Sinode, op voorstel van die 

Sinodale Vrouediens Konferensie berus [vergelyk Reglement  23 in Kerkorde NGSK 

1990:   punt 10].   Die CSB werk in wyksverband, dit wil sê meestal volgens die 

kerkraadswyksindeling.   Die Vrouediens  sou  nog steeds  volgens die gemeentelike 

wykstelsel  werk [Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:   punte 6.2.1-6.2.7].  Die 

Vroudiens sou die werksaamhede van vroue in die gemeente organiseer, beplan en 

kontroleer [Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:punte 6.3.8.1].  en  was 

verantwoordelik vir verslaggewing aan die Vrouediens Ringskomitee [Reglement  23 in 

Kerkorde NGSK 1990: punte 6.4.3], was in beheer van hul fondse [Reglement  23 in 

Kerkorde NGSK 1990:  punt  7], sou voortaan onder toesig van die Sinodale kommissie 

vir die Vrouediens staan [Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990: punt 9.1].      

 

Op die VGKSA Streeksinode Kaapland 1994  is die doelstellings van die Vrouediens  

as volg uitgebrei om die sosiale dimensie in te sluit:  
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Die Sinode beveel by die Vrouediens aan dat die doelstellings soos volg uitgebrei word: om die 

kerk in die bewaring van die skepping te help begelei; om die bediening aan die armes soos deur 

die evangelie verlang uit te voer; om die ontwikkeling van ‘n deelgenootskap van manne en vroue 

in die kerk te bevorder.  [vergelyk Reglement  21 in Kerkorde Streeksinode Kaapland 1994:  

punte 3 3.8-3.10]  

   

Die Vrouediens beweeg vanuit die voorveronderstelling uit dat hulle nie ‘n belangegroep 

is nie, maar die wettige struktuur vir al die belydende vrouelidmate  is en dus   die  reg  

het om  namens  al die vroue van die VGKSA te praat.  “As Vrouediens sien ons dat dit 

ons taak is om die deelgenootskap van mans en vroue te fasiliteer en te help fasiliteer.”  

[Skema Streeksinode Kaapland VGKSA  1998: 16/5] 

 

Sedert die sewentiger jare verander die teologiese voorveronderstellings  en  

hermeneutiek   deur Swart teologiese stellingname in die voormalige NGKA en die 

NGSK  kenbaar.  Met die transformasie van teologiese taal, verander ook die teologiese  

objek  [vergelyk Bakker:1973:62].  Eers gedurende die Streeksinode  Kaapland  1998 

word ‘n hele reeks beskrywingspunte van die Vrouediens gehanteer wat op veranderings 

van die  kerkordelike bepalings  betrekking sou hê. Vroue  pleit vir fundamentele 

veranderings in die kerklike bepalings en reglemente wat vir eeue die kerk ‘n ekslusief 

manlike domein gemaak het. Die vroue eis onder andere  deelname in die  

besluitnemingstrukture in die kerk.     Die Vrouediens het 1997 op die tweede Sinodale 

Konferensie van die Vrouediens van die Streeksinode Kaapland, die beginsel van direkte 

verteenwoordiging van die Vrouediens op gemeente-, ring-, en streeksinodale vlak 

aanvaar [Skema  VGKSA  2001:16/4].  Die Vrouediens is van mening dat vroue op die 

Kerkraad, Ring, Sinode nie die belange van die Vrouediens dien nie.    

 

Die Vrouediens is van mening dat, desnieteenstaande die Sinode se aanvaarding van die 
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deelgenootskap tussen mans en vroue asook die Ekumeniese Dekade  in Solidariteit 

met Vroue , word diè besluit nie op praktyk-teologiese vlak vergestalt nie: “het daar tot 

dusver niks gebeur in terme van sigbaarheid van vroue in die besluitnemingsprosesse van 

die kerk nie” [Skema Streeksinode Kaapland VGKSA 1998:16/4].   Die Vrouediens 

beveel aan dat elke Kerkraad ten  minste uit 40 % vroue  moet bestaan, waarvan die 

helfte lede van die Vrouediens moet wees [Skema Streeksinode Kaapland VGKSA 

1998: 8/7]. Die Vrouediens gaan van die voorveronderstelling uit dat verenigings 

stemreg op die Kerkraad, Ring, Sinode behoort te hê.   

 

Die Sinode het die eerste deel  van die beskrywingspunt aanvaar naamlik dat 40%  

dienende kerkraadslede vroue moet wees, maar verwerp die aanbeveling dat helfte van 

hierdie gekose vroue uit lede van die Vrouediens moet bestaan. Die Sinode verwerp ook 

die Vrouediens se aanbeveling dat ‘n kerkordelike bepaling gewysig moet word sodat  

verteenwoordigers van die Vrouediens  na die Ringskomitee  en Sinodale Uitvoerende 

komitee na die Streeksinode afgevaardig mag word. Ook verwerp die Sinode die 

Vrouediens Sinodale Konferensie se aanbeveling dat ‘n nuwe bepaling ingevoeg moet 

word naamlik: “gemeentes sal in rotasie vroue kerkraadslede as primarius en sekundus na 

die Ring afvaardig waarvan die een groep uit vroue kerkraadslede bestaan.”  [Skema 

Streeksinode Kaapland VGKSA 1998: 8/10: & 16/21]     

 

Die Streeksinode Kaapland wys daarop dat die deelgenootskap van mans en vroue in 

die beleidmakende strukture in die kerk vergestalt moet  word en aanvaar  die 

Permanente Regskommissie se aanbeveling:   

Ten einde die noodsaaklikheid van die deelgenootskap van mans en vrouelidmate in die 

werksaamhede van die kerk onder die aandag te bring, word Ringe en kerkrade versoek 

om rings- en gemeentekonferensies te reël waar vanuit die Skrif op hierdie aspek van 

kerkwees gekonsentreer sal word.  [Skema Streeksinode Kaapland VGKSA 
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1998:8/10] 

Die besluit sou egter nooit in die praktyk toegepas word nie.  By die VGKSA vind ons ‘n 

intellektuele instemming tot deelgenootskaplike teologiese antropologie. 

 

Vroue beweeg  op die Streeksinode Kaapland [1998] uit die kader van die indiening 

van redaksionele wysigings  wat op  hul  vroudiensreglement betrekking het  en beveel 

wysigings  op die Streeksinode Kaapland [1998] aan  wat kerkregtelike implikasies sou 

inhou. In ‘n sekere sin is dit die eerste beskeie tree na ‘n selfstandige vroueteologie in die 

VGKSA.  Vroue is na ‘n eeu  besig om die kerkorde in eie konteks te interpreteer  en te 

dekonstrueer.   Die Vrouediens  is van mening dat die kerkordelike bepalinge en artikels 

verander behoort te word om sodoende  verandering in die manlik gestruktureerde 

kerklike hiërargiese sisteem te weeg te  bring.  Die Vrouediens daag gevolglik die 

VGKSA  uit om hul eie teologiese voorveronderstellings te herdink.  

 

4.4.3.  Die diskursiewe  bydraes  van vroue       

 

Vroue word in die voormalige NGKA en die NGSK  onder andere as subjekte van die 

diskoers gekonstitueer  deur middel van  die  diskursiewe  bydraes  van  vroueskrywers. 

Hierdie diskursiewe  bydraes word in die proefskrif beskou as  instrumente van sosiale 

manipulasie [vergelyk Solomon & Higgins  1996:302].  

 

Die eerste behoefte waaraan die VSB aandag gegee het, was die daarstelling van lektuur 

onder andere  die Bybelse Leesboekie  om  ongeletterdes te help lees en  Die  Gelukkige 

Huisgesin met advies oor die huwelik en gesinslewe [Cronje 1984:25].  Op die wyse 

word kennis oor die Bybel, teologiese voorveronderstellings oor die geslagtelike lewe, 

die gesinslewe, Westerse waardes onder  vroue van die voormalige NGKA en die NGSK, 

versprei. Kennis word  in ‘n poststrukturalistiese benadering  geassosieer met mag 
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[Solomon & Higgins 1996:303].   Die VSB  en die latere CSB oefen dus mag  oor vroue  

uit met hul talryke publikasies:  “Power produces what we are and what we can do; and it 

produces how we see ourselves and the world.”  [Dannaher, Schrato & Webb 2000:xiv]   

 

Die sendelinge en VSB-lede het die Bybelse Leesboekie gebruik in hul sending aan die 

sogenaamde gekleurde  [Kriel  1963:136 asook Acta NGK  1924:90 11 (b), Acta NGK 

1940:151, Acta NGSK  1924:28 asook Acta NGSK  1928:Bylae 1:68].    Die Bybelse 

Leesboekie was tot 1949 as standaard  kategesemateriaal in die NGSK  vir die analfabeet 

gebruik.37   J.C.  Kriel slaan  die Bybelse Leesboekie   besonders hoog aan as een  van die 

uitstaande bydraes tot bevordering van die binnelandse sending:  “Dit het ‘n groot 

behoefte van die tyd voorsien  toe daar groot getalle van die Kleurlinge was wat nie kon 

lees of skryf nie en min van die Bybel geweet het.”  [Kriel 1963:136]  Die boek is met 

vrug deur die binnelandse sendelinge en VSB-lede wat praktiese sendingwerk onder die 

sogenaamde Kleurlinge en swartes  gedoen het,  gebruik [Kriel 1963:136].  Die VSB-

lede was ingespan as biduurleiers en kategeseonderwysers in die voormalige NGSK en 

die NGKA:  “In zamenwerking met die zendeling en zijn vrouw worden op sommige 

plaatsen bidure en leerklassen gehouden door VZB  leden.” [Kriel 1963:136]  

  

Inhoudelik sou een van  die eerste kategese boeke wat spesifiek vir die NGSK geskep is, 

Die Bybelse Leesboekie,  nooit deur die NGSK teologies beoordeel  word nie.  Die basis 

word daardeur gelê vir die aanvaarding van die werksaamhede en of 

reglementswysigings van die vrouevereniging in die voormalige NGSK en die  NGKA 

sonder om dit aan prinsipiële teologiese   beoordeling te onderwerp.   

                                                 
37Eers in 1949 het  Handleiding vir Katkisante van die Ned Geref Sendingkerk in SA  verskyn.  
Hierdie  Handleiding vir Katkisante van die Ned Geref Sendingkerk in SA  deur J.M.N.  Breedt sou tot 
2002 die enigste sinodaal goedgekeurde kategese handleiding van die voormalige NGSK en die huidige 
VGKSA  wees. 
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In navolging met die VSB word reeds op  1942 se kongres die behoefte uitgespreek  om 

‘n eie dagboek vir vroue daar te stel.  ‘n Hele reeks publikasies het uit die CSB 

ontwikkel38.  Die CSB dagboek,  Vroeg in die Môre ,  het in 1948 verskyn as een van die 

heel eerste publikasies van die NGSK.  

 

Die rubriek in die Ligdraer, Moeder en dogter, 39    kan   beskou word as een van  die 

ruimtes  waar vroue as subjekte van die diskoers gekonstitueer  is.    In  Moeder en 

dogter [1962]  word in die artikel Ons onverganklike erfenis die volgende aannames 

met betrekking tot die  man/vrou relasie gemaak:   

God het die man geskep om krag en sterkte uit te beeld, maar toe Hy die vrou geskape 

het, het hy gedink aan teerheid, sagmoedigheid en stil vertroue. Haar mooiste versiering 

is ‘n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God [1Pet. 3:4].  Maar nee, ons 

is soms so eiesinnig en opstandig! Ons wil staan op ons punte en veg vir ons regte.  

[Ligdraer  1962:12]   

Eiesinnigheid, opstandigheid, op ons punt staan en “veg vir ons regte”  word in  Moeder 

en dogter [1962]  teenoor teerheid, sagmoedige stil vertroue  en stille gees gestel.  

 

By mevrou E. Metler, ‘n NGSK predikantsvrou,  vind ons ‘n tipiese voorbeeld van die 

subjektivering van die subjek.   Subjektiwiteit word volgens Gavey [1989:464]  deur taal 

en diskoers gekonstitueer.   Op 3 Maart 1967 verskyn die artikel  Huwelik as goddelike 

instelling,  deur mevrou E. Metler in die rubriek Moeder en dogter .  Dit sou die eerste 

artikel  deur ‘n lidmaat van die NGSK asook vrou van een van die seuns in Sy wingerd, 

                                                 
38 As die gordyn opskuif” [1955], Die Handl eiding van die CSB [1962], Geselsie met ons Jongdogters  
[1962], Doudruppels [1966], Die Sonstraaltjie [1972],

   
Watertand Resepte  [1974], Die Jongdogter en 

haar liefdeslewe  [1974]  
 
39Die rubriek was bekend  as amptelik mondstuk van die CSB. 
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wat  sou verskyn.  Mevrou E. Mettler  identifiseer haar  en dien die dominante diskoers 

en  die waardes van die diskoers  sonder om haar eie teologiese voorveronderstellings te 

bevraagteken.  By mevrou E. Metler beheer die dominante  diskoers oor die geslagtelike 

rol en funksie van mans en vroue haar denkbeelde.  Mevrou E. Metler verstaan   Gen 

2:18-21  soos volg:  

Dit wys op die eensaamheid in die lewe van ‘n man sonder ‘n vrou . Die man is so 

gemaak dat hy die vrou as  aanvulling van sy persoon nodig het.  Ook andersom.  Die 

man is die een helfte en dit is nodig dat daar vir hom ‘n hulp sal wees. Hier sien ons 

duidelik waar die vrou vandaan kom.  Die vrou is nie geformeer uit iets wat vreemd is 

aan die man nie. Sy is uit een van sy ribbebene geskape.  Die ribbebeen is onder die arm 

en dit veronderstel weer dat die vrou deur haar man beskerm moet word.  [Ligdraer  

1967:76]    

 

Literatuur wat deur die vroueverenigings as aanbevelingswaardig beskou was, was onder 

andere:  Doudruppels,  Die Jongedogter en haar liefdeslewe  (1974)  deur mevrou G. 

Malan,  Liefliker  as pêrels [1967]  en Skoner as diamante [1967]   deur J.C. Fierrieres 

[Acta NGSK  1974:168].  Die teologiese antropologie wat in die voomalige NGSK en die 

NGKA ingedra is, kan goed aan die hand van die boeke aan  die orde gestel word.  ‘n 

Evangeliese fundering,  fundamentalistiese, onkritiese  Skrifinterpretasie asook  ‘n 

Europese oriëntasie en waardes  is by die voormalige NGSK en die NGKA deur middel 

van die literatuur ingedra. Die beklemtoning val  op ‘n vroom  lewenswandel en ‘n ywer 

vir  die sending.  In die genoemde literatuur word die magteloosheid van vroue as ‘n 

godsdienstige ideaal uitgebeeld en  word ‘n  hulpelose, afhanklike vrou, onbetrokke by 

die swart konteks gekonstitueer [Boesak (red) 1998:131].  Die biologiese verskille tussen 

geslagte word in die literatuur oorbeklemtoon.  “Alhoewel hy die sterkste en bekwaamste 

is, sal jy tog merk dat hy dikwels van jou hulp en wysheid gebruik moet maak.” 

[Ferrieres  1967:13] 
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Bybels was in die beginjare van die CSB skaars en baie lidmate van die voormalige 

NGSK en die NGKA, veral vroue,  was ongeletterd en moes staat maak op die lees en 

interpretasie van die wit sendelingvrou.  Talle boekies van onsekere teologiese 

agtergrond, Skrifinterpretasie en eksegese  vind  hul weg op die wyse in die NGSK.   

Ironies genoeg  sou die boeke by die Lusboekwinkel tot 2002  te koop aangebied word.40  

Die belangrikste kenmerk van die literatuur is die klem op ‘n patriargale paternalistiese 

teologie: mans en vroue se rol en funksie in kerk en samelewing word op ‘n bipolêre 

wyse  in die materiaal van mekaar geskei.   

 

Gedurende 1968-1982, dieselfde periode  waarin die voormalige NGSK en die NGKA ‘n 

klemverskuiwing na Swart teologie  sou toon en die diskursiewe praktyke oorheers is 

deur die bevrydingstryd en die  oopstel van die ampte vir die vrou,  het vroue in die 

voormalige NGSK en die NGKA  literatuur gelees wat hul sou kondisioneer om die 

patriargale  leierskap in die  kerk en in die samelewing te aanvaar. Die teologiese 

vertrekpunt is:   “Die man volgens die Woord van God is die hoof van die vrou, derhalwe 

is hy ook die hoof van die huisgesin.  Die  vrou moet haar moedig by die man as hoof 

aanpas.” [Ferrieres 1967:15].  In beginsel beklemtoon Ferrieres die hoofskap van die man 

teenoor die ondergeskikte, nederige posisie van  vroue as ‘n Bybelse gegewe.  Vroue se 

ondergeskikte rol  word as goddelike  verorden in die boekies beskrywe. “Nederig moet 

jy onthou dat jy die heerlikheid van Adam is, maar dat hy vir nog ‘n hoër doel as dit 

geroepe is: Hy, die man, is die beeld en heerlikheid van God self...”  [Ferrieres 1967:13-

14]    

 

Geslagtelike rolle, verwagtinge, patriargale denkraamwerke word gesanksioneer deur  

                                                 
40Amptelike boekwinkel van die NGSK  
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Doudruppels,  Die Jongedogter en haar liefdeslewe (1974)  deur   G. Malan,  Liefliker  

as pêrels en Skoner as diamante [1967].  In Gabrielle Malan se Die jongmeisie en 

haar liefdeslewe   word  die verwagting geskep dat  die vrou alles in die styd  moet werp 

om van haar huwelik ‘n sukses te maak 

Dis sy wat die huigesin moet bou en bymekaar hou, veral vandag waar die vader so 

dikwels lang ure uit die huis moet wees ter wille van sy werk,... Ons hoor so dikwels 

mense sê, jy kan sommer aan ‘n kind sien watter soort moeder hy het... As al die vroue 

goed sou wees, sou daar nie’n ding soos ‘n slegte man gewees het nie...  Sy kan haar man 

ophef tot hoër dinge, maar ongelukkig kan ‘n slegte vrou ook die man aftrek en ruïneer. 

[Malan  1974:6] 

 

Volgens Ferrieres is “die Godbestemde en gelukkigste plek vir ‘n vrou wat kinders het, is 

seker haar huis”[1967:32]:  “Wat is liefliker as om haar eie kindertjies aan haar hart te 

druk, na hul kindergebrabbel  te luister en hul vordering op elke gebied gade te slaan.” 

[Ferrieres 1967:56]   Aan   vroue  word dit  deur gegee  dat  hulle  primêr 

verantwoordelik is vir  die sukses van hul huwelike:   

Van die Christen vrou en moeder word verwag om haar huis so aantreklik moontlik te 

maak vir haar gesin deur netheid, presiesheid en vriendelikheid.  Die vader en die kinders 

wat uitwerk, moet lus hê om tuis te kom omdat dit so aantreklik daar is.  Die huis moet ‘n 

rusplek wees na vele dae van harde arbeid.  Wat is die rede dat so baie mans en kinders 

soms so uithuisig is?  Dit moet nooit te veel vir ons wees  om hulle soms met hulle 

vriende in ons huise dit plesierig en aantreklik vir hulle te maak nie.  Wees vriendelik en 

trakteer hul met tee en iets om te eet. Doen ons dit nie dan gaan hulle na ander plesier en 

soms na ander huise wat nie ‘n voorbeeld is nie of na ander plekke toe.  [Ligdraer 

1932:1-2] 

 

Selfs wanneer ‘n vrou meer bekwaamhede as haar man het, moet die vrou  volgens 
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Ferrieres [1967:5]  taktvol leiding neem  en in die agtergrond bly:  “Dit is nie altyd 

maklik nie, omdat al die mans nie ewe redelik is nie, tog, as  u eenmaal u lewensmaat 

gekies het en vrywillig met hom in die huwelik getree het, dan is u verplig om daeliks 

moedig en getrou u bes te doen om ‘n sukses te maak.”   Die gesinsrolle in die NGSK en 

NGKA  is patriargaal; mans regeer en vroue dien. Die basiese antropologiese model is  

onderdanigheid:  “Jy moet ‘n wyse vrou wees met jou oë doelbewus altyd op hom gerig, 

sodat jy op enige gebied sy geringste behoefte dadelik mag opmerk en aanvul”.  

[Ferrieres  1972:13]    Gelykheid word  op ‘n tipies binêre wyse gepropageer, dit wil sê 

gelyk voor God,  maar verskillend in natuur.  

 

Wit vroue was die skrywers van die aanbevole teologiese materiaal in die CSB  en hulle 

denke, wêreldbeeld, waardes en ideale  het gaandeweg die  teologiese denkraamwerke  

van die voormalige  NGSK en  die NGKA  geïmpakteer. Taal is  volgens Levi-Strauss 

die draers van waardes en idees [Seung  1982:16]. Van die beginjare van die vroue- 

verenigings   in die voormalige NGSK en die NGKA het die wit vroue uit  hul  posisie 

van politieke en ekonomiese mag die Bybel gelees en geïnterpreteer  en  was hul 

publikasies onder die vroue van die voormalige  NGSK en  die NGKA  versprei.  Swart 

vroue  lees volgens W.A. Boesak [1980:47]  die Bybel uit hul posisie van politieke en 

ekonomiese magteloosheid.  Die waardes wat in die Gabrielle Malan se boek  Die 

jongdogter en haar liefdeslewe [1974]  voorgehou was, was die van die wit mense, hul 

drome, hul ideale: 

Vra vir enige dogter wat sy graag eendag wil doen en nege uit tien gevalle sal sy 

antwoord, “Ek wil graag getroud wees.  Ek wil graag eendag trou, ek wil graag ‘n mooi 

huisie hê met rooi geruite gordyntjies en ‘n potplant op die kombuis se vensterbank, 

spierwit koppies en pierings op die rak en ‘n ketel wat kook;  lekker kos op die stoof en 

kinders om lief te hê.  Dis goed, dis mooi, dis reg.  Dit alles beteken geluk.  Geluk is ‘n 

man, geluk is ‘n huis, geluk is kinders.   



 

 

224 

 

In die teologiese raamwerk wat deur die aanbevole teologiese materiaal van  die CSB  in 

die kerk ingedra is, was daar geen plek vir die lyding  en pyn, die hoop of vertwyfeling 

van swart vroue  nie. Slegs die dominante kultuurgroep se  belange was daarin  

verdiskonteer. Geen teologiese refleksie  oor die situasie waarin swart Christenvroue  leef 

en op hul stryd om bevryding  was daarin gedoen nie.  Die vroue in die NGSK en NGKA 

het onmiskenbaar  ‘n wit, Europese, evangeliese Calvinistiese antropologie   aangeleer.  

‘n Wit antroposentriese teologiese raamwerk  is by die vroue van die voormalige NGSK 

en die NGKA vasgelê.   

 

Die vroueverenigings  van die voormalige NGSK en die NGKA, asook die VGKSA het 

hul nooit  van die denkraamwerke van die wit vroueskrywers gedistansieer nie. Geen 

verdiskontering van die swart teologiese stellingname  vind by die CSB of in die 

literatuur wat deur hul versprei sou word, plaas nie.  Volgens Foucault het  woorde  mag 

om denke te presenteer.  Die self word volgens Foucault  gekonstitueer deur taal [Berman 

1988:178].   Die klem val in die aanbevole  literatuur  van die CSB  op die privatisering 

van die geloof en ‘n Biblisistiese Skrifbeskouing van vrouwees en van God word 

aangemoedig.   

 

Die gesaghebbende stemme waarna die vrou in die voormalige  NGSK en  die NGKA  

die afgelope sewe dekades geluister het, was Ferrieres en Grabrielle Malan.  Die opkoms 

van feminisme in die sewentigerjare in Europa, asook die bevrydingstryd in die kerk en 

samelewing gaan in ‘n groot mate  verby die vrou in die voormalige NGSK  en die 

NGKA.  Die literatuur het geslagtelike en patriargale  sosiale  relasies gereproduseer en 

versterk.  Taal is deur en deur polities, aangesien dit ons verlede na die hede oordra  
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[Harrison  1985:24].   Die taal van die skrywers is nie neutraal nie.41   Die literatuur het 

‘n groot rol  in die konstituering van  vroue in   die  voormalige NGSK en die NGKA as 

afhanklike volgelinge. Europese, piëtistiese en puriteinse  idees  is deur die literatuur 

gedisemineer in die voormalige NGSK en die NGKA  en vroue is aangemoedig   om  die 

puriteinse ideaal na te jaag.  Hierdie teologiese stellingname  het  vroue nie bemagtig om 

as agente van sosiale transformasie op te tree nie. Vroue was die ontvangers van ‘n 

“vreemde teologie” wat niks met hul konteks in gemeen gehad het nie.   

 

Eers sedert 1993, met die opkoms van vroue teoloë,  sou vroue vanuit die voormalige 

NGSK,  Margereth Steinerger-Keyser asook Mary-Anne Plaatjies, ‘n daadwerklike 

poging aanwend om die teologiese antropologie   te dekonstrueer en alternatiewe modelle 

daar te stel.   Margereth Steinerger Keyser is die eerste vroue-teologiestudent  in die 

voormalige  NGSK.  Sy was 1987 as eerste vroueproponent in die NGSK gelegitimeer, 

maar  sou  nooit as predikant  bevestig word nie. In haar MTh- tesis stel sy ‘n 

deelgenootskaplike model vir die Afrikaanse Gereformeerde tradisie voor:  A 

Partnership model for the Church from a Dutch Reformed Women Perspective: A 

Challenge for Change and Renewal. [1995].   Margereth Steinerger Keyser maak 

gebruik van die feministiese standpuntteorie. 

 

Mary-Anne Plaatjies,  die eerste geordende vroue-predikant van die voomalige NGSK,  

het   in haar MTh-tesis: Is die Kerk Middeleeus? ‘n Kritiese studie oor die geloofs en 

kerklike praksis mbt prostitusie in die NGK familie in die Kaapse-Skiereiland  ’n 

nie-geslagtelike, holistiese  benadering tot die problematiek van prostitusie voorgestel.42  
                                                 
41Taal is immers volgens Elizabeth Castelli nooit ‘n neutrale medium  nie.   Selfs wanneer taal  gebruik 
word om te kommunikeer of om op die wêreld te reflekteer, konstitueer dit [Castelli  1992:205].   
42 “Hierdie patriargale model van kerkwees moet getransformeer word in ‘n kerkmodel waar mans en 
vroue hul identifiseer met die stryd van die vrou, inbesonder met die stryd teen die dualistiese 
seksbeskouing en mensbeskouing en antropologiese onderbou.  Dit kan egter reggestel word met ’n 
basisteorie wat die dualisme, die antropologie en die patriargie direk aanspreek.  So ’n basisteorie sal 
prakties-teologies vanuit ’n holistiese moraliteitsbeskouing moet ontwikkel” [Plaatjies 1998:79]. 
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Mary-Anne Plaatjies dekonstrueer die verhaal oor Juda en Tamar in Gen 38  in Woord 

teen die Lig 1993 deur gebruikmaking van die feministiese  standpuntteorie.43   Plaatjies 

toon die patriargale onderbou in die teks aan [Woord teen die  Lig 1993: 148-154].44  

Plaatjies wys onder andere op die dualisme met betrekking tot die hantering  van 

prostitus ie in die Tamar-Juda-saga.  In die Tamar-Juda-saga verwag Juda as patriargale 

hoof dat Tamar vir ’n onbepaalde tyd seksueel onaktief moet bly, terwyl hyself 

onmiddelik na die rouperiode gebruik maak van ’n prostituut se dienste [Woord teen die  

Lig 1993:152].  

 

Geen teologiese refleksie deur die CSB of Vrouediens vind op  Vrouedienskonferensies, 

veral gedurende die sewentiger jare, oor  die  swart vrou se leefwêreld, die labola-stelsel, 

huisbediendeskap, trekarbeidstelsel, gemengde huwelike, die oopstel van die ampte, 

ensovoorts  plaas  nie.   Die bespreking van dominante diskoerse gaan  verby vroue  in 

die voormalige NGSK en die NGKA.  Die bevryding  van seksisme en rassisme in Suid-

Afrika vind buite die Vrouediensstrukture van die voormalige NGSK en  die NGKA  

plaas.  Veel eerder word vroue in die voormalige NGSK en die NGKA in geslagtelike 

aparte vrouestrukture gemobiliseer waar hul hul geloof sou privatiseer.   

 

Sedert die CSB-kongres 1986 sou die CSB gaandeweg betrokke raak in die sosiale 

diskoerse. ‘n Beskrywingspunt  oor prostitusie word deur die Hoofbestuur ingedien:  

                                                                                                                                                 
 
43 “Maar Tamar  was anders ... Sy weier om die reëls en regulasies ten opsigte van seksualiteit gegeld het, 
te aanvaar.  Eintlik behoort die opskrif van Genesis 38 te lui: “Tamar en Juda” (in plaas van “Juda en 
Tamar”). Dit is immers waaroor die gedeelte gaan, naamlik ‘n vrou wat beheer neem oor haar eie lewe.  
Dit gaan oor ‘n vrou wat haar verset  teen die onregverdige reëls en regulasies van haar samelewing.  Dit 
gaan oor ’n vrou  wat haar verset teen die verdrukkende norme en waardes wat destyds gegeld het... eintlik 
behoort sy haar te berus by Juda se beslissings oor haar lewe” [1993:154]. 
 
44Juda as patriargale hoof van die huishouding, stel die tweede leviraatshuwelik (die met Sela)   onbepaald 
uit ... Daarmee verwerp sy die patriargale stelsel self, wat van die vrou verwag het om die man, as 
patriargale hoof, se bevele  sonder meer te respekteer”   [1993:149]. 
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Diep onder die indruk van die ontsettende nood onder  die groot getal Kleurling meisies 

en -vroue wat as prostitute in die hawegebied van Kaapstad optree, versoek die CSB 

takke van Robertson en Robertson-Oos NGSK dat Die Hoofbestuur die moontlikheid 

ondersoek om ‘n maatskaplike werker(s) af te sonder vir die uitsluitlike  bearbeiding van 

hierdie prostitute, dat met die oog op die werk wat so gedoen word, vroegtydig beplan sal 

word vir die daarstelling van ‘n versorgingsoord waar hierdie persone gerehabiliteer kan 

word.  [Ligdraer:1986:11]45   

Sedert  die   Streeksinode van Kaapland  1998  beskou  die Vrouediens  dit as die  

epistemologiese voorrang van vroue  om eerste oor sosio-etiese vraagstukke  wat met 

vroue betrekking het, te reflekteer.  Die Vrouediens lewer  op die Streeksinode 1998 

beskrywingspunte in met betrekking tot die prostitusie, aborsie asook die eenwording 

met die NGK wat uiteindelik besluite van die Sinode sou word:   

Die Sinode gee aan SKLAS46 opdrag om ‘n studiestuk oor aborsie in samewerking met 

die Vrouediens uit te werk en aan die Sinodale Kommissie verslag te doen.  Die Sinode 

bepaal die riglyne en proses ten opsigte van die inspraak in en invloed van die kerk 

[Streeksinode]   op publieke beleid.  [Skema  VGKSA 2001:16/9]  

 

Die Vrouediens sou  in hul beskrywingspunt oor prostitusie wegbeweeg van die  

voorveronderstelling dat prostitusie op ‘n geslagtelike geskeide wyse deur die kerk 

hanteer word en beveel  inklusiewe  preventatiewe sorgprogramme aan:   

Die Sinode spreek haar uit teen die moontlike wettiging en/of dekriminalisering van 

prostitusie.  Die Sinode gee opdrag aan die SKLAS om in die reses op die ontwikkeling, 

met betrekking tot wettiging en/of dekriminalisering van prostitusie te let en so spoedig 
                                                 
 
45Proponent  Mary-Anne Plaatjies sou gedurende 1991  deur die Vrouediens van die NGSK afgesonder 
word om ‘n multi-dissiplinêre  rehabiliteringsprogram vir prostitusie bediening  te ontwikkel.  Die 
werksaamheid sou later as gesamentlike aksie van beide die NGK se Vroueaksie  en die voormalige NGSK 
se Vrouediens  deur ‘n multi-dissiplinêre span  bestuur word.  Proponent Judy Kotze van die NGK  sou 
gedurende 1994  aangestel word as eerste werker vir die multi-dissiplinêre prostitusie rehabilitasieprogram.   
46 Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake 
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moontlik daarop te reageer.  Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes om gebruik te 

maak van preventiewe sorgprogramme om jong mense van beide geslagte bewus te maak 

van die etiologiese faktore wat tot prostitusie aanleiding kan gee  [Skema  VGKSA  

2001:16/9] 

 

4.4.4.   Die kleredragdiskoers  

 

Kleredragreëls wat deur die Sinodes goedgekeur is,  sou in beide die voormalige NGKA 

asook die NGSK en huidige VGKSA  die aktiwiteite van vroue as  diskursiewe objek 

bepaal en begrens. Die  diskoers oor die kleredrag van vroue beskrywe, verduidelik, 

omskrywe en  definieer die relasies tussen die vroue.  Die relasie wat daar bestaan tussen 

mense en hul ervaringe en die ruimtes wat hul beslaan,  behels ‘n verskeidenheid sosio-

kulturele relasies wat Foucault ‘n diskursiewe veld noem.  Elke diskursiewe veld bepaal 

hul eie reëls, prosedures, rolle en posisies, gedrag en produseer hierargieë  [Danaher et al.  

2000:16].  

 

Anders as die NGK  en die voormalige NGSK wat beperkende maatreëls op die private 

kleredrag van vroue en dogters  wou lê,  sou die voormalige NGKA hoofsaaklik 

konsentreer op kleredrag wat aktiewe verenigingslede sou onderskei van nie-aktiewe 

gemeentelede.  Sonder enige teologiese  motivering word op die Derde Algemene 

Sinode van die NGKA 1971 te Tshilidzini besluit dat die uiterlike kentekens van die  

jong dogters wat aan die Christelike Jeugvereniging behoort, soos volg sou wees:  

Die kentekens van die jongdogters sal wees: swart hoofbedekking, swart romp met wit 

bloesie, swart kraag, en ‘n paslik kerkseël, verkieslik die van die Algemene Sinode.  Die 

kentekens vir die jonkmans sal wees: gewone netjiese drag met ‘n paslike kerkseël, 

verkieslik die van die Algemene Sinode daarby. [Skema Algemene  Sinode  NGKA  

1971:74] 
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Geen teologiese rasionaal is vir die besluit (om ‘n onderskeid te maak in die 

kleredragreëls vir vroue- en manslede van die diensvereniging)  in sinodale uitsprake 

gevind nie.    

 

Op dieselfde Sinode  word  die “uiterlike kentekens” vir die Vrouevereniging   ook 

sonder enige teologiese motivering  deur die Gereformeerde vaders van die NGKA 

goedgekeur  [Skema Streeksinode Suid-Transvaal NGKA  1968:167]. Die NGKA se 

Vroueverenigings  het swart en wit  as hul amptelike drag aanvaar.   “Die uiterlike 

kentekens is: ’n Swart mus, en swart baadjie met wit kraag.  ‘n Paslike kerkseël.  Die 

kerkseël van die Algemene Sinode word aanbeveel.” [Handelinge NGKA 1971:365]  

Voortaan sou die aktiewe, vrouevereningingslede asook meegaande lede met hul 

kenmerkende wit en swart kleredrag  onderskeibaar wees  van gewone vrouelidmate.   

Die spesifikasies oor romplengte, kleurstof, materiaal, snit van baadjie en kraag, 47  asook 

waar (by watter geleenthede) en hoe die drag gedra moet word48  (die kleedseremonie),49  

sou, selfs na eenwording tussen die voormalige NGSK en die NGKA,  bindend  wees vir 

vroueverenigingslede  uit die voormalige NGKA.  Na eenwording in 1994 sou die dra 

van uniform opsioneel wees vir  vroue uit die voormalige NGSK, maar verpligtend bly 

vir vroue uit die voormalige NGKA  [Skema  VGKSA1994:C/2 asook Reglement 21  

1994:  punt 7]. 

 

Die uniforme kleredrag sou lede, meegaande lede en nie- lede, gesensureerd en 

                                                 
47Dit het betrekking  onder andere of die kraag ‘n V- opening voor en agter of ‘n ronde kraag behoort te hê, 
of die stiksels sigbaar of onsigbaar behoort te wees,  water soort wit of swart materiaal gebruik kan word, 
waar dit aangeskaf kan word,  hoeveel knope die baadjie behoort te hê,  wie dit kan maak, hoe wyd die 
soom van die swart mus behoort te wees,  ensovoorts . 
 
48 Die drag mag slegs met ‘n swart hofskoen gedra word - stewels en jasse is uit.  
 
49Slegs die predikant se vrou of die evangelis se vrou mag  die vroue kleed.  “As lede voorgestel word, 
word ‘n metaalwapentjie op die kraag  in die vergadering deur die predikant of evangelis se vrou aangesit”  
[Kerkorde 2000:237-238]. 
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goedstaande lede, lede van die voormalige NGKA en NGSK op ‘n digotomiese wyse van 

mekaar skei:      

1.  Die dra van die uniform sal opsioneel wees vir vroue wat voor die eenwording van 

1994 nie uniform gedra het nie; 

2.  Die uniform is egter verpligtend vir alle vroue wat voor 1994 die uniform aanvaar het; 

3.  Die drag sal so ver moontlik wees: 

3.1.  Swart skoene en hoed/mu s, swart baadjie met wit kraag en swart romp met ‘n 

metaalwapentjie van ons kerk; 

3.2.  Meegaande lede mag wit bloese en swart rompe sonder die kraag en knopie dra; 

3.3.  As lede voorgestel word, word op die kraag ‘n metaalwapentjie vir hulle in die 

vergadering deur die predikant of evangelis se vrou aangesit; 

3.4.  Lede mag die drag aantrek by vrouebidure, nagmaal, konferensie, begrafnisse van 

lede en by kerklike feesgeleenthede; 

3.5.  Die drag van die vereniging mag nie deur vroue tydens die tydperk van sensuur 

gedra word nie. [Kerkorde 2000: 237-238] 

 

By gebrek aan ‘n behoorlike teologiese motivering vir die kenmerkende swart en wit 

drag, kon selfs ook nie praktiese oorwegings  (naamlik  dat die uniforme drag  mense van 

verskillende ekonomiese agtergronde, klasse en ras en kultuurgroepe kan verenig)  tot 

dusver die meerderheid vroue van die voormalige NGSK  oortuig om die  uniforme drag 

te aanvaar nie.  Die vrouedienslede uit die voormalige NGSK beweeg vanuit die 

voorveronderstelling dat “daar geen Skriftuurlike gronde vir ampsdrag is nie” [Kerkorde 

VGKSA:2000:146].    

 

‘n Vorm van sosiale kontrole word  deur bogenoemde beperkende kleredragmaatreëls op 

vroue toegepas.  Die sosiale diskoers oor die kleredrag konstitueer  vroue tot 

gehoorsame, afhanklike,  subjekte   [vroue  moet die kleinste  detail met betrekking tot 
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die kleredrag reëls noulettend nakom]:    “The aim of disciplinary technology is to forge 

a docile [body] that may be subjected, used, transformed and improved.”  [Foucault 

1977:136].  Dissipline is volgens Foucault ‘n tegniek en nie soseer ‘n instelling nie en  

word  primêr op die liggaam  uitgeoefen.  Die voormalige NGKA en huidige VGKSA 

oefen deur middel van die uniforme kleredragreëls beheer en kontrole  op  vroue  se 

privaatregtelike sfeer uit.  Vrouedienslede word op ‘n digotomiese wyse deur middel van 

die  kleredragreëls  sosiaal geïsoleer van die  nie-vrouedienslede.   

 

Die voormalige NGSK sou ook gedurende 1971   met betrekking tot  die diskoers oor die 

kleredrag  van onderwyseresse  probeer om beheer en kontrole  op die privaatregtelike 

sfeer  van vroue  uit te oefen, maar sonder sukses.   Op die  26 ste vergadering van die 

Vergadering van die Hoogeerwaarde Sinode  1974  word daarvan kennis geneem dat 

die Ring van Upington versoek het dat die NGSK  beswaar teen die besluit van die 

Departement  van Onderwys moet opper  oor hul besluit  dat onderwyseresse broekpakke 

gedurende skoolure  mag dra.  Die versoek is deur die moderatuur gesteun uit die 

oorweging dat “broekpakke nie ‘n waardige drag  vir ‘n onderwyseres in ‘n klaskamer is 

nie” [Skema NGSK 1974:17 punt 37].  Die Departement van Onderwys  het hierdie 

versoek afgekeur.   Onderliggend aan die klerediskoers lê  die beskouing  dat beheer oor 

vroue en selfs oor  die  private sfeer  'n manlike prerogatief was,  daarom verskaf die 

sinodes deur middel van talryke kleredragreëls die grense waarbinne vroue as 

diskursiewe objekte mag optree of  handel.   

 

4.4.5. Formuliere  

 

Die taal  wat in die Liturgiese Diensorde, Formuliere,  litanieë en gesange50  van die 

                                                 
50 In gesang 276 in die Nuwe Sionsgesange 1994  kom die androsentriese aard van die NGSK se 
formuleringe duidelik na vore.  Karaktereienskappe word  so geformuleer  dat  ‘n Christen getipeer word  
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NGSK en die NGKA   gebruik word,  is nie ‘n neutrale medium  nie,  maar konstitueer 

vroue as afhanklikes  [vergelyk Castelli 1992:205].  Op die  Tweede Algemene Sinode 

van die NGKA [1967]  is die huweliksformulier goedgekeur wat uiteindelik die grense 

sou bepaal waarbinne vroue  as  diskursiewe objekte kon optree en handel.  Die man/vrou 

relasie word in die huweliksformulier  as ‘n magsgebaseerde verhouding voorgehou: 

Dan moet u,  as man, weet dat God u gestel het as hoof van die vrou om haar verstandig 

te lei, te onderrig soos die hoof die liggaam en Christus die gemeente regeer.  U moet 

haar liefhê, troos, en beskerm, nie verbitterd teenoor haar raak nie, inteendeel, u moet 

haar eer.  En volgens die bevel van God moet u ywerig werk sodat u u huis kan onderhou 

en ook iets te kan oorhou om gawes mee te deel tot eer van God en tot diens van u 

naaste.  [Skema Algemene  Sinode NGKA   1967:153]   

 

Die vrou moet haar vervolgens  “toewy” aan haar huishouding en aan moederskap:  

Net so moet u,  as vrou, u wettige man liefhê met onverdeelde trou, hom gehoorsaam bystaan in 

alles wat reg en billik is, soos die liggaam  onder die hoof en die gemeente aan Christus 

onderdanig is.  Volgens die Woord van God moet u, uself met ingetoëndheid en beskeidenheid 

toewy aan u huishouding en u Godgegewe taak as moeder.  U moet veral waak teen ydele swier 

en veral eerder versier  met deugsaamheid tot voordeel vir almal en veral in u eie huis. [Skema 

Algemene Sinode NGKA  1967:153] 

In die huweliksformulier word  die man gekonstitueer  as die broodwinner en die vrou as   

tuisteskepper.  

 

                                                                                                                                                 
as manlik, sterk en moedig , standvastig, onbeweeglik, vol ywer, altyd meer oorvloedig  toewy aan God se 
werk

.
 Net so asof vroue nie ook Christene is  of aan die karaktereienskappe deel  het  of mag hê nie: 

Waak, Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon beroof! 
Gedra jou manlik, sterk en moedig - steeeds toegewy aan God se werk 
standvastig, onbeweeglik, sterk, vol ywer, altyd meer oorvloedig- 
dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, sy Naam ter eer! 
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Gedurende  1994 verskyn die eerste Liturgiese Diensorde, Formuliere  en Litanieë van 

die NGSK.  Hierdie erediensordes, formuliere, en litanieë  is alreeds  by die 1990-Sinode 

goedgekeur as die geldende formuliere vir die NGSK in Suid-Afrika.  Die klassieke en 

alternatiewe formuliere soos dit in die Handboek vir die Erediens   van die NGK 

verskyn, kon steeds in die NGSK gebruik word.  Die formuliere, diensordes in die 

Liturgiese Diensorde, Formuliere  en Litanie 1994 kom inhoudelik, behalwe enkele 

redaksionele wysigings,   ooreen met die formuliere in  die NGK se  Handboek vir die 

Erediens .   

 

Daadwerklike pogings word egter in  Liturgiese Diensorde, Formuliere  en Litanieë 

1994 aangewend om inklusiewe taal te gebruik, byvoorbeeld in die formuliere vir die 

viering van die nagmaal, die bediening van die kinderdoop, die bevestiging van 

predikante, ensovoorts word inklusiewe taal gebruik [Liturgiese Diensorde, Formuliere  

en Litanieë 1994:18].  Daarteenoor  word in  die NGK se Handboek vir die Erediens  

[1988:125]  in die Formulier vir die bevestiging van predikante en sendelinge slegs 

die manlike persoon veronderstel: “Ons broer se naam  is aan die gemeente/kerk 

voorgehou.  Aangesien  geen beswaar teen sy beroeping ingebring is nie, gaan ons nou 

oor tot sy bevestiging.” 

 

4.4.6.    Die diskoers oor die verenigingsmodel  

 

Die verenigingsmodel kom vir die eerste keer op die Drie en twintigste vergadering 

van die Sinode van die NGSK 1982 krities onder bespreking.  Vir meer as vyftig jaar 

sou die verenigingsmodel in die voormalige NGSK en NGKA aanvaar word, sonder om 

dit teologies te beoordeel.  Pogings sedert 1982 om die verenigingmodel  oor te laat gaan 

in die diensaksiemodel, val saam met die diskoers oor die oopstel van die ampte vir 

vroue  [Acta NGSK 1990:880].  Die Sinode van 1982 het aan die Sinodale Leer en 
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Studiekommissie opdrag gegee om die implikasies van die omskepping van die 

verenigings tot volwaardige kerklike diensverenigings vir die kerk uit te spel [Acta 

NGSK  1986:705].  

 

In beide die voormalige NGSK en die NGKA het die verenigingsmodel in navolging van 

die NGK  se VSB posgevat:  “Die NGSK het die verenigingsmodel as hulpdiens gekies 

om sy lidmate, met name sy vroue - en jonglidmate te aktiveer, maar ook onder toesig te 

probeer hou; hy het met ander woorde  die verenigingsmodel probeer verkerklik.” 

[Skema NGKS 1982:307]  Vroue in die voormalige NGSK en die NGKA  het sedert 

1930 op ‘n verenigingswyse gefunksioneer;  lidmaatskap by wyse van aansluiting  by die 

vrouevereniging word vereis, die verskillende plaaslike takke van die verenigings word 

op streek-en  landswye vlak saamgebind in ‘n hoofbestuursliggaam [kongres of 

hoofraadsvergadering] en ‘n hoofbestuur [of hoofraad] wat tussen kongresse funksioneer 

en wat die vereniging bestuur en die werksaamhede organiseer en koördineer. Aan 

laasgenoemde  bestuursliggaam word verslag gegee, werksaamhede word onderneem en 

gelde word daarvoor ingesamel wat in die geval van plaaslike takke afsonderlik of in ‘n 

trust in die kerk se rekening gehou word [Skema NGKS 1986:167].  Die  voormalige 

NGSK en die NGKA het  hul  met die diskoers oor geslagtelike aparte vrouewerk 

geïdentifiseer en het   die dominante diskoers gedien, die waardes  aanvaar en selfs 

reglemente met betrekking tot vrouewerk aanvaar  sonder om dit kerkregtelik te 

bevraagteken.   Die denkraamwerke  en  handelinge  van die voormalige NGSK en die 

NGKA is  deur die dominante diskoerse beïnvloed en gereguleer.        

    

Eers op die  Vier en twintigste vergadering van die Sinode van die NGSK 1986  lewer  

die Sinodale Leer- en Studiekommissie verslag  op die vraag of die kerk  van die 

verenigingsmodel gebruik kan maak om lidmate vir die amp van die gelowige te 

aktiveer.  Die Sinodale Kommissie  vir Leer en Aktuele Sake [SKLAS] het sedert die 
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Drie-entwintigste vergadering van die Sinode van die NGSK 1982  samesprekings 

met die verskeie verenigings en kommissies van die NGSK insake die 

verenings/diensaksiemodel gevoer, naamlik die CSB, die Sinodale Kommissie vir 

Christelike Opvoeding [SCO], die Christelike Alkoliste Bond [CAB], die Sinodale 

Kommissie vir Diakonale Dienste [SKDD].  

 

Die CSB sou die eerste vereniging van die voormalige NGSK wees wat die  

diensaksiemodel aanvaar. Die Hoofbestuur van die CSB het onder andere onderneem om 

‘n konsepstruktuur uit te werk,  met Kerkrade en Ringe dit te bespreek en die 

voorgestelde struktuur  te beproef en aan hul  kongres voor te lê  [Acta NGSK 

1986:708].  Die SCOO was van mening dat hul meer tyd nodig gehad het  om die 

aangeleentheid indringend te oorweeg en na die hoofbestuur en takke van die Christelike 

Jeugvereniging51  deur te voer, “terwyl die unieke aard en werkswyse van die 

kerkjeugbrigade52 ook in berekening gebring moet word” [Acta NGSK 1986:708].  Die 

CAB53 het hulleself nie as ‘n  diensorganisasie beskou nie, “ nóg as ‘n vereniging  

beskou, omdat hulle as ‘n terapeutiese groep funksioneer vir ‘n gespesialiseerde groep in 

die gemeente en oor Kerk - en gemeentegrense heen werk” [Acta NGSK 1986:880].     

 

Die kritiek van die Sinodale Leer- en Studiekommissie was dat die verenigingsmodel in 

die kerk   ‘n ekstra gesagstrukuur langs die gesagstrukuur van die Kerkraad, Ring, Sinode 

                                                 
51Diensvereniging vir die jongmense 
 
52Diensvereniging  vir die jongmense  
 
53Die CAB se werksaamhede word  egter volgens die verenigingsmodel  gereglementeer:  lidmaatskap by 
wyse van aansluiting vir deelname word vereis, die verskillende plaaslike takke van die CAB word op 
streek-en  landswye vlak saamgebind in ‘n  kongres  en ‘n  hoofbestuur  funksioneer  tussen kongresse en   
bestuur  die vereniging bestuur en organisseer en koördineer  die  werksaamhede van die CAB.  Aan 
kongres word  jaarliks verslag gegee, werksaamhede word  deur die kongres onderneem en gelde word  vir 
die kongres  of die plaaslike tak se werksaamhede  ingesamel wat in die geval van plaaslike takke 
afsonderlik of in ‘n trust in die kerk se rekening gehou word [Kerkorde 1986:159].   
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in die kerk  ingevoer het.   Die Sinodale Kommissie  vir Leer en Aktuele sake is  op die 

vier en twintigste vergadering van die Sinode van die NGSK 1986  van mening dat 

die verenigingsmodel die Bybelse beginsels van wat dit is om kerk te wees, ernstig in 

gedrang bring [Skema NGKS 1986:166].   Die Sinodale Kommissie  vir Leer en 

Aktuele sake dui die volgende fundamentele verskille tussen die kerk en die verenigings 

aan: 

Lidmaatskap van die kerk wat geen vrywillige saak is nie; die gesag en regeermag wat 

nie in die lede nie, maar in Christus die Hoof van die kerk geleë is, in die ampte gesetel is 

en uitgeoefen word deur die kerkvergaderings wat wesenlik verskil van die 

bestuursliggaam van ‘n vereniging; die eie terrein van die kerk en vereniging waar elkeen  

volgens sy eie aard en metode sy eie roeping en taak vervul, terwyl terrein oorskryding 

vir die grootste probleme tussen die twee verantwoordelik is; die onvervreembare 

verantwoordelikhede wat die kerk i.v.m. Woordverkondiging, toerusting, leiding, bestuur 

en opsig wat hy nie aan ‘n vereniging  mag toelaat nie.  [Skema NGKS  1986:174] 

Die Sinodale Kommissie  vir Leer en Aktuele Sake  konkludeer dat die kerk nooit op 

verenigingswyse kan funksioneer nie en dat  die vereniging nooit ten volle verkerklik kan 

word nie en beveel gevolglik die diensaksiemodel aan  [Skema NGKS 1986:177]. 

 

Die opdrag aan Sinodale Kommissie  vir Leer en Aktuele Sake  word gekontinueer    

ten einde die bestuursliggame van die verskillende verenigings die geleentheid te gee om 

“hul grondvlak in te lig en met hulle oorleg te pleeg oor die herorganisering van die kerk 

se dienswerk, strukture daarvoor uit te werk en in die praktyk te toets”  [Acta NGSK 

1986:708].    Die Vier en twintigste vergadering van die Sinode van die NGSK 1986   

verwys die  ondersoek na die implikasies van die omskepping van die vereniging tot ‘n 

volwaardige dienswerk van die kerk na Sinodale Leer- en Studiekommissie.   

 

Op die Sinode van die NGSK 1990   oordeel  die Sinodale Kommissie vir Leer en 
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Aktuele Sake  dat  die verenigingsmodel,  desnieteenstaande  al die goeie wat dit vir die 

kerk en diegene ingehou het   wat daarby betrokke was,   lidmate in die gemeentes van 

mekaar  op ‘n digotomiese wyse in lede en nie- lede vervreem het. Die   Sinodale 

Kommissie vir Leer en Aktuele Sake  is van mening dat die diensaksiemodel die 

vervreemding sou kon bestendig: “Omdat die diensaksiemodel steeds die groep as 

uitgangspunt het, gaan dit hierdie vervreemding bestendig.” [Acta NGSK 1990:881]   

Die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake  is van mening dat  die regte weg 

vir die benadering vir die herorganisering van verenigings  reeds gedurende 1986 

aangedui is.  Die organisering van die lidmate in die gemeente [of kerk] moes ontwerp 

moet word in samewerking  met die mense wat in die diensverenigings betrokke is  [Acta 

NGSK 1990:881].  Die Sinodale Kommissie  vir Leer en Aktuele Sake  vra dat ‘n 

gespreksproses op plaaslike vlak begin sal word. “Die sinodale kommissies en besture 

van verenigings moet nie die nuwe strukture uitdink en deurgee vir goedkeuring en 

implimentering nie. Die gemeentes moet dit self uitdink”   [Acta NGSK  1990:881].    

 

Op dieselfde Sinode word die volgende beginsels met betrekking tot deelgenootskap 

tussen manne en vroue aanvaar.  [Acta NGSK 1990:949]:54  

Die Hoogeerwaarde Sinode besluit om haar totale teologie, praksis en alle ander fasette 

van die kerk, eerlik en krities te toets ten einde alle moontlike vorme van seksisme te 

identifiseer.  Die Sinode  dui die volgende as riglyne aan: 

1.  Die afbreek van  alle skeidinge wat nog steeds vroue en manne binne kerklike 

gemeenskappe skei;  

2.  Opnuut te luis ter na die Bybelse getuienis aangaande die deelgenootskap van vroue en 

mans; 

                                                 
54Reeds in 1968 te Uppsalla  het die Wêreldraad  van Kerke  (WRK) besluit dat vroue proporsioneel in die 
besluitnemingliggame van die kerk verteenwoordig behoort te word.   Die WRK se  groot klem val  op die 
deelgenootskap tussen mans en vroue.  Die Decade in solidarity of Women and Men  het onder andere 
ten doel gehad  die akkommo dering van  vroue in die besluitnemingsstrukture van die kerk.   
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3.   Die erkenning van voue se gawes en talente vir die breë kerklike bediening en die 

gevolglike inskakeling van vroue in leierskap en  gesagsposisies  op alle terreine;  

4.  Die toetsing van die huidige mondelinge en skriftelike taalgebruik in die NG 

sendingkerk se liturgie, belydende en amptelike dokumente en die opregte strewe na ‘n 

taalgebruik wat: 

4.1.   Die onderlinge gemeenskap van vroue en manne bevestig;  

4.2.  Die ervaringe van beide manne en vroue reflekteer;  

4.3.  God beskryf deur gebruikmaking van ‘n wye verskeidenheid van Bybelse beelde, in 

sowel manlike en vroulike metafore;  

5.  Om aan manne en vroue gelyke toegang tot kerklike werkgleenthede te bied, en om 

toe te sien dat vroue gelyke salaris en voordele ontvang;  [Acta NGSK 1990:950].  

 

Op dieselfde Sinode  word besluit om die beleidstuk wat op die Deelgenootskap tussen 

Manne en Vroue  betrekking het  na die stigtingsvergadering van die voormalige NGSK 

en die NGKA te verwys:   

Die Hoogeerwaarde  Sinode verwys die beleidstuk:  Deelgenootskap van Manne en 

Vroue wat van die WBGK ontvang is, en as sy eie beleid gemaak is, na die 

Stigtingsvergadering van die Algemene Sinode van die VGK om daar te dien as 

beleidstandpunt vir die Verenigende Gereformeerde Kerk.  [Acta NGSK 1990:1095]  

 

Die  NGSK Sinode 1994 besluit om  volle ondersteuning aan die Decade in Solidarity 

of Women and Men te gee en roep gemeentes op om daaraan deel te neem    en besluit 

om dit aan die toekomstige verenigde kerk wat tussen die voormalige NGSK en die 

NGKA tot stand sou kom, op te dra om: 

1.  In die proses van die ontwikkeling en herstrukturering van die vrouewerk in die VGK 

die vroue van die kerk saam onderweg te neem;  

2. Verkieslik ‘n kommissie te benoem wat in samewerking met die bestuursleiding van 
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die huidige NGSK en die NGKA oor ‘n nuwe struktuur van vrouewerk in die VGK 

indringend moet besin, met die oog daarop om duidelike riglyne neer te lê wat die koers 

van die vrouewerk in die VGK duidelik sal uitspel. [Acta NGSK 1994:215] 

 

Van die basiese beginselriglyne met betrekking tot die Deelgenootskap van Vroue en 

Manne   het sedert die stigting van die VGKSA  nie veel  gekom nie. Sedertdien die 

eenwording tussen die voormalige NGSK en die NGKA  sogenaamde verenigingsmodel    

die diskursiewe praktyke in die  voormalige NGSK en die NGKA   en die VGKSA 

oorheers.   Die CSB sou die eerste vereniging van die voormalige NGSK wees wat die 

diensaksiemodel sou aanvaar.  In 1990 ontwikkel uit die Christelike Sustersbond die 

Christelike  Vrouediens [hierna CVD].    Die Vrouediens  beskou hulself na 1990 nie 

meer as ‘n vereniging nie, maar as ‘n volwaardige diensaksie wat verwag dat alle vroue 

van die kerk outomaties  deel aan die werksaamhede  behoort te hê. Die CSB het  probeer  

om die ou verenigingsstruktuur aan te pas deur bloot die kenmerke van vereningings 

daaruit te haal, byvoorbeeld presidente is vervang met voorsitster, sirkel word vervang 

met hoofbestuur en lidmaatskap sou oop wees vir alle vroue teenoor die geslote  

lidmaatskap van die CSB.  Die CSB het gehoop dat hul daardeur sou slaag om alle 

vrouelidmate in die kerk betrokke te kry.   

 

Die CSB beweeg van die voorveronderstelling uit dat  verenigings ‘n diensaksiekleed 

kan aantrek  Die CSB het deur middel van  nuwe name vir gesagsposisies, nuwe structure 

en nuwe sosiale vorme   probeer om ‘n nuwe betekenis en ‘n nuwe kultuur in die 

vrouewerk  in die NGSK te gevestig, maar die primêre vorm van  geskeidenheid tussen 

lede en nie- lede, mans en vroue het  bly voortduur. Vroue  sou  nog steeds as ‘n 

geslagtelike aparte groep georganiseer word. Die basiese geslagtelike geskeidenheid het  

voortbestaan - geen sosiale integrasies tussen geslagte vind plaas nie.  Die primêre  vorm 

van geskeidenheid,  wat  daarop  neerkom dat die vroue  sosiaal uitgesluit is uit die 
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besluitnemingstrukture van die kerk, maar spiritueel geïntegreer is in  geslagtelike aparte  

gemeentelike bediening, is in die Vrouediens voortgesit. Van die ideaal om ‘n 

deelgenootskap van mans en vroue te vestig, het nie veel gekom nie. 

 

Die reglementswysigings  vir die omskakeling van die CSB in die Vrouediens  is  op die 

1990 Sinode van die NGSK  in behandeling geneem en is sonder veel bespreking 

aanvaar sonder om dit aan die  beginsels met betrekking tot beleidstuk, Deelgenootskap 

tussen Manne  en Vroue  te toets  [Acta NGSK 1990:949].     

 

Eers op die Ses en twintigste Sinode van die NGSK 1994 sou  die 

Bedieningskommissie   in hul verslag aandui dat die  nuwe Vrouediens steeds reste  van 

die ou verenigingsmodel bevat [Skema NGSK 1994:A15/20].55  Die 

Bedieningskommissie  wys daarop dat alhoewel die lidmaatskap van die vrouediens  wel 

oop is vir alle vroue, dit nog steeds ‘n  eksklusiewe vroueorganisasie is  [Reglement 23  

1990:punte 3-5].    

Die doel van die Vrouediens van die NG Sendingkerk in SA is om  alle belydende 

vrouelidmate saam te snoer, te inspireer en toe te rus as medewerkers, gedring deur die 

liefde vir Christus... Hul gesinne en die Kerk op alle terreine van die samelewing tot eer 

                                                 
55Uit die Reglement 23 blyk dit dat die Vrouediens ‘n volledig selfstandige beheer - en bestuursstruktuur 
gevestig het, vanaf wyksvlak tot op Sinodevlak en feitlik volledig onafhanklik langs die bestaande kerklike 
beheer en bestuursstruktuur van die Kerkraad, Ring en Sinode bestaan, met eie lynfunksies, 
beheermaatreëls, finansiële bestuur en toesighouding.  Die Vrouediens was  steeds in beheer van hul   
fondse [vergelyk Reglement  23 in Kerkorde  NGSK 1990:   punt  8].  Voorstelle vir  die Vrouediens se 
reglementswysigings sou steeds  by die Sinode, op voorstel van die Sinodale Vroudiens Konferensie berus 
[vergelyk Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:punt 10].   Die CSB werk in wyksverband, dit wil sê 
meestal volgens die kerkraadswyksindeling.   Die Vrouediens  sou  nog steeds  volgens die gemeentelike 
wykstelsel  werk [Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:punte 6.2.1-6.2.7].  Die Vrouediens sou die 
werksaamhede van vroue in die gemeente organiseer, beplan en kontroleer [Reglement  23 in Kerkorde 
NGSK 1990:punte 6.3.8.1].  en  was verantwoordelik vir verslaggewing aan die Vrouediens Ringskomitee 
[Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:   punte 6.4.3], was in beheer van hul fondse [Reglement  23 in 
Kerkorde NGSK 1990:punt  7], sou voortaan onder toesig van die Sinodale kommissie vir die Vrouediens 
staan [Reglement  23 in Kerkorde NGSK 1990:   punt 9.1]. ’n Sinodale heffing sou voortaan deur die 
Vrouediens gehef word en Vrouediens verteenwoordigers sou ex officio sitting kry op kommissies van 
kerkvergaderings [Skema  NGSK  1994:A15/27].      
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van die Here te dien... Elke belydende lidmaat binne die grense van ‘n bepaalde 

gemeente is  deel  van die Vrouediens van die gemeente [Skema  NGSK 1994:A15/23] 

 

Die werksaamhede word hiervolgens op ‘n geslagtelike grondslag gekonstitueer. Die  

bedoeling was dat met die aanvaarding van Deelgenootskap van Manne en  Vroue  as 

beleidstuk   die NGSK  as ‘n   nie-seksistiese dissipelskap van gelowiges bekend moes 

staaan, wat daarna streef om dieselfde gelykheid in die samelewing te help vestig en te 

beskerm, deur hulle vir toepaslike wetgewing te beywer [Skema  NGSK  1994:A15/4].    

Die klem op óf manne óf vroue óf jeug óf watter eksklusiewe groep dan ook by die 

ontwikkeling van kerklike organisasie, sou volgens die Bedieningskommissie remmend 

inwerk op  die ideaal om die Deelgenootskap van Manne en Vroue  na vore te laat kom  

in die bediening van die kerk [Skema  NGSK  1994:A15/5].    

 

Die Bedieningskommissie oordeel dat daar probleme is met die vrywillige en 

eksklusiewe lidmaatskap [van die probleme wat  aangedui word is dat daar ‘n skeiding 

tussen lede en nie- lede ontstaan].   Daar ontstaan probleme in die siening en funksie van 

die ampte [die besondere ampte word soms verdring deur verenigingslede], 

ampsontvlugting vind soms plaas ten gunste van diens binne die vereniging en/of  die 

algemene amp van die gelowiges word geringgeskat omdat die lidmaatskap en funksie 

van die vereniging voorkeur kry  [Skema  NGSK  1994:A15/5].    

 

Daar ontstaan volgens die Bedieningskommissie ook probleme in verband met die 

gesagstrukture [die gesagstrukture en -funksies  van die kerk word omseil].   ‘n Tweede 

stel kanale vir gesagstoepassing word geskep naas die van die Kerkraad wat die 

verantwoordelikheid het om die tugtoepassing in die gemeente te hanteer.  Die 

Bedieningskommissie  dui aan dat die verenigingsmodel lei tot die versplintering van 

werksfere en dat  terreinoorskryding  ook plaasvind   [Skema  NGSK  1994:A15/18].  
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Die Bedieningskommissie is van mening  dat die vervanging van kerklike verenigings 

met kerklike diensaksie die volgende implikasies sou kon inhou [Skema  NGSK  

1994:A15/19]: 

1.  Die outomatiese lidmaatskap vir alle lidmate van die gemeente; 

2.  Die diensaksies word gestruktureer vanuit die gemeente en ampte; 

3.  Die diensaksies staan onder die normale gemeentelike gesag op alle vlakke en het nie 

eie gesagstrukture nie; 

4.  Die werksaamhede is deel van die gemeentelike werk,op funksionele sowel as   

strukturele gebied. 

 

Daar word in die motivering vir die diensaksiemodel sterk klem gelê op die streng 

plaaslike karakter van diensaksies en dit word duidelik gemaak dat bevele nie van ‘n 

meerdere kerklike liggame via  ‘n alternatiewe kanaal as die Kerkraad aan diensaksies 

gegee kan word nie [Skema  NGSK  1994:A15/20]:   “Besluite van so ‘n konferensie 

mag nie indruis teen die kerklike beleid en mag nie die gemeentelike karakter van  die 

organisasie of die outonomiteit van die Kerkraad aantas nie.”  [Acta   NGSK 1986:182]  

Die outonomiteit van die plaaslike gemeente teenoor die verenigingsdenke wat ‘n 

selfstandige hantering van sake naas die bestuur  van die kerkraad is, word hierdeur  

gevestig.   

 

Die Bedieningskommissie  oordeel dat ‘n sentrale organiserende kantoor vir sommige 

diensaksies nodig mag wees, maar dat  steeds gewaak moet word teen ‘n struktuur wat ‘n 

eie selfstandigheid verkry:   

Daar sal voorsiening gemaak word vir ‘n bestuur wat as leidendgewende en 

koördinerende liggaam, noodsaaklik is vir so ‘n georganiseerde dienswerk, met dien 

verstande dat dit nie ‘n selfstandige grootheid met ‘n eie gesag naas of bo die gewone 

kerkvergaderings is nie.  [Acta   NGSK 1986:182] 
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In die diensaksiemodel   val die klem op wyksbediening as primêre benadering in die  

gemeente.  Die vrouewerk sou hiervolgens ingeskakel word by die gemeentelike  

struktuur, byvoorbeeld  komitee, wykstelsels, ensovoorts  [Acta   NGSK 1986:182].    

Op die   VGKSA Streeksinode [1994]  word die visie vir  vrouewerk   in die VGKSA  

soos volg voorgehou:  

Vir die Sinode is die kerk van Jesus Christus ‘n nie-seksistiese gemeenskap van dissipels 

vir Christus.  Dit beteken dat in die kerk alle skeidinge tussen mans en vroue verwyder 

moet word; ons opnuut moet luister na wat die Bybel oor die verhouding tussen mans en 

vroue sê; die gawes en talente van vroue erken en aanvaar word en hulle deel kry aan 

leierskap en gesagsposisies; alle seksistiese taal verwyder word,  en dat manne en vroue 

gelyke toegang   moet hê tot werkgeleenthede, vergoeding en voordele. Die Sinode 

onderneem ‘n proses waardeur die deelgenootskap van vroue en manne die priesterlike, 

profetiese en koninklike taak t.o.v. die koninkryk deeglik bespreek en geïmplimenteer 

word.  Hierdie proses sal insluit studie, artikels in  die kerkblad, gemeente, Ring en 

Sinodale konferensies, die daarstelling  van geleenthede vir vroue vir breë blootstelling 

deur nasionale en internasionale besoeke, ensovoorts. [VGKSA Streeksinode Kaapland  

1994:28]   

 

Van hierdie proses wat die VGKSA Streeksinode Kaapland 1994  aangedui het, het tot 

dusver nie veel gekom nie.   Van die beginsel dat mans en vroue gelyk in diens van die 

Here is en dat daar wegbeweeg behoort te word van die verenigingsmodel na  die 

diensaksiemodel, het nie veel gekom nie.  Veel eerder is vroue  aan die eenkant toegelaat 

om sedert 1982 deel te hê aan die kerklike bestuur en toesigfunksie, maar het  die 

Sinodes aan die anderkant stilswygend toegelaat dat bedieninge onder gelowiges op 

geslagtelike basis voortduur en is selfs die ontwikkeling van nuwe geslagtelike 

vereniging, te wete die Mansaksie goedgekeur.    
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Gedurende 1990 se NGSK-sinodesitting word  twee beskrywingspunte ingedien  wat  

betrekkking het op die instelling van Mannebonde [Skema NGSK  1994:A15/23].    Die 

Tydelike Regskommissie se aanbeveling was dat  dit gemeentes vry  staan om ‘n 

Mansaksie in die lewe te roep.    

 

Die Mansaksie  sou anders as die Vrouediens  geen konferensies reël, of werksaamhede 

aanpak of fondsinsameling doen, voordat die Kerkraad  toestemming verleen nie 

[vergelyk Reglement 22 van die Kerkorde  VGKSA Streeksinode Kaapland  1994:  

punt1.1. 2].   Reglement 22   handhaaf  dieselfde  gedagte van die Vrouediens, maar in 

die geval  word “ getroude mans  aangemoedig om hul kinders as Christene groot te 

maak.  Daarteenoor word   die  ‘moeders’ in   die Vrouediens reglement  aangemoedig 

om hul kinders Christelik op te voed [vergelyk Reglement 21 en Reglement 22  van die 

Kerkorde  VGKSA Streeksinode Kaapland  1994].   Die  klem in Reglement 22 val  

soos  by die Vrouediensreglement 21   1994:punte 3.1 tot 3-7   op die privatisering van 

die geloof:  

1.   Om die lewenswandel onder  die leiding van die  Heilige Skrif  aan te moedig deur 

daagliks die Bybel te lees  en te bid;   

2.  Om die hou van gereelde huisgodsdiens aan te moedig;  

3.   Om die getrouheid in die  bywoning van eredienste en bidure aan moedig;  

4.  Om  die mans van die gemeente aan te  moedig tot ‘n rein lewenswandel, en getroude 

mans aan  te moedig om heilig saam met hul vrouens te lewe en hul kinders as Christene 

groot te maak wat God vrees, gehoorsaam aan hul ouers en ander wat gesag het, en ‘n 

skoon lewe te lei. [ vergelyk Reglement 22 van die Kerkorde  VGKSA Streeksinode 

Kaapland  1994:  punte 1.22 tot 1.2.6]    

 

Teenoor die oop lidmaatskap  van die Vrouediens word daar by die Mansaksie weer 
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terugbeweeg na ‘n ekslusiewe geslagtelike organisasie wat  volgens die vrywillige 

beginsel van die  verenigingsmodel  sou funksioneer: “Alle mans wat belydende lidmate 

van die gemeente is, kan lede van die  Mansaksie word” [Reglement 22  1994: punt 

1.5.1] Sodoende word  ‘n organisasie ekslusief vir mans van die VGKSA  in die lewe 

geroep.   

 

Die lede van die Mansaksie  sou van die  nie- lede  in hul kleredrag onderskei word: 

gewone mansdrag met ‘n wit hemp, ‘n swart das en ‘n swart onderbaadjie met ‘n wit 

omboorsel, sowel as ‘n kerkseël. [vergelyk Reglement 22 1994:  punte 1.5.2]  Die 

Mansaksie  sou klaarblyklik nie volgens die gemeentelike wykstelsel funksioneer   nie, 

maar  bepaal en reël   veel eerder byeenkomste , konferensies, ander werksamhede soos 

goedgekeur deur die Kerkraad.  Die Mansaksie sou egter verder as die Vrouediens gaan  

as ‘n gesagstruktuur binne die VGKSA met betrekking tot die dissiplinering en 

tugtoepassing van lede:  

1.  Wanneer ‘n manslidmaat deur die Kerkraad gesensureer word, is hy ook onder 

sensuur in die Aksie en sal hy nie die drag van die Aksie dra nie.  As die Kerkraad die 

sensuur ophef, is hy onmiddellik herstel in die Aksie en mag hy weer die drag dra;  

2.  Ongesensureerde manslidmate wat nie aktief aan die werksaamhede van die 

Mansaksie meedoen nie, sal nie die drag van die mansaksie dra nie en  ‘n lidmaat wat 

sonder ‘n aanvaarbare rede vir drie maande of langer ophou om deel te  neem aan die 

werksaamhede van die Aksie, mag ook nie die drag van die Mansaksie dra nie, tot tyd en 

wyl die Komitee vir Mansaksie aan hom  toestemming verleen [vergelyk Reglement 22   

1994:  punt 1.5.3 tot 1.5.4].   

 

Die  werksaamhede  van die Mansaksie word nes die Vrouediens op gemeentelike, Rings 

en  Sinodale vlak georganiseer   [vergelyk Reglement 22 1994:  punte 2 tot 3].   Op die 

spoor van die Vrouediens kan die Mansaksie ‘n gemeentelike konferensie [vergelyk 
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Reglement 22  1994:  punte 1.3.4], Ringskonferensies [Reglement 22 1994: punte 2.2.2] 

asook Sinodale konferensies reël [vergelyk Reglement 22 1994:  punte 3.2].  

 

Daar word sedert die eenwording tussen die voormalige NGSK en die NGKA   

terugbeweeg  na die verenigingsmodel.  Die een diskursiewe formasie word op ‘n 

diskontinue wyse deur ‘n ander vervang. Die  VGKSA Streeksinode Kaapland  [1994] 

kondoneer  deur die goedkeuring  van die Mansaksie  die uitbouing van  die geslagtelike 

organisering van werksaamhede in die VGKSA.  

 

4.5.  Die Amptediskoers  

4.5.1  Diskoers oor die oopstel van die ampte 

 

Die besondere posisie wat die voormalige NGSK en die NGKA asook die VGKSA  die 

afgelope dekades met betrekking tot  vroue in die amp ingeneem het,  word gekenmerk 

met diskontinuïteite en  inkonsekwenthede.  Die wêreldwye diskoers oor die oopstel van 

die ampte sou die voormalige NGKA en die NGSK noodsaak om  teologies oor vroue in 

die ampte te reflekteer.   

 

Alreeds teen  1946 sou  die  NGSK Ring van Wynberg  die Sestiende vergadering van 

die Sinode van die NGSK  1946 versoek om  vroue in die  “aanstelling van diakens in 

ons kerk in die lewe te roep” [Skema NGSK 1946:8].   Die Sinodale Leerkommissie 

was egter van mening dat daar nie genoegsame Bybelse gronde vir die instelling van  die 

amp  van die diakonesse is nie.  Volgens die Sinodale Leerkommissie was vroue in die 

Bybel wel betrokke by allerlei werksaamhede, maar het hul nie ‘n posisie van opsig en 

toesig in die gemeentes beklee nie [Skema NGSK 1946:226].  Die kommissie is die 

mening toegedaan dat as diakonesse se werksaamhede die versorging van die arme en  

die verpleging van die siekes  veronderstel, “dan voel ons oortuig dat in hierdie opsig 
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daar met  wel gelykstaande voorsiening gemaak is, deur  middel van die voortreflike 

werk wat  gedoen word deur die CSB, sosiale werksters, verpleegsters en 

sondagskoolonderwyseresse en ander” [Skema NGSK 1946:226].   Die kommissie gaan 

van die voorveronderstelling uit dat vroue in vrouevereniging en verskeie 

diensorganisasies  as nie-amptelike diakens reeds diakonale diens verrig.  Die kommissie  

kon nie met die vrymoedigheid    die instelling van die amp van diakones aan  beveel nie.   

Die kommissie keur hoogstens vroue-hulpdiens goed: 

Die kommissie  oordeel dat indien die voorgestelde werk van die vrouediaken letterlik 

ooreen sou kom met die kerkordelike artikel wat die pligte en werksaamhede van die 

diaken omskryf en dit inbraak sou maak op die werksaamhede van die  diaken, staan dit  

enige kerkraad vry  om in ooreenstemming met die gees van die NT van vroue-

hulpdienste gebruik te maak.  [Skema NGSK 1946:226] 

 

Vroue in die amp sou eers gedurende die  Vierde Vergadering van die Algemene 

Sinode van die NGKA  1975  onder bespreking gebring word.  Op die Vierde 

Vergadering van die Algemene Sinode van die NGKA  1975 word  ‘n  formulier vir 

die bevestiging van diakonesse voorgestel:  “In die NGKA met sy oorheersende getal 

vrouelidmate is die diakonesamp ‘n absolute noodsaaklikheid” [Skema NGKA 

1975:249].   Die teologiese rasionaal vir die oopstel van die amp as diakones was dat 

daar geen fundamentele onderskeid in die kerk tussen mans en vroue ten opsigte van hul 

lidmaatskap en verhouding met die Here is nie.    

 

Op die Algemene Sinode van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika 1975 is 

‘n  formulier vir die bevestiging van diakonesse voorgelê waarin onder meer klem gelê 

word op die  eiesoortige vroulikheid, vroulike karakter,  vroulike aard van die vrou:    

Laat ons ook in besonder aandag gee aan die geestelike vereistes wat aan ‘n diakones 

gestel word.  U moet onthou, suster, dat hierdie gawe en dienswerk van u nie u 
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eiesoortige vroulikheid en vroulike karakter ophef nie.  U moet u eie vroulike aard en 

Goddelike gegewe opdrag handhaaf om u man te gehoorsaam en onderworpe aan hom te 

wees in alle sake wat reg en billik is sodat u in u huwelik ‘n voorbeeld moet wees [1Kor 

14:34, 1 Tim 2:12], ook  in die opvoeding van u kinders wil die Here hê dat u ‘n 

voorbeeld moet wees.  Die Here beveel dat u u in stilte en vrede moet laat onderrig 

[1Tim2:11] en dat u opreg en betroubaar in alle sake sal wees.  ‘n Diakones is geen 

kwaadspreekster nie, maar selfbeheersd [1Tim 3:11] sodat die naam van die Here nie 

belaster sou word nie. U moet uself versier met behoorlikheid en ingetoëntheid, terwyl u 

kleredrag getuig dat u ‘n Christen is, nie met opgesmukte hare nie [1Tim 2:9].   Die 

belangrike taak waarvoor u vandag bevestig word is naamlik om die Woord van die Here 

onder die vroue te verkondig en dit ook uit te lê in die vergaderings van die vroue [vgl 

Pricilla -Hand.18:26]”  [Agenda :1975:249].  “Maar hierdie taak moet ook onafskeidbaar 

van die diens van barmhartigheid onder die vrou verrig word.  Soos die diakones Febe 

moet u behoeftiges en lydendes, veral onder die vroue, behulpsaam wees [Rom16].  U 

moet nie die siekes en weduwees verbygaan nie en moet u ontferm oor die jongmeisies 

wat in die sonde verval het [Rom 12:8].  [Skema NGKA 1975:250]   

Die reglement vir die bevestiging van diakonesse  versterk die   bestaande sosiale  

relasies en/of mags relasies.   

 

Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode  [GES] se besluite oor die oopstel van die ampte 

vir vroue   is op  Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 

Afrika 1975    onder bespreking gebring.  Die Algemene Sinode van die Nederduits 

Gereformeerde Kerk in Afrika 1975   het by die besluit van  die GES aangesluit dat  

vroue op grond van die gesag van die Bybel uit die leer-en regeeramp uitgesluit is:   

Die Sinode herbevestig, dat volgens die leer van  God die vrou uitgesluit is van die amp 

van  lerende en regerende ouderling.  Hoewel die toelating van die vrou tot die amp  van 

diaken gestudeer sal word, word lidkerke gevra om ten volle gebruik te maak van die 



 

 

249 

dienste en gawes van die vrou in die diakonale hulpdiens  en dra die studie aangaande die 

vrou in die dienende, en leer- en regeerampte  aan die nuwe Kommissie vir Arbeid  op 

met verslag aan die ASK en  eersvolgende Sinode.   [Acta  NGKA  1975: 257]  

 

Eers  op die 27 ste vergadering van die Vergadering van die Hoogeerwaarde Sinode  

1978 
 
sou die  voormalige NGSK weer betrokke raak in die teologiese diskoers  oor die 

oopstel van die ampte vir  vroue.  Gedurende 1974 was die Sinodale Kommissie vir 

Leer en Aktuele sake  van die NGSK   genader om ‘n verslag vir  die GES  met 

betrekking tot die oopstel van die amp voor te berei en sodoende word die NGSK betrek 

in die wêreldwye ekumeniese debat oor die oopstel van die ampte vir vroue.      

 

Sedert  NGSK Sinode 1978    het  die NGSK op sinodale vlak  na weë  gesoek om  vroue  

in die ekklesiologiese gesagstrukture van die voormalige NGSK in te sluit.  Die CSB  

was op geen wyse betrokke in die diskoers nie. “En toe weet die CSB -vroue nie eintlik 

so mooi wat hulle daarmee moet maak nie.  Hulle het nie  daarvoor gevra nie- hulle is nie 

vir die idee grootgemaak nie” [Landman  1998:125].  Die Christelike Sustersbond lewer 

ewe vroom tydens dieselfde sinode verslag  “In die sirkels van Aliwal Noord en 

Stockenstrom is die werk van die sirkelpresidente deur gewone lede verrig omdat daar vir 

‘n groot deel van die reses  geen leraarsvrou was nie”  [Acta  NGSK  1978:237].  Hulle 

maak ook melding dat op ‘n kongres waar daar 416 vroue stemgeregtigde afgevaardigdes 

teenwoordig was, hulle ‘n probleem gehad het met die kiesing van ‘n sirkelpresidente:  

“Die CSB hoofbestuur het  ‘n probleem om ‘n sirkelpresidente te kies, aangesien  daar in 

die streek 956 geen leraarsvrou by die kongres  gehad het wat as verteenwoordiger gekies 

kon word nie, is daar twee leraarsvroue uit die sirkel van Port Elizabeth as primarius en 

as sekundus gekies.”  [Acta  NGSK  1978:238]  Volgens die CSBreglement kon  slegs 

                                                 
56 Streek 9 verwys na die streekindeling van die Vrouedienstakke. 
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leraarsvroue op die hoofbestuur as addisionele lede gekies word en was die kongres dus 

genoodsaak om  die vakatures op die hoofbestuur deur leraarvroue   te vul.   Hierdie 

digotomiese onderskeid  tussen leraarsvroue  en  gewone CSBlede gaan blykbaar 

ongesiens by die  sinodale afgevaardigdes van die  NGSK Sinode 1978  verby. Die 

dominante diskoerse het onveranderd gebly. 

 

Op  dieselfde  Sinode   was die  oopstel van die ampte vir vroue  indringend bespreek   en 

is die amp  van diaken vir  vroue oopgestel.  Die Leer-en Studiekommissie het van die 

voorveronderstelling uitgegaan dat “Skrifgetuienis daarop dui dat die vrou nie in die leer- 

en regeeramp mag staan  nie, maar wel die diakenamp mag beklee”  [Acta  NGSK  

1978:310].  As motivering vir die oopstel van die amp vir die vrouediaken, dui  die Leer-

en Studiekommissie aan dat die vrouediaken “in dameskoshuise baie noodsaaklike en 

vrugbare diens kan lewer” [Acta  NGSK  1978:311].   

 

Die Leer-en Studiekommissie was van mening dat  nie volle sittingsreg en stemreg aan 

vroue in die diakenamp verleen kon word nie.  Die voorstel  van die Leer-en 

Studiekommissie dat die  diakones  in alle opsigte die amp soos die diaken sou bedien, 

behalwe dat sy slegs stemreg sal hê in die kerkraadsvergadering in sake wat die 

diakentaak in die kerk betref, is deur  die NGSK Sinode 1978    verwerp [Acta  NGSK  

1978:381].   Op die NGSK Sinode 1978  is die oopstel van die amp vir vroue  as diaken 

met volle sitting en stemreg  goedgekeur.  “Die H E Sinode besluit dat die diakenamp 

oopgestel word vir die vrou.  Die diakones sal in alle opsigte die amp soos die diaken 

bedien”  [Acta  NGSK  1978:381].    Onderliggend in die diskoers oor die toelating van  

of gedeeltelike toelating van vroue  in die leer-, regeer- en dienende amp lê verskuil die 

gedagte dat mans moet regeer/heers en dat vroue  behoort te dien.  Daarom word daar 

deur die Leer en Studiekommissie voorgestel dat  vroue as diaken diakonale werk mag 

verrig, maar nie toegelaat mag word om deel te hê aan die regeer amp.  Vroue mag 
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volgens die  Leer en Studiekommissie slegs  beperkte stemreg op diakonaal verwante 

sake uitoefen.   

 

Die NGSK Sinode 1978  handhaaf die GES se standpunt dat die Skrif  vroue nie toelaat 

om in die leer -en regeeramp te staan nie, maar wel in die diakenamp.   Die GES het dit 

immers vir die lidkerke oorgelaat om selfstandig te besluit of hulle vroue in die amp as 

diaken gaan toelaat of nie: 

That Synod reaffirm tha t it  is the teaching of Scripture that women are excluded 

from the office of ruling and preaching elders...that Synod recommend to the 

member churches that they make full use of  the gifts and services of women in 

the diaconal services, in auxiliary capacities and in appropriate teaching 

situations.  [Acta  NGSK  1974:413] 

 

Die NGSK Sinode 1978     was  nog  nie gereed om vroue met volle stemreg en 

sittingsreg  in die lerende- en regerende amp te aanvaar nie.  ’n Beskrywingspunt wat  

daarop betrekking gehad het, dat  die  hele aangeleentheid oor vroue  in die leer- en 

regeeramp vir verdere studie  verwys moet word,  is op die Sinode aanvaar:  

Die H E Sinode verwys die hele saak van die vrou in die leer- en regeeramp na die Leer 

en Studiekommissie vir verdere studie en besinning, vir rapport en aanbeveling aan die 

volgende Sinode of die vrou in  genoemde ampte moet dien. [Acta  NGSK  1978:381]   

Die motivering was dat  daar volgens die Skrif nie genoegsame bewyse is dat vroue in 

die regeeramp in die kerk aangestel kan word nie  [Acta  NGSK  1978:549].   

 

‘n Omvattende studiestuk oor die oopstel van die ampte was  op die Algemene Sinode 

NGKA  1979 voorgelê. In die verslag sou  die Kommissie van Arbeid  ‘n  

paradigmatiese verskuiwing met betrekking tot die teologiese antropologie voorhou.  

Vroue word as volwaardige deelgenote in die Kommissie van Arbeid se verslag 
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voorgestel.  Met betrekking tot vroue in die amp word aanbeveel dat die regeer- en 

leeramp vir vroue  oopgestel sal word.  Die Kommissie van Arbeid  het verslag gegee 

dat verskeie gemeentes, desnieteenstaande die besluit van die sinode van 1974,  sedert 

1975 vroue  in die amp as diakones verkies  het en volgens die bestaande formulier 

bevestig het [Skema NGKA  1979:80].  Hierdie diakonesse was egter nie deel van die 

Kerkraad nie, maar het bloot as hulp-amp vir die ampte van ouderling en diaken 

gefunksioneer [Skema NGKA  1979:92].    

 

Die Kommissie van Arbeid lê klem in  hul teologiese regverdiging vir  die oopstel van 

die ampte vir vroue  op Gal 3:28:   

In God se herskeppingswerk is daar geen onderskeid tussen man en vrou nie.  Man en 

vrou is in gelyke mate aangedui as God se beelddraers, moet insgelyks verantwoording 

doen.   Die genade en verantwoordelikheid maak nie  onderskeid nie.   Vroue is nie ‘n 

verloste met ‘n laer rang nie.  Die menslike en historiese verskille wat tussen mense 

bestaan kan nie langer mure wees wat mense in Christus in klasse verdeel nie.  Sy kan 

aanspraak maak op dieselfde regte, voorregte en verantwoordelikhede in die kerk. 

[Skema NGKA   1979:93] 

Die teks in Gal 3:28 moet volgens die Kommissie van Arbeid  “ meer klem ontvang as 

die een in 1 Kor 14:33-35, wat sê dit is skandelik vir vroue om in die erediens te praat.  

Die reëling is die kerk moet  nie bepaal word  deur skepping of va l nie, maar deur 

Christus se verlossingswerk”  [Skema NGKA  1979:93]. 

   

Die Kommissie van Arbeid is van mening dat vroue geleentheid gegun moet word om 

ampswerk “op ‘n vroulike manier te doen” : 

Enige taak wat die vrou in die gemeeskap doen, sal en moet sy op ‘n vroulike manier 

doen.  Eerder as dat sekere terreine dus vir haar geslote bly [omdat mans dit op ‘n 

manlike manier bedryf], moet die verskillende terreine ook ruimte bied om deur ‘n vrou 
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of op ‘n vroulike manier aangepak te word.  Dit sal verryking meebring deur die 

verskeidenheid sonder dat die vrou man word.  Die verhouding tussen man en vrou 

spreek nie van ondergeskiktheid nie, maar is aanvullend.  Gelyk maar anders.  [Agenda 

NGKA 1979:98]     

 

Die Kommissie van Arbeid kom tot die gevolgtrekking dat die Bybel nie steun gee vir 

die weerhouding van vroue uit die ampte nie. ‘n Getroue  verstaan van die Bybel, en 

besonder Paulus se uitspraak in 1 Kor 14 en 1 Tim 2  sluit volgens die Kommissie van 

Arbeid nie die lerende en  regerende ampte vir vroue  uit nie:    

Sou die kerk besluit dat die tyd nog nie ryp is vir die opening van die leeramp of die 

ouderling ampte nie, mag hy dit doen.  Die Skrif kan egter nie as gronde vir so ‘n rede 

aangevoer word nie, maar alleen die historiese-sosiale omstandighede. [Skema NGKA   

1979:100-101]   

Daar is volgens die Kommissie van Arbeid  geen wesenlike verskil tussen die besondere 

ampte nie.  Die gawes gee volgens die kommissie die deurslag. 

 

Die Kommissie van Arbeid  se aanbeveling met betrekking tot die oopstel van die amp 

vir  vroue  is egter nie deur die Algemene Sinode NGKA  1979   aanvaar nie.   Die 

Algemene Sinode NGKA  1979    neem   bloot kennis daarvan  dat in die Bybel  nie 

bewyse gekry kon word  dat vroue nie vir hierdie ampte gekies kan word nie,  maar dat 

vroue besondere gawes het waarmee hul  ampswerk op ‘n vroulike wyse kan uitvoer.   

Die Algemene Sinode NGKA  1979    besluit dat die vroue met die nodige gawes wel 

gekies kan word tot die diakenamp.  In die diakenamp sal vroue volwaardig   lede  van 

die Kerkraad wees.  Daar word soos met betrekking tot die oopstel van die diakenamp 

soos volg  besluit: 

1)   Man en vrou is voor God wesenlik gelyk, al is  hulle  anders.  Hulle is geskape tot 

wedersydse afhanklikheid en hulp tot mekaar;  
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2)   God gee ook individuele gawes aan die vrou;   

3)   Vroue met geestelike gawes moet nie gekeer word om daardie gawes te gebruik in 

die opbou van die kerk nie; 

4)   Die besondere ampte is funksies wat God as gawes aan die kerk gee om die kerk op 

te bou.  Mense wat getoets is en wat gawes het, word in die ampte gekies. [Acta NGKA   

1979:80] 

 

Die Algemene Sinode NGKA  1979    gee aan die  Kommissie van Arbeid opdrag om 

die studie oor die lerende en regerende ampte voort te sit [Skema NGKA  1979:80-81]. 

 

Op die Vergadering van die Sinode van die NGSK 1982 word besluit dat aangesien  

daar geen skriftuurlike gronde  teen vroue in die leer en regeeramp  bestaan nie   die  amp 

vir vroue oopgestel kan word.  Op daardie stadium was Margereth Steinerger-Keyser, die 

eerste vroue teologiestudent van die voormalige NGSK, alreeds as tweedejaar vroue 

Teologiestudent  aan die Universiteit Wes-Kaapland geregistreer.  Mary-Anne Plaatjies 

sou eers  op 28 November 1992 as eerste vrouepredikant van die kombinasiegemeente 

Robertson-Robertson-Oos NGSK georden word, dit wil sê  tien jaar nadat die amp as 

predikant vir vroue  deur die NGKS oopgestel is.    

 

Op die  Sesde Vergadering van die Algemene Sinode van die NGKA 1983  is die 

Kommissie van Arbeid van mening dat die oopstel van die amp “nie  verwar word met 

‘n ontkenning van die skeppingsmatige onderskeid tussen man en vrou nie.  Die vroulike 

diaken bly dus vrou en diaken” [Skema NGKA  1983:89].   Die Algemene Sinode van 

die NGKA 1983  herbevestig die besluit van die Algemene Sinode van die NGKA  

1979  dat  vroue  in die diakenamp toegelaat  word met volle sittingsreg op die Kerkraad.  

Die Kommissie van Arbeid  beveel weereens aan dat die studie met betrekking tot die 

oopstel van die leer en regeerampte voortgesit moet word [Skema NGKA  1983:90]. Op 



 

 

255 

die Sewende Vergadering van die Algemene Sinode van die NGKA 1987 word die 

saak van die oopstel van die lerende en regerende amp vir vroue vir die soveelste maal 

terug verwys na ‘n studiekommissie.  [Acta Algemene  Sinode NGKA  1987:413]    

 

 

4.5.2. ‘n Verskuiwing in die leesproses 

 

Uit bovermelde is dit duidelik dat  die voormalige NGSK en NGKA asook huidige 

VGKSA veel gedoen het om die oppervlakstrukture met betrekking tot vroue te verander, 

maar die dominante diskoerse sou onveranderd bly. Die besluite van die onderskeie 

Sinodes sou nie noodwendig  die teologiese voorveronderstellings, patriargale 

wêreldbeelde, tradisies en/of die hermeneutiek  verskuif  nie.  Die moderator,  ds.  I.J.  

Mentor sou in die openingsrede van die vyf -en -twintigste sinode van die NGSK 

[1990], agt jaar na die oopstel van die regeer- en leeramp vir die vrou en twaalf jaar na 

die oopstel van die diakenamp vir die vrou, onomwonde  aandui dat 1 Tim 6:3-16; 20-21  

primêr oor die taak, bevoegdheid en/of roeping van  “die man van God” handel.  Ds I.J. 

Mentor gebruik eksklusiewe, androgene taal  om aan te toon dat die ‘man van God’  slegs 

op die manlike persoon dui:  “Die  man van God is  almal manne wat deur die Here op ‘n 

besondere tydstip  vir ‘n besondere taak geroep is.”  [Acta 1990:794-797]   Op dieselfde 

Sinode  is besluit: “Dat in die lig van die Skrif en besluite van die sinode om seksisme te 

verwerp, die Sinode ‘n beroep doen op die hele kerk dat by die uitbring van ‘n beroep, 

gemeentes en Kerkrade nie teen ‘n vroulike proponente sal diskrimineer nie.”  [Acta 

NGSK 1990:1150]  Die oppervlaktestrukture was op die Sinode verskuif,  maar die 

leesproses het onveranderd gebly en daarmee saam die dominante diskoerse wat vroue 

gevange hou.    

 

Meer as tien jaar later  op die Kaaplandse Streeksinode Kaapland  [2002]  sou ds. I.  
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Marco presies dieselfde androsentriese hermeneutiese sleutel as ds I.J.  Mentor gebruik 

om  1 Tim 6:11-16 te ontsluit57.  Vir ds F.J. Marco is manlike leierskap in die kerk die 

norm.  Ds F.J. Marco bestendig in sy preek  deur middel van die gebruik van 

androsentriese taal die  patriargale denksisteme in die VGKSA:  

(L)anguge is the ineluctable bearer and transmitter of all cultural and social patterns and 

all social relations, then language transmits not only a sense of the polis or political 

society we are born into but also conveys our sense of personal-relational power, or lack 

of it.  Language encodes our sense of how we positioned in our basic relations to and 

with others who make up our social world. [Harrison 1985:24]  

 

Op dieselfde Sinode sou ds Mary-Anne Plaatjies as eerste vrouelid tot die moderatuur 

gekies word.58 Alhoewel vroue die afgelope twee dekades in die hiërargiese 

besluitnemingstrukture  van die VGKSA opgeneem  is, het  die dominante androsentriese  

diskoerse, wat vroue gevange hou, onveranderd gebly.   

  

In beide die voormalige NGSK en die huidige VGKSA  word  die hele teologiese 

diskoers met  betrekking tot die oopstel van die ampte vir  vroue negeer  onder andere 

deur  preke wat  gevul is   met teologiese voorveronderstellings van ‘n eksklusiewe 

patriargale, androgene  hiërargiese ampsbeskouing, waarvan selfs die predikers  moontlik 

nie eens direk bewus is nie.  Die keuse en toepassing van ‘n kritiese metode 

voorveronderstel immers volgens Berman [1988:115]  ‘n epistemologiese keuse of die 

toepasser van die kritiese metode daarvan weet of nie. “Whether the practioner knows it 

or not, the application of any critical method presumes an epistemological choice.”   Die 

oppervlakte strukture van die voormalige NGSK en die NGKA asook die VGKSA het 

verander, maar die dominante diskoerse was nie aan enige verandering onderwerp nie.   
                                                 
57 Op die Streeksinode Kaapland 2002  was twee vrouepredikante deel van die  afgevaardigdes  te wete di.  
Mary -Anne Plaatjies en  Glenda Fredericks. 
58  Sy word gekies as aktuarius van die Streeksinode Kaapland VGKSA. 
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Dieselfde is waar van   die Sinodes  van die voormalige NGSK en die NGKA asook die 

VGKSA.  Op die Streeksinode Kaapland 1994 word die Reglement 4 van die NGSK  

[Reglement 4  1990:86]  wat betrekking het op die  aanstelling, pligte en bevoegdhede 

van die Saakgelastigde sonder enige wysigings van die androsentriese taal aanvaar.  

Hiermee word die  persepsie  met betrekking tot die manlike leierskap  in die VGKSA   

bestendig.   

 

Taal kan egter ook hierdie persepsie verskuif.  Die Algemene Sinode van die VGKSA  

[Skema Algemene Sinode  VGKSA:1997: 85] het  op hul tweede Algemene Sinode  ‘n 

beginselbesluit geneem dat alle kerkordelike bepalinge en reglemente voortaan aan ‘n 

geslagssensitiewe toets onderwerp moet word:   

Ten einde te verseker dat die Kerkorde en Reglemente geslagsensitief is, bied die 

Permanente Regskommissie hiermee die volgende wysigings aan:  Die Algemene Sinode 

besluit dat die wysigings van die Kerkorde en Reglemente nie wesenlike veranderings 

aan die Kerkorde en Reglemente meebring nie.  Hierdie wysigings word as taalkundige 

wysigings aanvaar en sal na goedkeuring met ‘n tweederdemeerderheidstem, sonder 

vooraf instemming van die Streeksinodes van krag wees [Acta Algemene Sinode  

VGKSA  1997:710]:  Die Kerkorde van die VGKSA -(Bylaag 10), Die Reglement van 

Orde (bylaag 2), Die Reglement vir die werksaamhede van die Dagbestuur en 

Kommissies van die Algemene Sinode (Bylaag 3), Die Reglement van die Bedienaars 

van die Woord - ( Bylaag 4), Die Reglement vir die Beslegtiging van Geskille (Bylaag 

5).    

 

Die Algemene Sinode VGKSA 1997  fokus op wysigings in die kerkreg om sodoende 

die dominante androsentriese diskoerse te dekonstrueer.   Dat die  dominante diskoerse  

in die VGKSA  nie noodwendig  verander het deur  op sinodale vlak besluite  met 

betrekking tot  wysigings van kerkordelike bepalings goed te keur  nie, blyk duidelik uit  
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besluite wat tydens dieselfde Sinodesitting met betrekking  tot  teologiese opleiding  

geneem is.  Op die Algemene Sinode [Skema Algemene Sinode  VGKSA  1997: 162-

164] word besluit dat die Teologiese Skool te Dingaanstat as loodsprojek onder beheer 

van die Kuratorium van die Streeksinode Kwazulu-Natal kan  voortgaan.  As motivering 

vir die  behoefte aan teologiese opleiding in  Kwazulu- Natal word  onder andere  ‘n 

waarheidsprobleem  in die teologiese opleiding van die VGKSA aangedui:   

Waarheidsprobleem:  Daar is ‘n strewe vir verinheemsing van die  teologie.  Daar word 

onder andere op die “gevaar” van sinkretisme  en ekumenisme, feminisme en die 

afwesigheid van leertug oor  die dosente by teologiese skole gedui...Feminisme as 

sekulêre ideologie vind ook sy neerslag in die kerk deur die aanstelling van feministiese 

teoloë  in teologiese fakulteite.  [Skema Algemene Sinode  VGKSA  1997: 165]    

 

Die Algemene Sinode VGKSA 1997 het nie die episteme wat rondom  die  wêreldbeeld 

en dominante diskoers in Kwazulu-Natal se Streeksinode  georganiseer  is, aan teologiese 

kritiek onderwerp nie.  Die  Sinode spreek geen oordeel uit oor die motivering vervat in 

punt 5 nie [Skema Algemene Sinode  VGKSA  1997: 162-164], maar verwys dit saam 

met die hele dokument vir teologiese beoordeling na die hoofde van die verskillende 

inrigtings vir teologiese beoordeling.  [Acta Algemene Sinode  VGKSA 1997: 724]  

 

‘n Episteme word  immers gekenmerk deur instellings, dissiplines, kennis, reëls en 

aktiwiteite wat konsekwent is met daardie wêreldbeeld [Danaher, Schrato,Webb  (red)  

2000:xi].   Die episteme is die fundamentele basis waarop alles gebaseer word en word 

dikwels aanvaar  sonder dat mense bewus is  van die  basis van hul eie episteme nie.    

Die Algemene Sinode   [2001:121]  het met hul besluit met betrekking tot 

geslagssensitiewe taal  gepoog om die oppervlaktestrukture  te verander sonder om die 

dominante diskoerse te dekonstrueer. Die dominante diskoerse  in die VGKSA wat 

vrouepredikante konstitueer as die teenoorgestelde van manlike predikante het dieselfde 
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gebly.  Die dominante androsentriese diskoers voed op die digotomie in die Kerkorde en 

reglemente en/of sinodale besluite.     

 

Die grootste enkele poging om ’n verskuiwing in die leesproses  in die VGKSA te weeg 

te bring sou deur vroue geskied.59  Op die Streeksinode Kaapland 2002  was  ‘n 

doelbewuste  poging  aangewend om die  Kerkorde en Reglemente, twee dekades na die 

oopstel van die amp, ingrypend redaksioneel te hersien en  om sodoende  die dominante 

diskoerse wat geslagte en/of mense  gevange gehou het,  te probeer  dekonstrueer:  

“(N)otions of masculinity and feminity shaped relations of subjugation and dominination 

and governed mechanism in inclusion and exclusion in work...” [Frader 1995:213]  In 

talryke  beskrywingspunte,  ingedien op die  Streeksinode Kaapland 2002 deur ds MA 

Plaatjies, die eerste vrouepredikant van die VGKSA,  word daar  van die 

voorveronderstelling  af uitbeweeg  dat androsentriese taal   mans en vroue  in die 

VGKSA in geslagtelike rolle konstitueer [Skema van werksaamhede: Streeksinode 

Kaapland van die VGKSA  2002: 297-302].    Ten einde  die dekonstruering van die 

dominante diskoerse  te verseker,  het die Streeksinode Kaapland 2002   al die 

beskrywingspunte goedgekeur en het  aan die Permanente Regskommissie opdrag gegee:   

a) om die  hele Kerkkorde van die Streeksinode Kaapland redaksioneel te hersien  om  

sodoende weg te beweeg van androsentriese, generiese taalgebruik en te beweeg na 

inklusiewe geslagsensitiewe taalgebruik:   

b) om alle nuwe kerkordelike bepalings, alle wysiging en  of amendamente tot  bestaande 

kerkordelike bepalings en Reglemente voortaan aan die geslagsensitiewe toets te 

onderwerp: 

c) om die volgende  reglemente en kerkordelike bepalings taalkundig te hersien 

aangesien die formulering  slegs die manlike persoon, teologiese student  en/of predikant 

                                                 
59 Talryke artikels wat betrekking  het op die invloed van androsentriese taalgebruik geskrywe  deur Mary-
Anne Plaatjies het in Die Ligdraer 1991:11,  Die Ligdraer 1992:14 en   Koinonia 2000:12 verskyn.  
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voorveronderstel:  

Die bepalinge oor die bedienaars van die Woord  [Bepalinge  24.3.2],  vervoerkoste 

van die beroepene  [Bepaling  24.4.1],   die jaarlikse vakansieverlof vir die predikant  

[Bepaling 24.4.3], die langdurige afwesigheid uit gemeente  van die predikant  

[Bepaling  25.1],  die beginsel van bandlosmaking deur die Ring  [ Bepaling 25.2],  die 

beginsel van volle ontslag uit die amp deur die Streeksinode  [Bepaling  27.3.2],  die 

lewensonderhoud van die gesin in geval van die dood  van die predikant  [Bepaling 

28.5],  die  pligte van die voorsitter [Reglement 1.11],  die aanstelling, pligte en 

bevoegdhede van die saakgelastigde [Reglement 4.2.1-4.2.17],  die vorming en 

toelating van  evangeliedienaars vir die VGKSA [Reglement 16.3.2.3],  die beroeping 

van die studenteleraar  [Reglement 16.7.3.1]  die akte van bevestiging   [Reglement 

16.7.3.1] [Skema van werksaamhede: Streeksinode Kaapland van die VGKSA  

2002: 297-302].   

 

Hiermee word ‘n poging aangewend om die denkbeeld in die VGKSA dat  leierskap in 

die manlike persoon gesetel is,  te dekonstrueer. ‘n Verskuiwing van eksklusiewe 

manlike denkbeelde na inklusiewe deelgenootskaplike leierskapsbeelde word  in die 

besluit van die VGKSA Streeksinode Kaapland 2002  voorveronderstel.    Na die 

Streeksinode Kaapland  2002 is die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente 2003  

redaksioneel  deur ds Mary-Anne Plaatjies as  nuut gekose aktuaruis hersien om 

sodoende weg te beweeg van androsentriese, generiese taalgebruik en te beweeg na 

inklusiewe geslagsensitiewe taalgebruik. 

 

4.6.  Konkluderende opmerkings 

Vroue is hoofsaaklik afwesig, onsigbaar en/of  swygend in die historiografiese analise 

van die voormalige NGSK en die NGKA en huidige VGKSA. Die teologiese 

voorveronderstellings van die NGK, die Sinodale besluite oor die oopstel van die ampte, 
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die diskoers oor die verenigingsmodel, die literêre bydraes van wit vroueskrywers, die 

reglementering  van  vrouewerk, ensovoorts  speel gesamentlik ‘n rol  in die 

konstituering van  vroue as afhanklike subjekte van die voormalige NGSK en die NGKA 

asook die huidige VGKSA.  

 

Die voormalige NGSK en die NGKA asook die huidige VGKSA se diskursiewe 

bydraes oor  vroue in die teologiese antropologie  word deur binêre opposisie beheer. 

Die beginsel van binêre opposisies skuil in die  onderskeid tussen  verenigings  en 

diensaksies,  vroueverenigings en  mansaksies, mans en  vroue, diakens en diakonesse, 

vroueverenigings en vroue in die amp,  teologiese opleiding en die invloed van 

feminisme op die teologiese opleiding,  ensovoorts.   Binêre opposisies wys heen na die 

dominante diskoers waarop die teks gebaseer is en kan nie verander word deur die 

herlees of herinterpretasie van die oppervlakinligting van die teks nie [Milne  1989:21-

23].   Die posisie, funksie en  rol van vroue in die teologiese antropologie van die 

voormalige NGSK en die NGKA asook die huidige VGKSA kan gevolglik  nie verander 

word deur slegs  sinodale uitsprake en/of  preke  te herinterpreteer nie.  Alhoewel vroue 

as diskursiewe subjek verskeie verskuiwings en  transformasies met verloop van tyd in 

die voormalige NGSK en die NGKA asook die huidige VGKSA deurgemaak  het 

[vergelyk swygende rol van vroue in die diskursiewe praktyke gedurende 1924 en die 

aktiewe rol  wat vroue sedert die neëntiger jare   in die sosiale  diskoerse gespeel het], het 

die dominante diskoerse, wat vroue gevange hou,  nie veel verander nie.   Die sinodes 

van voormalige NGSK en die NGKA asook huidige VGKSA stel  deur middel van die  

kleredragreëls en/of   geslagtelik aparte diensorganisasies   die plekke, ruimtes  en/of 

grense vas  waar vroue as  objekte van die diskoers  mag optree, handel en/of  

funksioneer. 

 

In die  voormalige NGSK en die NGKA asook huidige VGKSA  funksioneer  die 
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vroueverenigings as  ‘n struktuur wat gesag op vroue lidmate uitoefen.  Gesags- en 

subjekposisies  in die vroueverenigings  word op gemeentelike, rings- sowel as sinodale 

vlak deur die Vrouediensreglement duidelik omlyn.  Gesag oor vroue  was aanvanklik  

slegs oor lede en meegaande lede van die vroueverenigings  uitgeoefen, maar is met die 

aanvaarding van die diensaksiemodel  oor al die vroue van die huidige VGKSA  

uitgebrei..   Die Sinodes van die voormalige NGSK en die NGKA asook die huidige 

VGKSA stel deur middle van die kleredragreëls en geslagtelike diensorganisasies die 

plekke, ruimtes en  grense van waar vroue as objekte van die diskoers mag funksioneer.  

Die  teologiese voorveronderstelling dat  die man die  natuurlike hoof van  die vrou is, 

konstitueer vroue  as objekte van die diskoers.   

 

Die voormalige NGSK en die NGKA asook die VGKSA se  teologiese antropologie  kan 

beskrywe word as los saamgeflansde teologiese voorveronderstellings wat uiteindelik  

vroue konstitueer as verenigingslede, leraarsvroue, diakens, ouderlinge en predikante.  

Daar is van kontinuïteit in die diskoers  oor die oopstel van die ampte, die 

verenigingsmodel asook die geslagssensitiwiteit geen sprake nie.  Veel eerder word die 

diskoers  gekenmerk deur etlike  diskontinuïteite.    

 


