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Geldelike bystand gelewer deur die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling (RGN, Suid-Afrika) vir 

hierdie navorsing word hiermee erken. Menings uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe geraak 

is, is die van die auteur, en moet nie noodwendig aan die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling 

toegeskryf word nie. 



OPSOMMING 

Die Pinkster Protestante Kerk (PPK) is deel van die wereldwye Pinksterbeweging en het op 

I 0 Oktober 1958 ontstaan uit die Apostoliese Geloofsending (AGS), die grootste Pinksterkerk 

in Suid-Afrika. Verskeie redes kan toegedig word vir die ontstaan. Eerstens was daar die 

doelbewuste poging van die AGS om die struikelblokke uit die weg te ruim ten einde as kerk deur 

die Nederduitse Gereformeerde kerk erken te word. 'n Tweede hoofrede was die party-politieke 

bedrywighede van pastoor Gerrie Wessels, 'n lid van die Uitvoerende Raad van die AGS. 

Die skrywer toon aan hoedat rassisme en Apartheid beslag gekry het in die ekklesiologie en 

missiologie van die PPK. Daar is tans vier aparte outonome rassekerke. Rassisme is die hoof 

oorsaak vir 'n onverenigde kerk. Deur die loop van die kerk se geskiedenis was daar vyf 

konstitusionele opsette ten einde eenheid te laat realiseer, maar sender veel sukses. 'n Sesde 

konstitusionele opset, een PPK, word tans beding. 
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Sl1M'.\1ARY 

The Pentecostal Protestant Church (PPC) is part of the worldwide Pentecostal Movement and 

originated from the Apostolic Faith Mission (AFM), the largest Pentecostal Church in South 

Afiica, on October 10, 1958. There are various reasons that contributed to the birth of the church. 

Firstly, the AFM removed on purpose the obstacles that stood in the way in order to be 

acknowledge as a church by the Dutch Reformed Church. The party-political involvement of 

pastor Gerrie Wessels, an Executive Council member of the AFM, was the second main reason. 

The writer indicates how racism and Apartheid took root in the ecclesiology and missiology of 

the PPC. At the moment there are four separate outonomous race churches. The main reason for 

a not united church is racism. The church had five different constitutions in the course of her 

history in an attempt to bring forth unity, but without success. A six constitutional design for one 

PPC is currently being negotiated. 
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Inleiding 

En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle alma/ eendragtig bymekaar. 
Handeling 2: I 

K6nig (1980:150) verklaar met reg dat indien Christene nie versoenend kan saamleef nie, kan 

hulle nooit hulle boOOskap van versoening, vrede, liefde en geregtigheid geloofwaardig aan die 

wereld verkondig nie. In hierdie hipotetiese en tentatiewe studie poog die navorser eerstens om 

aan te dui hoe die verfoeilike en verwerplike ideologie van Apartheid op 'n subtiele en verbloemde 

wyse, ook beslag gek:ry het in die ekklesiologie en missiologie van die Pinkster Protest.ante Kerk 

(PPK). Daar kan van die veronderstelling uitgegaan word <lat die rasse- en etniese vraagstukke in 

die Pinksterkerk ongetwyfeld een van die hoof onderliggende oorsake is vir 'n onverenigde 

profetiese Pinkster getuienis. Die PPK bestaan tans uit vier outonome kerke saamgegroepeer in 'n 

federasie van kerke wat op rassegrondslag gefundeerd is t.w. 'n Wit, Bruin, Swart en Indier Kerk. 

Indien sending verstaan word as die oorsteek van grense (Bosch 1979: 18), het hierdie vraagstukke 

beslis 111 nadelige en belemmerende effek op die PPK. Hierdie studie is dus van absolute belang 

om eenheid in die PPK in Suid Afrika te bevorder, een PPK wat nie op ras gebaseer is nie. Wat 

onder eenheid verstaan word, sal later meer duidelik in die studie uitgespel word. 

Daar is verskeie teologiese redes hoekom eenheid in die kerk belangrik is. Eenheid is allereers 

een van die wesenseienskappe van die kerk (K6nig 1980:149). Tweedens is eenheid belangrik 

sodat die kerk haar profetiese getuienis op 'n geloofwaardige wyse aan 'n verdeelde wereld kan 

verkondig. Eenheid in die kerk en eenheid in sending is trinitaries gefundeerd en wel in die 

MissioDei. 

" ... the unity with which we are concerned is not simply a pragmatic or functional unity, in other 
words it is not merely a question of mission in unity 'working better'. On the contrary, it is an 
essential ... unity based on the unity between the three persons of the Trinity, which is, ... the 
subject and orgin of the missio Dei" ( Saayman 1991: 16). 

Vierdens is die propagering van Aparte Kerke wat geskoei is op die apartheidsbeginsel, 

bevorderlik vir rassisme, vooroordele, wantroue, annoede en veroorsaak 'n vertraagde groei van 
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die PPK oor alle grense heen. Vyfdens is daar die Christologiese rede - Christus (en net Christus) 

is die hoof van die liggaam, die keik (Kol 1:18). Die Pneumatologiese rede is ook van belang. 

Sending is 'n direkte resultaat van die uitstorting van die Heilige Gees (Bosch 1991: 114). Eenheid 

in die kerk is belangrik vir die uitstorting van die Heilige Gees en die gevolglike resultaat van 

sending. Die eskatologiese rede moet ook genoem word (1 Kor 15:24-28). Een van die 

hoofdoelwitte van God met die skepping in Jesus Christus is immers soos C. Rene Padilla dit 

opsonunenderwys stel: 

"God's purpose in Jesus Christ includes the oneness of the human race, and that oneness be-
comes visible in the Church ... the oneness of the church in which God's Purpose (is) to unite all 
tbIDgs in Jesus Christ" (Padilla in Shenk 1983:285). 

Laastens word eenheid implisiet veronderstel in die betekenis en naam Pinkster. Die verhandeling 

beoog verder om sekere weglatings en leemtes van die verlede aan te vul asook om sekere 

miskonsepsies oor die PPK uit die weg te ruun. In die verlede het daar al verskeie 

bevooroordeelde geskrifte teen die kerk verskyn. 

Navorsing deur teoloe in die Pinksterteologie o.a. De Wet (1989), Watt (1991), Anderson (1992) 

en Burger ( 1988) is vanuit 'n akademiese oogpunt gesien, van 'n onskatbare waarde deurdat vanuit 

die binnekringe van Pinkster lig gewerp word op hulle teologie. Sodoende is 'n groot gedeelte van 

die geskiedenis, teologie en missiologie van die vernaamste Pinkstergroepe wetenskaplik op skrif 

vasgele om dit vir die nageslag te bewaar. Tog is daar sekere tekortkominge en ontbrekende 

dimensies by hierdie teoloe te bespeur. Almal projekteer vanuit 'n wit perspektief en nie vanuit 

die konteks van die "voorwerpe van sending en kolonialisme" nie, asook nie as deel van die 

"Black underside of history" (Saayman 1991:23) nie. Die bydrae van Frank Chikane (1988) is 

ook betekenisvol deurdat hy die belangrikheid van die sosio-politieke en sosio-ekonomiese 

dimensie in die sending van die kerk beklemtoon. Hierdie vraagstukke was en is lank in 

Pinksterteologie onderbeklemtoon. 

Die boek van Ras, Spervuur (1992), wat handel oor die wordings- en ontstaansgeskiedenis van 

die Pinkster Protestante Kerk is insiggewend en betekenisvol. Hierdie perspektiewe, veral uit 

bronne oor gebeure in die binnekringe van betrokkenes by die ontstaan van die PPK, is waardevol. 
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Sy werk is egter hoofsaaklik: geskie<lskrywing, waarin hy poog om die bestaan van die PPK te 

probeer regverdig. Ras is baie melodramaties en eensydig in sy daarstelling van die ontstaan

geskiedenis van die PPK. Dit is vanwee die feit dat hy hoofsaaklik in gesprek tree met een van die 

stigtersle<le en later fe<lerale voorsitter van die Kerk, pastoor J. J. Cornelius. Pastoor Cornelius 

figureer prominent in sy geskrif, terwyl die bydrae van die ander stigtersle<le asook die amptelike 

primere bronne van beide die Apostoliese Geloofsending (AGS) en die PPK nie tot hulle reg 

gekom het nie. Die gees van pastoor Cornelius word beliggaam in sy boek. Die indruk word 

verder geskep dat die PPK slegs uit Blankes bestaan, terwyl daar tans vier selfstandige Kerke -

t.w. Blanke, Bruin, Swart en Indier-Kerk saamgegroepeer in 'n Fe<lerasie - in die PPK is. Daar 

word slegs eenmalig in die verbygaan en tussen hakies melding gemaak van "verskillende Kerke" 

(Ras 1992: 106). Die bybring van die inte:rpretasie van 'n leerstellige saak nl. die <loop 

(ibid.33-43) as 'n ontstaansrede blyk ook kontrasterend te wees met die siening van pastoor J. H. 

(George) Snyman, oud-stigterslid van die PPK (Snyman in Burger 1988:340). 

'n Laaste rede waarom hierdie studie relevant is, is om die leemtes en tekortkominge by Ras te 

probeer aanvul. Daar sal vanuit 'n missiologiese oogpunt, en nie blote geskiedskrywing, gekyk 

word na die ontstaan van die PPK. 

Soos aange<lui in die onderwe:rp behels hierdie studie die missiologiese evaluasie van die PPK in 

Suid-Afrika vir die tydperk vanaf 1958-1995. Die tenninus a qua (1958) wat gekies is vir die 

periode onder bespreking in hierdie studie is voor- die-hand-liggend. 1958 Verteenwoordig die 

jaar waarin die PPK gestig is. Die rede vir 1995 as die tenninus ad quern is tweerlei van aard. 

Eerstens was 1995 presies 'n jaar nadat die eerste nie-rassige demokratiese verkiesing in 

Suid-Afrika, op 27 April 1994, plaasgevind het Die periode van een jaar wat verloop het na 

hierdie verkiesing, sal ook na gekyk moet word, omdat hierdie verkiesing 'n definitiewe invloed 

tot gevolg gehad het op die eenheidsdialoog tussen die vier kerk:e binne die PPK. 
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Tweedens, 1995 val binne die "laaste konstitusionele opset" 1 binne die PPK. Dit verteenwoordig 

die era van gesprek.-wording2 tot eenheid. In 1991, nadat die vier kerke sedert die 

herstrukture-ringsproses in 1986 langs mekaar gehardloop het, het soos pastoor S.J. Coetzer dit 

stel: "Het ons toe weer begin om ons broers te begin opsoek''. 3 Met ander woorde in 1995 was die 

gesprek tot eenwording, alreeds "weer" vier jaar opdreef 

Die doelwit van elke slaywer is om so objektief moontlik te wees, wanneer geskiedenis 

gemterpreteer word. Kennis is egter gekontekstualiseer, waardebepalend, subjektief en 

perspektiwies (Vorster 1990:69). Dit bevestig die feit dat die skryf van waardevrye geskiedenis 

nie moontlik is nie. 'n Mens leef immers nie in 'n vakuum nie. Die perspektiewe wat my 

objelctiwiteit be'invloed het, is die volgende. Ek kom eerstens vanuit 'n bruin, manlike, 

mid-delklas, Afrikaanssprekende Pinksterperspektief. Tweedens is ek 'n lidmaat van die Pinkster 

Protestante Kerk. Binne hierdie raamwerk sal ek poog om die ontleding so objektief as moontlik: 

aan tepak. 

In hierdie literatuur - empiriese studie was die navorser bevoorreg om persoonlike onderhoude te 

voer met sommige pastore en lidmate wat nou betrokke was by die PPK sedert haar stigting. Uit 

die aard van die onderwerpstudie was ek genoodsaak om inligting te verk:ry uit amptelike 

kerkrekords en kongresse, sowel as verskeie studies wat die agtergrond vonn. Relevante geskrifte 

van 'n groot aantal individuele teol~ wat betrekking het op hierdie studie, vorm ook 'n belangrike 

bron van studiemateriaal. Dit skyn soms asof die sk:rywer grotendeels van ''anekdotiese" 

geskiedenis gebruik maak om hierdie verhaal te slayf V eral hoofstuk 4 is grotendeels gebaseer op 

1. In die loop van die studie sal aangetoon word hoedat daar verskillende konstitusionele 

opsette binne die PPK was. Redegewend hiervoor was die diep gewortelde geinstitusio

naliseerde rassisme in die wit PPK. 

2. Dit dien vermeld te word, <lat die gesprek tot eenwording reeds lank voor 1995 begin het 

Die verskillende konstitusionele bestelle in die PPK is aanduidend van die ontoegeeflike 

houding van die wit PPK om op 'n teologiese grondslag een PPK te he. 

3 Onderhoud met pastoor S .J. Coetzer, huidige Federale Vise-Voorsitter van die wit PPK 

op 9 Julie 1996 te Germiston. 
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individue se verhale. Mondelinge oorvertelling is natuurlik wel aanvaarbaar as bron van 

geskiedsk:cywing. Die skrywer sou dit graag wou toets teen gesk:rewe, argivale materiaal, maar 

aangesien direkte toegang tot die argief deur die PPK self geweier is, kon dit nie geskied nie. Die 

benaming Pinkster en Pentekostaliste word in die studie as wisselterm.e gebruik. 

Hoofstuk een is 'n sinopsis oor die Pinksterbeweging en die vestigmg daarvan op die 

Suid-Afrikaanse bodem. Die omsktywing en definiering van terminologie word ook in hierdie 

hoofstuk behandel. Hoofstuk 2 gee 'n agtergrond oor die ontstaan van die PPK. W anneer was/is 

besware gemaak? Hoe lyk die Apostoliese Geloofsending (AGS) van die laat l 950's? Hoofatuk 3 

gee 'n besk:rywing van die afsplitsing self Die werklike hoofdeel van die verhandeling vind ons in 

hoofstuk 4, en daarom is hierdie hoofstuk baie langer as al die ander. Hoofstuk 4 gaan oor die 

nuwe kerk - PPK - en sy belangrikste leiers van daardie tyd. Die verskillende konstitusionele 

opsette word nagespeur asook die totstandkoming van die sendingdepartemenl Die studie sluit af 

met 'n missiologiese evaluering, samevatting en gevolgtrekkings asook my vooruitskouing. Die 

s.krywer verwerp seksistiese taalgebruik en sal regdeur die studie gebruik maak van inklusiewe 

taal. W aar seksistiese taal, gramatikale- en ander taalfoute in aanhalings voorkom, sal dit 

onveranderd gelaat word, omdat die voortdurende uitwysing hiervan (bv. deur sic. te gebruik) 

vervelig en waarskynlik teenproduktief word. 

Dit is my gebedsvertroue dat hierdie studie nuwe perspektiewe sal gee op die PPK en die 

Pinksterbeweging, asook 'n bydrae sa1 lewer om die struikelblokke tot eenwording uit die weg te 

mim, sodat een PPK uiteindelik kan realiseer. 

v 



Hoofstuk 1 

PINKSTER IN HISTORIESE PERSPEKTIEF EN PLANTING IN 
SUID-AFRIKA 

Heelwat studies is al ondemeem om die oorspronge van die Pinksterbeweging na te speur onder 
andere Hollenweger (1977), Bloch-Hoell (1964), Robert Anderson (1979) en John Nichol (1966). 
Daarom sal in hierdie hoofstuk slegs 'n samevattende oorsig gegee word oor die wereldwye 
Pinksterbeweging, die vestiging daarvan op die Suid-Afrikaanse bodem en die gevolglike ontstaan 
van die AGS waaruit die PPK in 1958 voortgekom het 

1. Die Pinksterbeweging in historiese perspektief 

Die Pinkster Protestante Kerk van Suid-Afrik:a is deel van die wereldwye Pinksterbeweging wat 

aan die begin van die twintigste eeu sy verskyning in die geskiedenis van die kerk en die wereld 

gemaak het. Die twintigste eeuse Pinksterbeweging maak daarop aanspraak: 

" ... to have returned to the doctrines,experiences and practices of the Apostolic Church of the first 
centmy and, in particular, Pentecostals speak of having received the same powerful, miraculous, 
pneumatic experience as the early Church" (MacRobert 1988:5). 

Die Pentekostaliste word beskou as die ~tste groep onder die Protestante (Synan 1984: 16). Dit 

is ook die vinnigste groeiende kerkgroep of beweging in die Christelike wereld. Peter Wagner, 

die Kerkgroeispesialis noem <lat: 

"Within the Christian family the most dramatic expansion is taking place among those called 
Pentecostals or Charismatics" (in De Wet 1989: 9-10). 

David Barrett (in De Wet 1989:10) het bereken <lat daar in 1988, 332 miljoen Pentekostaliste en 

Cbarismate was in 250 lande met 'n jaarlikse groei van 19 miljoen. As gevolg van die wereldwye 

impale van hierdie beweging word dit beskou as die "Derde :Mag in Sending" - naas die Rooms 

Katolieke en die Protestantisme (Burger 1988: 14 ). 

Die Pentekost.aliste word gewoonlik omskryf of gede:finieer in tenne van glossolalia of die 

charismata as die onderskeidende kenmerk van die beweging (De Wet 1989: 10-11, Anderson 
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-2-
l 992a: l 5, MacRobert 1988:2). F. P Moller, 'n vorige AGS president stel dit soos volg: 

"Die pinksterbeweging is die algemene benaming vir die kerke en godsdienstige gesindes wat 
hulle ten doel stel om die charismatiese soos wat dit in die Apostoliese tydperk bestaan het, te 
leer en te beoefen. Die term Pinkster dui op die besondere klem wat op die doping in die Heilige 
Gees en die Geestesgawes gele word" (in Burger 1988:16). 

Wat die doping met of in die Heilige Gees betref, word geglo dat dit 'n definitiewe ondervinding 

na wedergeboorte is, dat dit gepaardgaan met die spreek in tale as inisiele teken van die vervulling 

met die Heilige Gees, en dat hierdie belofte en gawe deur elke ware gelowige ontvang kan word. 

Deur die Pinksterbeweging onderskeidelik in terme van glossolalie te definieer, het daartoe 

bygedra dat die beweging die bynaam. van "tongue movement" gelay het (Donald Gee in Nelson 

1981: 111 ). Later sal daar weer in hierdie hoofstuk teruggekeer word na hierdie definisie om te 

kyk of dit werklik reg laat geskied aan die Bybelse Pinksterbeskouing, en of dit die begrip was 

soos verstaan deur die gelowiges by Azusastraat Sending. 

Die Azusastraat Sending van Biskop William J. Seymour, Los Angeles 1906-1909, word beskou 

as die plek vanwaar die Pinkster/Charismatiese beweging na die wereld uitgestraal is (De Wet 

1989:17, Nelson 1981:7). Paul Pomerville byvoorbeeld interpreteer die Azusa gebeure in tenne 

van die "Jerusalem sentrifugale teorie" (in De Wet 1989:23), met ander woorde die teorie wat 

Azusa, en dus die VSA beskou as die oorsprong van die wereldwye Pinksterbeweging. Die 

historiese aanloop tot hierdie grootste gebeurtenis moet egter nie uit die oog verloor word nie. 

Verskillende faktore, bewegings en persone het in die voorafgaande eeue 'n rol gespeel in die 

voorbereiding van die klimaat waarin en die bodem waaruit die Pinksterbeweging ontstaan het 

Daarom kan die Pinksterbeweging beskou word as: 

"... the glorious cuhnination of all church history, towards which every other movement in history 
has been heading" (Anderson, l 992b: 17). 

Dit moenie uit die oog verloor word, dat Pinksterfenomene van glossolalie sporadies regdeur die 

Kerkgeskiedenis voorgekom het nie. Kelsey maak: hiervan melding deur te se: 
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"The twentieth-century Pentecostal movement falls into that tradition of enthusiastic,ecstatic and 
experiential christianity which has made brief appearances in Church history since the time of the 
Apostles" (in MacRobert 1988:6). 

Burger (1988: 19-36) toon aan hoedat Pinksterfenomene voorgekom het in die vroee kerk, tydens 

die Middeleeue tot en met die Hervorming, in die na-Hervormingstydperk, asook losstaande 

gevalle in die I 9de eeu. Charismatiese/Pinksterverskynsels het dus ongereeld, gersoleerd en vir 

beperkte tye in die kerkgeskiedenis voorgekom. Tog vind ons na die vroee kerk geen ekwivalent 

vir die Pinkster beweging wat horn sedert die begin van die twintigste eeu wereldwyd in 'n steeds 

kragtiger gedaante openbaar nie. 

1.1 Die historiese aanloop 

Unieke kerklike, religieuse en sosiale faktore het bygedra tot die verskyning van die 20ste eeuse 

Pinksterbeweging. Van besondere belang in hierdie verband was veral die Heiligheidsbeweging, 

die Keswick Konferensie en die verskeie herlewings (De Wet 1989:12-13). Ander belangrike 

voorbereidende faktore was die Hervonn.ing, Anabaptiste en Pietisme. Die belangrikheid van die 

Swart oorspronge van Pinkster behoort ook vermeld te word. 

I. I. I Die Hervonning 

Daar is vele punte van ooreenstemming en verskille tussen die Pinksterbeweging en die kerke van 

die hervorming. 'n Belangrike ooreenkoms is veral die beginsels van die saligheidsleer. Dit is 

naamlik dat saligheid 'n genadewerking van God is, wat alleenlik deur geloof in Jesus. Christus 

(sofa fide) verkry kan word en nie deur goeie werk of deur kerklike bemiddeling nie (Burger 

1988:43). 

Enkele punte van verskil is die leer oor die sakrament van die <loop, die doping en gawes van die 

Heilige Gees (ibid.). Hier staan die Pinksterbeweging en die Anabaptiste na aanmekaar. Verdere 

verskilpunt het te doen met die uitverkiesingsleer, die verbond en sommige aspek.ie van die 

eskatologie. 

l. I .2 Die Anabaptiste 

Een van die basiese oortuigings van die Anabaptiste was dat daar geen skriftuurlike grunde vir 
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die suigelingsdoop bestaan nie en gelowiges dus weer gedoop moes word met belydenis van hulle 

sondes. Tussen die Pinksterbeweging en die Anabaptiste is daar sekere ooreenkomste, 

byvoorbeeld die doop van gelowiges deur onderdompeling, 'n groter openheid vir die gawes, 

werk:inge en leiding van die Heilige Crees en 'n sterk werderkomsverwagting. Burger (1988:45) 

toon aan dat daar egter geen direkte kousale verband tussen hierdie twee bewegings is nie. 

1.1.3 Die Pietisme 

Kenmerkend van die 17 de eeuse Pietisme was persoonlike bekering en 'n ontmoeting met God, 

Bybelgesentreerde moralisme, praktiese heiligmaking, 'n toegewyde lewe van gebed en 

Bybelstudie, gevoelvolle liedere, 'n innige gevoel vir die nood van andere en 'n groot sendingywer 

(Burger 1988:46). As gevolg van die ooreenkomste tussen die Pietiste en die Pinksterbeweging 

kan dit beskou word as een van die belangrikste voedingsbronne waaruit die Pinksterbeweging 

ontstaan het. 

1.1.4 Die Amerikaanse Heiligheidsbeweging 

Die wortels van Pinkster le ook in die 19de eeuse Amerikaanse Heiligheidsbeweging wat 

voortgekom het uit die Weslyaanse Metodisme (MacRobert 1988:37, Burger 1988:55). Kerke en 

groepe wat tot hierdie beweging be~oort het, het geglo: 

" ... that apart from the experience of conversion and repentance, a 'second work of grace' exists. 
This second experience is usually identified with sanctification. After this second sanctification 
experience a person is usually regarded as 'holy'" (De Wet 1989:12). 

MacRobert (1988:37) noem dat die erfenis wat die Pinksterbeweging van die 

Heiligheidsbeweging ontvang het, die volgende is: 

"The Holiness Movement in the United States passed on its emotional fervour, revivalism, biblical 
fundamentalism, Armenian theology, teaching on divine healing, ethical rigour, rejection of 
ecclesiasticism and belief in the 'Second Blessing' of 'entire sanctification' to the Pentecostal 
movement". 
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Die Heiligheidsbeweging het dus 'n tweede ondervinding of genadewerldng na bekering 

beklemtoon. Deur hierdie "second blessing", ook genoem "sanctification", word die vermoe aan 'n 

mens gegee om 'n moreel volmaakte lewe te lei (Burger 1988:57). Al hoe meer mense het die 

Skrif begin ondersoek i.v.m. hierdie tweede ondervinding naas bekering en begin wonder of dit 

dieselfde is as die Bybelse vervulling met die Heilige Gees en of die vervulling met die Heilige 

Gees nie iets meer as heiligmaking is nie (ibid.). Ons sien dus hoe die wieg stelselmatig voorberei 

is vir die geboorte van die 20ste eeuse Pinksterbeweging. 

1.1.5 Die Keswick Konferensie 

Hierdie konferensies het ongetwyfeld ook 'n rol gespeel in die voorbereiding van die 

Pinksterbeweging. As gevolg van die herlewingsprediking van Charles Finney en later Moody, 

het daar in die tweede helfte van die vorige eeu 'n nuwe belangstelling ontstaan in heiligmaking, 

toewyding en die doop met die Heilige Gees (De Wet 1989:12, Burger 1988:58). Evan Hopkins, 

Hartford Battersby en F.B. Meyer het hierdie konferensies in Keswick, Engeland, begin in 1875 

(De Wet 1989:12-13). Die doel van hierdie konferensies was om Christene uit alle kerke aan te 

spoor tot 'n verdieping van hulle geestelik:e lewe. Die Weslyaanse siening dat heiligmaking en die 

doping met die Heilige Gees sinoniem is, is deur die Keswick Beweging verwerp (MacRobert 

1988:41). 

Die beweging het heiligmaking verstaan as 'n geleidelik:e voortgaande proses wat nie in hierdie 

lewe voltooi word nie (De Wet 1989:13, I\1acRobert 1988:41). Die doping met die Heilige Gees 

was beskou as 'n aparte "enduement of power" (Anderson 1992a:48). Hierdie beskouing het veel 

gedoen om die regte geestelike klimaat te skep vir 'n Pinksterdeurbraak. 

1.1.6 Herlewings 

Hier is dit veral die Eerste en Tweede Evangeliese ontwaking asook die W alliese herlewing wat 'n 

belangrike voorbereidende rol gespeel het. Die Eerste Evangeliese Ontwaking het in die 18de eeu 

in verskillende lande voorgekom met Amerika en Engeland as die belangrikste (Burger 1988:48). 

Persone wat veral 'n leidende en prominente rol gespeel het in hierdie herlewings was 
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John Wesley, George Whitefield en Jonathan Edwards. Hierdie ontwaking het duidelik 

onder-skeibare kenmerke gehad. Dit was tipies Protestants en het die gesag van die Skrif, 

saligheid deur die geloof allcen, sowel as die priesterskap van alle gelowiges sterk beklemtoon. 

Die persoonlike religieuse ervaring was ook benadruk en die ontwaking was ook sterk missioner 

ingestel (ibid.). In Wesley se siening van heiligmaking as 'n tweede genadewerking van God, 

naas jou bekering, le groot betekenis vir die ontstaan van die Pink:sterbeweging. 

Die Tweede Evangeliese Ontwaking wat teen 1857 /8 in Amerika begin het, het spoedig uitgebrei 

na veral die Britse Eilande, Switzerland, Skandinawie en Suid-Afrika. Die persoon wat hier aan 

spits van sake was, was Charles Finney. Hy kom tot die oortuiging dat daar 'n ondervinding na 

bekering moet wees wat 'n mens in staat stel om heiligmaking te kan uit lewe. Hy praat in hierdie 

verband van die vervulling met die Heilige Gees. Finney verkondig dat die Heilige Gees 

doop/vervulling 'n ondervinding is (onderskeie en losstaande van jou wedergeboorte), waardeur 

heiligheid aan jou gegee word (Burger 1988:52-53). Ook Dr. R. A. Torrey en Dwight L. Moody 

het soos Finney 'n geestelik:e ondervinding na bekering beklemtoon: 

"Both Moody and, later, Torrey in counselling work stressed the promise that a further experience 
of grace which they called 'the Baptism of the Spirit' awaited the believer and they urged their 
converts to seek it diligently" (Leslie Vaison in Burger 1988:55). 

Die persoon wat deur die Here gebruik was in die Walliese herlewing (1904-1906), was Evan 

Roberts. Die invloed van hierdie herlewing op die ontstaan van die Pink:sterbeweging was dat dit 

'n gees van verwagting aangewakker het: 

"The most formative result of this revival was the creation of a widespread spirit of expectancy 
for still greater things" (De Wet 1989:13). 

Die arena vir die kulminering van die Pinkstergebeure in Amerika (1906 - 1909) is dus 

stelselmatig, veral gedurende die laaste paar eeue deur die Here voorberei. V oordat na die 

gebeure in Azusastraat, Los Angeles, gekyk word, is dit belangrik om kortliks stil te staan by die 

Swart oorspronge van Pinkster. 
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1.1.7 Swart oorspronge van Pinkster 

Wit Pentekostaliste is geneig om die swart oorspronge van hulle beweging te ontken of te 

verduister. Dietrich Bonhoeffer is korrek in sy beskrywing van Swart Pentakostaliste as "the step 

children of church history" (in Nelson 1981 :2). Burger (1988:80) beskou die herleiding van die 

ontstaan van die Pink:sterbeweging na 'n Negerherlewing, en wel die Azusagebeure as 'n: 

" ... Skeefgetrekte, eensydige - beklemtoonde afleiding van die waarheid". Hy gaan verder deur te 

se dat Seymour vervang is met : " ... sterker manne, manne met meer inisiatief en sterker 

leiereienskappe wat die beweging verder geneem het in verskillende lande"(: 81). Burger maak nie 

melding dat rassisme van veral wit Pentekostaliste 'n hoofoorsaak was vir die "natuurlike en 

spontane rasse-skeiding" (ibid.) nie. 

Hierdie sienswyse word ook gedeel deur F. P. Mc>ller, 'n gewese AGS president (in Anderson 

l 992b:28). Burger maak gebruik van Frank Bartleman (1925) wat ten gunste is van wit 

oorspronge van die Pink:sterbeweging in Los Angeles (Nelson 1981 :92). 

Wat egter soos 'n paal bo water staan is dat terwyl William Seymour gebid en aan die leiding van 

die Azustraat Sending gestaan het, het dit gefloreer: 

"Unappreciated at the time, Seymour's wise and discerning leadership kept the movement on 
course and in love together" (Nelson 1981: 14). 

Die ontkenning van die Swart oorspronge van die 20ste eeuse Pink:sterbeweging word weerle deur 

die stelling van James S. Tinney: "Pentecostalism, both black and white, was essentially Black in 

origin" (in MacRobert 1988;77). M.acRobert (1988:3) voer aan dat daar nie 'n wereldwye Pink:ster 

of Charismatiese beweging sou wees, was dit nie vir die Swart wortels nie. 

Die Swart Amerikaanse Pentekostaliste kan direk verbind word met die Afrika religieuse kultuur 

van die Amerikaanse slawe: 

"It may be categorically stated that black Pentecostalism emerged out of the context of the 
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brokeness of black existence . . . Their holistic view of religion had its roots in Afii.can religion" 
(Lovett in MacRobert 1988:9). 

Onder die vr~ Swart Pentekostaliste is elemente van Swart Teologie en Bevrydingsteologie 

sigbaar. Swartmense het die Europese verdraaiing van die Christendom, wat slawerny en 

segregasie ondersteun het, verwe:rp. Hulle het 'n Christelike geloof aangeneem waarmee hulle kon 

identifiseer in hulle soeke na menslike waardigheid en vryheid. Dis veral hierdie soeke na 

menslike waardigheid en -gelykheid wat 'n prominente rol sou vervul in die Teologie van Seymour 

by die Azusastraat Sending. 

Dit is ook interessant om te let hoe die Swart oorspronge verduister word deur te noem dat die 

Beweging spontaan en bonatuurlik ontstaan het, sonder 'n menslike leier (Burger 1988:41,77). 

So 'n beskouing is 'n foefie deurdat nie erkenning gegee word aan die bek.-wame en sterk leierskap 

van William Seymour, die vader van die 20ste eeuse Pinksterbeweging. Nelson (1981 :93) beskou 

dat as 'n mite. Persoonlike ervaring in die bediening het getoon dat geen groei van enige 

Christelike beweging ooit plaasgevind het, indien daar nie sterk leierskap was nie. De Wet 

(1989:299) is korrek as hy se daar is geen plaasvervanger vir dinamiese, positiewe, inspirerende 

leierskap nie. Wagner erken ook die onmisbare rol wat sterk leierskap speel in gesonde 

kerkgroei: 

"'Vital sign number one of a healthy, growing church is a pastor who is a possibility thinker and 
whose dynamic leadership has been used to catalyse the entire church for growth"(in De Wet 
1984: 294) 

Ook David Hesselgrave erken die belangrikheid van sterk leierskap: 

"No organization can be stronger than its leadership. Therefore, to think, work and plan with a 
view to raising up spiritual leadership for the organizing church should be of first priority"(in De 
Wet 1989:299). 

Ten slotte is dit belangrik om die ontstaan van die Pinksterbeweging in die regte perspektief te 

stel. Die menslike en goddelike elemente het beide 'n rol gespeel in die ontstaan van die 

beweging: 
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"Due to the incamational nature of divine revelation Christian movements involve both a divine 

and human dimension" (De Wet 1989:5). 

1.2 Pinkster in Ameril<a 

Die twee persone wat veral sleutelrolle gespeel het was Charles Parham en William J. Seymour. 

Parham word beskou as die formuleerder van die basiese Pinksterleerstelling van glossolalia. 

(Burger 1988:71), terwyl Seymour beskou word as die katalis van hierdie leerstelling (Nelson 

1981:93, 101, 129) en die persoon onder wie se bediening die beweging eintlik momentum gelcry 

het. Aangesien hulle so 'n prominente rol gespeel het in die ontstaan van die 20ste eeuse 

Pinksterbeweging moet daar vir 'n wyle by hulle stilgestaan word. 

1.2.1 Charles Parham 

Die individu wat prim.8r verantwoordelik was vir die lering dat glossolalie die bewys of teken is 

dat iemand gedoop is met die Heilige Gees, was Charles Fox Parham (MacRobert 1988:43, Synan 

in Nelson 1981:129, Anderson 1992a:52). Onder sy bediening vind ons die eerste opgetekende 

geval van Pinkster in die VSA (De Wet 1989:13). 

Parham was 'n man van twyfelagtige karakter en oortuigings. Hy was onder meer 'n bewon-deraar 

en simpatiseerder van die Ku Klux Klan (Nelson 1981 :98, 209) en verwys na hulle as: 

"those splendid men with high ideals for the betterment of mankind" (Anderson 1992a:52, Nelson 

1981: 146). As propageerder van die Anglo-Israelisme het hy geglo in rassesegre-gasie: 

"At the public evening services Seymour and other blacks sit in the rear and are not allowed to go 
to the altar for ministration because Parham practices strict segregation" (Nelson 1981 :35). 

Seymour het Parham se Bybelskool bygewoon. Hy was egter nie in die klaskamer toegelaat nie, 

maar wel om buitekant te sit terwyl die deur op 'n skrefie oop was(: 167). 

In Ok:tober 1900 begin Parham sy Bethel Bybelkollege met 40 studente (Burger 1988:67). Sy 
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opdrag aan die studente was dat hulle moes gaan vasstel of daar enige bewyse of getuienis in die 

Bybel is, wat gepaardgaan met die vervulling met die Heilige Gees (ibid. 68). Na 'n noukeurige 

ondersoek kom die studente tot 'n eenparige gevolgtrekking: 

"... that while there were different things that occured when the Pentecost blessing fell, the 
indusputable proof on each occasion was that they spake with other tongues" (Kendrick in De 
Wet 1989:14). 

Roswell Flower (in De Wet 1989:14) is oortuig dat dit hierdie besluit was wat die 

Pinksterbeweging van die 20ste eeu voortgebring het. 

Die eerste student wat die doping met die Heilige Gees ontvang het was mej. Agnes N. OZinan op 

1Januarie1901, nadat Parham vir haar gebid het met die oplegging van hande (Burger 1988:69). 

Op die aand van 3 Januarie 1901 het baie ander studente dieselfde ervaring gehad insluitende 

Parham (MacRobert 1988:45, De Wet 1989:15). Deur Parham se veldtogte en publik:asies het die 

nuus spoedig na verski.llende dorpe, stede en state versprei. Alhoewel Parham se studente 

glossolalie in Januarie 1901 ervaar het, was die vonk gou geblus en keer Parham in 1903 terug tot 

sy oorspronklike klem van goddelike genesing (De Wet 1989:42). 

Dit was egter William J. Seymour wat die dryfkrag was agter die vroee Pinksterbeweging. 

V olgens William Menzies was hy en sy Azusastraat Sending verantwoordelik: vir : "transforming 

the embryo Pentecostal outpouring into a worldwide movementH (in Nelson 1981: 13 5). 

1.2.2 William J. Seymour en die Azusatraat Sending 

William J. Seymour was die leier van die Azusastraat Sending in Los Angeles (1906-1909). 

Alhoewel Wit Pinksterhistorici betoog dat die Pinksterbeweging geen stigtervader het nie, moet 

Seymour onteenseglik: beskou word as die vader van die hedendaagse Pinksterbeweging 

(Anderson 1992a:52, James Tinney in Nelson 1981:136). Sy diep teologiese insigte betreffende 

die kerk en Pinkster het daartoe bygedra dat hy deur Vinson Synan beskou word as: "The Apostle 

of Pentecost". Sy leerstelling van menslike gelykheid in Christus gee hom die eer van: 
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" ... a theologian of the first rank, serving the Church in a manner not seen since Paul himself' 
(Nelson 1981:131). 

Van die mees treffende eienskappe. van Seymour wat andere beindruk, hct, was sy goedheid, 

saggeaardheid en nederigheid. Hy word deur Durham (in Nelson 1981:62) beslayf as: "the 

meekest man I ever met ... 11
• Hy het geen skolastiese opleiding gehad nie, maar was 

nieteenstaande die instrument in God se hand wat die Pinksterbeweging tot hoe hoogtes gevoer 

hel Hy was bekend as 'n man van gebed, en heiligmaking was ook een van sy uitstaande 

kenmerke. 

In Houston, Texas - by Parham se Bybelskool - kom Seymour tot die oortuiging dat die doping 

met die Heilige Gees bedoel is vir die kerk, identies soos dit oorspronklik voorgekom het met die 

spreek in ander tale (Nelson 1981 :223). Seymour self het die Heilige Gees doping ontvang met die 

gepaardgaande spreek in tale op 12 April 1906 (:202). 

Burger (1988;79) noem dat Seymour al Parham se basiese leerstellings aanvaar het en dat daar nie 

veel verskil tussen die leerstellings van Topeka (Parham se Bybelskool) en Azusastraat was nie. 

Dit is egter nie heeltemal korrek nie. Nelson (1981) wys op die nuanses tussen Parham en 

Seymour se beskouing ten opsigte van die doping met die Heilige Gees. Vir Parham was 

glossolalie die enigste teken dat 'n persoon gedoop is met die Heilige Gees (:130). Seymour het 

glossolalie egter beskou as een van die tekens van die doping met die Heilige Gees (:223). Parham 

het glossolalie beskou as 'n bewys van 'n ervaring, terwyl Seymour dit beskou het as 'n middel tot 

'n herstelde gemeenskap (: 12). 

Die grootste verskil tussen Parham en Seymour is geloo in hulle interpretasie van die vro00 

Pinkstergebeure. Vir Parham het die Pinkstergebeure in die vroee kerk slegs gegaan om 

glossolalie. Seymour het egter 'n meer inklusiewe verstaan gehad. Vir horn was die 

Pinkstergebeurtenis meer as blote glossolalie. Die herstel van die oorspronklike Pinkster het vir 

hom die volgende beteken: 
1) Die geestelike opwinding van die dag in Jerusalem soos beskryf in Handeling 2 toe die 

dissipels in ander tale gespreek het en, 
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2) Die veelrassige verskyning van Jode en Heidene in 'n nuwe mensheid saam, verby die 
kleurgrens heen soos beskryf in Efesiers 2: 15 (Nelson 1981 :228). 

Pinkster (die inklusiewe verstaan) was ten volle herstel onder die bediening van Seymour. Die 

bet.ekenisvolle feit van die eerst.e Pinkst.er was nie primer glossolalie nie, maar die ongekende 

gelykheid van Jode en Heidene. Die mssevraagstuk was die verna.amste strydpunt van die 

apostoliese Pinkster. Dit was wat Seymour besefhet en herstel het te Azusastmat. 

Doping met die Heilige Gees is meer as net glossolalie (1Kor12:13). Dit mag ook verstaan word 

as: 

" to refer to the Pentecostal 'outpouring' which united Jew en Gen.tile in one new interracial 
body through the instrumentality of glosolalia. Thus ecstatic utterance is not the key to 
understanding that first Pentecost, but the new community formed by it" (Frederick Bruner in 
Nelson 1981 :26). 

Die Azusastraat Sending het van kmg tot kmg gegaan. Die veelrassige samekom.ste word beskryf 

as 'n wonderwerk. 'n Wonderwerk was dit inderdaad aangesien dit plaasgevind het in die mees 

mssistiese era van 'n totale gesegregeerde samelewing. Die kleurlyn, die ernstigst.e sosiale 

probleem van die 20st.e eeu, is oorkom. Massas mense van feitlik elke ms, nasionalit.eit en sosiale 

klas het na Azusa gestroom. In die Azusastmat Sending was daar: ff... nie meer Jood of Griek 

nie, ... nie meer slaaf ofvrym.an nieff (Gal 3:28) en "The color line was washed away in the blood 

of Christ ff (Nelson 1981:93). 

V anaf Azusastraat het die Pinksterbeweging fenomenaal begin groei, dwarsdeur die VSA en 

regoor die wereld. Alma White, 'n felle kritikus teen die Azusastmat Sending, moet erken: 

"... the Azusa 'delusion' swept like a cyclone around the world" (in Nelson 1981: 148). 

Teen 1908, d.w.s. binne twee jaar het dit wortel geskied in meer as 50 nasies. Teen 1914 was dit 

verteenwoordig in elke Amerikaanse stad van 3000 of meer, elke area van die w~reld vanaf 

Ysland tot Tasmanie, en in gepubliseerde literatuur van dertig tale (Sinopsis in Nelson:1981). 
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Die rede vir hierdie wereldwye impak was veel meer as blote glossolalie, dit was: 

"... the exuberant equality of all Christians under Seymour's leadership" (Nelson 1981: 10). 

By Seymour vind ons dus 'n omvattende begrip van Pinkster wat beide glossolalie en die nuwe 

gemeenskap insluit. Die Pink:sterkerk in Suid-Afrika en die Kerk in die geheel het veel te leer by 

Azusastraat. Soos vroeer vermeld is en word die Pinksterbeweging clikwels gedefinieer net in 

terme van glosolalie. Hierdie definisie het ontstaan nadat wit Pinksterleiers Seymour se siening 

van veelrassigheid verwerp het en die gevolglike skeuring van Azusastraat Sending, dat Pinkster 

toe weer hoofsaaklik: in term.e van glossolalie gedefinieer is (Nelson 1981: 14 ). 

As ons reg wil laat geskied aan die Bybelse definisie van Pinkster moet die Pinksterbeweging 

omsk:ryf of gedefinieer word in terme van twee (en nie slegs een) onderskeidende kenmerk nie: 

glossolalie en veelrassigheid (die nuwe mensheid). Andersyds bestaan die gevaar om bloot te 

word "klinkende metale of luidende simbale" ( 1 Kor 13: 1 ). 

Dis hierdie veelrassige karakter van die vroee kerk wat vir die grootste gedeelte van die 

Pinksterkerk in Suid-Afrika verlore is. Daar kan met Knapp (in Nelson 1981:176) saamgestem 

worddat: 

"Barriers of race and color, and social position have no true place in Christ's Church ... " 

Pinkster behoort dus meer te wees as glossolalie. Dis die afbreek van mure - nie net tussen God 

en die mens nie, maar ook tussen mens en mens: 

"Pentecost is that event which broke down the walls of the nations, colour, language, sex and 
social class" (Hollenweger in :MacRobert 1988:XV). 

Die gees van Pinkster is die Gees van liefde (Agape). Haar wortels behoort identies te wees aan 

die Apostoliese Christendom. Deur die aanvaarding van rassisme ontken die beweging haar eie 
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wortels. Om dieselfde impak te he as die woee kerk behoort die Pinksterkerk terug te keer tot 

haar Bybelse grondslag: "hulle was almal eendragtig" (Hand 2:1). 

2. Die Pinksterbeweging in Suid-Afrika 

Soos in Amerik:a was daar ook in Suid-Afrika sekere gebeurtenisse, persone en faktore wat die 

weg berei het vir die verskyning van Pinkster in Suid-Afrika. Daar was onder andere die 

wereldwye herlewings (De Wet 1989:25), die 1860 herlewing in die NGK, die 

Groenewoud-beweging, die bediening van Andrew Murray, die Christelike Vereniging 

(Swanepoeliete), die Sionistebeweging en die Armblank:e-toestand na die Tweede Vryheidsoorlog 

(Burger 1988:85-117). Die beweging wat egter die belangrik:ste voorbereidende rol gespeel het 

in die ontstaan van die Pinksterbeweging in Suid-Afrika was die Sionistebeweging. 

2.1 Die Sionistebeweging 

Die Christelike Sioniste (dit moenie verwar word met die Joodse Sioniste nie) het sy ontstaan in 

Amerik:a en word verbind met die genesingsbediening van John Alexander Dowie, wat die 

Christian Catholic Apostolic Church in Zion (CCACZ) in Sionstad, naby Chicago in die VSA in 

1896 gestig het. Dowie se bediening was gekenmerk deur goddelike genesing, die doop van 

ge-lowiges deur drievoudige onderdompeling, verwerping van alle medisyne, alkohol, tabak: en 

die eet van varkvleis (De Wet 1989:25, Anderson 1992a:48). 

Die wortels van die Sionistebeweging in Suid-Afrika moet veral by drie Blank:es gesoek word nl. 

Johannes Buchler, Daniel Bryant en P. L. le Roux (Burger 1988:109-111). Met die oog op hierdie 

studie moet kortliks stilgestaan word by P. L. le Roux, die persoon wat die belangrikste rol ten 

opsigte van Sionisme in Suid-Afrika gespeel het. 

Le Roux, 'n gewese NGK sendeling, het 'n instrumentele rol gespeel in die vestiging van Pinkster 

op Suid-Afrikaanse bodem. Hy het sy opleiding as sendeling ontvang aan die Andrew Murray 

Sending Instituut in Wellington. Genesing het 'n prominente rol gespeel in sy bediening en dit het 

horn in konflik gebring met die NGK. In Maart 1903 bedank: hy as lidmaat van laasgenoemde 

kerk (Burger 1988:111). In Julie 1904 word Le Roux en sy vrou, tesame met 141 persone 
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gedoop te Wakkerstroom (Saayman 1993:41). Die rol van Wakkerstroom in die ontstaan van 

Pinkster in Suid-Afrika word soos volg deur Anderson (l 992a:48) vertolk: 

"Wakkerstroom was to the South African Pentecostal-type churches what... Azusa Street, Los 
Angeles was to be to the world-wide Pentecostal movement". 

In 1908 sluit Le Roux aan by die AGS wat pas in die lewe geroep is deur die Amerikaanse Pente

kostaliste in Johannesburg (Saayman 1993:41). In 1915 dissosieer Le Roux horn finaal met die 

Sioniste (: 42). 

Dat daar ongetwyfeld kontinuiteit was tussen die VI'OOO Sionistebeweging en die Pinksterbeweging 

in Suid-Afrika word deur Sundkler (in Anderson 1992a:49) beklemtoon: "We emphasize the 

continuity between Zion and Pentecost". Die belangrikste voorbereidende rol wat Sionisme 

gespeel het in die totstandkoming van die AGS word ook deur Christiaan de Wet, 'n AGS pastoor 

bevestig: 

"We must not underestimate the preparatocy role that Zionism played in the genesis of the AFM. 
Not only was a key leader like Le Roux a former missionacy of Zion, but Lake was also a former 
elder of Zion in the USA. It seems logical then, that some doctrinal beliefs should have been 
carried over into the AFM" (in Anderson 1992a:50). 

Opsommenderwys kan die rol wat die Sionisme gespeel het in die ontstaan van die AGS soos volg 

saamgevat word: Talle mense regoor die land is voorberei op wat sou kom. Mense is deur hulle 

oortuig van die doop van gelowiges. Die Sioniste het die doop van gelowiges deur drievoudige 

onderdompeling geleer. Burger (1988:115) wys daarop dat dit hoofsaaklik as gevolg van die 

invloed van Sionisme was, dat die AGS die doop deur drievoudige onderdompeling beoefen. Die 

grootste gedeeltes van die Pinksterkerke beoefen egter die doop deur enkelvoudige 

onderdompeling na bekering. 

Die doop van gclowiges was egter nie al voorbcreidende faktor nie. Reeds by Daniel Bcyant, een 
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van die sleutelfi.gure van die Sioniste in Suid-Afrika vind ons dat hy sy lid.mate aanmoedig om te 

soek vir die volheid van die Heilige ('_rees (Burger 1988:114). 'n Derde belangrike aspek waarin 

die Sioniste vir die AGS 'n weg gebaan het, was deur die kragtige beoefening van die gawe van 

Goddelike genesing. 

Met die aankoms van Pinkstersendelinge uit Amerika in 1908 was baie mense in Suid-Afiika dus 

in meer as een opsig reeds voorberei vir die Pinksterboodskap en ervaring. Die nuns aangaande 

die wereldwye Pinksterherlewing in ander lande het ta.Ile gelowiges a.an die begin van die eeu 

regoor die land aangespoor om tot die Here te bid vir 'n soortgelyke herlewing. 

2.2 Die aankoms van Pinkstersendelinge 

Dit word algemeen aanvaar dat die Pinksterboodskap na Suid-Afrika gebring is deur John G. 

Lake, Thomas Hezmalhach en andere uit Amerika. Dit wil egter voorkom dat sommige individue 

die Pinksterervaring gehad het voor die aankoms van die Amerikaanse sendelinge (De Wet 

1989:44). Die moontlikheid bestaan dat Lake en die ander sendeling die lering oor die Heilige 

Gees doop by Azusastraat ontvang bet {Anderson 1992a:51 ). 

Aan die begin van April 1908 het 'n groep van sewentien persone uit fudianapolis, VSA na 

Suid-Afrika vertrek (Burger 1988:134, De Wet 1989:45). Hulle het eers na Engeland gereis waar 

vier van die persone agtergebly het (Burger 1988:134). Die persone wat deel was van die 

afvaardiging wat op 14 Mei 1908 in Suid-Afiika aangekom het was die volgende: John G. Lake, 

sy vrou Jennie en hulle sewe kinders; Thomas Hezmalhach en sy eggenote. Daar was ook 'n broer 

Lehman in die groep (ibid.). 

17/ ... 



-17-

Die aard en omvang van Lake en Hezmalhach se bediening sal nie hier bespreck word nie. Slegs 

enkele punte sal oor hulle genoem word. Thomas Hezmalhach, 'n prediker van die Amerikaanse 

Heiligheidsbeweging, sluit horn aan by Lake in 'n suksesvolle evangelisasieveldtog in Sionstad, 

Illinois, voordat hulle na Suid-Afrika gekom het. John Lake was 'n ouderling van die Zion City 

Apostolic Church van Dowie. Beide Hezmalhach en Lake het hulle besittings verkoop voordat 

hulle na Suid-Afrika gekom het. Die beweegrede tot hierdie stap word soos volg deur De Wet 

(1989:46) verwoord: 

"Their motive for this drastic step was that they wanted to make themselves wholly dependent 
upon God for their support, and abandoned themselves to the preaching of Jesus". 

P. L. le Roux het ook sy gewig ingegooi by die Apostoliese Geloofsending van Lake, en het 

spoedig een van hulle hoofleiers geword (Anderson 1992a:49). Die rede vir hierdie stap was dat 

Le Roux ontdek het: "Zion taught immersion and divine healing, but not Pentecost" (Sundkler in 

Anderson 1992a:49). P. L. le Roux het later dan ook die eerste Afrikaanse president van die AGS 

geword (Burger 1988:217) in die plek van Lake wat na Amerika teruggekeer het. Dis interessant 

om daarop te let hoe die rassevraagstuk ook sy kop begin uitsteek het in die beginstadium van 

Pinkster in Suid-Afrika. Anderson noem dat: "Almost from its inception in South Africa, the 

Pentecostal movement bas favoured segregation" (1992a:57). Hy gee dan ook 'n goeie oorsig van 

die groei van rassisme in die AGS (1992a:57-59). 

Alhoewel die Pinkstersamekomste in die land aanvanklik veelrassig was, het rassesegregasie 

spoedig ingetree. Daar is besluit dat die dienste en sakramente apart gehou en bedien sal word 

(Anderson 1992a:57-59). Hierdie besluite is uiteindelik tot sy uiterste gevoer in die 

totstandkoming van aparte kerke, gebaseer op ras. Hierdie rassisme is ook oorgedra aan en geerf 

deur die PPK. Burger (1988: 175) probeer hierdie rasseskeiding in die kerk regverdig deur te 

noem: 

" . . . manne wat die geskiedenis, die aard en die gevocl oor die rasseverhouding in Suid-Afrika 
beter verstaan het, het moontlik ook bygedra tot hierdie geleidelike skeiding tussen die rasse". 
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Die wit AGS het die apartheidsbeleid van die NP ondersteun. Anderson (1992a:58) wys veral op 

die besluite van die wit AGS in April 1944 in die verband. Die ondersteuning van die NP 

apartheidsbeleid het gekulmineer in die besluit van die AGS waarin goedkeuring gegee is dat 

Gerrie Wessels 'n senator van die destydse Nasionale Party geword het. In die volgende hoofstuk 

sal meer aandag hieraan gegee word. 

2.3 Ontstaan van die AGS 

Soos reeds vermeld het John Lake en sy afvaardiging in Suid-Afrika aangekom op 14 Mei 1908. 

In Kaapstad het hulle 'n paar dienste gehou voordat die geselskap per trein na Pretoria vertrek het 

(Burger 1988: 167). Daarvandaan vertrek hulle na Johannesburg. In Doomfontein, Johannesburg, 

begin hulle met dienste in 'n Swart kerk (De Wet 1989: 51 ). Die dienste van die Pinkstergeselskap 

te Doomfontein bet op die 25ste Mei 1908 begin. Hierdie datum word tradisioneel beskou as die 

onstaansdatum van die AGS (Burger 1988:167, De Wet 1989:51). 

Binne enkele weke bet honderde mense tot bekering gekom, gedoop met die Heilige Gees en 

genees van verskillende soort siektes. Die vergaderplek bet spoedig te klcin geword en het hulle 

verskuif na die wit Christian Catholic Apostolic Church in Zion (CCACZ) wat gelee was in 

Breestraat, Johannesburg (De Wet 1989:52). 

Tydens 'n algemene vergadering wat gehou was in Johannesburg op 4 Oktober 1912, is die 

konsepkonstitusie wat voorberei was in 1909 aanvaar, en op 2 Augustus 1913 is besluit om die 

nuutgevormde kerk te registreer as die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afri.ka, onder die 

maatskappywet (De Wet 1989:56). Daar bestaan verskeie teoriee oor die oorsprong van die naam 

(Buger 1988:183-185). Dit wi1 tog egter voorkom dat die naam teruggevoer kan word na John 

Lake. Na hierdie kursoriese oorsig oor die Pinksterbeweging en die vestiging daarvan op 

Suid-Afrikaanse bodem, sal in die volgende hoostuk aandag gegee word aan die PPK. As't ware 

sal 'n historiese sprong gegee word tot by 1958, die jaar waarin die PPK uit die AGS ontstaan het. 
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HOOFSTUK2 

OORSAAKLIKE FAKTORE VIR PPK STIGTING 

Die jaar 1958 verteenwoordig 'n belangrike tydperk in die geskiedenis van die AGS. 

Kerkhistories gesproke is dit die jaar waarin 'n hele aantal pastore en lidmate van die AGS 

weggebreek het en 'n nuwe kerk, die Pinkster Protestante Kerk, gestig het (Burger 1988:316). 

J. M. Ras, teologiese dosent en pastoor van die PPK, beskou die totstandkoming van die PPK 

egter nie maar net as nog 'n nuwe Kerkplanting of -stigting nie, nog minder 'n 

liggaamsafskeuring of 'n los polemies-sektariese wegbreek van diegene wat Christus ook 

volgens hulle geloofsinterpretasie bely het (1992: 11 ). Die ontstaan van die PPK word eerder 

gesien as 'n goddelike sanksionering: 

" ... 'n Godgewilde uitstap, 'n Godge1nspireerde en -gedryfde doelgerigte uitstap van manne wat 
ten alle koste nou staan en val by die waarheid van God se Heilige Woord"(:l 1). 

Hoe dit ook al sy, of dit 'n "kerkskeuring" of "Godplanting" was, 1958 was die jaar waartydens 

hierdie gebeure plaasgevind het. 

Die ontstaan van die PPK het nie onverwags en oomag gekom nie. Daar was 'n hele 

ontwikkeling en ingrypende veranderinge vir die tydperk 1946-1958 wat in die AGS plaasgevind 

het, wat tot die stigting van hierdie kerk aanleiding gegee het. I. Burger, AGS president en -

pastoor praat in hierdie opsig van die :"Winde van verandering" (1988:297). Die redes wat 

toegedig kan word vir die ontstaan van die PPK is velerlei van aard. Verskillende persone voer 

ook verskillende redes aan as deurslaggewend vir die stigting. Die twee belangrikste- of 

hoofredes was onder meer die doelbewuste poging van die AGS sedert 1946-1958 om die 

struikelblokke uit die weg te ruim ten einde as kerk deur die NGK erken te word. Gepaardgaande 

hiermee was daar opsigtelike veranderinge ten opsigte van die he le gedagte van kerkwees en 'n 

veranderde gesindheidjeens die tradisionele kerke. 'n Tweede belangrike rede wat male sonder 

tal aangehaal word as stigtingsrede, indien nie die rede nie, was polities van aard (Ras 1992:62-

68; Burger 1988:331; Van Staden 1980:8). 
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Dan was daar ook die dogmatiese- ,liturgiese- en persoonlike redes asook die geestelike 

afplatting in die AGS. Hierdie redes kan nie gelsoleerd en in aparte kompartemente geplaas word 

nie, maar is nou ineengestrengel en oorvleuel . Die verskillende faktore wat aanleiding gegee 

het tot die ontstaan van die PPK sal in hierdie hoofstuk bespreek word. Aangesien hierdie studie 

nie soseer geskiedskrywing is, nie maar eerder 'n missiologiese evaluering, sal daar nie in detail 

na al die nuanses gekyk word nie, maar slegs na die vemaamste stigtingsfaktore. 

2.1. Erkenning as kerk 

In die middel-veertiger jare het daar 'n ondersoek van die kant van die Nederduitse Gere

formeerde Kerk gekom oor die vraag of die tyd nie ryp geword het dat die AGS as 'n 

volwaardige Kerk erken moet word nie. Die besprekingspunt het sy oorsprong by die destydse 

Moderator van die Kerk in Transvaal, dr. W. Nicol gehad (Burger 1988:298; Ras 1992: 18). Die 

AGS en ander Pinksterkerke is op daardie stadium as "sektes" beskou en hulle het nooit as 'n 

kerk soos die NGK bekend gestaan nie. Daar is byvoorbeeld spottenderwys en neerhalend na die 

AGS verwys as: 

"'Apostole', 'Apostolies', 'wederdopers', en selfs 'damduikers' en 'krokodille' ... , gedagtig 
veral aan die onderdompelingsdoop wat hulle sterk gepropageer het" (Ras 1994: 512). 

Die vraag ontstaan wat die motief of rede was vir hierdie versoek vanuit die Gereformeerde 

kringe. Die beweegrede vir hierdie ondersoek is nie heel duidelik nie. Verskillende motiewe 

word voorgehou wat tot hierdie ondersoek aanleiding gegee het. Pastoor J. T. du Plessis, 'n AGS 

pastoor, noem: 

" Wat sy (dr W. Nicol) motief was in die poging om die A.G.S. deur sy eie kerk as 'n 
volwaardige kerk erken te kry, weet ons nie. Dat daar alleen goeie wil van sy kant was, word vir 
geen enkele oomblik betwyfel nie. Een ding staan egter vas: Hy het, hierdie besprekingspunt laat 
dien uit eie begeerte en was geensins daartoe beweeg of oorreed deur persone uit ons geledere 
nie" (in Trooster, Sept. I 959:4 ). 
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'n Ander motief mag moontlik wees die gesindheidsveranderinge wat te bespeur was by 

sommige pastore van die AGS jeens die tradisionele kerke. Die AGS het 'n groter 

toegeneentheid teenoor ander kerke begin openbaar. Waar die houding in die P. L. le Roux-era 

(1910 - 1940) afsydig, veroordelend en selfs vyandig was, was daar nou 'n uitreiking tot 

samewerking, aanvaarding en erkenning (Moller 1955:83). Die kentering binne die geledere van 

die AGS is soos volg verwoord deur past. J.T. du Plessis tydens die inwyding van Vereeniging 

se kerk in 1954: 

"Ons staan nie antiteties of vyandig teenoor die Kerk nie, maar beklemtoon dat ons 'n 
daadwerklike bydrae lewer tot die opheffing en veredeling van ons volk"(in Van der Spuy 
1985:157). 

Hierdie meer vredeliewende en broederlike gesindheid van die kant van die AGS met betrekking 

tot die gei:nstitueerde kerke, was selfs deur die NGK opgemerk. Dit was waarskynlik een van die 

redes wat bygedra het tot die ondersoek deur die Ned.GerefKerk. Die kommissie wat aangestel 

was deur die Ned.GerefKerk om deeglik ondersoek in te stel na die ontstaan en bestaan van die 

AGS, het in die verband die volgende verslag aan die 1945 vergadering van die Raad van Kerke 

(soos die Algemene Sinode van die NG-Kerk destyds bekend gestaan het) voorgele: " ... die leiers 

openbaar 'n ruime en ireniese gees teenoor die Kerke wat weldadig aandoen"(in Burger 

1988:322.) 

Ras is van mening dat die versoek van dr.W. Nicol ook sosio-maatskaplike en -politieke 

ondertone gehad het (1992: 18). Dit meld genoem te word dat die AGS in die beginjare in 

relatiewe maatskaplike en kulturele isolasie ontwikkel het. Die veroordeling van die kerk as 

"sekte" en die gepaardgaande vervolging het daartoe gelei dat die AGS van die samelewing 

onttrek het en nie op maatskaplike, kulturele, of politieke gebied betrokke was nie. Die 

volksherlewing, en veral die opkoms van die Afrikaner, het in die tyd 'n merkbare effek op die 

AGS gehad (Van der Spuy 1985:154). Hoewel die AGS as Engelstalige kerk ontstaan het, is daar 

in 1935 begin met die verafrikaansing van die kerk toe pastoor Dawid Du Plessis as 

hoofsekretaris aangestel is (:155). Daar het intussen, in 1938 met die Voortrekker-eeufees en 

simboliese Ossewatrek, ook 'n kulturele ontwaking in die AGS gekom (:155). 
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Met die aanvang van die G.R.Wessels-era (1935-1965) raak die AGS ook al hoe meer bewus 

van haar maatskaplike verantwoordelikheid (:156). Poggenpoel kom tot die gevolgtrekking dat 

die AGS se betrokkenheid by barmhartigheidsdiens 'n bydrae gelewer het tot die oplossing van 

die Afrikanervolk se maatskaplike vraagstukke (in Van der Spuy 1985:156). Die verafrikaansing, 

kulturele ontwaking en bewuswording van die maatskaplike verantwoordelikheid in die AGS 

is 'n aanduiding van hoe Afrikanemasionalisme geleidelik in die kerk begin ontwaak en gegroei 

het. 

Die maatskaplike en kulturele ontwaking in die AGS het ook 'n uitwaartse beweging na die 

NGK tot gevolg gehad. Die opheffing van baie armblankes deur die AGS in die twintiger- en 

later jare het uiteraard ook die aandag van dr. Nicol getrek wat dieselfde gevoel het. Dit was 

veral past. G.R.Wessels se geweldige belangstelling en ywer vir welsynswerk, sosiale opheffing 

en maatskaplike hervorminge wat sy aandag getrek het. Pastoor G.R.Wessels, na wie later 

teruggekeer sal word, was die enigste pro-NAT (Nasionale Party) van die AGS se Uitvoerende 

Raad toe hy in 1937 lid van die Raad geword het (Ras 1992:18-19). 

Doktor W. Nicol wat 'n predikant was in 'n Johannesburgse gemeente van die Ned.Geref.Kerk 

was 'n sterk kampvegter vir die Afrikaner en die Afrikaanse taal en kultuur, hoewel hy van 

geboorte 'n Skot was (Bellwood in Ras 1992: 18 ). Hy het gevolglik ook sosiaal-maatskaplike 

hervorminge probeer teweegbring ten einde die Afrikaner op te hef As Nasionalis of NAT

ondersteuner was hy in die na-oorlogsjare ook die Administrateur van die Transvaal (Ras 

1992:18; Van der Spuy 1985:156). Nicol was ook 'n stigterslid en vise-voorsitter van die 

Uitvoerende Bestuur van die Broederbond (Adonis 1982: 141 ). 

Uit die aard van die ondersoek blyk dit dat die politieke- en maatskaplike motief, naas die 

gesindheidsveranderinge wat te bespeur was by sommige pastore van die AGS jeens die 

tradisionele kerke, deurslaggewend was vir die versoek vanuit die NGK-oord: 

"Sy versoek aan die NGK-sinode dat die AGS as "Kerk" erken moet word blyk gelee te wees in 
die feit dat hierdie erkenning die opkomende Nasionale Party 'n groter hupstoot sou gee deur 
aldie Afrikanersie verenig ... Die AGS kon dan as 'n "Vierde Susterskerk", saam met die NGK, 
die NHK en die Gereformeerde Kerk die spilpunt van Afrikaner-nasionalisme vorm."(Ras 
1992: 19). 23/ ... 
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Ras se gevolgtrekking is gefundeerd in die beskouinge van Pastoor J.J. Corneluis, 'n stigterslid 

en Federale Voorsitter van die P.P.K. Volgens pastoor Cornelius (in Burger 1988:322) is die 

ondersoek deur die NGK onderneem op die versoek en aandrang van die AGS om as "vierde 

Suterskerk" erken te word. In 1958 besluit die Uitvoerende Raad by 'n bespreking van die 

Protestantse Vereniging dat daar gepoog moet word om 'n algemene basis te vind tussen die 

Afrikaanse Kerke (Van der Spuy 1985:57). Selfs professor P.V. Pistorius beweer in sy boek Die 

Trek Is Verby dat die pogings deur die AGS aangewend is om as "Susterskerk" erken te word. 

Ook pastoor A.J. Schoeman maak hiervan melding in die AGS se Kerkblad: 

"Weet u ... dat die Apostoliese Geloof Sending van Regeringswee erkenning geniet as die vierde 
Afrikaanse Kerk?" (Trooster, Mei 1952:2). 

As gevolg van die wanidee wat geheers het, reik die AGS in April 1959 'n amptelike verklaring 

in die verband uit: 

" .. .Die AGS het geen versoek gerig aan die Afrikaanse, of enige ander kerke, om as kerk deur 
hulle erken te word nie ... Dit dien ook as antwoord op die bewerings wat gemaak word in die 
boek: "Die Trek Is Yerby, deur prof. Pistorius" (Trooster, April 1959:14). 

Ook J.T. du Plessis, 'n leidende figuur in die AGS, ontken in die twee artikels Die AGS 'n 

Vierde Afrikaanse Kerk? (Trooster, Aug. 1959:11 ; Trooster Sept. 1959:4) <lat die AGS ooit 

aansoek gedoen het om erkening as "susterskerk" of "vierde Afrikaanse kerk". 

Om hierdie saak vir eens en altyd goed op te klaar dat die AGS nie hierdie ondersoek aangevra 

het nie, verskyn daar 'n aanhaling uit 'n brief van professor J.J. Muller wat destyds die scriba 

van die Raad van Kerke se studiekommissie vir Aktuele Vraagstukke was. In die brief skryf hy 

onder meer: 

"Daar het aan die Raad en sy kommissie geen mondelinge of skriftelike versoek van die kant van 
die Apostoliese Geloofsending (hetsy sy Uitvoerende Raad of enige indiwiduele pastoor) gekom 
dat die Kerk sy houding tenoor die Apostoliese Geloofsending in heroorweging moet neem of 

24/ ... 



-24-
aan die Beweging voile erkenning as 'n Christelike Kerk moet gee nie. Die studie en rapport oor 
die Apostoliese Geloofsending is bloot op die terrein van die gewone werksaamhede van die 
Aktuele vraagstukke Kommissie aan die hand gedoen en ondemeem ... Uit niks wat in die 
verslag voorkom, nog in sy aanhef, nog in sy konklusies, is enige aanduiding dat die ondersoek 
ondemeem is op grond van enige versoek van buite nie (in Burger 1988:323). 

Na aanleiding van dr. W. Nicol se versoek aan die NGK-Sinode, in 1944 is 'n Kommissie 

aangestel om deeglike ondersoek in te stel na die ontstaan en bestaan van die AGS. Die 

Kommissie van ondersoek het in September 1944 sy verslag oor die ondersoek na die Raad van 

Kerke wat in 1945 gesit het, deurgestuur. Die Raad het ~it goedgekeur en na die NGK-Sinodes 

deurgestuur. Hierdie redes wat vermeld word waarorn die AGS 'n sekte bly en nie as kerk erken 

kan word nie, is deur die NGK-Sinode van 1948 goedgekeur (Burger 1908:298). 

2.1.1 NGK- Sinode bevinding van 1948 rakende die AGS 

Die NGK-Sinode van die Transvaal het in 1948 na aanleiding van 'n verslag van die Raad van 

Kerke wat die AGS ondersoek het om te sien of <lit as 'n kerk erken kon word, sewe kritiekpunte 

teen die AGS uitgewys wat haar nog steeds as 'n "sekte", gebrandmerk het (Ras 1992:12, 18-

19). Die redes waarom die AGS nie as 'n konfessionele Kerk erken kon word nie was die 

volgende: 

(i) Hy verkondig nie die woord suiwer nie. 

(ii) Hy bedien nie die Sakramente reg na die instelling van Christus nie. 

(iii) Hy beskik nie oor 'n behoorlike opgeleide en geordende bediening nie. 

(iv) Hy het antiteties teenoor die geinstitueerde Kerk ontstaan en trek nog die meeste 

proseliete uit die kerk. 

(v) Hy verwerp kardinale leerstukke van die Gereformeerde geloof 

(vi) Sy poging om die buitegewone gawes van die Pinkstergemeente te laat herleef is 'n 

veroordeling van die hele loop van die kerkgeskiedenis en van die Voorsienigheid -'n 

onmiskenbare aanklag teen die kerk en daarmee 'n helder aanspraak om self die ware 

kerk te wees. 

(vii) Dat <lit net soos feitlik al die ander sektes'n premillennialistiese siening huldig. 
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Hierdie kritiek het nie heeltemal op dowe ore geval nie. Sedert die publikasie van die NGK

Sinode se besluit is daar geleidelik en op 'n onopsigtelike wyse, doelbewus pogings deur die 

leierskorps van die AGS aangewend, om hierdie struikelblokke uit die weg te ruim ten einde 

erkenning van die NGK te verkry. Die verwydering van die struikelblokke vanaf 1948 tot 1958 

word as 'n rede aangevoer vir die wordingsgeskiedenis van die PPK (Ras 1992:12). Die 

erkenning sou die AGS in staat stel om meer invloed in die land te verkry vir die propagering 

van haar eie saak. Pastore sou sodoende ook as huweliksbevestigers aangestel kon word (Burger 

1988:299). Om deur die NGK erken te word sou hulle dus meer mense trek, wat op hulle beurt 

weer finansiele voorspoed en uitbreiding sal bring (Ras 1994:512-513). Pastoorstraktemente 

word ook in die kerke gekoppel aan die lidmaatgetalle en finansies (:513). Deur as kerk erken 

te word wou die AGS ook wegdoen met die "sekte-beeld" en aanspraak maak op kerk in eie reg. 

Die erkenning van die AGS as kerk deur die NGK sou uiteindelik verwesenlik word op 17 

Oktober 1990 toe die NGK-Sinode die AGS as ware kerk aanvaar het. In die Volksblad van 17 

Oktober 1990 onder die opskrif NG Si node aanvaar A GS as ware kerk word soos volg berig in 

(Ras 1992: 12-13): 

"Die Algemene Sinode van die NG Kerk het vanoggend na 'n lewendige debat besluit om die 
Apostoliese Geloofsending (AGS) nie meer as 'n sekte te beskou nie, maar as 'n Christelike 
Kerk te aanvaar. Prof. Johan Heyns, Assessor, wat die voorstel ingedien het, het gese die AGS 
het reeds in 1956 'n verwerkte vorm van die Nederlandse Geloofsbelydenis aanvaar. Die AGS 
het behoorlike teologiese opleiding en is organisatories goed gevestig met 400 000 lidmate en 
969 pastore. Die tipiese erkenning van die Charismatiese leiers, wat 'n kenmerk van sektes is, 
kom nie by die AGS voor nie. Die Raad van NG Kerke het <lit reeds in 1945 oorweeg om die 
AGS as kerk te aanvaar, maar toe besluit dat die AGS 'n sekte sal bly totdat hy in leer en praktyk 
nader beweeg aan die historiese simbole van die historiese Christelike kerke ... Dit het nou 
gebeur, het prof. Heyns gese". 

Vervolgens sal gekyk word na hoe hierdie struikelblokke uit die weg geruim is, asook die reaksie 

en besware wat daarmee gepaard gegaan het. 

2.1.2 Die Pneumatologiese-Liturgiese oorsake 

Een van die onderskeidende kenmerke en - hoofleerstellings van die Pinksterkerke, soos reeds 
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aangetoon, is hulle beskouing van die doping met die Heilige Gees. Doping "met" of "in" die 

Heilige Gees verwys na dieselfde gebeurtenis. Dit gaan gewoonlik gepaard met die spreek in tale 

as inisiele teken van die vervulling met die Heilige Gees: 

"The Baptism of the believers in the Holy Ghost is indicated by the initial physical signs of 
speaking with other tongues as the Spirit of God gives them utterance" (Sundkler 1961 :243). 

Dit meld genoem te word dat die inisiele teken-teorie van die doping met die Heilige Gees nie 

deur alle Pentekostaliste onderskryf word nie en dat gedifferensieerde standpunte in 

Pinkstergeledere in hierdie verband bestaan. Aangesien dit buite die omvang van hierdie studie 

val sal hierdie siening nie hier bespreek en gedebatteer word nie. 

Opsommenderwys kan die Pinkstersiening betreffende vervulling met die Heilige Gees soos volg 

saamgevat word: Die Pinksterlering aangaande die "doping in of met die Heilige Gees" 

konsentreer op die boek Handelinge en die ervaringe op die dag van die Pinksterfees volgens 

Hand. 2:4. Dit word beskou as 'n definitiewe ondervinding wat na bekering volg en verskeie 

"bewystekste" word aangehaal om hierdie siening Bybels te regverdig. So word geglo dat die 

spreek in tale as die "inisiele teken" bevestig word in tekste soos Hand. 2:4 ; 10:45-46 ; 19:6 en 

lKor. 12 en 14. Dit is hierdie leerstelling van die Heilige Gees wat die Pentekostaliste onderskei 

van ander kerke: 

"Wat die Pinksterbeweging van die ander dele van die Christelike kerk onderskei, is die leer van 
die <loop in die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees. Dit is die twee mees essensiele 
punte van die leer van die Pinksterbeweging" (Leonard Steiner in Van Staden 1980:108). 

Benewens bekering en die onderdompelingsdoop in die Naam van die Vader, die Seun en die 

Heilige Gees vorm die doping met die Heilige Gees die hart van die Pinksterleer (Ras 1992:26). 

Die doping met die Heilige Gees gaan gewoonlik gepaard met allerlei psigiese en fisiese 

manifestasies. Anderson (1992:204) noem dit "pneumatologiese manifestasies". 

" ... when ... the 'Spirit comes' on them, they can expect one or more of several things to take 
place: jumping up and down, clapping hands, shouting, falling down, fainting, speaking in 
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unknown tongues, prophesying, dancing, singing and so on ... they signify the precence of the 
Holy Spirit" (:203). 

Die Pinksterkerk het tradisioneel 'n baie vrye- en oop liturgie gehad. Een van die onderskeidende 

kenmerke van die Pinksterliturgie en -aanbidding is die gees van spontanelteit (De Wet 

1989:380-387; Burger 1988: 412-413) met die gepaardgaande vrye werking van die 

Geestesgawes. Liturgies het <lit beteken <lat die <liens vir spontane deelname oopgestel is: 

"Spontaneous witnessing, functioning of the charismata, prayers, singing, shouting, clapping 
hands, leaping, and dancing before the Lord ... are all part of black Pentecostals' services" (De 
Wet 1989:387). 

In die spore van die wereldwye Pinksterbeweging het die AGS aanvanklik ook 'n oop liturgiese 

raamwerk gekies. Met formuliere, geloofsbelydenisse en die formele liturgie van die tradisionele 

kerke wou die vroee pinkstergelowiges niks te doen he nie.Daar was die vrese dat organisering 

die inboet van vryheid sal beteken. Volgens die Liturgiekkursus van die AGS van 1955 word 

vryheid in die di ens omskryf as: " ... die geleentheid waartydens die lei ding van die Heilige Gees 

gevolg word ooreenkomstig die liturgiese beginsels "(in Van der Spuy 1985:145). Dit wil se 

daar waar die Gees vry en spontaan werk sonder die inmenging en ondersteuning van menslike 

organisasie. In die vertroue <lat die Heilige Gees Sy werk sal beskerm en bewaar is die oop 

liturgie met al die gevare wat <lit inhou, verkies, omdat <lit 'n raamwerk bied waarbinne die 

geesgevulde gelowige met vryheid en spontanelteit binne die erediens die charismata kan 

beoefen (Moller 1983:3; Trooster 1959d:l2-13). 

Die Pinksterbeweging was van die begin af anti-ritualisties ingestel en gevolglik was daar 'n 

openlike weerstand en atkeur van "regularity and orderliness" (Bloch-Hoell 1964:5). Op die 

vraag: "Wat is Pinkster?" word dikwels geantwoord: "Die vrye werking van die Heilige Gees 

gawes in die <liens "(Kruger 1985:4; Moller 1962:7,8; 1965:3; 1975b:8). Met ander woorde 

Pinkster word gewoonlik geassosieer met 'n "lewendige erediens ". 

Die spontane charismata het ten alle tye in die <liens voorrang geniet. Harde uitroepe en 

tussenwerpsels was nie iets vreemds in die dienste nie (Van der Spuy 1985:24). In 
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Pinksterkringe kniel of staan die gelowiges saam, hulle bid hardop saam of beaam dit wat gebid 

word met die bevestigingswoorde oflofwoorde soos " Amen, Halleluja, Prys die Here" ens. (Ras 

1992:27 ;Van der Spuy 1985:97). Persone wat die Heilige Gees wil ontvang word gewoonlik -

nie altyd nie - die hande opgele. Dit gaan gepaard met emstige gebede sodat dit luidrugtig en 

emosioneel mag voorkom. 

Mettertyd het sommige persone pogings aangewend om 'n meer vaste diensvorrn en liturgie in 

die diens te verkry. Die AGS leierskap het 'n demper begin plaas op die vryhede in die 

Pinksteraanbidding en rondom die werking van die Heilige Gees wat gewoonlik met Pinkster 

gepaardgaan. Aan die een kant is die luidrugtige aanbiddingstyl wat vereenselwig was met die 

werking van die Heilige Gees veroordeel as "geraas" of "harde lawaai". "Bro Wessels pointed 

out there is a wrong idea that noise is synonymous with spirituality and power" (in Van der Spuy 

1985:146). Aan die anderkant is die luidrugtige aanbidding deur sommige gelykgestel aan die 

"werking van die Heilige Gees" en beskryf as "vurig", "aan die brand" en "lewendig" terwyl 'n 

stiller aanbidding as forrnalisties en "dood" beskryf is (: 146-14 7). 

Die vrye liturgiese gebruik wat 'n onmiskenbare deel van die Pinkstergebeure was, is deur 

sommige, waaronder pastore Gerrie Wessels en Justus du Plessis, in die laat veertiger en begin 

vyftigerjare veroordeel as "uitsinngheid". Die hoofrede vir die veroordeling was uiteraard die 

aanstoot wat dit vir die tradisionele lidmaat en besoeker van die NGK gegee het (Ras 1992:27). 

Die liturgiese orde van die Pinksterkerk was uiteraard in stryd met die orde van die NGK. Die 

persone van die "nuwe orde" - waaronder bogenoemde pastore sorteer - wou die werking van 

die Heilige Gees in die AGS op so 'n wyse sien plaasvind: "Dat die buitewereld dit nie vreemd 

en onaanvaarbaar sou vind nie" (Burger 1988:321 ). 

Teen 194 7 is daar vanaf amptelike sy 'n gevoel tot standaardisering van die vrye Pinksterliturgie. 

Met die Uitvoerende Raadsvergadering van dieselfde jaar word sekere reels en riglyne vir die 

hou van Kerkdienste opgestel: 

"Rules for conduct of Meetings: Resolved ... that Bros. Vermeulen and Wessels be asked to draw 
29/ ... 
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up a set of rules for the conduct of meetings and submit it to the Executive Council" (AGS 
1947: 16April). 

2.1.2.1. Redes vir Liturgiese Verskuiwings en Gevolge 

Samevattend sien van die redes vir die liturgiese verskuiwings soos volg daaruit: Eerstens het 

sosio-ekonomiese verskuiwings, liturgiese veranderings genoodsaak. Die AGS-lidmate het 

aanvanklik uit die laer sosio-ekonomiese klas gekom, hoewel daar uitsonderings was (Van der 

Spuy 1985:75, 115 ; Burger 1988:308). Die tipiese sosio-ekonomiese resultaat wat volg op 'n 

herJewingsbeweging, het ook in die AGS voorgekom. As gevolg van die veranderde lewens, 

nuwe waardes, meer sobere gewoontes en hoer ideale wat die eerste geslag lidmate na hulle 

bekering ondervind het, kon hulle uit die aard van die saak vir hulle kinders veel meer in die 

lewe hied (Burger 1988:308). Die nuwe geslag lidmate was finansieel beter daaraan toe (:308). 

In die G. R. Wessels-era (1935-1965) het die AGS die armblanke stadium ontgroei. Die lidmate 

het nie meer hoofsaaklik uit die laer sosio-ekonomiese klas bestaan nie en al hoe meer 

middelklas- en professionele mense het by die kerk aangesluit (Grobler 1958:20). Gevolg]ik 

ontwikkel die AGS ook 'n meer aanvaarbare beeld: 

"Weet u ... dat die lede van die A.G.S. verteenwoordigend van alle professionele klasse is en nie 
net 'n klomp arm en eenvoudige mense is soos baie wil voorgee nie "(Trooster Mei 1952:2). 

Die terreine en kringe waarin sommige van die AGS-lidmate beweeg het, en die drang om die 

AGS meer aanvaarbaar te maak vir die buitewereld het bygedra tot hierdie liturgiese 

verskuiwings (Burger 1988:318). Hooggeplaaste persone soos ministers en selfs die Eerste 

Minister, in daardie tyd is na sekere dienste en na die Algemene Konferensie genooi (:317). Op 

maatskaplike, kulturele en selfs godsdienstige vlak het daar 'n groter mate van openheid teenoor 

en aanvaarding van die AGS ontwikkel. Op grond daarvan moes daar noodgedwonge ook ten 

opsigte van die liturgie, aanpassings gemaak word (Van der Spuy 1985: 173). Hierdie sosio

ekonomiese oplewing in die AGS het tot formalisering in die liturgie bygedra. Dit wil voorkom 

asof die AGS toe 'n meer rigiede akademiese kerk begin word het met die gevolglike blussing 

van spontane werking van die Heilige Gees (1 Thes 5:19). Met ander woorde te veel kennis en 
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te min "Gees". Die pneumatologiese werkinge is na die periferie geskuif terwyl menslike beheer 

en organisasie na die sentrum verplaas is. 

Tweedens het die propagering van 'n vrye- en oop liturgie, onafwendbaar tot geYsoleerde 

wanpraktyke en misbruike gelei. Vanwee sekere onrusbare tendense was institusionalisering 

genoodsaak (Theron en van der Berg 1992:29). Daar moet begrip wees vir die standpunt van die 

AGS in hierdie verband. Aanvanklik is alles aanvaar as "die leiding van die Heilige Gees". 

Sekere pneumatologiese manifestasies is egter met verloop van tyd bevraagteken. Daar is 

spoedig tot die oortuiginge gekom dat :"All Spirit guidance is not the Holy Spirit guidance" 

(Morgan in Van der Spuy 1985:115) en dat daar geoordeel sal moet word:" ... omdat daar die 

gevaar bestaan dat die profeet nie altyd onder die leiding van Gods Gees sal spreek nie" ( Le 

Roux in Van der Spuy 1985:16). Van der Spuy (1985:116) voorsien 'n aantal goeie voorbeelde 

van wanpraktyke en mistieke wat soms verkeerdelik aan die leiding van die Heilige Gees 

toegedig is. Soms is daar denkbeeldige en onsinnige profesiee gebring wat die Pinksterkerk in 

diskrediet gebring het (Lindsay 1978:67). Die misbruik van "vryheid" het dus formalisering 

genoodsaak en bespoedig. 

Dit is belangrik om daarop te let <lat daar reeds in die beginjare van die AGS pogings aangewend 

is om kontrole uit te oefen, om sodoende ongewenste elemente wat gewoonlik met die Heilige 

Gees se werking geassosieer word, uit die weg te ruim, en nie slegs nou in die laat veertiger- en 

vroee vyftigerjare om die NGK erkening te verkry nie. Reeds op die heel eerste genotuleerde 

vergadering van 17 September 1908 word :"The disturbances caused by certain individuals 

during services" onder die aandag van die Raad gebring en word besluit dat die nodige stappe 

geneem moet word: "for maintaining order in the House of God" (in Van der Spuy 1985:80). Met 

die komende Konferensie in 1919 word gevra: "What can be done to check fanatical spirits 

running away with meetings" (:116). En tydens die Werkersraadvergadering van Maart 1929 

word erken dat daar te veel "wild fire" in die kerk is (: 116). 

Derdens, ten einde Uitsaairegte te bekom moes die AGS aan die vereistes voldoen soos voorgele 

deur die SAUK. Een van die vereistes was: "Slegs kerke wat 'n ... vaste liturgie (vorm van 

erediens) ... het" (in Van der Spuy 1985:159) sal toegelaat word om uit te saai. Hierdie eis deur 

die SAUK aan die AGS gestel, het hoofsaaklik liturgiese implikasies gehad. Die strewe om aan 

die vereiste te voldoen sou tot formalisering in die liturgie hydra. 31/ ... 
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Om terug te keer na die NGK-kritiekpunt ten opsigte van die beoefening van die charismata in 

die AGS. Volgens pastoor J. J. Cornelius, 'n stigterslid en gewese Federale voorsitter van die 

PPK, kan die wordingsgeskiedenis van die PPK toegeskryf word aan die doelbewuste poging 

van die AGS vanaf 1948-1958 om die struikelblokke wat daar in die kerk waste verwyder ten 

einde in die "goeie boekies" van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te kom (Ras 1992:12). 

Kritiekpunt 6 van die NGK ten opsigte van die pneumatologiese werking in die AGS het soos 

volg gelui: 

"Sy (die AGS) poging om die buitegewone gawes van die Pinkstergemeente te laat herleef is 'n 
veroordeling van die hele loop van die Kerkgeskiedenis en van die Voorsienigheid - 'n 
onmiskenbare aanklag teen die Kerk en daarmee 'n helder aanspraak om self die ware kerk te 
wees" (in Ras 1992:21). 

Dis belangrik om daarop te let dat die "nuwe orde" binne die AGS - daar sal later na hulle 

terruggekeer - word nie die Pinksterleerstelling aangaande die doping met die Heilige Gees 

verwerp het nie. Pastoor Gerrie Wessels, wat deel was van die" nuwe orde", het dit veral gehad 

teen die manier van die doping met die Heilige Gees (Ras 1992:26). Volgens Pastoor J. H. 

(George) Snyman, wat die prominente voorvegter vir die "ou orde" was, was dit nie soseer die 

Heilige Gees en Sy werkinge wat deur die "nuwe orde" teegegaan is nie, maar wel die vryhede 

in die Pinksteraanbidding en rondom die werking van die Heilige Gees wat gewoonlik met 

Pinkster gepaard gaan (in Burger 1988:321 ). Die Pinksterleerstelling aangaande die doping met 

die Heilige Gees is immers in die Algemene Geloofsbelydenis van die Apostoliese Geloofsending 

van Su id Afrika, artikel 11 b, vasgele om sy Pinkstererfenis en - identiteit te beskerm: 

"Ons glo en bely <lat die belofte van die vervulling met die Heilige Gees in die Pinkstersin, nie 
alleen bedoel was vir die eerste Christelike kerk nie, maar dat dit alma) toekom wat die Here ons 
God na Hom toe sal roep. Daarom kan ons vandag ook verwag dat die gelowige deur die Gees 
in tale sal spreek en profeteer ... "(in Van Staden 1980: 108). 

Die standaardisering van die vrye oop Pinksterliturgie tot 'n formele, gegote liturgie, sou 'n 

nadelige en belemmerde efffek op die spontanelteit van die lidmate en die operering van die 

charismata tot gevolg he. Ras (1992:11) voer juis as 'n rede aan vir die stigting van die PPK: 

" ... die dor tradisionele - formalisme en geestelike koudheid en ongevoeligheid om die stem van 
God die Heilige Gees te hoor en te gehoorsaam". 
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Die gevolg was <lat die hart van die Pinksterleer, naamlik die vervulling met die Heilige Gees, 

nie meer volgens die ou Apostoliese gebruik beoefen mag word nie. Volgens Ras (1992:28) het 

hierdie veroordeling 'n geweldige en onverrnydelike demper op die werking van al die geestelike 

gawes geplaas soos tale, uitleg van tale, profesiee, ens. Die AGS se "uitsinnigheid" het toe meer 

'n 'stemmigheid" begin raak. Die praktyk van die Apostolies om hardop te bid, saam te kniel, 

hande op te le, "Amen" en "halleluja" ensovoorts te se, was hierdeur direk geraak en het daartoe 

gelei <lat die AGS "stiller" en selfs "dood" begin raak het (:28). Daar was duidelik 'n afname in 

die manifestasie van die Heilige Gees te bespeur. Hooper (in Van der Spuy 1985: 146) verwoord 

<lit SOOS volg: 

" ... formalism is creeping into some of our assemblies. No more are heard the spontaneous 
shouts of praise as believers are filled with the Holy Spirit. Seldom do we hear them speak in 
other tongues. Spiritual death is clogging the wheels of the Church". 

Ras (1994:514) wys in hierdie verband na 'n voorbeeld toe die bekende pastoor Brahman (sic!) 

in Suid-Afrika was en daar by een van die AGS-byeenkomste vir siele gebid is, is daar 'n 

boodskap wat in tale uitgegaan het stopgesit, en is daar gese <lat een gawe nou werk en <lat 'n 

ander (die taal en sy uitleg) nie nou kan werk nie. Al hierdie klein dingetjies het 'n "gekrap" laat 

ontstaan by talle pastore omdat dinge wat voorheen normatief was, nou bevraagteken en 

"afgemaak" is (:514). Moller (1975:299) skryf: 

"In die beginjare was daar nie altyd duidelike liturgiese leiding gegee nie. Toe daar later wel 
aangedring is op orde en stigting ... veral ten opsigte van die manifestasies van die Gees, het 
sommige gevoel hulle word te veel aan bande gele en het weggeskeur". 

Daar is gevoel dat menslike organisasie en beheer die werking van die Heilige Gees uitgefaseer 

het. Teregvra George Snyman (1955:1-14) in 'n memorandum, genaamdPinkster in Suid-Afrika 

wat in 1955 versprei is: 

"Wat is die regte orde in godsdiens? Wie bepaal <lit? Word <lit deur die mense en tradisie of deur 
die Heilige Gees bepaal? ... Die nuwe neiging is om die orde van die aanbidding op 'n stille 
godsdiens af te stuur, hoofsaaklik, omdat <lit in antler kerke toegepas word. Die 
Pinkstergodsdiens het vir party nou te veragtelik en onordelik geword". 
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Met ander woorde die ordening van die <liens is toegeskryf aan die leiding van die Heilige Gees. 

Tog moet die menslike rol tydens die werking van die Geesgawes nie onderskat word nie. Die 

geeste van die profete is immers onderworpe aan die profete (1 Kor 14:32). De Wet (1989:387) 

plaas hierdie saak in die regte perspektief ashy se: 

" ... the liturgical leadership provided from the pulpit during a Pentecostal service must not be 
underplayed.Understandablly, ... the mix of spontaneity with the unpredictable, sometimes calls 
for the best recources of pastoral guidance". 

Die institusionalisering van die liturgie het ook 'n merkbare effek op die sang gehad. 

Pinkstersang word gewoonlik met lewendige- en luide sang geassosieer. Dit is aangenaam, 

opgewek, lewendig, aangrypend, hartlik, ritmies en vol gees (Van Rensburg in Van der Spuy 

1985:149). Die liturgiese veranderinge het gelei tot 'n temerige en stille godsdiensorde. Hierdie 

liturgiese verbroedering van die AGS met die van die NGK is as 'n bedreiging gesien vir die 

Pinkster-i denti tei t. 

2.1.2.2. Evaluerende Gevolgtrekking 

In die operering van die charismata moet daar gewaak word teen twee uiterstes, t. w. formalisme 

en fanatisme. Die stryd tussen vleeslike fanatisme en dooie formalisme was vanaf die begin in 

Azusastraat in 1906, die grootste probleem in die Pinksterbeweging (Bartleman 1980: 115). 

F. P. Moller, gewese AGS president, skryf waar die duiwel die kerk nie met dooie formalisme 

kan laat versmoor het nie, het hy gepoog om <lit met fanatisme oorboord te stuur (1984c:3). 

Moller (1984c:3) beskou formalisme as wanneer die kerk se liturgie so verstar en dood geraak 

het, <lat die aanbidding bloot op tradisionele en ritualistiese wyse beoefen word, sonder <lat <lit 

enige geestelike impak het. Formalisme wil dus wegdoen met alle losbandigheid en daardeur 

verhoed <lat die godsdiens vervlak en veragtelik word omdat elkeen net kan maak soos hy wil 

en goed <link. Alles word dus behoorlik gekontroleer en gereglementeer, maar daardeur word 

alle geleentheid vir die kenbare werking van die Heilige Gees ook ontneem (Barnard 1981: 118). 

Die gemeente word tot passiewe toeskouers gereduseer (:50). Die prediking is so formeel en 

intellektueel dat <lit by die stom gehoor verbygaan. 
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Fanatisme is die begrip wat gebruik word om die kerk se liturgie te beskryf wanneer blinde 

entoesiasme, woeste geesdrywery, verontagsaming van die vrese en Heiligheid van God, 

negering van Bybelse waarhede en beperkinge, vertrapping van die orde- en stigtingsbeginsels, 

verwerping van nugterheid en miskenning van die liefdesbeginsel - daartoe gelei dat gelowiges 

allerhande dinge doen en dit as die werking van die Heilige Gees aanbied (Moller 1984:3). 

Daardeur word die Heilige Geeswerking van die Skrif vervreem en word dit vervlak tot 

emosionalisme, verdwaalde vroomheid en vleeslike geesdrywery (Barnard 1981: 119). Fanatisme 

wil wegdoen met alle kontrole en wil nie ingehok of beperk wees deur reels van orde en stigting 

me. 

Emosionele en fisiese reaksies op die werking van die Heilige Gees moet egter nie sonder meer 

as fanatisme veroordeel word nie. Emosionele en fisiese reaksies is deel van die godsdienstige 

belewenis, maar is altyd ondergeskik (Barnard 1981:454). Die gevaar is dat gepoog kan word 

om die reaksies sinteties na te boots deurdat daar sekere psigiese en fisiese reaksies gesuggereer, 

voorgeskryf of meganies uitgevoer word om die verlangde effek te verkry (Moller 1972:9). 

Wanneer die klem op sulke opwekkingstegnieke val, moet dit as fanatisme veroordeel en 

afgewys word. 

'n Balans behoort gehandhaaf te word tussen die twee uiterstes naamlik formalisme en 

fanatisme. 'n Dooie, lustelose en koue liturgie waar alle emosie onderdruk word en daar niks 

gebeur nie, asook 'n godsdienstige lawaaierigheid waarheen mense met allerlei kunsgrepe getrek 

en betrek word en waar daar net 'n skyn van lewe geskep word, behoort afgewys te word 

(Moller 1969:7). Alhoewel die Pinksterbeweging in reaksie op die gevare van formalisme 

dikwels geneig was om oor te leun tot oormatige emosionalisme, was daar deurgaans pogings 

om 'n balans te bewerkstellig (Dingman 1945:3,4). Dis belangrik om die vryheid van die Gees 

te handhaaf, terwyl ongewenste elemente vermy moet word. Die weglating van die emosionele 

element in die godsdiensbelewenis is 'n ontkenning van 'n persoon se menswees. Die emosie 

vorm 'n wesenlike deel van 'n mens se godsdiensbelewenis. 

Die veranderinge wat aangebring is deur die "nuwe orde" ten opsigte van die pneumatologiese 

manifestasies en die vryhede wat met die beoefening van die charismata gepaard gegaan het, is 
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deur die "ou orde" gesien as 'n poging om die NGK se kritiekpunt nommer 6 rakende die 

charismatiese gawes ter syde te stel. Daar is gevoel dat die AGS ten einde eer en erkenning te 

verkry al hoe meer met die NGK begin verbroeder en kompromiteer het, met die gevolglike 

prysgawe van haar Pinksteridentiteit en erfenis. Hierdie beoefening van die gereformeerde leer 

en -liturgie sou onvermydelik tot tweespalt in die AGS lei. 

2.1.3. Die totstandkoming van 'n Bybelskool 

Die AGS het in die beginjare geen formele teologiese opleiding vir die bediening gehad nie. 

Gedurende die tydperk 1910 - 1940 kon enige persoon, sonder enige teologiese opleiding, tot die 

bediening toetree as hy daartoe geroepe gevoel het. Al vereiste was 'n goeie Christelike getuienis 

(doping met die Heilige Gees is nog nie 'n wettiese vereiste nie ), 'n aanbeveling van die 

plaaslike gemeente en ses maande ondervinding as lekewerker (Langerman 19 83: 113 ; Saayman 

1993: 43). Baie klem is gele op die praktyk eerder as die teorie. Daar was met ander woorde nie 

'n baie rigiede akademiese of professionele voorvereistes waaraan voldoen moes word om 'n 

pastoor te word nie. 

Gedurende die eerste dekades van die AGS se bestaan was daar 'n mate van weerstand, 

afsydigheid en selfs antagonisme teen geleerdheid (Burger 1988:439). Verskeie redes kan 

toegedig word vir hierdie negatiewe houdingjeens geleerdheid. Eerstens was daar die siening 

dat Jesus en Sy dissipels geen formele teologiese opleiding gehad het nie (Hand.4: 13). Tweedens 

was daar die eskatologiese verwagtinge. Aangesien die wederkoms van Christus naby was, was 

evangelisasie belangriker as opleiding beskou (Hollenweger 1972:34). Die beskouing is dan ook 

gehuldig dat omjare aan 'n Bybelskool of Teologiese Skool te studeer, 'n verkwisting van tyd 

is terwyl siele verlore gaan. In sommige Pinksterkerke is hierdie siening nog springlewendig. 

Derdens was daar die pneumatologiese rede. Hiervolgens is geglo dat die Heilige Gees 'n 

persoon lei en bekwaam. Om hierdie siening te regverdig word dan na Joh. 14:26 verwys: 

"maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in My Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer 
en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gese het". 

36/ ... 



-36-

Ander Skriftekste wat ook gewoonlik aangehaal was I word om die negatiewe standpunt ten 

opsigte van veral formele teologiese opleiding te regverdig is Pred.12: 12 ; I Kor. I :21 - 29 , 3:18 -

20 en !Kor. 2:1 - 6. Teologiese opleiding is dan geassosieer met die "wysheid van die wereld" 

of "kopkennis". Om kennis te he beteken om die Here te di en (Spr. 1 :7). 

Met I Kor. 2: 1 - 6 as teks is daar dikwels gepreek dat die Apostel nie in die wysheid van die 

mense nie, maar in die krag van God en die eenvoud van Christus opgetree het en dat dit die 

kenteken van die prediking behoort te wees (Bosman in Van der Spuy 1985:107). Dat die letter 

doodmaak maar die Gees lewend maak, was 'n algemene verantwoording van die houding 

teenoor kennis (Le Roux in Van der Spuy 1985: I 07). Dikwels is ste11ings soos die volgende by 

preke ingesluit:"Menslike krag en geleerdheid, welsprekenheid en redenering sal weinig uitrig. 

Die Krag van die Heilige Gees alleen kan wondere doen" (107).Stellinge soos "geleerdheid is 

nie wysheid nie" of "God soek braambos manne en nie Stellenbosch manne"nie word soms nog 

gehoor.Met ander woorde ongeleerdheid is vereenselwig met salwing en kennis met ongeloof 

(Van der Spuy 1985:233). 

'n Laaste rede vir die weerstand teen teologiese kennis volgens Van der Spuy (1985:106), was 

dat dit as gevolg van 'n reaksie teenoor die opgeleide predikante van die tradisionele kerke 

ontstaan het. Daar is gevoel dat die leraars, ten spyte van hulle geleerdheid, nie die lidmate tot 

'n ontmoeting met God gelei het nie en boonop nog die waarheid oor wedergeboorte, 

heiligmaking, die doop, Goddelike genesing en die gawes van die Heilige Gees verswyg het. 

Daarteenoor het ongeleerde lekewerkers met 'n merkbare salwing die Woord eenvoudig maar 

kragdadig verkondig en die verkondiging is met tekens en wonders bevestig (:I 07) . 

Mettertyd het daar egter 'n opsigtelike kentering in die AGS gekom wat geleerdheid betref. Die 

gedagte en behoefte aan opleiding het al hoe meer begin posvat soos dit tot uitdrukking kom in 

die volgende aanhaling van die AGS Werkerskonferensie van Maart 1926: 

"The subject of the conduct of meetings was dealt with, instructing workers how to act and how 
to control an assembly. The need of a Training School for Bible Study and training of workers 
was urgent in this connection" (in Van der Spuy 1985:107). 
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Die eerste gedagte van 'n Bybelskool kom van broer Scott Moffat (Burger 1988:438 ; Ras 

1992:29; Van der Spuy 1985:108). Tydens 'n spesiale Werkerskonferensie van Augustus 1920 

word die gedagte aan 'n Bybelskool goedgekeur: 

" ... wat aangaat de behoefte aan zulk inrichting: Ons hoofd doel is het Evangelie te brengen aan 
de miljoenen heidenen van Afrika, en als bijzaak komt dan ook de opleiding van werkers voor 
de blanken" (in Burger 1988:438). 

Burger (1988:438-441) gee 'n goeie en indiepte oorsig oor die ontstaan, groei en ontwikkeling 

van die Bybelskool. Wat van belang is, is dat daar eers op die 2de Februarie 1954 met voltydse 

opleiding vir voomemende pastore begin is met pastoor Charles Bennett as prinsipaal. ( :441 ). 

In 1950 was daarwel 'n Bybelkollege wat opleiding deur middel van korrespondensiekursusse 

aangebied het, met dr.F. P. Moller as prinsipaal. 

Die oprigting van hierdie binnemuurse Bybelkollege was beskou as 'n poging om die kritiekpunt 

van die NGK rakende opleiding uit die weg te ruim. Dit is opmerklik dat die AGS aan die begin 

van 1950 weer met 'n korrespondensie Bybelkollege begin het nadat <lit vir enkele jare geen 

opleidingsinrigting vir sy pastore gehad het nie. Kritiekpunt nr. (iii) van die NGK was: "Hy 

beskik nie oor 'n behoorlike opgeleide en geordende bediening nie". Selfs Burger, AGS 

president, erken dat die AGS nie die kritiek van die NGK ongesiens laat verbygaan het nie 

(1988:307). 

Die stigting van 'n Bybelskool met die gedagte om die pastore meer effektief op te lei en 

deegliker te bekwaam, was nie onaanvaarbaar nie, maar dit was die gedagte <lat daar voltyds met 

so iets begin is ten einde die eer en erkenning van die NGK te verkry (Ras 1992:30). Kritiekpunt 

nr (iii) van die NGK- Sinode besluit is dus uit die weg geruim. Die oprigting van die Bybelskool 

was met antler woorde die AGS-leiers se poging om meer aanvaarbaarheid en erkenning by die 

NGK te verkry, en was nie soseer 'n poging om hulle eie pastoorkorps meer effektieftoe te rus 

me. 

2.1.4. Leerstellige oorsake: Brief Van Die Bybelskool dosente 

Ras (1992:31) verwys na die brief wat alle pastore van die AGS ontvang het van die Geestelike 
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Komitee, wat in daardie dae basies die dosente van die Bybelskool was. Die brief, wat geskryf 

was deur die destydse Algemene Sekretaris, pastoor A.J. Schoemand (sic!), en gedateer l Maart 

1954 is ontvang presies 28 dae na die stigting van die voltydse Bybelskool. Dit het gehandel oor 

twee belangrike leerstellige sake t.w. die betekenis van die woord "water" in Johannes 3 vers 

5 en die kwessie van handeklap in die kerk (:31-32). Hierdie brief was vir sommige pastore wat 

ontevrede was met die rigting waarin die AGS beweeg het, 'n onomstootlike bewys dat die AGS 

leierskap (wat die dosente-korps meesal uitgemaak het) na die NGK "gevry" het. Hierdie brief 

was in antwoord op versoek van die AGS Distriksrade aan die Geestelike Komitee om 

duidelikheid te gee rondom bogenoemde sake. Burger (1988:339) beweer dat daar in die AGS 

nie altyd volkome eenstemmigheid wasjeens die betekenis van "water" in Joh.3:5 nie en daarom 

gee die kerk in Maart 1954 amptelik uitspraak. Die inhoud van die brief, met betrekking tot Joh. 

3:5 wat die amptelike standpunt van die AGS weergee, sien soos volg daaruit 

(in Ras 1992:32-33): 

Insake Johannes 3:5:-

(a) Dat die leer van die doopswedergeboorte (Baptismal Regeneration) as 'n dwaalleer 

verwerp word en dat dit verkeerde skrifuitleg (sic) is om dit van Johannes 3:5 afte lei. 

(b) Dat wedergeboorte en die sakrament van die doop onafskeidbaar aan mekaar verbonde 

is, en wel op die volgende wyse: die doop as baseer (sic) op die wedergeboorte en nie 

die wedergeboorte op die doop nie. Die doop is naamlik die afbeelding van die 

wedergeboorte - net soos wat ons in water ingedoop word, so is ons reeds geestelik, 

deur die wedergeboorte wat 'n daad van God is, in die liggaam van Christus ingedoop, 

met Hom verenig in Sy dood en opstanding, Rom 6:3-4; lKor 12:13. Alhoewel die 

doop nie 'n voorwaarde vir saligheid is nie, kan die moedswillige verwerping van 

hierdie besondere bevel van God, noodlottig geestelik wees. 

( c) Dat die gebruik van die woord "water" soos dit in Joh. 3:5 (sic) vind, horn tot meer as 

een vertolking leen.(sic). Die waarskynlikste vertolking is dat wat hier sien op die water 

van die natuurlike geboorte - die water waaruit die natuurlike mens vanuit die 

moederskoot gebore word. (sic) Joh 3:5 kan net sowel lees (en dit sou net so 'n goeie 

vertaling van die oorspronklike wees): "Jesus antwoord, Voorwaar, voorwaar Ek se vir 

jou, as iemand nie gebore word uit water sowel as Gees nie, kan hy die koninkryk van 

God nie ingaan nie", met ander woorde: 39/ ... 
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"As iemand naas sy vleeslike geboorte, nie ook 'n Godde1ike geboorte ondergaan nie kan hy die 
Koninkryk van God nie ingaan nie", Hierdie vertolking pas die beste by die Skrifverband aan, 
waarin natuurlikegeboorte (sic) met die geestelike geboorte verge1yk en konstrasteer word. (sic) 
Vergelyk Joh 3:4 en 6. Maar naas hierdie uitleg is daar ook 'n vertolking dat die "water" in J~h 
3:5 genoem, op die sakrament van die <loop sien." 

Wat die doopsiening van die AGS voor 1954 betref noem past. J.J.Come1ius <lat <lit al die jare 

die siening van die AGS was dat die "water" in Johannes 3:5 op die doop sien en dat die doop 

'n noodsaaklikheid en voorwaarde vir die sahgheid is (in Burger 1988:339; Ras 1992:31). Met 

die doop word bedoel die onderdompelingsdoop in die Naam van die Drieenige God nadat 'n 

bekeerde persoon sy geloof in Christus Jesus as Verlosser bely het. Uiteraard het die 

pinkstermense die kinderdoop en -besprinkeling verwerp. Ras toon aan dat die siening dat daar 

in die AGS geglo is dat die woord "water" na die <loop verwys, aan horn bevestig is deur talle 

lidmate uit daardie tyd (1994:514). PPK pastore wat <lit bevestig het, sluit in pastoor 

J.S.Labuschagne, die eerste Federale Voorsitter van die PPK, 'n latere Federale Vise - Voorsitter 

van die PPK, pastoor D.J. Bezuidenhout, en 'n latere Federale sekretaris van die kerk, pastoor 

P.W. Scalkwyk. Laasgenoemde twee persone was onderskeidelik op die AGS-gemeenterade van 

Turffontein en Benoni tydens die PPK-stigting in 1958, en hulle albei het PPK pastore geword 

voor 1960 (:514). Ras (1994:515) toon verder aan dat persoonlike gesprekke met talle pastore 

en lidmate wat voor 1958 in die AGS was, asook met pastore uit die lede in Christus-kerk en 

Spadereen, bevestig het <lat die doop in die AGS as deel van die saligheid gesien is. Spadereen 

("die blourokke") het in Desember 1927 in Benoni uit die AGS ontstaan, terwyl Lede in 

Christus weer uit die Spadereen ontstaan het in Desember 1939 (:515). 

Burger (1988:339-341) betwis hierdie standpunt en poog om <lit te weerle en verantwoord vanuit 

amptelike kerkbronne. In sy proefskrif probeer hy aantoon dat die AGS al die jare geglo het <lat 

die doop nie dee) van die saligheid is nie en dat die "water" van Joh 3:5 nie op die waterdoop 

sien nie. Volgens horn (:339) was die doopswedergeboorte die standpunt van 'n minderheid en 

nooit die amptelike standpunt van die AGS nie. Hy kom verder tot die gevolgtrekking dat die 
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sogenaamde leerstellige faktore 'n persoonlike saak blyk te wees en eers later bygehaal is om 

die voortbestaan van die PPK te regverdig (:340). 

Om duidelikheid oor die doopsiening van die AGS te verkry is <lit belangrik om die brief van 1 

Maart 1954 te bestudeer. Hier sal hoofsaaklik gebruik gemaak word van Ras (1992:33-43). Die 

inleidende paragraafvan die brief lui soos volg: 

"Dit doen my genoee om hieronder hulle (<lit is die Geestelike Komitee wat ook die 
Bybelskoolleiers was) besluite aan u mee te deel". 

Burger (1988:339) noem verkeerdelik dat die kerk (<lit is die AGS-kerk) in Maart 1954 amptelik 

uitspraak gee. Volgens die brief van pastoor Schoemand (sic) was <lit nie die AGS-kerk wat 

besluit het op 'n Algemene Werkersraadvergadering dat <lit die kerk se amptelike standpunt is 

nie, maar was <lit baie beslis die Geestelike Komitee ( :41 ). Die AGS het in die jare vyftig die 

Geestelike Komitee se bevinding as die finale antwoord gesien (:37). Die Bybelskoolleiers was 

met ander woorde die norm vir reg en verkeerd. 

Punt (a) van die brief noem uitdruklik dat die doopswedergeboorte (Baptismal Regeneration) 

verwerp word. Diegene wat die <loop as deel van die saligheid gesien het, het nooit ook die 

leerstelling van "baptismal regeneration" aanvaar nie (:39). Burger se verstaansbegrip van 

pastoor Cornelius is foutief [V gl. Burger 1988:339-340]. Hy is verkeerdelik onder die indruk <lat 

indien 'n mens glo <lat die water (Joh 3:5) die <loop is dan glo 'n mens outomaties aan die 

doopswedergeboorte of"baptismal regeneration". Verskeie Werkersvergaderings van die AGS 

waaronder 1920, 1926, 1928 en 1954 wat gehandel het oor doopswedergeboorte het <lit afgewys 

(Burger 1988:339-340). So byvoorbeeld het die Werkerskonferensie te Bloemfontein in 1920 die 

volgende besluit: 

"Resolved that this meeting of Apostolic Ministers and members are agreed, after a careful 
consideration of the Word of God, that water Baptism is not regeneration, regeneration being 
the work of the Holy Spirit, but water baptism being a command of God to his born again child 
is very necessary" (in Burger 1988:339). 

41/ ••• 



-41-

Die AGS se werklike begrip van die doop as deel van die saligheid het met doopsredding 

("baptismal salvation ") te make (Ras 1992:39). Die twee begrippe, doopswedergeboorte en 

doopsredding moet duidelik van mekaar onderskei word. Doopswedergeboorte (Baptismal 

Regeneration) wat afkomstig is van die Rooms Katolieke Kerk, is die leerstelling dat 'n persoon 

wedergebore word tydens die doopproses (Deist 1984:17). Die water red dus ongeag die 

betrokkenheid van die dopeling se geloof. Doopsredding (Baptismal salvation), wat die 

standpunt van die AGS was, leer dat 'n persoon gered word omdat hulle hul geloof in Jesus 

Christus bely het en hulle in die geloof met Christus se graf en opstanding geidentifiseer het deur 

middel van onderdompelingsdoop sodat hulle daardeur 'n skoon en rein ]ewe kan verkry (Ras 

1992: 39, 41 ). Dit was eers op 1 Maart 1954 wat die Geestelike Komitee verkeerdelik hulle eie 

interpretasie vir die betekenis van die woord "water" amptelik op die AGS-kerk begin afdwing 

het (:40). 

Ras (1992:33) toon aan dat daar by punt (b) van die brief van die Geestelike Komitee 'n 

geestelike teenstrydigheid bestaan. Hierdie teenstrydigheid is aan die een kant die Komitee se 

uitleg dat die doop nie red nie, want dit volg op die wedergeboorte, sodat die doop iets 

"opsioneels" of iets "ekstra" is, want die <loop is nie deel van die wedergeboorte nie sodat dit 

die mens nie kan red nie. Aan die ander kant word gese dat alhoewel die doop nie 'n voorwaarde 

vir die saligheid is nie, kan die moedswillige verwerping van hierdie besondere bevel van God 

noodlottig geestelik wees. Die "noodlottige geestelik" se by implikasie iemand is verlore as 

hy/sy nie gedoop is nie, en dan beteken dit dat die <loop wel saligheidswaarde het. In sy 

proefskrif noem Burger (1988:339) slegs dat die AGS-kerk in Maart 1954 uitspraak lewer dat 

die doop nie as voorwaarde vir die saligheid gestel kan word nie. Die teenstrydige opmerking 

wat se: " ... die moedswillige verwerping van hierdie besondere bevel van God ... " [dit is die 

doop], kan " ... noodlottig wees" word deur horn verswyg. Die opmerking van die Geestelike 

Komitee toon duidelik hulle ongemak aan om die posisie van die doop met betrekking tot die 

saligheid te ver-duidelik, veral omdat hulle bewus was dat die meeste AGS-lidmate en -pastore 

hierdie standpunt gehuldig het. Die siening van die AGS wat die doop al die jare as deel van die 

wedergeboorte gesien het, is hier afgewys. 

42/ ••. 



-42-

Punt(c) van die omsendbrief noem <lat die "water" in Joh 3:5 na die water van die natuurlike 

geboorte verwys en nie na na die <loop nie. Dit moet uitgewys word <lat hierdie brief die siening 

van die Geestelike Komitee verteenwoordig het en nie die van die hele kerk nie. Hulle het egter 

ook in die brief genoem dat daar ook die uitleg is <lat "water" op die sakrament van die <loop 

wys. 

Die invoering van hierdie nuwe standpunt, naamlik <lat die <loop op die natuurlike geboorte wys, 

word gesien as 'n poging tot verbroedering met die NGK, aangesien die noodsaaklikheid van 

die <loop nie meer in die pad van die twee kerke gestaan het nie. Die verwerping van die <loop 

as 'n integrale deel van die saligheid het ook in groot mate die kritiek <lat die AGS antiteties 

teenoor die gelnstitueerde Kerk gestaan het (kritiekpunt nr.4) uit die weg geruim. As die <loop 

nie deel van die saligheid is nie, dan is <lit ook nie 'n voorwaarde vir redding nie, en word <lit 

iets opsioneels. As die <loop iets opsioneel is, maak <lit ook nie saak hoe <lit bedien word nie. 

Besprinkeling, begieting en onderdompeling kan dan almal reg wees, en <lit beteken verder <lat 

die NGK al die jare reg was oor die <loop (Ras 1992:28). 

Die wegdoen van die <loop as deel van die saligheid het hier beslis daartoe bygedra dat die NGK

lidmate in die AGS geakkommodeer kon word. Ras (1994:515) verwoord <lit soos volg: 

" Die <loop was juis die saak wat gemaak het dat die NGK-mense nie as "broers en susters" 
aangespreek ofbeskou is nie! Slegs weergeborenes is as "broers" en "susters" beskou, en omdat 
wedergeboorte'n geboorte "uit water (die bekeringsonderdompelingsdoop) en Gees" was, was 
hulle nog buite die "pinksterlig"!". 

Hierdie leerstelling-dogmatiese afwyking word deur pastoor Cornelius beskou as die 

hoofleerstellige rede vir die PPK stigting. Burger, aan die ander kant, voer aan <lat daar geen 

leerstellige faktore by die skeuring betrokke was nie (1980:340). Hy haal onder andere pastoor 

J.H.(George) Snyman aan in hierdie verband (Vgl Burger 1988:340) en kom tot die gevolg

trekking dat die doopkwessie 'n persoonlike saak blyk te wees. 

Ras (1994:523) is van menmg dat pastoor Snyman horn nooit oor hierdie sensitiewe 

soteriologies-sakramentalistiese saak voor andersdenkendes sou uitlaat nie. In die lig van 

bogenoemde bespreking en die bestudering van die brief wil dit tog deurskemer <lat die 
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doopsiening wel 'n rol gespeel het in die skeuring. Dit mag wel nie so sterk op die voorgrond 

gewees het soos die politieke kwessie nie, maar mag moontlik oorskadu gewees het deur die 

prominensie wat die party-politieke betrokkenheid van pastoor G.R.Wessels gekry het. 

2.1.5 Handeklap Liturgie 

'n Tweede belangrike leerstellige saak waaroor daar in die omsendbrief van 1 Maart 1954 uit

sluitsel gegee was, het betrekking op die kwessie van handeklap in die AGS. Die geestelike 

Komitee se uitspraak insake handeklap het soos volg daaruit gesien (in Ras 1992:43): 

"Insake die klap van hande":-

(a) Dat handeklap by die sing van koortjies by godsdiensoefeninge nie'n leerstellige saak is 

of 'n voorskrifvan die Bybel nie, maar 'n kerklike gebruik wat later ontstaan het. (Die 

aanhaling in Ps 47:2 is digterlike taal, net soos Psalm 73:9, 98:8 (sic), 114:5-8 en 

derglike. Daarom is dit ook nie 'n instelling met die oog op die Christelike kerk nie, 

net soos Psalm 81:4; 68:26; en dergelike nie instellinge is nie). 

(b) Dat die vraag of 'n gebruik geoorloof is of nie, afhang van die waarde wat dit vir die 

gemeente het. As dit tot stigting dien, sou dit verkeerd wees om dit te stop; en as dit nie 

tot stigting is nie, mag dit geen plek in die godsdiens he nie. lKor 14:12; 10:23-33. 

( c ) Dat aan die gemeentes self oorgelaat sal word om vas te stel of die klap van hande by die 

sing van koortjies 'n stigting in hulle dienste is of nie. 

( d) Dat wat die gebruik in 'n gemeente ookal is, groot lief de en verdraagsaamheid teenoor 

andersdenkendes betoon sal word. 

Handeklap was 'n essensiele deel van die Pinksteraanbidding. So skryf Nichol (1971 :65) dat 

daar in die pinksterliturgie ruim voorsiening gemaak word in die psigologiese behoeftes deur 

spontane, ritmiese sang en musiek (selfs sang in vreemde tale) ; ritmiese klap van hande en die 

stamp van voete ; koordans ; "lag in die Gees" ; huil en juig; spontane getuienisse ; intense 

individuele of gesamentlike gebede en die beoefening van die charismata. Die Geestelike 

Komitee se afwysing van die tradisionele Pinkstergebruik om hande te klap as 'n Bybelse 

voorskrif, sou talle persone tot ongelukkigheid en ontevredenheid stem. 44/ ... 
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Nie lank na hierdie uitspraak nie, in 1955, verskyn in reaksie daarop 'n memorandum, getiteld 

"Pinkster in Suid-Afrika", opgestel deur pastoor J. H. (George) Snyman, waarin hy die gebruik 

as skriftuurlike voorskrif probeer regverdig (Snyman 1955:1-14). Hy beskuldig die AGS daarvan 

dat daar gesoek word na die guns van ander kerke in 'n begeerte om status en erkenning te 

verkry. Die afwysing van hierdie liturgiese gebruik het gelei tot 'n temerige en stille 

godsdiensorde. Volgens George Snyman is die" aantreklikheid van Pinkster ... juis die orde van 

ordelose godsdiens, m.a. w die orde van die Heilige Gees." 

Vir diegene wat later uit die AGS beweeg het, was hierdie uitspraak van die Geestelike Komitee 

'n duidelike bewys dat die AGS besig is om met die diensorde en liturgie van die NGK te 

konformeer. Die rede vir die liturgiese verskuiwing was om die AGS meer aanvaarbaar te maak 

vir die buitestaander en NGK lidmate (Ras 1992:43, 45). Tydens die 1954 Algemene 

Kampkonferensie word byvoorbeeld net liedere gesing. Ontevredenes was van mening dat 

handeklap nie 'n kerklike gebruik was nie, maar 'n Bybelse voorskrif Dit sou 'n demper plaas 

op die vryheid wat hulle in die Here gehad het (:44). Indien hierdie vryhede van hulle ontneem 

sou word, sou die <liens beskou word as "styf' of "gebind". Handeklap maak tans 'n intergrale 

deel uit van die liturgie in die PPK. 

Hierdie uitspraak van die Geestelike Komitee moet gesien word teen die agtergrond dat die AGS 

meer respektabel geword het. Vera] die toetrede van G. R. Wessels tot die politiek as senator het 

hierdie liturgiese verskuiwing genoodsaak. Daar is al hoe meer te velde begin trek teen die 

vryhede.Erasmus (1953:20) wys byvoorbeeld ook handeklap af as 'n Bybelse gebruik en vra: 

"Moet ons hande klap? Is dit Bybels? Ons roem dat ons net volgens die voorskrif van die Bybel 
handel, maar is dit ook hier so? Die digter (Psalm 47:2) het nooit bedoel dat <lit een van die 
fondamentstene van ons godsdiens moet word nie. Ons het een enkele Skrifgedeelte geneem, 
<lit uit verband geruk en nou bou ons die struktuur van ons godsdiens daarop.By baie is dit naas 
die doop die vemaamste". 

Ras (1994:516) verwys ook in hierdie verband na pastoor Justus du Plessis se opmerking tydens 

'n Werkersvergadering (AGS se "Sinode") op die vraag wie hande klap: "Die bobbejane in die 

dieretuin klap hande". Vir buitestaanders sal bogenoemde sake nietig lyk, maar hierdie 
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veroordeling van die tradisionele Pinkstergebruik is gesien as 'n wesenlike bedreiging vir die 

Pinksteridentiteit en-karakter. 

2.1.6 Die Ou - en Nuwe Orde Stryd 

As gevolg van al die veranderinge, verwikkelinge en ongelukkighede wat in die AGS 

plaasgevind het, het daar mettertyd twee polarisasiegroepe, te wete die "ou- en nuwe orde" 

ontstaan (Burger 1988:316). Die leidende figuur en spreekbuis vir die "ou orde" (die AGS voor 

1948) was pastoor J. H. (George) Snyman, terwyl pastoor Justus du Plessis die "nuwe orde" 

verteenwoordig het asook G.R. Wessels (Burger 1988:318; Ras 1992:28-29). In 'n memorandum 

getiteld: "Pinkster in Suid-Afrika", wat deur pastoor J. H. (George) Snyman in 1955 opgestel is 

en aan die Oos - Randse Distrikraad voorgele is, kom die wese van die stryd duidelik na vore 

(Burger 1988:318 - 319; Van der Spuy 1985:162; Snyman 1955: 1 - 14). 

In hierdie memorandum word die sogenaamde "nuwe orde" soos volg deur pastoor Snyman 

gekarakteriseer: 

1. Die opinie van die wereld oor hoe die Pinksterrnense hulle godsdiens behoort te hou, 

begin seevier. 

2. Hoogmoed wil die nederige gosdienswyse verander. 

3. Die onbetaamlike vriendskap met ander - kerklike, sosiale, politieke en wereldkringe. 

4. Die gebrek aan die Heilige Gees vuur en vryheid in die kerk. 

5. Ander kerke word as maatstaf en voorbeeld vir die Pinksterorde en Pinkstergodsdiens 

gebruik (bv. by diel 954 Algemene Kampkonferensie was 'n sterk poging aangewend om 

Psalms en Gesange te laat sing). 

6. Die las vir siele sterf uit, terwyl sosiale invloed gesoek word. 

In hierdie self de dokument toon pastoor Snyman ook die besware aan wat die "nuwe orde" teen 

die "ou orde" gehad het: 

1. Handeklap 

2. Musiekinstrumente in die kerk 

3. Gesamentlike gebed word afgeraai - mense moet een - een bid. 
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4. Spontane Halleluja's en amens word ontmoedig. 

5. Die "ou orde" het gevoel dat die orde van die Heilige Gees nou deur die "nuwe orde" 

bepaal word. 

6. Die "nuwe orde" moedig die lees van die Geloofsbelydenis in die dienste aan - iets wat 

nooit tevore in die AGS gebeur het nie. 

7. 'n Temerige, stil diensorde word voorgestaan. 

Hierdie stryd tussen die "ou en nuwe orde" sou kulmineer in die stormagtige Werker

sraadvergadering van 1955. 

2.1.7 Die Algemene Werkersraadvergadering van April 1955 - Mosie 17 

Al die veranderinge in die AGS is nie net gelate en stilswygend aanvaar nie. Op 5 April 1955 is 

'n amptelike beswaar, mosie 17, tydens die Werkersraadvergadering (die AGS se sinode en die 

hoogste gesag van die kerk) deur pastoor J. H. (George) Snyman ingedien. Mosie 17 was 'n 

poging om wal te gooi teen al die veranderinge wat daar in die AGS, veral na 1948 ingetree het 

(Ras 1994 :517). Dat dit 'n onstuimige en stormagtige vergadering was, is nie te betwyfel nie. 

Die aanhaling uit 'n preek, die volgende dag, van pastoor Abelines Schoeman, destydse 

Algemene Sekretaris van die AGS, bevestig dit. (V gl. Burger 1988:320-321 ). 

Hierdie voorstel van pastoor J. H. Snyman is na 'n lang en hewige debat deur die hele 

vergadering aanvaar nadat dit ietwat gewysig is deur 'n amendement. Die geamendeerde mosie 

lui soos volg (AGS 1955:5 April): 

(a) "dat indien daar neigings bestaan om Pinkster in Suid-Afrika te modemiseer, te wysig 
of te hervorm ten einde die guns, die eer en die roem van ander kerke, van sosiale en 

wereldkringe te soek, die Algemene Werkersraad horn daar geensins mee vereenselwig 
nie"; 

(b) "dat indien daar die gedagte bestaan om die mislukte kerklike vorms, tradisies en 
ideologiee van ander godsdienstige organisasies by hierdie Pinksterbeweging in te voer, 
hierdie Algemene Werkersraad dit verwerp"; 

( c) "dat hierdie raad horn plegtig verbind aan die godsdiensvryheid van die A.G.S. van 
S.A., soos van die Here ontvang en sedert sy stigting in gebruik is". 
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( d) "dat enige poging wat aangewend word om hierdie vryheid aan bande te le of te beperk 

of te weerstaan, met alle beslistheid deur Konstitusionele wyse bestry sal word". 

Hierdie gesamentlike mosie is deur die hele Werkersraad aanvaar. Uit hierdie aanvaarde mosie 

is dit duidelik dat die AGS-kerk beslis en baie sterk wou optree teen enige vreemde invloede wat 

nie in Pinkster behoort nie. Die Pinksteridentiteit moes ten alle koste bewaar word: 

"Hierdie hele voorstel wat eenparig deur die vergadering aanvaar is, was vir oud-stigterslede van 
die PPK die konstitusionele mag waama hulle gesoek het ten einde die "gevry" na die NGK stop 
te sit "(Ras 1994:517). 

Die tradisionele siening dat die "water" in Joh 3:5 na die onderdompelingsdoop verwys en die 

opdrag om hande te klap is dus in die aanvaarding van mosie 17 vervat. Dit was die heel eerste 

Werkersvergadering van die AGS direk na die Geestelike Komitee se brief insake Joh 3:5 en die 

kwessie rondom handeklap. Die Geestelike Komitee (Bybelskoolleiers) se mening is dus 

ondergeskik gestel aan die van die Werkersraadvergadering. 

Die ontevredenes was nou tevrede dat daar na die "ou AGS" teruggekeer sal word (Ras 

1994:517), voor 1948 toe die NGK eise aan die AGS begin stel het om na te kom. Mosie 17 (c) 

het immers verklaar: "dat hierdie Raad horn plegtig verbind aan die godsdiensvryheid van die 

A.G.S. van S.A., soos van die Here ontvang en sedert sy stigting in gebruik is". 

Pastoor George Snyman het onmiddellik 'n verdere mosie ingedien om wat hy beskou het as die 

simptome van die "nuwe orde" te bestry. Sy voorstel was: 

" ... dat hierdie besluite voor die Algemene Werkersraad gele moet word met die versoek, dat die 
Uitvoerende Raad opdrag gegee word om sonder versuim die elemente wat met alle astrantheid 
en listigheid onder die skyn van geestelikheid, godsdienstige ordelikheid en, hervormde Pinkster 
indring, om die krag en die vryheid van ons Pinksterbeweging te ondermyn en te beroof, stop te 
sit; terwyl in gedagte gehou moet word dat hierdie selfde element die begin en oorsaak was om 
die Heilige Gees in antler kerke te blus sodat alleen die dooie vorm sonder krag en visioen 
oorgebly het" (AGS 1955: 5April). 
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Volgens bostaande voorstel word die Uitvoerende Raad (AGS-leiers) deur die Algemene 

Werkersraad ( wat die totale kerk verteenwoordig) gemagtig om die vreemde elemente in die 

kerk stop te sit. Hierdie mosie is twee keer gewysig, maar is na hewige debattering aanvaar 

(AGS 1955:5 April). 

Daar was twee amendemente op hierdie voorstel. Volgens die eerste amendement word die 

Geestelike Raad (ook Geestelike Komitee genoem) deur die Algemene Werkersraad opdrag 

gegee om sonder versuim ondersoek in te stel na al die vreemde elemente en invloede. Die 

Uitvoerende Raad moes dan na aanleiding van die Geestelike Komitee teen die elemente optree. 

Die Uitvoerende Raad moes dan terugrapporteer by die volgende Algemene Werkersraad oor 

hulle optrede (AGS 1955:5 April). Die amendement het egter slegs 77 stemme ontvang teenoor 

die 237 van die mosie (ibid.). Die gewysigde voorstel het gevolglik verval. Dat hierdie 

arnendement nie aanvaar is nie was 'n aanduiding waar die sentiment van die vergadering gele 

het: 

"Dit was duidelik dat die AGS-kerk se Werkersraad nie wou he dat die Geestelike Komitee oor 
hierdie sake moes gaan ondersoek instel nie! Die rede was ooglopend hulleself was die oorsaak 
vir die invoering van al die vreemde invloede!" (Ras 1992:51). 

Die tweede amendement het gelui : "( dat) hierdie Werkersraad die Geestelike Raad opdrag gee 

om sonder versuim die ongewenste elemente wat mag indring om die krag en die vryheid van 

ons Pinksterbeweging (sic) te ondermyn en te beroof, stop te sit, terwyl in gedagte gehou word 

dat sodanige elemente die begin en oorsaak was om die Heilige Gees in ander kerke te blus, 

sodat alleen die dooie vorm sonder krag en visioen oorgebly het"(AGS 1955:5 April). 

Die oorspronklike mosie het die Uitvoerende Raad gemagtig om die vreemde elemente stop te 

sit. Die tweede gewysigde voorstel wou egter he dat die Geestelike Raad die vreemde elemente 

moes stopsit. Slegs 56 stemme was ten gunste van hierdie wysiging (ibid.). Die rede vir die 

afwyssing van hierdie voorstel is soos hierbo genoem: Die AGS wou nie die mag in die hande 

van die Geestelike Komitee laat wat primer verantwoordelik was vir die stand van sake nie. 
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Die oorspronklike (substantiewe) mosie is toe aanvaar waarin die Uitvoerende Raad (AGS

leiers) in plaas van die Geestelike Raad volmag gegee word om die vreemde dinge stop te sit. 

Amptelik is daar nou dus goedkeuring gegee dat daar teruggekeer word na die "ou paaie", met 

ander woorde die AGS voor 1948. Vir die ontevredenes was die aanvaarding van mosie 17 die 

waarborg dat dit die "gevry" na die uitwissing van die NGK-Sinode se kritiekpunte van 1948 

tot niet sou maak. 

2.1.8 Die Uitsaaidienste en opstelling van 'n Geloofsbelydenis vir die AGS 

Die AGS het gedurende die eerste jare van sy bestaan geen noemenswaardige belydenisskrifte 

gehad nie. Daarvoor kan daar ten minste twee redes aangevoer word, naamlik (a) hy leer net 

wat in die Bybel staan en (b) hy was bang dat die godsdienstige lewe gereglementeer sal word 

sodra daar 'n belydenisskrif kom (Van Staden 1980: 15). Dit beteken egter nie dat die AGS 

gedurende daardie tyd nie leerstellings gehad het nie. Daar was sekere leerstellings, maar dit was 

nie duidelik geformuleer nie (:15). Nie-amptelike "belydenisskrifte" soos Liggies op ons pad en 

Wie ons is en Wat ons leer was teen die die begin van die G. R. Wessels-era, 1935 - 1965, al in 

traktaatvorm beskikbaar (Trooster 1939e:22; Vgl ook Burger 1988:410 - 411). 

Namate die getalle van die AGS toegeneem het, het die gedagte ontstaan om hulle te beywer vir 

die verkrygging van uitsaairegte. Herhaaldelike pogings in die verband is aangewend. Die SAUK 

is deur die AGS in Augustus 1944 genader vir uitsaairegte, maar sonder sukses (Burger 

1988:295). 'n Tweede poging is in September 1949 aangewend, maar ook dit was vrugteloos 

(:295). In Januarie 1953 besluit die Uitvoerende Raad dat broers Schoeman en Wessels 

afgevaardig word om die SAUK in verband met hierdie aangeleentheid te gaan sien, maar tot 

in 1954 was daar geen vordering nie (:296). Intussen het die organiserende Jeugraad van die 

AGS goedkeuring verkry om op 5 September 1953 op die kortgolfsender van Lourenco Marques 

(die huidige Maputo) in Mosambiek uit te saai ( :296). 

In 1956 het dit geskyn asof daar vordering kom in die onderhandeling met die SAUK. 'n AGS 

afvaardiging bestaande uit dr. F. P. Moller en pastore J. T. Du Plessis , P. Fourie , die Algemene 

Tesourier en M. J. Van Rensburg, die Algemene Sekretaris, het op 23 Mei 1956 die Adviserende 

Raad vir Godsdienstige Uitsendings van die SAUK gaan sien. Die Adviserende Raad het 
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daarop aangedring <lat hulle eers die AGS se belydenisskrifte wou s1en alvorens emge 

uitsaairegte oorweeg kan word (:296). Dit meld vernoem te word <lat die SAUK reeds in 1953 

by monde van dr. S. H. Pellisier voorstelle van die SAUK-beheerraad die volgende grondslag 

voorgehou het waarop kerke toegelaat word om hulle dienste uit te saai: 

1) Slegs gevestigde kerke wat onderling mekaar as kerke erken en wat die interkerklike 

etiket, naamlik <lat geen kerk propaganda sal maak om proseliete van ander kerke na sy 

kerk te werf nie, handhaaf 

2) Slegs kerke wat vir hulle openbare dienste gebruik maak van geordende predikante 

wat spesiaal opgelei is vir die doel in teologiese fakulteite of seminaries van goeie 

standaard. 

3) Slegs kerke wat 'n vaste geloofsbelydenis, vaste liturgie (vorm van erediens) en 

belydenisskrifte het. 

4) Slegs kerke wat 'n redelike persentasie van die bevolking van die land as lidmate het 

(Pellissier 1953 :7). 

Die NGK het op daardie stadium 'n baie sterk hand in die besluitnemingsprosesse van die 

Uitsaaiwese gehad: "Die Gereformeerd-Calvinistiese invloede het hoog geloop in die judisieuse 

-prosedµres van die SAUK" (Ras 1992:54). 

Aangesien die AGS op daardie stadium geen duidelike geformuleerde belydenisskrifte gehad het 

nie (Van Staden 1980:15 ; Burger 1988:296 ; Ras 1992:53-54), is die Geestelike Komitee 

(Bybelskoolleiers) deur die Uitvoerende Raad opdrag gegee is om binne twee maande 'n bely

denisskrifvir die AGS saam te stel en aan die Uitvoerende Raad van die kerk voor te le (Burger 

1988:296). Hier le die oorsprong en amptelike ontstaan van die Algemene Geloofsbelydenis van 

die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. 

Op 5 Des 1957 is die voorwoord geskrywe tot Die Belydenisskrifie van die Apostoliese 

Geloof<iendingvanSuid-Afrika" (Ras 1992:55; Van Staden 1980:15). Hierdie belydenisskrifte 

was niks anders as 'n verwerking van die Nederlandse Geloofsbelydenis nie (Burger 1988:296; 

Van Staden 1980:15), soos vervat in die Formulierboek van die NG Kerke in Suid-Afrika, en <lit 

51/ ... 



-51-

stem ooreen met die leringe in die NGK se Psalms- en Gesangboek wat op 19 Februarie 1936 

te Lindley in die Vrystaat deur ds. P. H. Van Huysteen saam met die Getekende Reviseurs 

uitgegee is (Ras 1992:55 ; 1994:517). Deur die NGK se geloofsbelydenis as vertrekpunt te 

neem was gesien as 'n " ... doelbewuste en doelgerigte oorname" (Ras 1994 :517) sodat die 

Godsdiens-komitee van die SAUK nie sommer die AGS se aansoek moes verwerp nie. 

Tussen die leerstellings van die AGS en die NGK was en bestaan daar nog talle ooreenkomste. 

In die belydenisskrifte van die AGS is verskillende artikels van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis verander om by die teologiese standpunt van die AGS aan te pas, en daar is 

ook een nuwe artikel bygevoeg om sy Pinksterstandpunt duidelik te stel. Die oorname van die 

NGK-belydenisskrifte deur die AGS ten einde uitsaairegte te bekom, was gesien as 'n "openlike 

gevryery" na die NGK vir erkenning en direk in stryd met die Werkersraadbesluit van 5 April 

1955. 

'n Vergelyking tussen die Belydenisskrifte van die AGS en die Psalms en Gesangboek van die 

NGK wat ook die belydenisskrifte bevat, toon <lat die Geestelike Komitee artikel vir artikel, en 

woord vir woord alles oorgeneem het uit die NGK-geloofsbelydenis. By 7 van die 34 artikels is 

daar slegs dogmaties-aksentuerende veranderinge aangebring (Ras 1994:517). Ras gee 'n 

interessante bespreking van die AGS-belydenisskrifte en toon aan hoe daar deur middel van 

woordspeling of"woordvleiery" aan die kant van die AGS-leiers gepoog is om die guns van die 

"Gereformeerde-aangetrokkes in die SAUK te wen en positiefte belnvloed (1992:56 - 62). 

Opsommenderwys kan <lit soos volg saamgevat word. In die voorwoord word vleiend na die 

groot en heerlike waarheid van die Goddelike Drie-eenheid en godsmanne soos Tertullianus en 

Athanaseus verwys wat " ... soveel moes verduur om hierdie goddelike waarheid tot sy reg te laat 

kom in die belydenisskrif van die kerk. Hoe dank ons die Here vir hulle wat die stryd volstry en 

die geloofbehou het" (Ras 1992:56). Die uitgee van die Belydenisskrif word gekoppel aan die 

AGS wat haar 50ste bestaansjaar nader, pleks daarvan om te erken <lat die AGS se Geestelike 

Komitee nou 'n Belydenisskrif vir die kerk opstel ten einde erkenning en uitsaairegte by die 

SAUK te verkry (:57). Die AGS belydenisskrif verklaar vervolgens <lat hulle 'n integrate deel 

van die Reformatoriese Kerk uitmaak en nie los van die historiese kerk staan nie. Soos reeds 
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vermeld bestaan daar talle leerstellige ooreenkomste tussen die AGS en die NGK (Burger 

1988:43), maar ook verskilpunte. Hierdie formulering dat die AGS 'n integrale dee] van die 

Reformatoriese Kerk is en nie losstaande daarvan nie, was gesien as 'n poging om kritiekpunte 

4 , 5 en 6 van die brief van die NGK-Sinodebesluit van 1948 uit die weg te ruim ten einde 

erkenning te verkry. Volgens die sinode besluit het die AGS "Antiteties teenoor die 

gei"nstitueerde Kerk ontstaan en trek nog die meeste proseliete uit die kerk", "verwerp hulle 

kardinale leerstukke van die Gereformeerde geloof', en "lewer hulle deur hulle pogings om die 

buitengewone gawes te laat herlewe 'n onmiskenbare aanklag teen die Kerke" (vgl brief van 

1940 NGK-Sinodebesluit bl. 22). 

Verder word genoem dat die AGS nie nodig het om al haar leerstellings te formuleer as 

losstaande en onafhanklik van die historiese kerk nie. Die Algemene Belydenisskrifte, te wete 

die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van 

Athanasius word net so deur die AGS aanvaar as gemeenskaplike grond met ander Christelike 

Kerke (Ras 1992:57 - 58). Wysigings wat in die NGK-Geloofsbelydenis aangebring was, is veral 

in Artikel 15, 16, 25, 33, 34 en 37. Een artikel, 1 lb, is bygevoeg om haar Pinksterstandpunt 

duidelik te stel (Van Staden 1980:16). 

Die dogmaties- aksentuerende veranderinge wat in die Nederlandse Geloofsbelydenis aangebring 

is, was die volgende: Artikel 11 b wat handel oor die doping met die Heilige Gees is ingesluit. 

Die Geestelike Komitee gebruik hier die term "vervulling" en nie "doping" met die Heilige 

Gees, soos algemeen gebruik word in Pinksterkringe nie. Ras (1992:58) verantwoord die 

terminologiese gebruik soos volg: 

"Die NGK vermy normaalweg die term "<loop/doping in die Gees" (as gevolg van die "sektes" 
wat hierdie term gebruik en die vrees vir die "second blessing!") en beskou dit as ketters met 
die gevolg die Geestelike Komitee het dieselfde terminologie as die NGK gaan gebruik om hulle 
saak meer aanvaarbaar te maak!". 

Artikel 15 , 33 en 34 is as gevolg van die AGS se doopsmetode en doopsiening verander. Artikel 
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33 se wat 'n sakrament is en hoeveel sakramente daar is, terwyl artikel 34 oor die sakrament van 

die doop handel. Artikel 34 noem dat " ... Christus die Sakrament van die doop verorden het 

waardeur Hy ons wedergeboorte in Hom bevestig en ons geloof versterk ... "(in Van Staden 

1980:48). Verder is dit ook " ... 'n geloofsvereenselwiging met Christus in wie se liggaam hy 

reeds deur die Gees ingedoop is."(:48). Dit beteken dat die Geestelike Komitee wou se dat 

iemand word gedoop om te toon dat hy al reeds gered is, terwyl die AGS (die "ou AGS") sou 

se iemand gedoop moet word om die wedergeboorteproses te voltrek of af te sluit (Ras 1992:61 -

62). Met ander woorde die Geestelike Komitee se intepretasie dat die doop nie red nie, soos 

gepubliseer op 1 Maart 1954, is nou in die belydenisskrif opgeneem. Dit is gedoen ten einde die 

NGK-kritiekpunt dat die AGS nie die sakramente reg bedien nie, uit die weg te ruim. 

Ras (1992:61) wys ook op die fyn woordverandering en -speling wat aangebring is wanneer die 

uitspraak van 1Maart1954 vergelyk word met die van 5 Desember 1957. Die uitspraak van 

1 Maart 1954 dat "die moedswillige verwerping van die doop nootlottig geestelik kan wees " wat 

by implikasie se 'n mens is verlore, is verander en lui soos volg: "Daarom glo ons dat die <loop 

'n uiters gewigtige stap in die lewe van die mens is en geen gelowige dit mag nalaat nie " 

(:61). Die Belydenisskrifte reflekteer met ander woorde 'n verandering ten opsigte van die 

tradisionele doopsiening van die AGS dat die doop die afrondingsstap van die saligheid is. 

Hierdie wysiging word beskou as die dogmaties-leerstellige oorsaak vir die stigting van die PPK. 

Artikels 16 en 25 wat onderskeidelik oor die uitverkiesing en die wet handel, is ook verander. 

Artikel 37 wat handel oor die wederkoms is s6 gewysig dat dit die Chialistiese siening (die 

leerstelling oor die Duisendjarige Vrederyk) van die AGS vir die leek moes wegsteek. 

In die AGS was daar nie soseer ontevredenheid oor die opstelling van 'n Geloofsbelydenis nie. 

Dit. het eerder daroor gegaan dat hierdie dinge gedoen is sonder die toestemming van die 

Algemene Werkersraad wat die hoogste gesag in die AGS op daardie stadium was. Globaal 

gesproke was hierdie Belydenisskrifte 'n definitief-doelgerigte poging van die Geestelike 

Komitee om die Gereformeerdgetinde SAUK se erkenning te verkry (Ras 1992:58). 'n 

Geweldige weersin was aan die opbou oor al die "ge-eersoekery" wat eindelik op 'n botsing sou 

urt1oop. Nieteenstaande die goeie bedoelings van die Geestelike Komitee, was hulle optrede as 
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outokraties beskou deurdat hulle hul me gesteur het aan die besluit van die Algemene 

Werkersraadvergadering van April 1955 nie. 

Een van die redes wat bedankende lidmate van die AGS wat na die PPK oorgegaan het dan ook 

aangevoer het, was die " ... sterk outokratiese rigting wat sommige hoofde van die kerk inslaan" 

(in Ras 1992:57). 

2.2 Die politieke stryd rondom pastoor G. R. Wessels 

Voordat daar op hierdie geskilpunt ingegaan word, is 'n oorsigtelike lewensskets van past. G. 

R. Wessels noodsaaklik aangesien hy een van die hooffigure was wat tot die stigting van die PPK 

aanleiding gegee het. Gerhardus Renier Wessels is op 7 Oktober 1912 in Vrede gebore (Van der 

Spuy 1985:132). In 1937 word hy lid van die AGS se Uitvoerende Raad en in 1943, op 

dertigjarige ouderdom, word hy tot vise-president van die AGS verkies (:132). Hierdie amp het 

hy beklee tot en met 1970. Deur sy prediking en toetrede tot die politiek het Wessels 'n 

ontwaking ten opsigte van burgerplig by AGS-lidmate teweeggebring (: 159). Onder sy invloed 

is "Burgerdagdienste" en Dingaansdienste gehou waartydens politieke leiers uitgenooi is om 

tydens die dienste die kerk toe te spreek (:33) en dra ook by tot die verafrikaansing van die kerk. 

In November 1955 word hy tot NP-Senator verkies (Burger 1988:317; Van der Spuy 1985:133). 

Daar kan dus vanuit hierdie sinoptiese oorsig tot die gevolgtrekking gekom word <lat G. R. 

Wessels 'n ware en lojale patriot was, en dat daar hoegenaamd geen twyfel bestaan <lat sy 

ondersteuning en simpatie by die Afrikaners gele het nie. 

Die toetrede van pastoor G. R. Wessels, later ook die vise-president van die AGS, tot die politiek 

as NP-Senator in die vyftigerjare het 'n krisis in die kerk veroorsaak wat later ook geweldige 

reperkussies sou he. Hierdie politieke betrokkenheid van Wessels word deur die stigterslede van 

die PPK aangevoer as een van die hoofredes vir die ontstaan van die PPK (Burger 1988:329; Ras 

1992:67). 
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0m hierdie krisis wat veroorsaak is te verstaan, moet die vroee geskiedenis van die AGS in 

hierdie verband nagespeur word. Eerstens moet in gedagte gehou word dat die AGS deur Engels

sprekendes gei'nisieer is en wel deur die Kanadees John Lake en die Amerikaner Thomas 

Hezmalhach. Die AGS was dus in die beginjare veel meer Engels georienteerd en die Verenigde 

Party (VP) was redelik sterk in die AGS verteenwoordig (Ras 1992:63 ; Burger 1988:325). Nog 

'n rede waarom die SAPPE (Die Suid-Afrikaanse Party. Sedert die dertigerjare staan hierdie 

party bekend as die Verenigde Party) meer steun gekry het vanuit AGS-geledere was as gevolg 

van die gevoel wat daar by baie van die lidmate bestaan het teenoor die tradisionele drie 

Afrikaanse Susterskerke, te wete die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitse 

Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk Die drie Susterskerke was al die jare 'n bastion 

van die Afrikanerdom, Afrikaner-nasionalisme en die Nasionale Party (Burger 1988:325). 

Volgens pastoor G. R. Wessels washy die enigste lid van die AGS-Uitvoerende Raad wat pro

Nasionale Party was toe hy in 1937 daarop verkies is (:325). Burger (1988:324-325) noem dat 

gedurende die eerste dekades na die Uniewording in 1910, 'n groot dee! van die bevolking se 

sentiment by Engeland gele het. Die deelname van Suid-Afrika aan die Twee Wereldoorloe as 

bondgenoot van Engeland is 'n duidelike bewys hiervan. Dit was eers na die Tweede Wereld 

oorlog <lat Afrikaner-nasionalisme die oorhand begin kry het. 

Tweedens het Suid-Afrika in 1948 'n nuwe politieke bestel binnegegaan. Hierdie jaar word 

beskou as een van die grootste keerpunte in die geskiedenis van Suid-Afrika. Tydens die 

verkiesing het Afrikaner-nasionalisme 'n triomfbeleef met die naelskraapse oorwinning van die 

Nasionale Party (NP) oor die Verenigde Party (Muller 1968:389). Tog was daar tot in die vroee 

vyftigerjare geen politieke spanning in die AGS nie .Redegewend hiervoor was dat politiek vir 

45 jaar in die AGS 'n absolte private aangeleentheid was (Burger 1988:325). Aanvanklik was 

die AGS se houdingjeens die politiek pietisties van aard. Pietisme maak 'n duidelike onderskeid 

tussen kerk en wereld en beperk die betrokkenheid van die Christelike sending tot kerksake 

alleen. Meeste Pietiste verkies om apolities te bly en nie direk met die owerhede betrokke te 

raak nie, maar slegs om hulle te gehoorsaam en vir hulle te bid (Saayman 1993:48): So 

byvoorbeeld verklaar die konsitusie van die AGS in Afrika (Die Swart Afdeling van die AGS in 

Suid-Afrika): 

"11. All our members are instructed to obey the laws of the land, for the Scriptures command, 
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'submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the 
King, as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by Him for the punish
ment of evildoers and for the praise of them that do well' ( 1 Pet. 2: 13-14 ). 

12. Any rebellion against higher power is strictly forbidden, 'let every soul be subject unto 
higher powers, for there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. 
Whosoever therefore resisteth the ordinance of God; and they that resist shall receive 
unto themselves damnation"(Rom. 13: 1, 2, 5)[in De Wet 1989: 195]. 

In ooreensteming met hierdie beleid wou 'n groot deel van die AGS-lidmate niks met die 

politiek te make gehad het nie. Sommige het nie eers gestem nie. Die wat wel gestem het, het 

dit stil gehou (Burger 1988:325). In sommige Pinksterkerke kry 'n mens nog die tendens. Met 

die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika (27 April 1994) kon stellings soos die 

volgende by sommige Pinksterlidmate gehoor word: "Ek het klaar gestem", bedoelende tot 

bekering gekom of: "Ek stem vir Jesus". 

Daar is nie in die AGS oor politieke oortuigings gepraat en verskil nie. Daarom was daar onder 

so 'n gemengde politieke samestelling van mense vrede wat dit betref (Burger 1988:325). Die 

lede van die AGS-Uitvoerende Raad is ook as besondere "heilige Godsmanne" beskou, en 

"Godsmanne" moet niks met politiek wat as vuilspel gesien is, te doen he nie (Ras 1992:65). Die 

openbare toetrede van G. R. Wessels tot die politiek het as't ware die AGS uit haar "politieke 

rus" kom verstoor. Hierdie "abstinence from politics" (Hollenweger in Saayman 1993:48) is niks 

anders as stilswyggende ondersteuning van die status quo en die owerheid nie: 

"It has to be pointed out, though, that the nature of the church as a social institution makes such 
'abstinence' impossible. To refrain from involvement in state affairs, such as political 
organisation, participating in elections, etc., means acquiescence in the status quo. Claiming that 
"mission should be 'purely spiritual' and 'apolitical', is therefore more than a simple 
misunderstanding - it may indeed be sinfull . It is the sin of apathy and slothfulness, and consists 
of 'not caring, not deciding, not taking responsibility [for the other] and of avoiding the issue by 
saying that it is not my business" (Saayman 1993:48). 

Hoewel die AGS nie 'n party-politieke kerk was nie (Burger 1988:325-326) was daar beslis 'n 

baie sterk SAP-element in die kerk teenwoordig wat baie sensitief was vir enige iets wat na 
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propaganda vir die Nasionale Party gelyk het. Teen hierdie agtergrond moet die toetrede van 

G.R. Wessels tot die politiek gesien word. 

In die vroee vyftigerjare het pastoor G. R. Wessels, met sy buitengewone welsprekendheid en 

persoonlike charisma, teen die gevaar van kommunisme begin preek en gewys op die ideologiese 

gevare (Burger 1988:326). Sy preke teen kommunisme het vir horn spoedig bekendheid verwerf 

ook buite die grense van die AGS. Kerke kon die skares mense in verskillende stede nie meer 

akkommodeer nie. Dienste is toe in stadsale gehou waar skares van tot 5000 mense sy dienste 

bygewoon het (:326). 

Daar is terdee van G. R. Wessels kennis geneem. Sy aanvegtinge teen kommunisme het nie 

onopgemerk verbygegaan nie. Tydens die AGS se Algemene Konferensie in 1953, het dr. Karel 

Bremer, minister van Volkswelsyn, die staat en regering se dank en waardering oorgedra vir die 

wonderlike werk wat pastoor Wessels gedoen het deur die land te deurkruis en die volk te 

waarsku teen die gevaar wat kommunisme vir godsdiensvryheid inhou (Bremer 1953:4). Met die 

vyftigste herdenking van die AGS se bestaan is die Eerste Minister, advokaat J. G. Strydom, die 

eregas by die herdenkingsfeesdiens (Trooster 1958a:6). In horn sien die AGS 'n "ware vriend" 

en voorbidding vir horn en sy kabinet word gevra (in De Wet 1989: 198). 

Wessels se aanvegtinge teen kommunisme is egter in die AGS as propoganda vir die Nasionale 

Party gesien. In sy eie kerk het verskillende persone ernstige besware gehad teen sy optredes. In 

die Trooster (amptelike kerkblad van die AGS) verskyn 'n brief waarin die skrywer ernstig 

beswaar maak daarteen dat die AGS horn nou met die politiek bemoei (Julie 1953:20). Die 

skrywer verwys dan na sommige (G. R. Wessels), wat vanafkansels die mense aanmoedig om 

teen kommunisme te sten wat dan presies beteken om vir die Nasionale Party te stem. 

Dit is vanselfsprekend dat die lede van die Verenigde Party in die AGS sensitief was vir enige 

iets wat na propaganda vir die Nasionale Party gelyk het - veral vanaf kansels. As dit in gedagte 

gehou word dat die Nasionale Party homself sterk teen kommunisme uitgelaat het, dan was dit 

voor-die-hand-liggend dat as iemand teen hierdie ideologie sou preek hy 'n NAT (naam vir die 

Nasionale Party in Volksmond) is: 
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"Van baie kansels af is kerkgangers openlik aangemoedig om hulle stemme teen Kommunisme 
uit te bring, waarmee te kenne gegee is <lat die Nasionale Party gesteun moes word. Dieselfde 
raad is ook deur Pinksterleiers en pastore gegee. Pinkstermanne het selfs aktief aan die 
organisasie deelgeneem" (Trooster. Julie 1953:20). 

Die gebeurtenis wat werklik tot groot ongelukkigheid aanleiding gegee het, sou egter kort hiema 

plaasvind. Terwyl pastoor Wessels die Wereld Pinkster Konferensie in April 1955 in London 

bygewoon het, ontvang hy 'n kabelgram om homself verkiesbaar te stel vir die senaat as lid van 

die Nasionale Party (Burger 1988:327; Ras 1992:65). Wessels se anti-kommunistiese preke het 

dus nie onopgemerk by die NP verbygegaan nie. Hy was as 'n belangrike publieke 

meningsvormer beskou. Wessels se aanvegtinge teen Kommunisme was klaarblyklik beskou as 

NP-propaganda en die rede vir die versoek van die Nasionale Party: 

"Die rede waarom die Nasionale Party horn as 'n goeie kandidaat beskou het, was waarskynlik 
die wyse waarop hy teen die Kommuniste te velde getrek het" (Burger 1988:327). 

Uiteindelik het Wessels homselfbereidwillig verklaar om te staan as NP-kandidaat en is toe as 

senator verkies in November 1955 (Van der Spuy 1985: 133). Sy beweegrede waarom hy homself 

tot die politiek begeef het, was tweerlei van aard. Eerstens wou hy vir die AGS en die 

Pinksterbeweging in die algemeen, wat op daardie stadium nie veel erkenning geniet het nie, op 

'n hoer vlak aanvaarding kry asook om sekere voorregte wat die AGS in die verlede moes 

ontbeer vir die kerk te verkry (Burger 1988:328). Tweedens wou hy ook die AGS op sy pligte 

as burgers van die land wys naamlik dat Suid-Afrika die ondersteunig van elkeen van sy burgers 

nodig het (:328). Wessels se verkiesbaarheid was in die weerwil van die AGS se 

Werkersraadbesluit van April 1955 waar daar uitdruklik teen enige eer of gunssoekery besluit 

IS. 

Wessels se toetrede tot die politiek in sy hoedanigheid as vise-president van die AGS sedert 

April 1943 tot 1970, sou die AGS in een van sy grootste krisisse dompel. Hierdie krisis hou 

verband met die AGS se pietistiese politieke siening voor 1955, waama reeds verwys is. Die 

godsdiens en bediening is neutrale grond. Die redes vir hierdie apolitiese houding is vierledig 

van aard (De Wet 1989:213-215). Die eerste rede hou verband die millenialistiese siening en 

word verskaf deur Anderson: 59/ ... 
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"The degree to which the revolutionary potential of a millenarian movement is realized depends 
upon how it views the coming Millennium. If the movement sees itself as the divine agent for 
building the Millennium within the present, then reform or revolution will be the likely result. 
If it sees the Millennium brought in miraculously from the outside without human effort, then 
withdrawal and accommodation will more likely be the consequence" (in De Wet 1989:213). 

Die skrywer stem saam met De Wet (1989:213) dat die meeste Pentekostaliste soos die AGS 

onder die laaste kategorie val, wat glo dat die Millennium teweeg gebring sal word deur 'n 

eskatologiese ingryping van Christus. 'n Tweede rede vir die apolitiese houding is gelee in die 

premillennialistiese eskatologie. Premillenialisme en die geloof in die nabye Wederkoms van 

Christus was die drytkrag agter die evangelistiese ywer wat die Beweging gekenmerk het vanaf 

sy ontstaan (Mattheus 24:13). Aangesien die wederkoms van Christus so naby was, was daar nie 

tyd te "vermors" op politiek en sosiale aktiwiteite nie. Al hul energie en tyd moet ingespan word 

om "siele te red". Derdens glo die Pentekostaliste dat die wereld sondig is. Skrifte wat 

gewoonlik aangehaal word om die siening te staaf is Jakobus 4:4-5 en Romeine 12:2. Vierdens 

word algehele onderwerping en gehoorsaamheid aan die Regering en sy wette verwag as 'n 

skriftuurlike norm op grond van Rom 13:1,2, 5 en 1Petrus2:13-14. 

2.2.1 Amptelike beswaar teen past. G. R. Wessels se politieke betrokkenheid 

Op versoek van die Oos-Randse Distrik is 'n brief gerig aan die Uitvoerende Raad met die 

versoek dat voltydse werkers hulle onder geen omstandighede in enige aktiewe politieke 

bedrywighede moet begewe en bemoei nie (AGS 1955: 16 -17 Aug). Die Uitvoerende Raad was 

verdeeld oor die saak. Een groep het gevoel dat daar nie beperkinge op voltydse werkers in 

hierdie verband gele moet word nie. Die ander helfte was totaal daarteen gekant dat voltydse 

werkers aan politiek moet deelneem (ibid.). Die aangeleentheid is toe na die Geestelike Komitee 

verwys vir 'n skriftuurlike uitspraak. 

Die Geestelike Komitee kon ook nie konsensus bereik oor die politieke kwessie nie. (AGS 

1956:20 Jan.). By die vergadering waar die Geestelike Komitee se bevindinge gedien het, het 'n 
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voorstel dat 'n voltydse werker wat by party-politiek betrokke is, moet bedank of aftree, net 

slegs een minder as die helfte van die komitee se stemme ontvang (ibid.). Die aangeleentheid 

is toe na die Algemene Werkersraadvergadering (Hoogste Gesag in die AGS) vir uitspraak 

verwys. 

Die saak is by die Werkersraad van April 1956 bespreek. Na 'n Jang en indringende debat neem 

die Raad toe die volgende besluit: 

"Dat geen voltydse werker horn aktief mag bemoei met party-politieke aangeleenthede nie en 
ook op geen politieke liggaam <lien nie, behalwe in gevalle waar die Geestelike Komitee van 
mening is dat dit in die belang van die Koninkryk van God en van die kerk van Christus is. Dat 
die Uitvoerende Raad ook die status van enige sodaninge voltydwerker sal bepaal" (AGS:2-5 
April). 

Hierdie besluit het daartoe gelei dat pastoor Wessels sedert sy verkiesing tot senator van die 

Nasionale Party tot en met 1970 as vise-president van die AGS aangebly het (Ras 1992:66). 

Deurdat Wessels aangebly het as vise-president van die AGS en teselfdertyd senator van die NP 

was, het die AGS dus indirek hulle goedkeuring gegee aan die NP-Apartheidsbeleid. 

Burger ( 1988:329) beweer dat dit die "meesterlike oratiese vemuf en oorredingsvermoe" van 

pastoor G. R. Wessels was wat so 'n invloed op die Werkersraadvergadering van April 1956 

uitgeoefen het dat 80% gestem het ten gunste van die mosie. Hoewel Wessels 'n sterk invloed 

gehad het in die aanvaarding van bogenoemde mosie is dit te betwyfel dat een enkele persoon, 

die AGS in so 'n rigting kon beweeg. 

Soos reeds genoem was een van die redes vir Wessels se toetrede tot die politiek: " ... hy (wou) 

ook die AGS op sy pligte as burgers van die land wys naamlik dat Suid-Afrika 'n klein volkie 

is en ondersteunning van sy burgers nodig hef'. Met ander woorde hy wou die Afrikaners 

mobiliseer teen die "dreigende gevaar van kommunisme". Die vraagstuk waaroor dit bier 

gegaan het was Afrikanemasionalisme en hoe om Afrikaaners te verenig. Met die aanname van 

hierdie mosie was die AGS op die stadium toe reeds ten gunste van rassesegregasie. Die NP 
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beleid van apartheid het die AGS gepas. In die NP het hulle dus die geleentheid gesien om hulle 

patemalistiese ideaal en rassesegregasie te verwesenlik. Die aanvaarding van hierdie rnosie 

moet gesien word teen die agtergrond van die AGS se houding ten opsigte van rassevraagstuke. 

Daarom sal daar 'n kursoriese oorsig gegee word betreffende die AGS se houding jeens 

rassevraagstukke. 

2.2.2 AGS houding t.o.v. rassevraagstukke en die ontwikkeling van 

segregasie 

Segregasie het stelselmatig ook in die AGS ontwikkel. Die vroee Pinksterdienste in Suid-Afrika 

was veelrassig(Anderson 1992:57; De Wet 1989:158; Burger 1988:175). Die rede wat hiervoor 

aangevoer kan word is dat die uitstorting van die Heilige Gees alle rassegrense uitgewis het. 

Burger verwoord dit soos volg: 

"Waar 'n ware manifestasie van die krag van God is en waar egte genesings plaasvind, hou geen 
verhindering of grense meer weg nie. Dit maak nie saak of dit die grens is van ras, kleur, klas, 
taal, leerstelling of kerk nie "( 1988: 168). 

Toe die beweging egter gelnstitusionaliseed geword het as die AGS, het hulle hulself in 

ooreenstemming met die rassepraktyke van die dag volgens rasgeskeide dienste en uiteindelik 

kerke georganiseer. Volgens die notule van een van die eerste Uitvoerende Raad vergaderings 

van 17 September 1908 het J. Lake melding gemaak van: 

"the necessity of getting adequate acommodation for the holding of services in Doomfontein 
especially for the coloured people" (in Anderson 1992:58). 

Volgens De Wet (1989:158) was Lake 'n voorstander van rassesegregasie. Hy was onder andere 

deur genl. Louis Botha, Premier van die Unie, genader om 'n Naturellebeleid (Native Policy) op 

te stel en aan die Regering voor te le (:159). Hierdie voorstelle van horn sou later oorgaan tot die 

rigiede Apartheidsideologie (: 160). Tydens die Uitvoerende Raadsvergadering op 6 November 

1908 word dievolgende oesJuit geneem: "It is decided that the baptism of natives shall in future 
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take place after the baptism of the white people" (in Burger 1988: 175). 'n Paar maande later 

tydens die vergadering van die Uitvoerende Raad van 30 Julie 1909 word hierdie besluit verder 

gevoer: "In future the baptism of whites, coloured and natives shall be separate" (:175). 

Hieruit is <lit duidelik <lat doopdienste aanvanklike veelrassig was. Aangesien die <loop deur 

middel van onderdompeling geskied, was <lit blykbaar higieniese redes wat tot hierdie besluit 

aanleiding gegee het. Daar kan saamgestem word met Saayman (1993:42) <lat: 

" ... the underlying racism came to a head in the Sacramental ministry - ironically, a dimension 
of Christian ministry widely regarded as expression of Christian unity." 

Voortgedryf deur hulle wit meerderwaardigheidsgevoel het die vroee wit leiers 'n beleid van 

patemalisme gevolg. Tydens die Uitvoerende Raadsvergadering van 11Junie1909 is duidelik 

vermeld: " ... a white Superintendent ... be appointed by the Council over the Native work" (in 

De Wet 1989:161). 

Teen 1910 is aparte nasionale konferensies gehou vir wittes en swartes (:93). Terselfdertyd is 

'n "Naturelle Raad" (Native Council) in hierdie jare gevorm, bestaande uit drie wit en drie swart 

lede (:161-162). Al die besluite geneem deur hierdie Raad was egter onderworpe aan hersienig 

deur die slegs-wit Uitvoerende Raad. Teen 1915 het hierdie rassehouding meer duidelik geword, 

met die verklaring van die Uitvoerende Raad <lat geen verordering ofleierskapaanwysing gedoen 

kan word deur 'n swart kerkamptenaar sonder die goedkeuring van die wit superintendent nie 

(:100). 

Op 6 Julie 1917 het die Uitvoerende Raad die volgende kontrasterende en dubbelsinnige 

rassebeleid geformuleer, wat duidelik hulle heersende rasse-vooroordeel illustreer: 

"That we do not teach or encourage social equality between Whites and Natives. We recognise 
that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth Him and worketh 
righteousness is acceptable to Him. We therefore preach the Gospel equally to all peoples, 
making no distinctions. We wish it to be generally known that our White, Coloured and Native 

63/ ••. 



-63-
peoples have their separate places of worship, where the Sacraments are administered to them" 
(in De Wet 1989:165). 

Die volgende resolusie van die Werkers (wit) Konferensie van April 1944 is 'n duidelike bewys 

dat die wit AGS die Apartheidsbeleid van die opkomende Nasionale Party gesteun het: 

"1) Race Relations: The mission stands for segregation. The fact fact that the Native, Indian 
and Coloured is saved does not render him European. 

5) Native education: The mission stands for a lower education but is definitely against a 
higher education" (in De Wet 1989: 170). 

Volgens De Wet (1989:180) het die AGS hierdie rasse status quo tot laat in die sewentiger jare 

gehandhaaf 

Teen hierdie agtergrond blyk dit dus nie vreemd te wees dat amptelike goedkeuring gegee is aan 

Wessels om as NP-senator te dien terwyl hy terselfdertyd vise-president van die AGS was nie. 

Die aanname van die April 1956 mosie ten opsigte van politieke deelname van voltydse werkers 

moet dus gesien word in die lig van hulle reeds aangenome rassebeleid van April 1944. Die AGS 

en NP het dieselfde beleid van segregasie onderskryf en daarom was dit nie iets snaaks dat die 

voorstel in April 1956 80% steun gekry het nie. 

Die goedkeuring aan Wessels om as NP-senator te dien en terselfdertyd aan te bly as vise

president van die AGS, was klaarblyklik om die "saak van die kerk" te bevorder. Die 

Uitvoerende Raad was waarskynlik oortuig dat Wessels se aanstelling in die regering voordelig 

vir die AGS sou wees om op hoer vlak aanvaarding te verkry en veral in die verkryging van 

amptelike "kerkstatus". 

Dit is duidelik dat die AGS inkonsekwent was in hulle handelswyse met wit en swart pastore wat 

in politiek betrokke was. Die wit pastoor, Wessels, was aktief betrokke in party-politiek en het 

vir jare as NP-senator gedien, terwyl hy ongehinderd as pastoor voortgegaan het. In teenstelling 

daarmee was die swart pastoor, Frank Chikane, in 1981 aangekla van "being involved in 

politics" (Chikane 1988:143) alhoewel hy nooit direk betrokke was in die politieke orgamsas1es 
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tussen 1974 en 1983 nie. Toe Chikane beswaar begin aanteken het teen die onderdrukkende 

rassesissteem wat ingestel is deur Wessels se party, is hy gesuspendeer. Wessels was nooit 

aangehou vir sy politieke sieninge nie, terwyl Chikane drie keer deur die SAP inhegtenis geneem 

is en gebrandmerk is as 'n 'krimineel" en "terroris" in die oe van die meeste wittes. 

Die besluit van die Werkersraad sou geweldige reperkussies in die AGS tot gevolg he. In 'n 

dokument wat onderteken is deur ontevrede lidmate wat die AGS verlaat het, word die sterk 

politieke rigting wat sommige hoof de van die kerk inslaan as een van die redes aangevoer vir 

hulle bedanking (in Ras 1992:67). Die storm wat ontketen is deur die 1956 Werkersraadbesluit 

kan soos volg verduidelik word. Alhoewel die AGS altoos ontken dat hy enigsins 'n party-kerk 

was, het hy teen 1948 waarskynlik 'n groter verteenwoordiging van die Verenigde Party gehad 

as enige van die Afrikaanse kerke. Na die verkiesing van G. R. Wessels as lid van die Senaat en 

van die Nasionale Party en kwytskelding daarvan in sy geval deur die Werkersraad, kon lede van 

die Verenigde Party in die AGS maklik die gevoel kry dat daar nou in die AGS 'n swaai na regs 

plaasgevind het en dat daar nou 'n sterk "amptelike gevoel" vir die Nasionale Party was (Burger 

1988:330). Soos genoem, was politiek vantevore 'n persoonlik/private aangeleentheid in die 

AGS. Dit is ook interessant dat 'n opmerklike persentasie van die leiers van die skeuring en 

persone wat met hulle saamgegaan het, lede van die Verenigde Party was (:330). 

Wessels se politieke betrokkenheid as senator van die Nasionale Party in 'n kerk waar die 

meerderheid lidmate nog SAPPE was, het net moeilikheid voorspel. Teen hierdie agtergrond 

blyk dit dus dat die party-politieke betrokkenheid van G. R. Wessels tot groot onrus en 

ontevredenheid in die harte van baie AGS lidmate aanleiding gegee het en een van die hoofredes 

was wat tot die stigting van die PPK in 1958 aanleiding gegee het. 

2.3 Geestelike Af planting 

Burger (1988:310) noem dat daar in die periode tussen die Tweede Wereldoorlog en die skeuring 

van 1958, 'n merkbare geestelike afplatting in die AGS voorgekom het. Hy noem verder dat daar 

in die tydperk van veranderinge (1946-1958) sekere onmiskenbare tekens van geestelike 

koudheid en wereldsheid in die AGS begin voordoen het, en voorsien goeie statistieke van die 

groeikoers en -afname van die AGS in hierdie tyd (:311-312). 65 / ... 
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Dit is nie te betwyfel dat al die veranderinge wat in die AGS plaasgevind het as 'n rede 

aangevoer kan word vir hierdie stand van sake. Die beperkinge wat daar geplaas was op die 

vryhede in die Pinksteraanbidding en rondom die werking van die Heilige Gees sou 'n merkbare 

afname in die operering van die charismata tot gevolg he. Die verlaagde geestelike standaard in 

die AGS word beskou as een van die redes vir die skeuring van 1958: 

"Warm Pinksterkerke is gekenmerk deur koue stagnasie ... Dit was geestelik gesproke in die dae 
toe die ark uit Israel weggeneem was (1 Sam 3 - 5) en gesigte en openbaringe van God skaars 
was. Gebore geloofsverwagtinge is in die kiem gesmoor. Die bekendmaking en selfontsluiting 
van God Drie-enig, deur die werking van tale, uitleg van tale, deur profesiee en werkinge van 
geloofskragte en Godde like genesings, is gehoor en gesien met ore en oe wat toegestryk was 
vanwee die buite-wereldse druk en selfgesentreerdheid. K wantiteit het geheers oor kwaliteit. Die 
meeste profete van God het alma! een vir een begin stilraak ... " (Ras 1992:9-10). 

So word daar in 1936 op die Werkersraadvergadering genotuleer dat daar 'n groot gebrek aan 

die praktiese openbaring van die gawes van die Heilige Gees is en dat daar gewaak moet word 

daarteen dat pinkster 'n gewoonte word (AGS 1936:8 April). Ook tydens die Uitvoerende 

Raadsvergadering van Maart 1937 is die behoefte aan die doping in en manifestasie van die 

Heilige Gees bespreek (AGS 1937:25 Maart) en op die Werkersraadvergadering van 1940 word 

'n beroep op die gemeentes gedoen om meer aandag aan die saak te gee. 

Dat die afname in die voorkoms van die gawes van die Gees in die eredienste kommerwekkend 

was, word aangetoon daardeur dat die "vryheid van die Gees" en die "manifestasie van die 

gawes" in die dienste weer op die Werkersraad van 1941 bespreek is (AGS 1941:19 April). 

Bykans op elke Werkersraadvergadering en in talle artikels in die Trooster word die 

noodsaaklikheid van meer waakdienste en behoefte aan die manifestasies van die Heilige Gees 

gawes genoem en bespreek. 

2.4 Persoonlike redes 

Die hoofredes vir die ontstaan van die PPK is reeds uitgewys. Persoonlike redes kan ook in 'n 

mindere mate aangevoer word as 'n stigtingsrede. Burger (1988:34) noem dat dit sonder twyfel 

aangevoer kan word <lat die 1958 skeuring 'n geleentheid gebied het om van die AG. S. weg te 
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kom weens redes wat persoonlik was en nie in die eerste plek as gevolg van die hoofredes nie. 

Volgens pastoor J.H. Snyman: 

"Was (daar) baie ou bykomstige ou dingetjies wat saam met die eitlike saak gevloei het. Die 
skeuring het party mense gepas, om uiting te gee aan hulle gevoel. Jy het in enige kerk te enige 
tyd 'n sekere element wat vatbaar is vir ontevredenheid en toe die skeuring kom, het dit natuurlik 
die saak by baie wakker en ryp gemaak - dit het baie mense gepas"(in Burger 1988:341-342). 

2.5 Slot 

Met al die voorafgaande faktore in gedagte gehou, het 'n skeuring onvermydelik gelyk. Die 

rigting waarin die AGS beweeg het met al die veranderinge, het tot groot ongelukkigheid, 

spanning en tweespalt gelei. Die memorandums, en vertoe wat deur die ontevredenes aan die 

Uitvoerende Raad van die AGS gerig was, is 'n aanduiding dat hulle 'n tollerante houding 

geopenbaar het en probeer het om versoening te bewerkstellig. 

Aanvanklik was daar nie sprake van 'n skeuring of afskeuring nie want die gedagte was nie om 

die AGS te verlaat nie (Ras 1992:88). Dat daar nie gehoor gegee is aan die versoeke van die 

ontevredenes nie, sou hydra tot die opbou van spanning wat mettertyd tot uitbarsting sou kom. 

In die volgende hoofstuk sal ingegaan word op die afsplitsing self, asook die pogings wat 

aangewend is om versoening te bewerkstellig. 
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Hoofstuk3 

Die Afsplitsing van die PPK 

Soos met enige skeuring of afsplitsing het die 1958-AGS skeuring met baie onaarrgenaamheid 

en trauma gepaardgegaan. Prof W.J. Hattingh, huidige vise-president van die AGS en 'n 

uitgesproke pinksterman, praat van die AGS se "donkereeu" toe die skeuring van die PPK 

plaasgevind het. 1 Die skeuring moes nooit plaasgevind het nie. Volgens Burger verteenwoordig 

hierdie jaar vir die AGS 'n "donker baken, 'n tragiese baken" (1988:316), nie 'n baken wat 

vooruitgang aandui nie, maar van skade en verlies (ibid.). 

Die gebeure wat sou uitmond in die ontstaan van die PPK sal in hierdie hoofstuk bespreek word. 

Dit moenie uit die oog verloor word nie dat al die faktore wat in die voorafgaande hoofstuk 

bespreek was, bydraend was tot die afsplitsing. Wat veral hier van belang is, was die 

aangeleentheid met die Soutriviergemeente in die Kaap en die ondertekening van die amps

ondememing. Die twee insidente wat die afsplitsing sou ontketen, moet in die regte perspektief 

gesien word. Dit moet gesien word as die punt van die ysberg, en verteenwoordig "die speerpunt 

van die 1958 skeuring" (Burger 1988:331), "die vonk in die kruitvat" (Ras 1992:68). 

1. Aanhaling deur pastoor E. van Rooyen, huidige Federate president van die wit PPK, tydens 

pastoorsbidure van bruin PPK te Hefsiba, Wellington, 15-17 Februarie 1996. In kassetvorm 

beskikbaar: "Die visie van die kerk" (Van Rooyen 1996). 
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3.1 Die gebeure rondom die Soutriviergemeente 

Aangesien daar reeds breedvoerig oor hierdie gebeure geskryf is (Ras 1992:68-77 ; Burger 1988: 

331-338), sal hier slegs 'n samevattende oorsig gegee word. 

Die gebeure rondom die Soutriviergemeente was as't ware die groenlig wat 'n hele ketting

reaksie tot gevolg sou he. Soutriviergemeente was die oudste AGS-gemeente in die Kaap en een 

van die eerste gemeentes in die land (Burger 1988:332). In die laat vyftigerjare het die gebied 

Soutrivier, in die Kaap, 'n gemengde samestelling van rasse gehad. Die gebied Soutrivier is 

vandag egter hoofsaaklik 'n Bruingebied. Die gemeente Soutrivier, waarna verwys word, was 

egter 'n wit gemeente. Die Kaapse Blankes was polities meer liberaal as die Blankes van die 

destydse Boererepublieke, die Oranje Vrystaat en Transvaal. Dit sal ook onthou word dat twee 

van die belangrikste oorsake van die Groot Trek was onder meer die vrystelling van die slawe 

in 1934 en die liberale politiek van die Engelse owerheid van die Kaap ten opsigte van die 

Khoikhoi. Dit het veral te make gehad met die destydse regering se beleid van die gelykstelling 

tussen swart en wit (Vgl. Adonis 1982:43-52). Die gebeure wat in hierdie gemeente plaasgevind 

het, word gewoonlik ook na verwys as "Die slag van Soutrivier" (Ras 1992:68). Dit laat 'n mens 

onwillekeurig <link aan die "Slag van Bloedrivier". Uiteraard is dit ook 'n sinspeling op die "Slag 

van Bloedrivier", maar hier het <lit gegaan om 'n geestelike saak (:68). 

In die vyftigerjare het die gemeente onder die leiding van pastoor A.G. Bester gestaan. Pastoor 

Bester was veral baie uitgesproke teen pastoor Wessels se politieke betrokkenheid, en het 

openlik volgens pastoor Cornelius gese: "Pastoor Wessels sal sy voete nie op sy platform sit nie!" 

(in Ras 1994:519). Ras (1992:69-70) betoog <lat <lit hierdie uitspraak, en hierdie uitspraak alleen 

was, wat tot die spreekwoordelike "Slag van Soutrivier" gelei het. Toe pastoor Wessels <lit hoor 

het hy en die Uitvoerende Raadslede, volgens pastoor Cornelius, vir pastoor Bester fyn in die 

oog gehou (in Ras 1994:519). 

Pastoor Bester het 'n geweldige evangelisasieywer en -drang geopenbaar. As gevolg daarvan is 
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'n aparte bankrekening vir sy evangelisasiewerk, wat die "Siele vir Christus-Kruistog" (Burger 

1988:332) genoem is, in 1956 geopen. Die briefwat gerig was deur die Uitvoerende Raad aan 

die gemeente en gedateer 24 Mei 1956, is 'n aanduiding dat hierdie veldtog die goedkeuring van 

die Raad weggedra het (sien Burger 1988:332). 'n Bedrag van 1085 pond is in Desember 1956 

in die nuwe rekening inbetaal (:332). Hierdie projek bet heelwat vrug opgelewer. Talle mense 

het tot bekering gekom en selfs 'n klein gemeentee het tot stand gekom. 

In opdrag van die Uitvoerende Raad (waarvan pastoor Wessels die vise-president was) het 

pastoor P. Fourie, die AGS se Algemene Tesourier, 'n brief aan pastoor W.H. Uytenbogaardt 

oorhandig wat hy namens hoofkantoor aan pastoor Bester moes oorhandig. Aan die einde van 

Mei 1958 het pastoor Uytenbogaardt (van die hoofkantoor in Johannesburg) vergesel deur 

pastoor W. T. Kellerman (Bellville gemeente) by die pastorie van pastoor Bester opgedaag om 

beweerde finansiele onreelmatighede te ondersoek (Burger 1988:332-333). Volgens die brief 

was hulle as inteme ouditeure aangestel wat alle boeke van die gemeente moes ouditeer. 

Hulle inteme ouditeuringsverslag het daartoe gelei dat die Uitvoerende Raad persoonlik vir 

pastore Wessels en Minnaar afgevaardig het om deeglik ondersoek in te stel oor die skynbare 

wantoestande in die Soutriviergemeente, en hulle het ook die gesag gehad om pastoor Bester 

tydelik te suspendeer, indien nodig (Burger 1988:332-333; Ras 1992:69-71). Burger (1988:333-

334) noem dat die Uitvoerende Raad vermoed het dat pastoor Bester se "Siele vir Christus

kruistog" en die aparte bankrekening daarvoor, 'n voorbereidende stap was om van die AGS weg 

te breek. Volgens pastoor Cornelius (in Ras 1992:70-71) was so 'n vermoede van alle waarheid 

ontbloot. 

Na 'n agt uur-lange vergadering op 25 Julie 1958 wat vanaf 19h30 tot en met 03h30 die volgende 
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oggend gehou is, het pastore Wessels en Minnaar hulle ondersoek met 'n gemeentevergadering 

afgesluit. Die beskuldigings oor pastoor Bester se finansiele wanadministrasie was ongegrond, 

en ook bet die kerkraad besluit om by al die Uitvoerende Raadsbesluite in te val. Die kerkraad 

het ook besluit om die "Siele vir Christus-Kruistog" te ontbind en alle fondse in die rekening in 

die gemeentekas terug te betaal (Burger 1988:334 ). 

Wat hiema gebeur het, is moeilik te verstaan. Dit was die gebeure van 19 Augustus 1958 wat tot 

die spreekwoordelike "Slag van Soutrivier" gelei het. Op hierdie dag het pastoor G.R.Wessels 

weer die gemeenteraad besoek (Burger 1988:334). 'n Brief word aan die gemeenteraad en aan 

pastoor Bester oorhandig waarin die besluit van die Uitvoerende Raad vervat is. Volgens hierdie 

brief word die gemeenteraad ontbind en word die gemeente direk onder die Uitvoerende Raad 

se jurisdiksie geplaas, die bankrekening word bevries en pastoor Bester word onmiddellik 

gesuspendeer totdat die gemeente se onreelmatighede afgehandel is. Pastoor Bester word ook 

aangekla en moes voor die Geestelike Komitee in Johannesburg verskyn (Ras 1992:72-73 ; 

Burger 1988:334-335). 

Hierdie drastiese stap is deur pastoor Bester en die gemeente as ongeldig beskou en hulle bet 

regsadvies gaan inwin. Die enigste moontlike verklaarbare rede vir die optrede van die Uit

voerende Raad moet gesien word in die lig van die gemeenteraad se besluit op 1Junie1956: 

"Dat hierdie raad geen persone wat hulle aktief of deeltyds met party-politieke aangeleenthede 
bemoei die woord van die Here in hierdie gemeente sal laat bedien nie" (in Burger 1988:335). 

'n Ander rede mag klaarblyklik persoonlik van aard gewees het. Daar is gevoel <lat pastoor 

Wessels sy stempel op die kerk en die gemeente wou afdwing om vir hulle te wys dat hy horn 

nie gaan laat "intimideer" ashy by die politiek betrokke wil wees nie (Cornelius in Ras 1992:73). 
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Die hofsaak het oor 'n aantal maande gestrek en uitspraak in die Kaapse Hooggeregshof is 

uiteindelik op 8 Oktober 1959 deur regter J. Bloch gelewer (Burger 1988:337). Die regter het 

bevind <lat die Uitvoerende Raad van die AGS ultra vires gehandel het deur die gemeenteraad 

te ontbind en die rekening van die gemeente by die bank te bevries. Die hof het ook gese dat die 

gemeenteraad heeltemal verantwoordelik was in hulle besteding van hulle fondse en dat daar 

niks onreelmatig teen hulle uitgewys kon word nie (:337). Die AGS moes ook die volle 

hofonkostes dra. 

Pastoor Bester en talle lidmate (124 in getal) het reeds voor die hofuitspraak op die 8ste Oktober 

1959, op 14 September 1958 bedank as lidmate van die AGS, en in 'n tweede briefhet die 9 

kerkraadslede ook bedank, maar met ingang van 31Desember1959. Ras (1992:75) noem dat 

met hierdie "slim regsskuif' wou hulle hul regsgriewe teen die Uitvoerende Raad voortsit, nog 

steeds as AGS-lidmate van die Soutriviergemeente. 

Pastoor Bester het op 21 September 195 8 saam met 'n groot deel van sy gemeente in die Robin

saal te Observatory begin kerkhou (Ras 1992:75-76). Burger (1988:336) noem verkeerdelik dat 

die dienste in die Robinsaal as 'n nuwe kerk onder die naam van die Pinkster Protestant Kerk 

begin is. Volgens pastoor Cornelius (in Ras 1992:75-76) is hierdie bewering ongeldig, omdat 

daar op daardie stadium nog geen nuwe kerk totstand gekom het nie. Daar was immers nog eers 

'n komende regsgeding wat hangende was. In die woorde van Ras (1992:76): 

"Ook bestaan daar ook geen outentiek-geverifieerbare dokumentasie van enige stigting van die 
PPK in die week tussen die l 4de September en die 21 ste September 195 8 waar besluit is op die 
naam van die Kerk, ensovoorts, nie!" 
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Toe pastoor Bester op 19 Augustus 1958 gesuspendeer is, was die hele land in rep en roer. Veral 

in die Kaap het die AGS se gemeentes oral begin protesteer en bedank. Van die AGS se Kaapse 

gemeentes soos Plumstead, Lakeside en Klawer onder andere het ook bedank, en 'n hele aantal 

gemeentes van die PPK het feitlik oomag tot stand gekom, gemeentes wat aanvanklik 

hoofsaaklik uit ontevrede AGS-lidmate saamgestel is (Ras 1992:75). Dieselfde het gebeur in 

verskillende ander dele van die land. 

Ten slotte moet genoem word dat soos reeds vermeld, word Pinkstermense veral ook gekenmerk 

deur 'n sterk evangelisasiedrang. Aangesien die Pinksterkerk gekenmerk word as 'n kerk met 

'n sterk evangelistiese ywer, is dit vreemd, dat aangesien die wit gemeente in Soutrivier bereid 

was om uit te reik, dat die AGS hoofkantoor s6 teen die gemeente opgetree het. Dit wil dus 

voorkom dat daar bymotiewe was vir die optrede van die Uitvoerende Bestuur van die AGS teen 

die gemeente te Soutrivier, en dat die probleme rondom die "Siele vir Christus" veldtog gebruik 

is, om die gemeente by te kom. Benewens die politieke motief, moes die ander oorsaaklike 

• faktore wat bygedra het tot die PPK stigting, ook aangevoer word vir die optrede van die 

Uitvoerende Bestuur teen die gemeente. Die gemeente was blykbaar nie genee met die nuwe 

rigting wat die AGS ingeslaan het op geestelike en politieke vlak nie. 

3.2 Die Ampsonderneming 

Indien al die voorafgaande redes in gedagte gehou word het dit duidelik na vore gekom dat die 

AGS 'n grootskaalse skeuring in die gesig staar. Al hoe meer pastore het hulle stemme in 

ontevredenheid laat opgaan weens een of meer van die reeds vermelde redes. Die Uitvoerende 

Raad het die groeiende ontevredenheid opgemerk. Om wal te gooi teen die dreigende en 

naderende storm het die Uitvoerende Raad op 5 en 6 Augustus 1958 besluit om 'n spesiale 

ampsondememing aan elke pastoor te stuur, vir ondertekening (AGS: 5-7 Augustus 1958). 

Hiervolgens moes AGS-pastore nou noodgedwonge 'n lojaliteitseed onderteken ten einde te kon 

aanbly in die AGS-kerk. Enige pastoor wat sou weier om dit te onderteken sou nie langer in die 

bediening kon aanbly nie (Ras 1992:81). 
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Hierdie ampsondememing, wat aan 'need herinner, is deur die ontevredenes die "Rooi Eed" 

genoem en was beskou as 'n desperate poging om hulle teen wil en dank aan die AGS vas te bind 

(Burger 1988:342). Die verpligte ondertekening van hierdie dokument word deur die 

betrokkenes as die finale en deurslaggewende faktor vir die skeuring beskou. Die afdwing van 

hierdie eed ten einde hulle lojaliteit aan die AGS te toets, het <lit vir die ontevredenes 

onmoontlik gemaak om langer in die AGS aan te bly. 

Hierdie eed is die "Rooi Eed" genoem omdat daar gevoel is <lat <lit 'n gevaar is om die dokument 

te onderteken, omdat die Uitvoerende Raad of die topstruktuur van die AGS meer mag in die 

hande gaan kry, wat hulle dan kan "afdwing" op die pastoorkorps en die gemeentes (Ras 

1992:71). Die benaming "Rooi Eed" herrinner ook aan diegene wat onder die Smutsregering, 

tydens die Tweede Wereldoorlog, geweier het om 'n eed van lojaliteit te onderteken. Daar is 

tydens die oorlog en onder die leiding van generaal Jan Smuts vanaf sekere regeringswee verwag 

<lat die militere- en beskermingspersoneel 'need van lojaliteit moes onderteken (:78). Diegene 

wat nie saam met die Smuts-regering aan die kant van die Britte wou veg nie, as gevolg van die 

jarelange stryd tussen die Afrikaner-Boere en die Britte, het hierdie dokument die "Rooi Eed" 

genoem ( :78). 

In hierdie eed is die volgende verwag naamlik 

a) dat die belydenisskrifte van die AGS onderskryf moes word, 

b) <lat onderdanigheid aan alle rade, insluitende die Geestelike Komitee en Uitvoerende 

Raad betoon moet word, 

c) dat die AGS se voorskrifte uitgevoer sal word, 

d) dat daar tot die amptelike fondse bygedra sal word, en 

e) <lat lojaliteit betoon sal word teenoor alle rade en uitvoerende amptenare wat oor hulle 

aangestel is (Ras 1992:78-79,83). 

Talle pastore het ondanks die veranderinge in die AGS al die jare uitgehou en 'n tolerante 

houding teenoor die Uitvoerende Raad geopenbaar, maar met die afdwing van die "Rooi Eed" 

is 'n rewolwer teen hulle kop gedruk en moes hulle noodgedwonge bedank. Daama het dinge 

vinnig gebeur. Elf pastore het geweier om die ampsondememing te onderteken, wat daarop 

neergekom het dat hulle uit die kerk bedank het (Burger 1988:343). 74/ •.. 
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3.3 Versoekskrif 

Die ondertekening van die ''Rooi Eed" het daartoe aanleiding gegee dat "protesvergaderings" -

Burger praat van skeuringsvergaderings (1988:343 }- op verskeie plekke regoor die land gehou 

is, (Ras1992:80). Protes wys op die protestering teen al die veranderinge in die AGS en die 

verpligte ondertekening van die "Rooi Eed". Vandaar ook die naam "Protestante" - om te 

protesteer - in die benaming Pinkster Protestante Kerk. 

Hierdie "protesvergaderings" het gelei tot die formulering van 'n versoekskrif deur 26 pastore 

op 25 September 1958 te Kroonstad. Hierdie versoekskrif is op 26 September 1958 deur die 

Geestelike Komitee en Uitvoerende Raad van die AGS ontvang (Ras 1992:81). Hierdie 

versoekskrif is beskou as 'n finale poging van die kant van die ongelukkiges om 'n breuk in die 

AGS te voorkom. Daar is onder meer versoek dat die Uitvoerende Raad en die Geestelike 

Komitee binne 72 uur moes vergader om die emstige ontwrigting van die gemeentes in die Kaap 

en die groot ontevredenheid in die harte van die werkers en die lidmate te bespreek (Burger 

1988:344). Ander belangrike versoeke wat aan die Uitvoerende Raad gerig was, is die volgende: 

a) Dat daar ondersoek ingestel moet word na die nadelige uitwerking van aktiewe 

deelname deur voltydse werkers aan die politiek. 

b) Dat die ongelukkiges op 2 Oktober 1958 deur die Uitvoerende Raad en Geestelike 

Komitee byeengetoep moet word, om die politieke kwessie en dit wat daarmee 

saamgaan te bespreek ten einde Christelike versoening te bewerkstellig. 

c) Dat die vonnis op die Soutrivier-gemeente onmiddellik en onvoorwaardelik teruggetrek 

moet word. 

d) Dat die Uitvoerende Raad 'n kommissie van 5 lede onder die voorsitterskap van die 

President sal benoem, wat uit 2 lede van die Uitvoerende Raad en uit 2 lede van die 

Suid-Kaap se Distriksraad sal bestaan, om die afgestigde gemeentes sowel as die on

gelukkiges te ontmoet en terug te wen vir die Sending. 
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e) Dat 'n Werkerskonferensie be le moet word om versoening tussen die pastore te be

werkstellig. 

f) Dat die Uitvoerende Raad 'n verklaring sal uitreik oor die posisie van pastore wat nie 

die ampsondememing onderteken nie (in Ras 1992:80-81). 

As na hierdie versoekskrif gekyk word, kom twee dinge duidelik na vore. Eerstens die dringend

heid van die saak; tweedens is dit duidelik dat die ontevredenes nie ten alle koste wou skeur nie, 

maar 'n pad van versoening wou loop deur 'n oplossing te probeer bewerkstellig. 

Hoewel die Uitvoerende Raad die versoekskrif op 26 September 1958 ontvang het (Ras 

1992:81,82), het hulle eers 8 dae later gesit en maak hulle besluit eers l ldae later (op 7 Oktober 

195 8, bereken vanaf 26 September tot 7 Oktober) per omsendbrief bekend. Die terugvoering 

wat die Uitvoerende raad op 7 Oktober 1958 gegee het, was dat daaraan geen versoek voldoen 

kon word nie weens verskeie tegniese en praktiese redes. 

Die feit dat daar nie onmiddellik (binne 72 uur soos versoek) deur die Uitvoerende Raad 

gereageer is nie, mag moontlik gei"nterpreteer word as 'n onwilligheid aan die kant van die 

Uitvoerende Raad en Geestelike Komitee om die protesteerders se optredes emstig op te neem. 

Aan die ander kant mag die Uitvoerende Raad gevoel het dat hulle nie deur die ontevredenes 

voorgeskryf en gei"ntimideer sal word wanneer om op te tree nie. Of soos Ras (1992:83) dit stel: 
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"Die Uitvoerende Raad het... die boodskap probeer deurgee dat hulle nie gaan toelaat dat die 
'stert' die 'bond' swaai nie!" 

Die besluit wat die Uitvoerende Raad met betrekking tot die versoekskrif geneem het lui soos 

volg: 

" 1. Dat die volgende broederlike en Christelike tegemoetkoming betoon word aangesien 
die saak nie op wetlike gronde kan behartig word nie. Ons maak 'n beroep op al ons 
mense om kalm te bly en die gees van eenheid en Christelikheid te bewaar en nie hul 
gemoedere te laat ontrus nie. 

2. Die Uitvoerende Raad voel jammer om te verneem dat daar 'n gevoel van ongelukkigheid 
bestaan, maar om verskeie tegniese en praktiese rede kan ons nie op die versoek van 26 
pastore gunstig reageer nie, maar sal 'n verklaring uitreik oor hoe ons voel en die redes 
aantoon waarop daar gehandel is. Die kanale sal duidelik geskets word waarop enige 
persoon se griewe en klagtes ter tafel kan gele word vir die nodige aandag en 
behandeling. Ons beloof om enige billike klagte wat op die regte wyse ingestuur word 
simpatiek te behandel. 

3. Die Uitvoerende Raad neem met ontsteltenis kennis van die vorming van groepies van 
dieselfde gesindheid waar bandopnames gespeel word wat die mense verontrus of 
opstook, want dit verbreek die gees van eenheid en sodoende word die werk van God 
geskaad, en daarom verbied ons <lit" (AGS: 3 Oktober 1958). 

Dit was dus duidelik dat die Uitvoerende Raad nie gehoor gaan gee aan die eise in die ver

soekskrifnie. Volgens pastoor J.J. Cornelius (in Ras 1992:88) het die ontevredenes op 10 Ok

tober 1958 in Bloemfontein byeengekom om die ontwikkeling in die AGS te bespreek. Op 

hierdie vergadering is daar besluit <lat die Uitvoerende Raad onbillik op die versoekskrif vanuit 

Kroonstad gereageer het, en ook is daar gevoel om 'n nuwe kerk te stig as gevolg van die 

ontevredenheid van die lede teenwoordig. 
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3.4 Samevattende oorsig 

In hierdie hoofstuk is gekyk na die finale oorsake wat gelei het tot die afsplitsing van die PPK. 

Dat dit 'n baie traumatiese gebeurtenis was, is nie te betwyfel nie. Een lidmaat uit die tydperk 

verwoord dit soos volg: "Ons was soos skape sonder 'n herder". 

Vanuit 'n ekumeniese oogpunt beskou sou 'n mens verwag dat die Uitvoerende Raad 'n meer 

broederlike en tegemoetkomende gesindheid sou openbaar. Die skeuring kon moontlik verhoed 

gewees het indien daar 'n meer simpatieke oor aan die ontevredenes verleen was en daar wel aan 

die eise van die versoekskrif toegegee is, sodat die saak met die ontevredenes uitgepraat kon 

word. 'n Persoonlike ontmoeting tussen die ontevredenes en die Uitvoerende Raad sou moontlik 

meer gedoen het om 'n skikking te bereik, as 'n blote brief Aan die anderkant mag die rigiede 

houding van die Uitvoerende Raad toegeslayf word aan die feit dat hulle besef het daar is geen 

salf meer te smeer aan die aangeleentheid nie. 
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Hoofstuk 41 

PPK STIGTING, SENDINGDEPARTEMENT ONTSTAAN EN 

KONSTITUSIONELE OPSETTE 

lnleiding 

Die weiering om die "Rooi Eed" te onderteken, die gevry na die NGK om erkenning, die 

onderskrywing van alles in die Belydenisskrifte van die AGS, waaronder die dogmaties

Jeerstellige verskil dat die <loop nie deel van die saligheid is nie, die amptelike beoefening van 

party-politiek in die kerk, die Jiturgiese-pneumatologiese redes, dit alles sou lei tot die 

bedanking van talle pastore en lidmate uit die AGS en die gevolgJike ontstaan van die PPK. 

1. Die navorsingstaak van die skrywer was baie bemoeilik. Eerstens het die skrywer geen 

direkte toegang gehad tot die argiewe van die wit PPK nie. In teenstelling hiermee het 

die AGS onverwyld binne twee weke en sonder voorbehoud direkte toegang aan die 

skrywer verleen tot hulle primere bronne. Alhoewel die wit PPK in beginsel nie gekant 

was teen die beskikbaarstelling van argiefmateriaal aan die skrywer nie, is in die 

goedkeuringsbrief" wat aan die skrywer gerig is via die studieleier, professor W.A 

Saayman, genoem dat die argief baie sensitiewe materiaal bevat wat talle indiwi-

due baie persoonlik raak (Brief gedateer 11 September 1995). 'n Mens besef dit immers. 

Gevolglik, soos die brief vermeld, moes die skrywer 'n onderhoud voer met die vise

president, pastoor S. J.Coetzer,sodat bepaal kon word presies welke materiaal verlang 

word. Die skrywer was ontnugter toe hy sien dat die materiaal wat aan horn verskaf is 

deur laasgenoemde pastoor, deur homselfuitgesoek was. Hierdie informasie was uiters 

selektief, gefragmenteerd, onsamehangend en gevolglik was dit soms moeilik om 'n 

geheeJbeeld te kry. Met die "stukkies" moes die skrywer dus poog om 'n legkaart daar 

te stel. Tweedens het die sendingnotules ook op 'n onverklaarbare wyse weggeraak uit 

die hoofkantore te Beaulah Park, Germiston. Derdens alhoewel die bruin 

PPK argiefmateriaal tot my beskikking gestel het, is navorsing gekortwiek deur 'n 

onbehoorlike argivale stelsel. Duisende kilometers moes gevolglik afgele word 

vir die insameling van inligting en ander kerkmateriaal. 
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4.1. Amptelike ontstaan van die PPK2 

Die stigtingsvergadering van die PPK was op 10 Oktober 1958 te Bloemfontein (Ras 1992:88). 

Die stigtingsnotules was kort en daar is nie leiers verkies nie, behalwe dat die vergadering 'n 

tydelik-verkose voorsitter, in die persoon van pastoor Botha Oppennan en 'n sekretaris, in die 

persoon van broer B. Beukes van Bethlehem aangewys het.3 Volgens pastoor J. Cornelius (in 

Ras 1992:88) was daar nie eens 'n agenda nie. Van die stigterslede, pastore J. Cornelius en J.H 

(George) Snyman noem dat die gedagte was nie om 'n nuwe kerk te stig nie, maar om biddende 

die situasie in die AGS te bespreek en te sien hoe die Heilige Gees die vergadering sou lei (:88). 

Hierdie naiewe beskouing- om nie 'n nuwe kerk te stig nie - is betwisbaar. 

Met die verloop van die vergadering het dit duidelik geword dat daar uit die AGS gestap sal 

m6et word as hulle by die waarheid wil bly (Ras 1992:88). Al die verskillende faktore wat tot 

ongelukkigheid in die harte van die AGS-lidmate gelei het, het op hierdie dag uitgemond in die 

uitstap van 11 pastore en 1963 lidmate waarvan 1775 uit die AGS afkomstig was (:106). 

Toe dit duidelik geword het <lat 'n nuwe kerk deur die Here in die lewe geroep wil word, is daar 

geworstel met 'n naam vir die Kerk (Ras 1992:89). Uiteindelik na 'n lang bespreking om presies 

4h00 vm. het iemand opgestaan en gese dat hulle "Pinkster" is en dat die rede waarom hulle 'n 

nuwe "Kerk" moet vorm daarin gelee is, dat hulle "protesteer". Die naam "Pinkster Protestante 

Kerk" is toe aanvaar. 

Wie die presiese persoon was wat die naam "Pinkster Protestante Kerk" vir die eerste maal in 

een enkele benaming saamgevat het, is volgens pastoor Cornelius (in Ras 1992:89), as gevolg 

van die voortdurende besprekings en verskillende opsies wat genoem was, onbekend. Hierdie 

naam het egter uit die besprekings as 'n logiese uitvloeisel onder leiding van die HeiJige Gees 

ontstaan (ibid.). 

2. Hier sal hoofsaaklik gebruik gemaak word van die boek deur J.M. Ras (1992:88-96): 

3. 

"Spervuur!" wat handel oor die Godsroeping en -wordingsgeskiedenis van die Pinkster 

Protestante Kerk. 

Inligting verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer. 801 ••• 
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Op voorstel van pastoor J. H. Snyman en gesekondeer deur broer Coertzen van Ladybrand, is 

besluit dat die nuutgestigte Kerk "Die Pinkster Protestante Kerk I The Pentecostal Protestant 

Church" genoem sal word (Ras 1994:521 ). Tydens hierdie vergadering is daar ook 'n kommissie 

van agt lede aangestel om voorlopig 'n konstitusie saam te stel, "wat toepaslik sal wees met die 

hoofbeginsel lokale Administrasie wat dan gesamentlik in 'n Federasie geintegreer word" (:523). 

Hierdie kommissie het bestaan uit lede wat alreeds uit die AGS bedank het, naamlik broers 

Labuschagne, Martin le Roux, Crous, Van Tonder, T. Bronkhotst, Wright, Cornelius en P. 

Snyman. Opvallend is dat die lede wat alreeds uit die AGS bedank het, en wat daar pastore was, 

hier van hulleself as "broers" praat. Volgens Ras (1994:523) is die rede daarin gelee dat hulle 

hulleself op die eerste Federate Raadsitting van die PPK, wat op 16 Desember 1958 in aanvang 

geneem het, as pastore verorden het. Die kommissie se konstitusie is op 16 Desember 1958 te 

Kaapstad goedgekeur. 

Vir eers moet daar 'n wyle stilgestaan word by die Federale Kerkstelsel waarvolgens die PPK 

fungeer. Die kommissie se taak was immers om 'n konstitusie daar te stel wat toepaslik sal wees 

met die hoofbeginsel lokale administrasie wat dan gesamentlik in 'n Federasie geintegreer word. 

Die PPK is 'n federasie van kerke. Dit beteken samewerking tussen die verskillende gemeentes 

in 'n vaste verband met 'n gemeenskaplike doel onder 'n Federale Bestuur wat kragtens 'n 

federale grondwet gemeenskaplike belange, soos onder meer barmhartigheids- of welsynsdiens, 

pastorale teologiese opleiding, samekomste, seminare, ens. bet, met die doel om opheffingswerk 

en verryking op persoonlike, gemeentelike en distriksvlak te inisieer, te organiseer en te 

implementeer.4 Lede van die federasie, behou egter hulle inteme jurisdiksie van 'n eie federale

distriks- en Kerkraad en ander inteme gemeenterade soos byvoorbeeld jeug-, sondagskool-, 

susters- en welsynsrade5
. 

4. Inligting verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer, huidige Federale Vise-President van wit PPK. 

5. ibid. 
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Hierdie Federasie van Kerke soos dit tans daaruit sien, is op rassegrondslag geskoei en nie 

geografies gefundeerd nie. Dis die rede en die rede alleen dat daar tans vier rassekerke in die 

PPK bestaan. Pastoor S. J. Coetzer noem dat: "Geeneen van die Kerk se strukture is ras ofkleur 

gefundeerd nie"6
. Hierdie naiewe standpunt is van alle waarheid ontbloot. Alhoewel die wit 

kerk tydens 'n vergadering vrye assosiasie binne 'n afgebakende gebied vir elke gemeente, 

afgesien van watter departement ookal, goedgekeur het, bestaan die 4 aparte rassekerke steeds 

fundamenteel, konstitusioneel en struktureel. 'n Klinkklare bewys daarvan was en is die 

verskillende konstitusionele opsette binne die PPK sendingdepartement. 7 Pastoor Coetzer se 

standpunt word ook weerspreek deur sy beantwoording van 'n vraag van die skrywer aan horn 

naamlik "Wat was die beweegredes vir die totstandkoming van 'aparte afdelings I outonome 

afdelings' binne die PPK in die vroee tagtigerjare?" Die pastoor het soos volg daarop 

geantwoord: 

"Hierdie besluit (van die wit Federate Raad op 10:10:1959) het bepaal dat die ander bevolkings
groepe tot selfstandigheid gelei sal word en dat hulle dan binne 'n eie raamwerk van ras, kleur 
en kultuur die Koninkryk van God op aarde sal dien en bedien"8

. 

4.2 Die betekenis van die naam Pinkster Protestante Kerk9 

Ras (1992:89) verklaar die betekenis van Pinkster ook in eng glossosalistiese terme soos Charles 

Perham dit gedoen het. (Vergelyk bladsy 8-9). Die begrip "Pinkster" staan vir horn vir die 

Gosdsgebeure van die uitstorting van die Heilige Gees toe drieduisend persone gered is na die 

aanvaarding van die Woord wat die aanwesiges opgeroep het tot bekering en die onder

dompelingsdoop tot vergewing van sondes ( :90). Diegene wat gehoorsaam gereageer het, het 

dan ook die belofte gehad dat hulle die doping of vervulling met die Heilige Gees deelagtig sou 

word. (Vergelyk Handelinge 2:38-39 met 1:5 en 2:4). Die woord "Pinkster" verwys dus na die 

beoefening van al die geestelike gawes en die vrug van die Gees in al sy volheid, heerlikheid en 

krag (:90). 

6. Antwoorde van pastoor Coetzer verkry. 

7. Vergelyk bladsy 133. 

8. Coetzer antwoordlys in skrywer se besit. 

9. Die samevatting hier is hoofsaaklik ontleen aan Ras 1992: 89-91. 
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Ras verwaarloos 'n baie belangrike aspek of dimensie in sy verklaring van die betekenis van 

Pinkster naamlik die skepping van 'n nuwe gemeenskap, 'n nuwe volk, die kerk, die 

tritongenesis. Die betekenis van Pinkster is meer as slegs glossolalie, dit is die veelrassige 

verskyning van Jode en Heidene saam in 'n nuwe mensheid, verby die kleurgrens been soos 

beskryf in Efesiers 2: 15. Die naam impliseer in min woorde gese: "vemuwing ten opsigte van 

elke aspek in die geestelikheid, die maatskappy en sommer op aJJe vlakke van die Jewe. " 9 Daar 

word geprotesteer teen die verkeerde. Vemuwing beteken immers om te herstel tot die 

oorspronklike toestand. 

Met die begrip "Protestante" is bedoel dat daar geprotesteer is teen al die verwikkelinge in die 

AGS die afgelope aantal jare wat geloofsoortuiginge aangetas het (Ras 1992:90). Dit was 'n 

"protes" of"protestering" teen die Pinkstererfenis wat deur 'n ydele soeke na eer en erkenning 

in bedreiging gekom het (:90). 

Ras (1992:90) noem dat alhoewel die begrip "Protestant" vir pastoor J. Cornelius gedui het op 

dit wat "anti-Rooms" is, dit wil se dit wat teen die Rooms-Katolieke Kerk is, het die benaming 

"Protestant" in die naam "Pinkster Protestante Kerk" uiteraard niks met die Rooms-Katolieke 

te make nie. Die begrip "Protestante" kom van die woord "protesteer", omdat daar 

"geprotesteer" is teen al die verwikkelinge in die AGS, wat vir diegene wat uitgestap het, nie 

aanvaarbaar was nie (:90). Nodeloos om te se, so 'n simplistiese verantwoording vir die 

protestant in die naam PPK is nie heeltemal aanvaarbaar nie. Hoewel protestants of protestante 

wys op "protesteer" wys protestants in 'n groot mate ook daarop, dat die PPK in die Protestantse 

tradisie staan. Benewens dogmatiese verskille betreffend die doop, pneumatologie, eskatologie 

ens., bestaan daar talle leerstellige ooreenkomste tussen die PPK en die Protestantse Kerke, of 

dit erken wit word of nie. 

Met die begrip "Kerk" het die ontevredes bely dat hulle nie 'n los groep is, wat in die lug hang 

of uit die lug gegryp is nie, n6g minder 'n interkerklike groep wat nie weet wie hulle is en 

waarheen hulle op pad is of waarvoor hulle daar is nie, maar dat hulle die liggaam van Christos 

9. Memorandum bladsy 1, wat opgestel was deur bruin PPK in die vroee tagtigerjare in 

reaksie op die diskriminerende maatreels in die PPK. Afskrif in skrywer se besit. 
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vorm en deel daarvan uitmaak soos alle weergeborenes uit water en Gees (Ras 1994:90). Ook 

het die begrip "Kerk" gese <lat hulle gto aan die ampte soos die van diakens en ouderlinge, die 

kerklike tug en alles wat met kerkwees soos in die Nuwe Testament geopenbaar, saamgaan. 

Hierdie begrip het ook te kenne gegee <lat hulle as "Kerk" alle werkinge en funksies van die 

vroee Kerk beoefen en vervul. 

~ 

4.3 Die opstel van 'n Konstitusie en die eerste Federale Bestuur 

Soos reeds vermetd is die konstitusie 10 van die PPK op geloftedag, 16 Desember 1958, te 

Robinsweg, Observatory in Kaapstad goedgekeur. Op voorstel van broer du Preez met 

sekondant broer Smith word die konstitusie aanvaar as die van die Pinkster Protestante Kerk 

(Federate Raad notule: 16/12/1958). Tydens hierdie vergadering is die eerste Federale Bestuur 

van die PPK, bestaande uit agt lede en wat gedien het vanaf 1958 - 1962, ook verkies (Ras 

1992:99 - 100). Die Federale Bestuur het soos volg daaruit gesien 11
: 

Federate Voorsitter 

Vise-Voorsitter 

Sekretaris 

Tesourier 

broer J. S. Labuschagne 

broer J. H. Snyman 

broer T. Bronkhorst 

broer 8. L. Crompton. 

Die ander vier addisionele lede was : broers J. J. Cornelius, P. J. J. Snyman, A. C. Bester en M. 

Wright12(Ras 1992:99; 1994:524). Pastoor Hannes Labuschagne is later opgevolg deur pastoor 

George Snyman as leier (Ras 1992:99). Dit <lien vermeld te word <lat pastoor George Snyman 

weens sy te ferm outokratiese leiding, terwyl hy Federale Voorsitter van die PPK was, vanaf 

10. Vir 'n sinopsis van die konstitusie sien bladsy 137-139. 

11. Inligting verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer. 

12. Hoewel Ras in sy publikasie (1992:93 - 94, 99) noem dat pastoor C. W. R (Carel) 

Schmidt in die eerste Federate Bestuur gedien het (hy verskyn op die foto op bladsy 94 

as dee! van die eerste Federate Bestuur), moet <lit uitgewys word <lat hy later pastoor M. · 

P. Wright vervang het (vergelyk Ras 1994:524). 84/ .•• 
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Federale vlak gevra is om te bedank, wat hy toe ook gedoen het [Ras 1994:523]. 

Laasgenoemde is toe later opgevolg deur sy jonger broer pastoor Pieter Snyman wat toe op sy 

beurt deur pastoor J. Cornelius opgevo]g is. 

Dis tog belangrik om kortliks die volgende opmerkings te maak oor twee van die Federale 

Voorsitters van die PPK te wete pastore J. S. (Hannes) Labuschagne en J. Cornelius. 'n Kort 

outobiografie van pastoor Labuschagne sien soos volg daaruit : Hy was die eerste verkose 

Federale Voorsitter van die PPK. Hy het as weeskind in die NGK grootgeword en na die behaling 

van 'n BA-graad aan die Universiteit van Stellenbosch 13 later 'n pastoor in die AGS geword tot 

en met die uitstap in 1958. Na sy bekering het hy onwrikbaar sterk begin glo dat die waterdoop 

red (Ras 1992:99). Wat pastoor Cornelius betref, word hy deur Ras bestempel as 'n "Jojale 

Afrikaner-patriot" wie se familie stoere Afrikaners was wat in die Boere-oorloe geveg het 

(1994:519). 

Dit is verder ook interessant om daarop te let dat die persone as "broers" genotuleer is en nie as 

"pastore" nie. Die rede vir hierdie toedrag van sake is tweeledig van aard. Soos reeds vermeld 1~ 

is hierdie "broers" eers tydens die vergadering van 16 Desember 1958 as pastore verorden. 'n 

Tweede oenskynlike rede was die aversie wat daar in die vroee AGS bestaan het ten opsigte van 

ampstitels. Reeds sover terug as 1933 noem P. L. le Roux, eerste Afrikaanse president van die 

AGS: 

"I am not too fond of the Word Pastor or even having any titles attached to our names. When we 
get to the place where we want people to call us Pastor, WE ARE WRONG ... We should be 
very careful with names and titles. Some preachers in Pentecost have taken a great liking to the 
title of 'Pastor'. Let us rather abide by the Word of our Lord Jesus: 'But be not ye called Rabbi, 
for one is your Master, even Christ, and all ye are brethren. 'The leader is therefore a brother 
amongst all his brothers and sisters" (in Burger 1987:230). 

13. Die Universiteit van Stellenbosch was die eertydse bakermat van Afrikanernasionalisme 

en blanke heerskappy. Uit die studentegeledere van hierdie universiteit het gekom elkeen 

van die Eerste Ministers wat in die tydperk tussen die twee Bothas blank-oorheersde 

Suid-Afrika geregeer het. 

14. Vergelyk bladsy 80. 85/ .•. 
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Dit was eers meer as 'n dekade na sy dood dat die gebruik ontstaan het om die herders of 

predikers in die A.G.S. "pastore" te noem. Vroeer was hulle net "broer" of "broeder" genoem. 

Alhoewel daar in die AGS werkersertifikate uitgereik was en die persone erkenning as 

"voorgangers" geniet het, was daar groot weerstand teen ampstitels vir predikers. 15 Die 

Algemene AGS Werkerskonferensie het dan ook besluit dat: "Name en ere-titels moet ook nie 

aangemoedig word nie, ons moet tog maar Iiewer broers bly vir mekaar" (in Van der Spuy 1985: 

141 ). Hierdie aversie gevoel teen ampstitels het bestaan tot in ongeveer 1939. In die 

veertigerjare word die ti tel "pastoor" algemeen aanvaar (ibid.). 

'n Verdere rede wat toegedig kan word vir die afkeur in ampstitels was die anti-kerk sentiment. 

Die AGS wou niks te doen gehad het met enigiets wat herinner aan die tradisionele kerk nie. Die 

rede hiervoor was ooglopend die anti-institusionele oftewel anti-kerklike gevoel (Burger 

1987:304). 

4.4 Die totstandkoming van 'n Sendingdepartement 

Voordat die totstandkoming van die Sendingdepartement nagespeur sal word, moet vir eers 

gekyk word na die sendingbeleid van die Nederduitse Gerefonneerde Kerk (NGK) en die AGS, 

omrede die PPK se sendingbeleid, alhoewel nie amptelik duidelik gefonnuleer nie, is nogtans 

indirek daardeur bei"nvloed is via die AGS. De Wet (1989:183) is korrek ashy aanvoer dat: 

"Historically, Pentecostals in South Africa were strongly influenced by the missions policy of 

the NGK". Hy gaan verder deur te se: 

Nevertheless, much of the missionary policy of the NGK is clearly evident in developments 
which led to the fonnation of the AFM in Africa (:184). 

15. Burger (1987:304 - 306 ; 399 - 406) gee 'n goeie oorsig ten opsigte van die kerkregtelike 

ontwikkeling van die ampte in die AGS. Vir 'n verdere volledige en omvattende studie 

sien J. Langerman (1983): "The Apostolic Faith Mission of South Africa, a revitalization 

of the Theological Concept of Church Ministry". 86/ .•. 
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Dat die PPK sy sendingbeleid indirek ( onwetend?) geskoei het op die van die NGK, word verder 

bevestig deur die feit <lat die PPK sorteer onder die groep kerke wat Anderson ( 1992:26) 

bestempel as Pinkster Sendingkerke (Pentecostal Mission Churches). Hulle word so genoem 

vanwee hulle oorspronge in hoofsaaklik wit "Sendingkerke", en staan soms ook bekend as 

"Klassieke Pinksterkerke" (: 17). Die grootste Klassieke Pinksterkerke in Suid-Afrika is die AGS, 

Assemblies of God (AOG), die Volle Evangelie Kerk (VEK) en die PPK. In Suid Afrika het 

hierdie kerke (met die uitsondering van die AOG) "sendingkerke" of "dogterkerke" volgens die 

NGK-model. 

Die "dogterkerke" is gewoonlik Swart Kerke (Swart, Bruin en Indier) terwyl die "moederkerk" 

die wit kerk is (Anderson 1992:26). Hierdie toedrag van sake kan toegeskryf aan die 

miskonsepsie van sending as gerig vanaf wittes na anderskleuriges. In hierdie Pinkster 

Sendingkerke word die "nie-Blanke" Kerke gewoonlik organisatories en finansieel oorheers 

deur die wit kerk in daardie spesifieke denominasie. Hierdie kerke was gewoonlik nooit 

selfonderhoudend of selfregerend nie, alhoewel hulle dikwels selfpropagerend was. 

Verder was die wittes die eksklusiewe besluitnemers en wetgewers en het die alleenmag gehad 

om die konstitusie te verander. "Power was vested in an all-white Afrikaner executive council 

chaired by a president" (Anderson 1993:68). Die ooreenkomste hierbo uitgewys tussen die NGK 

en PPK dui slegs op een konklusie: Die NGK se sendingbeleid het 'n definitiewe invloed 

uitgeoefen op die ontwikkeling en formulering van die PPK16 via die AGS. 

16. Alhoewel daar nie 'n amptelike geformuleerde sendingsbeleid van die PPK is nie. 

87/ ... 
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4.4.1 Die Sendingbeleid van die NGK17 • 

Dit is noodsaaklik om 'n kursoriese historiese oorsig en samevatting te gee van die ontwikkeling 

en inhoud van die sendingbeleid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Die sendingbeleid van die wit NGK is intiem verstrengeld met die ideologie en praktyk van 

apartheid. 18Reeds met die eerste amptelike sinodale vergadering in 1824 het dit duidelik geword 

dat rasse-vooroordeel wat so algemeen onder lidmate van die NGK voorgekom het, 'n 

beslissende rol sou speel in die sendingbeleid en -praktyk van die kerk (Adonis 1982:224). 

Hoewel die Sinode van 1829 rasse-vooroordeel en diskriminasie prontuit veroordeel en verwerp 

het as teenstrydig met die Skrif, was die daaropvolgende gebeure 'n klinkklare bewys van 'n 

radikale terugkeer na rassisme. Tydens die negende Sinodesitting van die NGK in 1857 is 

besluit om kerklike apartheid te institueer en te ondersteun (Adonis 1982:225). As rede vir die 

besluit is aangevoer <lat die verspreiding van die Evangelie onder die "Gekleurdes", indien 

Swart en Blank kerklik geskei sou word, effektiewer sal bevorder (Adonisl982:43, 56, 193, 225 

; De Wet 1989: J 88). Die Sinodebesluit van 1857 het die dogmatiese Blanke standpunt van geen 

gelykstelling tussen Swart en Blank onderskryf en het die sendingaktiwiteit en sendingbeleid van 

die NGK in 'n negatiewe sin beslissend bepaal. 

Kerkplanting of -stigting (plantatio ecclesia) was en is 'n belangrike doelstelling van die NGK 

se sendingaktiwiteit (Adonis 1982: 43,193-194). Hierdie sendingdoel is nader omskryfas die 

planting van selfstandige jong kerke (Bosch & Saayman 1987:92). Dit is hulle beleid om 

"selfstandige kerke", dit wil se selfregerende, selfonderhoudende en selfuitbreidende kerke 

onder die swart volkere en etniese groepe te stig (Adonis 1982:43 ; Bosch & Saayman 1987:92-

93). 

17. Hier sal hoofsaaklik gebruik gemaak word van die studie deur J. C. Adonis: "Die 

afgebreekte skeidsmuur weer opgebou"( 1982). 

18. Adonis gee 'n omvattende en deeglike studie van die ineengestrengeldheid van die sen

dingbeleid van die NGK met Apartheid. 
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W. J. van der Merwe (in Adonis 1982:58-71 ) is van mening dat die NGK in die formulering van 

sy sendingbeleid en sy sendingaktiwiteit asook in sy kerkstigtingsbeleid in mindere of meerdere 

mate bei"nvloed is deur verskillende konfessionele- en sendingtradisies soos byvoorbeeld die 

Gereformeerdes in Nederland, die Pietiste in Duitsland asook die Angel-Saksiese en Duits

Lutherse Sending. Daar was egter nie alleen sprake van bei"nvloeding nie, maar ook van 

kontraste. Vir hierdie studie is dit van absolute belang om kortliks in te gaan op na die 

verskillende beinvloedinge. 

4.4.1.1. Missiologiese beinvloeding van buite 

4.4.1.1.l Die Nederlandse Gereformeerde Tradisie 

Die kerkplantingsteorie as doel van die sending kan, vir sover dit die Protestantse missiologie 

betref, teruggevoer word na die Nederlander Gisbertius Voetius [Adonis 1982:58 ; Bosch & 

Saayman 1987: 87). Volgens Voetius is die sendingdoelstellings drieerlei van aard naamlik, i) 

bekering van heidene (conversio gentilium) ; ii) Kerkplanting (Plantatio ecclesia) en iii) 

verheerliking van God en manifestasie van Sy goddelike genade (Gloria et manifestatio gratia 

divinae) [Adonis 1982:58; Bosch & Saayman 1981 :87]. Voetius het veral die nadruk gele op die 

volkome gelykwaardigheid of gelykheid van beide die geplante en plantende kerk. Christus is 

die hoof in die geplante en plantende kerk. 

In samewerking met bogenoemde het die Sinode van Middelburg (Nederland) in 1897 ook 'n 

belangrike rol gespeel (Adonis 1982:59). Op hierdie Sinode van die Gereformeerde Kerke is die 

standpunt van Voetius oor die selfstandigheid van die geplante kerk op die sendingveld 

gehandhaaf. Volgens van der Merwe (in Adonis 1982:59) het die Sinode van Middelburg die 

"kweking van eiesoortige kerke op die sendingveld bepleit" en alhoewel Middelburg gewys het 

op die wesenlike eenheid van die kerk oor "rasse en volksgrense been" konstateer van der 

Merwe dat hierdie Sinode "die noodsaaklikheid van eiesoortige ontwikkeling van die dogterkerk 

teen eie kultuur - en taalagtergrond" (in Adonis 1982:59) beklemtoon, en dat A Kuyper dit ook 

in sy Stonelesings benadruk het. Hy gebruik verder die begrip "filiaal kerk" by Kuyper en pas 

89/ .•. 
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dit toe op die Swartkerke wat deur die Blankes op die sendingvelde gestig en wat aan die Blanke 

NGK ondergeskik is, totdat <lit sy selfstandigheid bereik het (ibid.). Met die begrip "filiaal kerk" 

het Kuyper die "onvolkomenheid" van die Kerk wat op die sendingveld ontstaan het, benadruk. 

Die "ondergeskiktheid" en "onvolkomendheid" van die geplante kerk is 'n belangrike kenmerk 

van die NGK se sendingbeleid. 

4.4.1.1.2. Duitse Pietisme 

Vir graaf Nicolaus von Zinzendorf ( 1700-1760), die vader van die Pietistiese Sending, was die 

belangrikste doel van die sending, die redding van siele vir die Lam. Nolan (in Saayman 

1991 :26) evalueer die eng sendingteologie van die Pietiste soos volg: 

"The pietistic theology which by and large formed the theological basis of the Protestant 
missionary movement during the colonial era reduced the gospel to little more than the salvation 
of individual souls and salvation from (neurotic) feelings of guilt". 

Vir die Pietiste is die redding van siele prioriteit. Hierdie enkelinge is later saamgebring in 'n 

geestelike gemeenskap. In Suid-Afrika was dit die gebruik van die Morawiese Broedergemeente 

om sendingstasies te stig waar enkelinge byeengebring is. 

4.4.1.1.3. Beinvloeding vanuit die Angel-Saksiese Sending 

Die NGK is ook sterk beinvloed deur die voorstanders van die bekende "three-self formula" ten 

opsigte van die selfstandigheid van die nuutgestigte kerke op die sendingvelde (Bosch & 

Saayman 1987:92-93 ; Adonis 1982:62). Volgens die formule moet die sending alles in hulle 

vermoe doen om selfuitbreidende, selfonderhoudende en selfregerende Kerke te stig. Die twee 

persone wie se name verbind word aan hierdie "three-self formula ", is die Anglikaan Henry 

Venn (1796 - 1873) en die Kongregasional is Rufus Anderson ( 1796-1880). Henry Venn was 

vanaf 1841-1872 hoofsekretaris van die (Anglikaanse) Church Missionary Society en Rufus 

Anderson was vanaf 1832-1866 sekretaris van die (Kongregasionalistiese) American Board of 

Commissioners for Foreign Missions (Bosch & Saayman 1987:93). 

90/ ..• 
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Die NGK het die begrip "selfstandige kerke" egter eerder opgevat in die betekenis waarin Venn 

<lit gebruik en nie soos Anderson <lit verstaan het nie (Adonis 1982:43). Henry Venn sien die 

selfstandigheid van die inheemse kerk as die eindproduk van 'n ontwikkelingsproses terwyl 

Anderson van die selfstandigheid uitgaan. Die inheemse kerk moet, volgens Anderson op 

hierdie alreeds-gegewe selfstandigheid voortbou (:62-63). Gedurende die proses van 

selfstandigwording van die Swartkerke vervul die Blanke NGK sy rol as voog totdat hierdie kerk 

hul "volwassenheid" bereik het en beskou kan word as selfstandige kerke. Hierdie 

selfstandigheidsbeskouing van die wit NGK is gegrond op hulle monokulturele etnosentristiese 

siening rakende die natuurlike vermoeens van Swartmense (De Wet 1989:189). Die mities 

Eurosentriese opmerkingvan Du Plessis (in Adonis 1982:64) rakende die inferieure natuurlike 

begaafdheid van die inheemse volk is in lyn met die NGK beskouing: 

"Daar is by die Bantoe- en Negervolke 'n karakterswakheid wat hulle onbevoeg maak om 
spoedig onafhanklikheid te bereik: die gevoel van verantwoordelikheid is swak ontwikkel; daar 
is weinig volharding, energie en ambisie in die algemeen; dit ontbreek aan inisiatief en aan die 
gawe van leidsmanskap; die Afrikaanse naturel het weinig sin vir orde, reel en harmonie, en 
g'n begrip van f inansiele sake nie. Hierdie gebreke is ernstige leemtes in 'n volk of 'n Kerk wat 
na selfstandigheid streef'. 

Venn se selfstandigheidsbegrip van die inheemse kerk as "eindproduk van 'n ontwik

kelingsproses" spruit waarskynlik voort vanuit sy aanvaarding van die Britse Koloniale mag en 

sy aanname van die superioriteit van die wit ras (Kerk en Sending 1988: 15). 

4.4.1.1.4 Beinvloeding vanuit Duitse Lutherse Sending 

Deur die Duitse sendingwerk in Afrika het die Duits-Lutherse visie van die stigting van 

inheemse kerke ook aan die NGK bekend geword (Adonis 1982:65). By die Duitsers het daar 

teen ongeveer die helfte van die 19de eeu gaandeweg 'n verskuiwing gekom ten opsigte van die 

eensydige Pietistiese aksent van die wen van "siele vir die Lam" - die sendingpraktyk van von 

Zinzendorf wat die nadruk gele het op die bekering van die enkelinge - na volkskerstening 

(Volkskerke) as korrekte sendingmetode, onder meer vanwee die bydraes van Karl Graul ( 1814-

1864 ). Nie "Einzel-bekehrung" is die hoofdoel nie, maar "Volkchristianisierung" - nie die 

"bekering van enkelinge" nie, maar die "kerstening van die volk" (Bosch & Saayman 1987: I 00). 
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Graul was van mening dat die nasionale eiendomlikhede of kenmerke van 'n volk, dit wil se 

taal, kultuur en volksverband van 'n volk nie vernietig moet word nie, maar in die lig van die 

Evangelie vemuwe moet word. Volgens horn was die kerk die plek waar die veredeling van die 

volksedes moes plaasvind. Dit kan alleen gebeur as die kerk Volkskerk word, dit wil se diep in 

die volksbodem veranker is (Adonis 1982:66, 194 ). Dit was beskou as die einddoel van die 

Lutherse Sending. 

Graul het groot invloed uitgeoefen op die denke van baie sendelinge en sendingwetenskaplikes, 

onder andere Gustav Wameck, Bruno Gutmann en Christian Keysser (Adonis 1982:66 ; Bosch 

& Saayman 1987: 100). Gustav Wameck word allerwee beskou as die vader van die Protestanse 

Sendingwetenskap. Warneck fundeer die sendingpraktyk van volkskerstening op Mattheus 

28: 19. Wat die stigting van inheemse kerke betref noem hy dat die volgende vyf punte in 

aanmerking geneem moet word. Eerstens moet die volkstaal (moedertaal) die voertaal bly. Die 

natuurlike bande in die sosiale moet bewaar en versterk word. Derdens moet die Christene nie 

afgesonder word in geslote sendingstasies nie. Vierdens moet die kerk nie uit die laer klasse 

opgebou word nie, maar uit die middelklas. Laastens moet bepaalde volksgebruike (sedes) wat 

nie in stryd is met die Evangelie nie, nie verwerp word nie maar bewaar bly (Bosch & Saayman 

1987: I 02, Adonis 1982:67). 

Ook Gutmann en Keysser het die betekenis van die volk en die volksbande swaar benadruk. Met 

ander woorde sending moet probeer om die mens in sy stamverband te probeer kersten. Gutmann 

het selfs van die volksverbande gepreek as skeppingsordinansies (Adonis 1982: 194 ). In die 

sendingbeleid van die NGK is die eiesoortige karakter van elke volk en ras vir hulle konstitutief 

by die stigting van aparte kerke vir aparte rasse en volke. 

4.4.1.1.5. Die noue verbondenheid tussen die NGK en Afrikanervolk 

Nog 'n faktor wat 'n beslissende invloed op die sendingbeleid van die NGK gehad het en nog 

steeds het, is natuurlik die intieme verbondenheid tussen hierdie kerk en die Afrikanervolk 

(Adonis 1982: 195). Die NGK het dit as sy roeping beskou om die algemene belange van die 

Afrikanervolk te verdedig. Dit was veral ten opsigte van die strewe na politieke selfstandigheid 
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van die Afrikanervolk waar die NGK 'n baie belangrike rol vervul het. Die NGK het hierdie 

strewe volledig gesteun. Hierdie verstrengeling van die belange van die Afrikanervolk en die 

Afrikanerkerk sluit ook die noue samewerking van die kerk met die politieke, ekonomiese en 

kulturele organe (Nasionale Party, Broederbond en Federasie van Afrikaanse 

Kultuurverenigings) van die volk in (ibid.). Die noue verbondenheid wat daar tussen die NGK, 

die Nasionale Party en die Broederbond 19 bestaan kan tereg as die "Aardse-drieenigheid" 

bestempel word. Adonis ( 1982:42) praat in hierdie verband van die "hegte en onverbreekbare 

band" wat daar tussen die Bond en die drie Afrikaanse kerke bestaan. Daar kan byvoorbeeld 

gewys word op prominente kerkleiers van die NGK wat in die besture van baie belangrike 

politieke en kulturele verenigings van die Afrikanervolk dien of gedien het (: 195-196). 

Voorlopige kritiek20 op hierdie sendingbeleid van die NGK is dat dit wesenlik geen 

sendingbeleid is nie en dat dit ook niks met sending in die Bybelse sin van die woord te doen het 

nie. Hui sendingbeleid is 'n onderdrukkersinstrument waar swart en blank nie as gelyke beskou 

en behandel is nie (van der Merwe 1967:33). Hui sendingbeleid het we) alles te make met die 

praktyk en ideologie van apartheid. Die sendingbeleid van die NGK is 'n sinonieme term vir die 

apartheidsbeleid van die Nasionale Party en is slegs 'n instrument vir die handhawing van 

blanke supremasie en swart onderdanigheid. 

Ten spyte van al die invloede van kerke en sendinggenootskappe binne en buite Suid-Afrika 

moet egter gekonstateer word dat die NGK se sendingbeleid van kerklike apartheid uiteindelik 

van hulself is, en dat die beleid duidelik afkomstig is van die tradisionele rassistiese visie van 

die Afrikaners <lat daar geen gelykstelling tussen "inferieure" swartmense en "superieure" 

blankes kan en sal wees nie. In hul eerste offisiele sendingbeleid wat in 1935 goedgekeur is, is 

uitgegaan van hierdie "dogma van blanke supremasie". 

I 9. Vir 'n volledige en gedetailleerde oorsig oor die noue verbondenheid wat daar bestaan 

tussen die NGK, NP en Broederbond sien Adonis (1982:138-149). 

20. Vir evaluasie van die sendingbeleid sien hoofstuk 5. 
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4.4.1.6 N GK se eerste offisiele Sendingbeleid in 1935 

Al die invloede van buite sou weerklank vind in die eerste offisiele NGK sendingbeleid wat in 

1935 aanvaar is (Adonis 1982: 78-87). Kenmerkend van hierdie sendingbeleid is wat Adonis 

noem die "dogma van blanke supremasie"(:195). Hierdie beleid spreek van die "NatureJle en 

KleurJinge" as objekte van die NGK se sending. Volgens die sendingbeleid is daar geen sosiale, 

ekonomiese en kerklike gelykstelling tussen swart en blank nie. Op grond van· hierdie 

"inherente en onbetwisbare ongelykheid" het die blankes aparte kerke vir die "Naturelle en 

Kleurlinge" gestig. Die swart-kerke wat as gevolg van die blanke sending tot stand gekom het, 

moet ontwikkel word tot se1fstandige kerke en in hierdie ontwikkelingsproses funksioneer die 

blanke as voog vir die "Naturelle en Kleurlinge" (Henry Venn se selfstandigheidsbegrip). 

Voortspruitend uit die oortuiging dat dit goddelik verordineerd is, konstateer die sendingsbeleid 

ook dat die "Naturelle en Kleurlinge" maatskaplik en ekonomies apart van die blankes moet 

ontwikkel en wys daarom rassevermenging volstrek af. Die sendingbeJeid was en is 'n beleid 

van rasseskeiding en hierdie beleid van rasseskeiding is ook op die Volkskongresse van 1944 en 

194 7 as beleid van die Afrikaner aanvaar (Adonis I 982:226). Hierdie algemene amptelike 

sendingbeleid sou spoedig in werking tree in die hele Suid-Afrikaanse samelewing en lewe, en 

sou uiteindelik uitkristalliseer in die Apartheidsbeleid van die voorma1ige NP regering. 

4.4.1.7 Apartheid 

Met die politieke oorwinning van die wit Afrikaners in 1948 het hulle apartheid as hul amptelike 

beleid aanvaar. Die apartheidsideologie het vier inhoudelike aspekte of gronde (Adonis 1982:144 

-149). Eerstens is in hierdie ideologie die aspek van die handhawing van die blanke supremasie 

(Blanke baasskap) konstitutief. Die NGK het dit as sy oortuiging uitgespreek dat die enigste 

redding vir die voortbestaan van die Afrikaners gelee is in die implementering van die beleid van 

rasse-apartheid (De Wet 1989: 190-191 ). Dit gaan in hierdie ideologie dus eerstens oor die 

"suiwerheid" (die "Herrenvolk" gedagte) van die blanke ras aangesien die beleid van rasse

integrasie die identiteit van die blankes sou bedreig, en gevaarlike politieke konsekwensies tot 

gevolg sou he (Adonis 1982:145 - 146). 94/ ..• 
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Tweedens gaan dit om die Afrikanerdom of Afrikanemasionalisme. Die Apartheidsbeleid is 

gegrond op die bewaring en instandhouding van die Blanke Christelike Westerse beskawing. Die 

Afrikanervolk word gesien as 'n volk vir wie God 'n besonderse bestemming het. Daar word 

gedurig gepraat van die leiding van God in hulle geskiedenis. 

Derdens word die blankes beskou as geroepe voog oor die miljoene "onontwikkelde" 

swartmense. Die apartheid is ook op godsdienstige gronde gefundeer, dit wil se dat God die 

blankes as voog oor die swartmense aangestel het. Vanaf D. F. Malan in 1948 tot P. J. Meyer 

in 1970 is daar gedurig op hierdie godsdienstige fundering van die beleid gewys (Adonis 

1982: 131- I 32, 228). Die swartmense is as ondergeskiktes van die blankes beskou en hierdie visie 

is soos reeds venneld in die meeste gevalle godsdienstig gelegitimeer. Daarom moet die blankes 

as voogde oor die swartmense optree totdat hulle "selfstandig en volwasse is". Dikwels was 

hierdie ongevraagde voogdyskap aan die anderskleuriges opgedring. 

Laastens is die beleid gei"mplementeer deur die geografiese, politieke, sosiale en ekonomiese 

skeiding van die verskillende rasse (: 145, 148). 

Bogenoemde vier komponente is in bree trekke die inhoud van die Apartheidsideologie. Hierdie 

vier komponente staan in die nouste verband tot mekaar en vonn 'n raamwerk wat ten doel het 

om die politieke mag in die hande van die blankes te behou en hul belange, identiteit en 

bevoorregte posisies te beskerm. Ten einde hierdie Apartheidsideologie in die praktyk te bring 

het die NP sedert sy bewindsaanvaarding in 1948 allerlei wette gemaak. 

4.4.2 Die invloed van die NGK se sendingbeleid op die AGS 

Histories was die Pentekostaliste in Suid-Afrika sterk belnvloed deur die sendingbeleid van die 

Nederduitse Gerefonneerde Kerk (NGK). In 'n voetnota noem De Wet (1989:184) <lat hy geen 

dokumentasie kon vind in die AGS se argiewe om die siening te staaf dat die NGK se 

sendingbeleid 'n invloed gehad het op die van die AGS nie. Dit beteken egter nie dat die NGK 

se sendingbeleid nie 'n definitiewe invloed gehad het op die van die AGS nie. Die skrywer 
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fundeer sy stelling veral op twee sake. Eerstens moes die kerklike agtergrond van twee van die 

vroeere prominente leiers van die AGS beslis 'n effek gehad het op die sendingdenke en -beleid 

van die AGS. Hulle was P. L. le Roux, sendeling in die NGK en later eerste Afrikaanse president 

van die AGS21 (1913 - 1943) wat by John Lake oorgeneem het ends. Johannes van der Waal22 

'n Pragmatiese beoordeling van die sendingbeleid van die AGS 23 wys tweedens duidelik op NGK 

bei"nvloeding. Die trekke van die beleid van die NGK is duidelik sigbaar in die ontwikkeling wat 

gelei het tot die totstandkoming van die AGS in Afrika24
. De Wet (1989: 184) bevestig hierdie 

stelling: "Nevertheless, much of the missionary policy of the NGK is clearly evident in the 

developments which led to the formation of the AFM in Africa". Anderson is ook korrek as hy 

se: 

''Those churches (Pentecostal Mission Churches) have until recently usually followed the Dutch 
Rerformed Churches in South Africa by having separate white, black, Indian and 
'Coloured'Churches - but this was not altogether true of the AOG" (1992:26). 

4.4.2.1 Die rol van P.L. le Roux 

Pieter Louis le Roux was 'n geordende sendeling van die NGK (De Wet 1989: 184 ; Burger 

1993:41 ~ Saayman 1993:41 ). Die alombekende Andrew Murray het 'n groot invloed op horn 

gehad. Murray was veral gekenmerk vir sy vurige sendingywer (Burger 1987:218). Op 11 April 

1893 is P. L. le Roux in die NGK op Pietermaritzburg as sendeling vir Wakkerstroom georden 

(:219). 

21. Burger 1987:231. 

22. Hier sal slegs na Le Roux se invloed gekyk word. Hy was die Suid-Afrikaner wat 

intrumenteel was in die vestiging van Pinkster in Suid-Afrika. 

23. Sendingbeleid van die AGS is nie amptelik geformuleer nie. 

24. Verwys na die verenigde Swart, Indier en Kleurling kerk. In 1996 het die AGS egter 

struktureel een kerk geword. 
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Met verloop van tyd het die kwessie van Goddelike genesing al hoe sterker onder Le Roux se 

aandag gekom. Genesing het 'n baie belangrike rol in sy bediening gespeel. Ook wat die doop 

betref het hy al hoe meer onder die oortuiging gekom dat die Bybelse doop moet geskied deur 

onderdompeling van die gelowiges. Hierdie dogmatiese verskille sou Le Roux noodwendig in 

konflik bring met die NGK. Gevolglik bedank hy as sendeling en lid van die NGK en sluit aan 

by die Sioniste Kerk van John Alexander Dowie, die Christian Catholic Apostolic Church in 

Zion (CCACZ). Le Roux en sy vrou en 141 volgelinge is in Julie 1904 deur onderdompeling 

deur Daniel Bryant gedoop, en was verorden as predikant in die CCACZ (Saayman 1993 :41 ). 

In 1908 sluit Le Roux by die pasgestigde AGS aan (Saayman 1993:41) omrede hy tydens 'n 

besoek aan die dienste van J. Lake en T. Hezmalhach te Doomfontein in Johannesburg onder die 

oortuiging gekom het: " ... what they were experiencing was genuinely from God" (De Wet 

1989: 89). Op 11 November 1913 word P. L. le Roux as president van die AGS gekies in die plek 

van John. G. Lake wat na Amerika teruggekeer het (Burger 1987:226). Hy was dan ook die eerste 

Afrikaanse president van die AGS ( :217). Hy het hierdie portefeulje van presidentskap vir 29 

agtereenvolgende verkiesings beklee tot en met April 1943 (:230). 

Die vurige sendingywer van Murray is ook aan Le Roux oorgedra. Le Roux het 'n groot liefde 

vir sendingwerk gehad. Sending was toe beskou as witmense wat na anderskleuriges gaan. Met 

sy verkiesing as president in 19 I 3, is hy terselfdertyd as superintendent van die sendingafdeling 

verkies. Hy het, hierdie amp tot 1929 gelyktydig saam met sy presidentskap behartig (Burger 

1987:228). Volgens De Wet (1989:89) het le Roux 'n baie betekenisvolle en belangrike rot 

gespeel veral in die totstandkoming en ontwikkeling van beide swart en wit afdelings van die 

AGS. Sy prominente rol in die formulering van die eerste amptelike konstitusie van die AGS kan 

ook nie geringgeskat word nie (:89). Ten slotte moet ook genoem word dat hy ook een van die 

argitekte was in die formulering van die 1910 eerste amptlike gedokumenteerde sendingbeleid 

van die AGS (:95). 

Die volgende aanhaling van De Wet (1989:96) is voldoende bewys om die hipotese te bevestig 

<lat Le Roux, veralas gevolg van sy Gereformeerde agtergrond, laasgenoemde se sendingbeleid 

aan die AGS oorgedra het: 
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"Probably due to Le Roux's influence, it is dear that the AFM followed the NGK in accepting 
Henry Venn's view that independence of the indigenous church can only be attained as the end 
result of a process of development" 

Die eindproduk van hierdie sendingbeleid van die NGK was outonome kerke te wete 

selfuitbreidend, selfpropagerend en selfonderhoudend. 

Die sendingbeleid van die NGK het dus 'n beslissende effek gehad op die van die AGS. Dit is 

van absolute belang om die AGS se sendingbeJeid na te vors aangesien <lit net so onveranderd 

oorgedra is na die PPK. 

4.4.2.2 Die AGS se sendingbeleid 

Die resolusies van 8 April 191025 beliggaam die eerste amptelike gedokumenteerde 

sendingbeleid van die AGS. Hierdie beleidsverklaring is belangrik aangesien dit die basis sou 

vorrn waarop alle toekomstige beleide gefundeerd sou wees.Volgens hierdie notules word: 

"These resolutions are accepted by the Council as amended and subject to such revision as may 
be from time to time deemed necessary. Copy thereof is as follows: 

I. That tlte worl<. amongst the Natives for the time being be conducted by a 'Native Council' 

consisting of three European Members (Brs. J.G. Lake, P.L. le Roux, T.Schwede) assisted 

by three Native overseers (the Brs.Mowane, Letwaba and A Oliphant. 

2. Any person desiring to enter into the fellowship of the A post. Faith Mission as a worker 

will apply to the Native Council, which body shall refer its decision to the Executive 

council for final ratification. 

25. Notule van die Uitvoerende Raad van 1910 
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3. The work shall be carried on by means of 

4. 

5. 

6. 

7. 

a) Local Preachers, who have the power to preach the gospel, lay hands on the sick 

and bury the dead. 

b) Deacons, who have power to preach the Gospel, lay hands on the sick, bury the 

dead and consecrate little children. 

c) Elders, who have power to preach the Gospel, lay hands on the sick, bury the 

dead and consecrate little children, administer the Lord's Supper and baptize 

believers. 

d) Overseers, who is addition to all the foregoing, have power to perform marria

ges, exercise discipline and to ordain minister subject ot the approval of the 

Executive Council. 

Elders and overseers are considered ministers. 

Local preachers shall receive ordination by laying on of hands, which may be 

performed by the Elder by consent of the Executive Council. Woman workers 

shall be admitted as local preachers and receive a similar ordination. 

Every church member in good standing and especially those who have received 

the baptism in the Holy Ghost, shall be encouraged to take share in the work by 

witnessing of what God has done to their souls. 

In support of our Ministers, we follow the lines laid down in the Word of 

God. Funds shall be raised by means of tithes and offerings. Our native church 

is not expected to keep the European Ministers who labour in our midst, but the 

native workers are supported wholly from the source. 

The decision of the Native Council are subject to revision by the Executive 

Council of Johannesburg." 

Dit is duidelik <lat die vroeere wit leiers van die AGS duidelik 'n patemalistiese 26beleid gevolg 

26. Deist (1984: 125) definieer patemalisme soos volg: "Governing a group of people in the 

way a strict father would control his children providing for their needs but giving them 

no responsibility; being prescriptive and using authority to settle disputes". Patemalisme 

verwys hier dus na die neiging van die sendelinge of ondersteuningsgroep om 'n gesags

posisie of oormatige invloed oor die ontwikkelde kerk aan te neem. 
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het. Die geskiedenis van die AGS wemel met voorbeelde van hulle super-patemalistiese bena

dering in sending (Vergelyk De Wet 1989: 161 - 171 ). Hierdie patemalistiese beleid van die wit 

AGS jeens die swartes is gefundeerd in hulle wit meerderwaardigheidsgevoel. Dit is te versttane 

as in gedagte gehou word die tradisionele siening wat wittes gehad het jeens die natuurlike 

vermoens van swartes. 

Om terug te keer na die 1910 sendingbeleid van die AGS. Die samestelling van die Naturelle 

Raad bestaande uit 50% wittes en "assisted by three Natives overseers" weerspieel duidelik die 

paternalistiese houding van die AGS jeens sending. Dit word bevestig deur die feit dat alle 

besluite van die Naturelle Raad onderhewig was vir bekragtiging aan die wit Uitvoerende Raad. 

Dit is duidelik <lat die AGS die NGK nagestreef het in hut aanvaarding van Henry Venn se 

beskouing <lat die "selfstandigheid" van die inheemse kerk slegs bereik kan word as die 

eindproduk van 'n ontwikkelingsproses. In ooreenstemming met Venn en die NGK het die wit 

sendelinge, en veral die wit Uitvoerende Raad, hulself beskou as voogde van die swart kerk, 

totdat hulle volwassenheid bereik het en dan as selfstandig beskou word. Die oorheersende rot 

wat die wit superintendent gespeel het in die aanstelling van ampte en bekragtiging van besluite 

in die Naturelle Raad val duidelik op uit die notulebesluit van die Uitvoerende Raad in 1915: 

a) "That in future no Elder or Evangelist shall be ordained or expelled by Native Overseers 
except in open conference, and in the presence and with the approval of the European 
Supt. Of the Native work or his duty appointed representatives 

b) That no Deacon or local preacher shall be ordained by overseers or Elders without first 
obtaining the consent of the European Superintendent. 

The following resolutions moved by Bro. Dugmore, second by Bro Moffat are also adopted: 

1) "That no minister or worker shall be received by an overseer or Elder exept with the 
consent of the overseers or Elder under whom he has been working, and always subject 
to the approval of the European Superintendent. 

2) Whereas it is reported to the Council that certain certificates have been issued by Native 
Overseers; such practice is declared to be illegal and highly reprehensible. 

Die paternalistiese beskouing van wittes jeens swart blyk ook duidelik uit die definitiewe riglyne 
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wat gepubliseer was in die Trooster van 19 I 9 rakende die gedrag van wit sendelinge onder die 

opskrif: "VOORSCHRIFTEN AAN ONZE ZENDELINGEN" (in De Wet 1989:102 - 104). 

Vera! punt 3 wys duidelik op die patemalistiese trekke: 

"Onthoud u roeping ... ook <lat van vaderlijke gids en leidsman in de moeilijke overgangs 
tydperk van uit het heidendom tot de nieuwe christeJijke condities". 

'n Sendingsuperintindent is aangestel oor die sendingwerk. Reeds op 6 Junie 1909 is 'n besJuit 

geneem deur die wit Uitvoerende Raad van die AGS: 

"That a white Superintendent or Superintendents be appointed by the Council over the Native 
Work in the respective colonies of South Africa who shall act in harmony with and subject to 
the approval and confirmation of the Executive Council." 

Die PPK het hul ongeskrewe sendingbeleid ooreenkomstig die van die AGS geformuleer. Wat 

die Sendingsuperintendent betref is <lit in die PPK sJegs verander na "Sendingdirekteur"27 

Die werksverantwoordelikheid van die sendingsuperintendent is soos volg beskryf in die 

Trooster van Maart 1919 (in De Wet 1989:115): 

"De Europese Superintendent en zij assistenten die net algemene toezicht over het werk zullen 
houden. Zending Overzieners die aangesteld zuJlen worden om zekere distrikten te besturen en 
aan de Algemene Superintendent of zijn assistenten verantwoordelik zullen zijn." 

In die I 946 herformulering van die sendingbeleid was hierdie werksverpligtinge van die 

sendingsuperintindent herbevestig. Die enigste verskil is <lat die titel van superintendent 

verander is na "Die Direkteur van die Sendingdepartement" (:115). 

27. Sien bladsy I 48. 
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4.4.3. Die totstandkoming van 'n Sendingdepartement in die PPK28 

'n Praktiese ondersoek na die PPK dui onbetwisbaar daarop dat die PPK sy ongeskrewe 

senditeologie en -beleid van die AGS geerf het. Pastoor S. J. Coetzer, huidige Federale Vise

Voorsitter van die wit PPK noem dat: 

"Die Kerk (PPK) het vanuit die AGS ontstaan. So, het die Pinkster Protestante Kerk, die stig
terslede van daardie tyd, het toe maar die Pinkster Protestante ook begin bou op die· fondasie 
wat hulle gehad het vanuit die AGS. Hulle het baie dinge vanuit die AGS af net so 
oorgeneem "29

. 

28. Hier sal hoofsaaklik gekonsentreer word op die bruin PPK. Die ander twee kerke van 

die sendingdepartement te wete die Swartes en Indiers het op dieselfde grondslag -

volgens die selfstandigheidsteorie van Henry Venn en die Homogene Eenheidsbeginsel 

van die Church Growth School van Donald McGavran - tot stand gekom. Vanwee 

onvoldoende en gebrekkige argivale materiaal kan daar nie ingegaan word op die Swart 

en Indier kerk nie. Verder vanwee die omvang van die studie sou 'n ondersoek na die 

Swart en lndierkerk baie tydrowend gewees het. By navraag by die PPK se hoofkantoor 

te Bealah Park, Germiston, is aan die skrywer meegedeel dat die sendingnotules op 'n 

"onverklaarbare wyse" weggeraak het. Daar was ook geen terugvoering van informasie 

aangevra van vorige sendelinge in die Swart en Jndier kerk nie. Landwye navorsing sou 

gevolglik gedoen moes word om al die stukkies van die legkaart bymekaar te bring, wat 

geweldige onkostes tot gevolg sou he. 

29. Onderhoud met pastoor S. J. Coetzer op Dinsdag 9 Julie 1996 te Germiston. Onderhoud 

op kasset beskikbaar. 
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Toe die PPK uit die AGS weggebreek het in 1958 was daar volgens pastoor S. J. Coetzer net wit 

lidmate betrokke30
. Die ontstaan van die PPK was met ander woorde 'n wit inisiatief onder 

leiding van die Heilige Gees. Die heel eerste konstitusie van die wit PPK (16/12/1958) het toe 

ook nie voorsiening gemaak vir die ander bevolkingsgroepe nie. Eers 'n jaar later tydens die wit 

Federale Raadsvergadering31 te Virginia, op t 0 Oktober 1959, is besluit om sendingwerk van 

stapel te stuur. 

Dit <lien vermeld te word <lat die Pinksterbeweging reg van die begin af gekarakteriseer was deur 

'n sterk evangelistiese ywer32
. Bruner is van mening (in Saayman 1993:42) <lat: "Pentecostalism 

and mission are almost synonomous". Redegewend vir hierdie sterk evangelistiese drang noem 

Mc Clung ( 1988:2): "Eschatological urgency is at the heart of understanding the missionary 

fervour of early pentecostal ism". 

Tipies van die gees van die tyd toe Pinkster in Suid-Afrika "gearriveer" het, was sending 

hoofsaaklik beskou as buitelandse sending of soos in die Suid-Afrikaanse geval byna uitsluitlik 

as die bediening van wittes aan swartes (Saayman 1993:42; Anderson 1992:17). 'n Sendeling 

was dus gesien as 'n wit persoon wat evangelistiese werk doen onder ander rasse. 

Tydens die stigtingsjare van die PPK (1958) het die tradisionele indeling gegeld: evangelisasie 

30. Antwoordlys verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer. Hierdie feit is ook aan die skrywer 

bevestig tydens 'n onderhoud met wyle pastoor Jan Boezak, 'n gewese Federa]e 

Voorsitter van die bruin PPK op 30 Junie 1995. 

31. In die beginjare van die PPK was pastore van ander bevolkingsgroepe nie tot die 

Federale Raad van die PPK verkies nie, aangesien die sendingdepartement outonoom 

gefungeer het en hulle daar verkiesbaar was. In die jare 1958 tot 1985 was daar net 'n 

Blanke Federale Raad en die ander bevolkingsgroepe het onder die Sendingraad met 'n 

blanke voorsitter sorteer. 

32. Die rede vir hierdie sterk evangelistiese ywer is reeds in Hoofstuk 2 behandeJ. 
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vir Blankes (doe) van evangelisasie - wen teruggevalle Blankes terug en wen diegene wat wel 

iets van Jesus weet) en sending vir die Swartmense, Bruinmense en Indiers. Sending het op 

daardie tyd beteken: gaan maak van die mense wat niks van die Here weet nie, dissipels. Die 

PPK het sy sendingbeleid33 ook op hierdie universele sendingtendens en -beskouing gemodelleer. 

Met die wit Federale Raadsvergadering van 10 Oktober 1959 te Virginia, presies 'n jaar nadat 

die kerk gestig is, stel pastoor J. H. Snyman voor dat 'n Sendingdepartement gestig en 

saamgestel word uit verteenwoordigers van die Blanke, Bruin, Indier en Swart gemeenskappe 

(Notule van Federale Raad I 0 Oktober 1959:7). Die sameste11ing van die Sendingdepartement 

het soos volg daaruit gesien. 

a) Lede van die Sendingraad: 

Twee verteenwoordigers uit die wit Federale Bestuur ; Een Blanke verteenwoordiger uit 

elk van die Bantoe, Kleurling en Indier gemeenskappe wat deur die Federale Raad 

benoem word; Verteenwoordigers (deur hulleselfbenoem) uit die Bantoes, KleurJinge 

en Indier gemeenskappe soos deur die Federale Bestuur van tyd tot tyd nodig geag word. 

b) Werking van die Sendingraad: 

Wanneer een van die drie anderkleurige gemeenskappe se sake bespreek word, sal die 

blanke verteenwoordiger vir die betrokke gemeenskap as voorsitter optree en die ander 

twee gemeenskappe sal nie op dieselfde vergadering sitting he nie. 

c) Die konstitusie sal tot hy die eersvolgende Federale Raad vergadering dien, waarop die 

Sendingraad die Federale Raad vervang om as skakelkomitee tussen die Blanke en nie -

Blanke werk te <lien. Die Sendingraad sal 'n eie konstitusie optrek vir voorlegging aan 

en goedkeuring deur die Federate Bestuur. 

33. Daar bestaan waarskynlik nie 'n amptelike en duidelik geformuleerde sendingbeleid in 

die PPK nie. Die PPK het basies die sendingbeleid van die AGS net so oorgeneem, terwyl 

die AGS se sendingbeleid weer geskoei was op die van die NGK. Vergelyk bladsy 93-100. 
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d) Sendingfonds: 

'n Sendingfonds word gestig en gemeentes word gevra om gereelde offerandes op te 

neem, en vir kontrole doeleindes by die Distriksraad in te betaal. Hierdie fondse sal deur 

die wit Federale Bestuur beheer en administreer word en die Sendingraad kan by die 

Federale Bestuur vir geldelike hulp aansoek doen. 

Hierdie I 0 Oktober 1959 besluit van die Federale Raad het dus bepaal dat d.ie ander 

bevolkingsgroepe tot selfstandigheid gelei sal word en dat hulle dan binne 'n eie raamwerk van 

ras, kleur en kultuur die koninkryk van God op aarde sal <lien en bedien ~ Die moontlike invloed 

van die Homogene Eenheidsbeginsel van die "Church Growth School" van Donald McGavran, 

in Pasadena, Kalifornie, is hier duidel ik te bespeur. Die alombekende stelling van hierdie skool 

is dat : "people like to become Christians without crossing racial, linguistic, or class barriers". 

[Vir 'n verduideliking van die vooronderstellings van die "Church Growth School" sien De Wet 

1989: 216-230]. 

Wat die samestelling en werking van die sendingdepartement betref moet die volgende 

opmerkings gemaak word. Eerstens was die Sendingraad die skakelkomitee tussen die wit 

Federate Raad en die kerke van die Sendingdepartement t.w. die Swart, Bruin en Indierkerk. Die 

wit Federale Raad en die wit beherende Sendingraad was die hoogste rade. In die beginjare van 

die PPK was pastore van ander bevolkingsgroepe nie .tot die Federate Raad van die PPK verkies 

nie, aangesien die sendingdepartement outonoom gefungeer het, onder 'n wit bestuur, en die 

ander bevolkingsgroepe daar verkiesbaar was35
. In die jare 1958 tot 19~~ was daar net 'n 

Blanke Federale Raad en die ander bevolkingsgroepe het onder die Sendingraad met 'n altyd 

blanke voorsitter sorteer. Hierdie toedrag van sake kan aan verskeie faktore toegeskryf word. 

Allereers was daar die intrinsieke meerderwaardigheids gevoel van die blankes: Die 

anderskleuriges of ander rasse is 'n minderwaardige spesie in vergelyking met die blanke en 

laasgenoemde het 'n 

34. Antwoordlys verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer. 

35. · Inligting verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer antwoordlys. 

36. In 1985 het die kerke van die Sendingdepartement in beginsel outonomiteit verkry, 

volgens 'n besluit van die wit Federale Raad. Hierdie besluit sou in 1986 van krag word. 
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Goddelike sanksionering om die ander rasse deur 'n opvoedingsproses tot selfstandigheid te lei, 

onder die voogdyskap van die blanke. Dit hou ook verband met die wantroue wat die PPK gehad 

het teenoor en in die natuurlike vermoens van die anderskleuriges. Bavinck (1960: 198 - 199) het 

reg ashy se: 

"The white race inadvertently has a certain feeling of superiority. It is soon inclined to think that 
without its own help other races cannot make any progress. Especially where this feeling of su
periority is enforced by political control, there is a great chance that the white church will 
assume it has the right to exercise a long period of guardianship over native churches. In such 
cases, however, it is well to remember that the Scriptures know nothing of the concept of 
guardianship within the church. Political norms may never be transferred to the church. The 
church is a structure of an entirely different nature, and it is on safer ground when it calmly 
allows itself to be guided by the Scripture and by it alone". 

Nog 'n oenskynlike rede hoekom blankes in beheer was van die Sendingdepartement was dat 

daar vanaf regeringswee verwag was dat sending moet geskied onder wit toesig ten einde te kan 

kwalifiseer vir kerkpersele en om te onderhandel oor regeringsaangeleenthede (Vergelyk De Wet 

1989:63-64 ). 

Wat die samestelling van die Sendingraad verder betref, moet tweedens genoem word <lat die 

blankes die anderskleuriges altyd in besluitneming sou oorheers. Verhoudingsgewys sou die 

Blanke altyd 'n meerderheid van vyf teenoor drie he. 

Derdens word na die Kerke vir die Indiers, Swart en Bruines verwys as 'n Sendingdepartement, 

m.et ander woorde 'n ondergeskikte liggaam 37 aan die wit kerk en dus nie volwaardig kerk 38 nie. 

Dis ook opsigtelik <lat wanneer daar na die wit kerk verwys word melding gemaak word van 

Kerk, maar 

37. Onderhoud met pastoor A Potgieter, 'n stigterslid van die bruin PPK op Donderdag, I 8 

Julie 1996 te Humansdorp. 

38 Eers in 1986 sou die drie kerke van die Sendingdepartement te wete Bruin, Indiers en 

Swartes outonomiteit verkry en as "volwaardig kerk" beskou word. 
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na die ander afdelings word verwys na as "departement". Die woord "Kerk" is dus sinoniem met 

die Blanke PPK en die woord "Sending" is sinoniem met die drie Swartkerke (Indiers, Bruin en 

Swartes). Die sendingdepartement het nie veel konstitusionele mag gehad nie. Die goedkeuring 

van hulle besluite was onderhewig aan bekragtiging deur die slegs wit Afrikaner Federale Raad: 

"Die Sendingdepartement was toe soos enige ander departement, soos die evangelisasie depar
tement, die Sondagskool, die Jeug, die Susters, hulle was alma) ondergeskik aan die Federale 
Raad. Die konstitusie se die Federate Raad is die hoogste gesag van die kerk dus het die hele 
Kerk. ... onder die (wit) Federate Raad gestaan. Daar was net een Federate Raad ook gewees 
en dit het al die departemente ingesluit " 39

. 

Net soos met die NGK was die verhouding tussen die Swart (Bruin, Indiers en Swartes) en 

Blanke PPK sedert heel vroeg deur die Blankes as 'n "Moeder-dogter" relasie beskryf Die 

manier hoe die Blanke NGK sy supervisie oor die swartkerke uitgeoefen het, was ook op die 

PPK van toepassing (Vergelyk Adonis 1982: I 27). Een van die maniere is dat die Swartkerk hul 

grondwette van die Blanke kerke opgele gekry het. In die grondwette is die kerkleer, 

kerkregering, die reg om 'n eie beleid te voer en hul eiendom te administreer deur die blanke 

kerk vasgete. 'n Tweede manier waarop die PPK toesig uitgeoefen het oor die kerke van die 

Sendingdepartement was via die blanke sendelinge wat diens gedoen het in die kerke. In die 

derde plek was die Blanke PPK ook in ruim mate verteenwoordig op allerlei kommissies en 

organisasies van die Kerk van die Sendingdepartement, in somrnige gevalle het hy self 'n 

vetoreg besit. Die kerk van die Sendingdepartement "is beskou as kinders wat nog mondig moet 

word. 

Tydens dieselfde vergadering te Virginia (10: 10: 1959) is pastore H.J. Spykerman, C. Treptow 

en W. Francis respektiewelik as die blanke verteenwoordigers vir die Kleurling, Indiers en 

Bantoe gemeenskappe aangestel (Notule van die Federale Raad 10 Oktober 1959:7-8). Ander 

persone wat as voltydse sendelinge in die PPK gedien het was pastore P. J. Kruger, J. M. van 

Rensburg, W. Boltman, H. Voight, W. Cloete, J. Crompton, J. Sadie, F. Venter, F. Nolan, C. 

Snyman en J. Jansen40
. 

39. Onderhoud met pastoor S. J. Coetzer op 9 Julie 1996. 

40. Inligtfhg verkry vanaf pastoor S.J. Coetzer. 107/ •.• 
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4.4.4 Die ontstaan van die Bruin Afdeling van die PPK 

Soos reeds venneld is daar tydens die wit Federate Raadsvergadering te Virginia op 10 Oktober 

1959 besluit om 'n sendingdepartement in die lewe te roep. Daar is toe ondenneer ook 

voorsiening gemaak vir drie onderskeie Afdelings nl. PPK "Kleurling", PPK Indier Afdeling en 

PPK Swart Afdeling. 40 Tydens hierdie vergadering is pastoor H. J. Spykerman dan ook aangewys 

as die Blanke verteenwoordiger vir die Kleurlinggemeenskap. 41 Pastoor Spykerman wa~ dan ook 

die eerste sendeling onder die Bruinmense binne die PPK. 

Daar word algemeen van die veronderstelling uitgegaan - veral in die wit kerk - <lat die werk 

onder die Bruinmense 'n wit inisiatief was, met antler woorde <lat <lit begin is deur wit 

sendelinge42
. Dis egter nie heeltemal korrek om te se <lat die bruin PPK ontstaan hetas gevolg 

van die sendingaktiwiteit van die wit PPK sendeJinge nie. 

"Die PPK het ons beskou, toe ons by hulle inskakel ... dat hulle (die sendelinge) ons tot bekering 
gebring het... En ons was lank voor hulle natuurlik al in die kerk ... Dit het so half gevoelens 
gemaak"4 ~ 

Ook pastoor F. Quena,44 huidige Federale Sekretaris van die bruin PPK noem dat: 

40. Onderhoud met wyle pastoor Jan Boezak, 'n gewese Federate Voorsitter van die Bruin 

PPK, te George op Vrydag, 30 Junie 1995. Inligtingstuk en kasset beskikbaar by skrywer. 

41. Sien bladsy 103. 

42. 'n Sendeling was beskou as 'n Blanke wat ander bevolkingsgroepe evangeliseer en nooit 
. . 

VTce versa me. 

43. Onderhoud met pastoor A. Potgieter, enigste oorlewende stigterslid van die bruin 

PPK op Donderdag, 18 Julie 1996 te Humansdorp. Onderhoud op kasset beskikbaar by 

skrywer. 

44. Aangehaal tydens die begrafnis van pastoor J. Boezak op Saterdag, 13 Julie 1996, te 

George. Op kasset beskikbaar by skrywer. 
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"Pastoor Boezak is die sti!:,lfer van die kerk (bruin PPK). Ek noem <lit vanmore sodat u weet. Hy 
is die stigter van die kerk ... U weet daar loop baie 'rumours' oor die kerk, maar dis die bouer 
van die kerk". 

Die werk onder die Bruinmense het dus nie soseer ontstaan as gevolg van die werk van die wit 

sendelinge nie, maar die pastore van die bruin Afdeling het die werk self begin onder leiding en 

inspirasie van die Heilige Gees. Die sendingdepartement is immers eers in 1959 in die lewe 

geroep. Op daardie stadium was pastore J. Boezak en A Potgieter alreeds geruime tyd besig 

met dienste op verski llende plekke. Later meer hieroor. 

Toe die 1958 skeuring die AGS tref met die gevolglike ontstaan van die PPK, was die 

stigterslede45 van die Bruin PPK op Bybelskool te Grahamstad. Pastore J. Boezak, A Potgieter, 

Freek Fouche en James Wanie was alma) eers lidmate van die AGS. Hierdie pastore was nie 

betrokke by die skeuring nie of dee) van die groep mense wat aanvanklik weggeskeur het van 

die AGS nie. Met die skeuring was slegs wit lidmate betrokke: 

"1755 Lidmate het op 10 Oktober 1958 by die PPK lidmaatskap opgeneem. Alhoewel net Blanke 
lidmate geregisteer was, het 'n aantal sendelinge ook lidmate geword".46 

Gedurende 1958 was pastore J. Boezak en A Potgieter besig met veldtogdienste te Port Alfred, 

toe wyle pastoor H. J. Spykerman hulle kennis gee <lat hy uit die AGS bedank het en die redes 

aangevoer wat aanleiding gegee het tot sy bedanking. Hy het ook aan hulle oorgedra dat hy by 

die PPK aangesluit het 47
. Hulle het toe ook self besluit om uit die AGS te bedank en by die PPK 

aan te sluit: 

"Ons het ons eie besluit geneem. Daar was geen Kleurlingkerk ofKleurlingpastoor wat wegge
breek ofweggeskeur het van die AGS nie. Ons het toe begin met evangeliedienste en die Distrik 
deurgereis tot waar ons ons eie besluit geneem het, elkeen afsonderlik, om ook by die Pinkster 
Protestante Kerk aansoek te doen, terwyl ons vemeem het dat hulle ook onder die Kleurlinge 
geestelike werk gaan doen en gemeentes tot stand gaan bring."48 

45. Pastore J. Boezak, A. Potgieter, James Wanie, Freek Fouche. 

46. lnligting verkry vanaf Pastoor S. J. Coetzer, huidige vise-president van die wit PPK. 

47. 

48. 

Inligting in skrywer se besit. 

Onderhoud met wyle pastoor J. Boezak op 30 Junie 1995. 
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Die skeuring sou die pastore as't ware rigtingloos laat. Volgens pastoor A Potgieter het hulle 

nie geweet "agteruit ofvooruit" nie49
. Toe die Streek van die kerk saamkom om te praat oor die 

gebeure (skeuring) het pastoor Spykennan gevra:" Wat van hierdie manne?"50
. Die destydse 

Distrikvoorsitter het gese hy weet nie wat gaan van hulle word nie. Toe is die sogenaamde bruin 

PPK gebore51
• Spekulatiefbeskou het die geda!:,rfe aan 'n sendingdepartement dus hier posgevat 

of is dit hier gebore. Die redes wat hiervoor aangevoer kan word is tweerlei van aard. Eerstens 

tydens die 10 Oktober 1958 stigting van die PPK was slegs wit lidmate betrokke52
. Tweedens 

was daar in die konstitusie van 16 Desember 1958 van die wit PPK nie voorsiening gemaak vir 

anders-kleuriges nie53
. Die gedagte aan 'n sendingdepartement, of die voorsiening vir 

anderskleuriges in die wit PPK, het eers gematerialiseer met die vergadering van die wit Federate 

Raad te Virginia op l 0 Oktober 1959. 

Die chronologiese volgorde waarvolgens die gemeentes in die Bruin Afdeling van die PPK 

totstand gekom het, sien soos volg daaruit54
: George in 1959, daarna Grahamstad55 toe Prince 

Albert en Humansdorp. Knysna gemeente is in 1961 gestig56
. 

Hierdie eerste vyf gemeentes het weer op hut beurt aanleiding gegee tot die ontstaan van talle 

nuwe gemeentes in die streek. Die bedieningsarea het in die vroee sestigerjare getrek vanaf 

Mosselbaai in die Weste, Port-Elizabeth in die Ooste en Colesberg in die Noorde57
. 

49. Onderhoud op 18 Julie 1996. 

50. Pastoor F. Quena, huidige Federale Sekretaris van die bruin PPK, tydens pastoor Boezak 

se begrafnis te George op Saterdag 13 Julie 1996. Op kasset beskikbaar by skrywer. 

51. ibid. 

52. Vergelyk vorige bladsy. 

53. Vergelyk Ras 1992: 96-99. 

54. lnligting verkry vanaf pastoor A Potgieter, 'n stigterslid van die bruin PPK tydens 

onderhoud op 18 Julie 1996. 

55. Daar bestaan nie veel inli!:,1fing oor die gemeente tans nie. 

56. Pastoor C. D. Spies tydens onderhoud op 24 September 1996. 

57. lnligting verkry vanaf pastoor C. D. Spies. Onderhoud op Dinsdag 24/09/1996. 
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Later is uit Colesberg onttrek vanwee die afstand58
. Gevolglik het die streek in die Noorde 

gestrek tot in Oudtshoom. 

Dit is van absolute belang om die ontstaan van die werk onder die Bruinmense in die regte 

perspektief te stel. Daarom moet daar gekyk word na die rol wat die sendeling, pastoor H. J. 

Spykerman, gespeel het asook na die rol van pastore Jan Boezak, A Potgieter en James Wane. 59 

4.4.4.1 Die rol van pastoor H. J. Spykerman in die totstandkoming van 

die Bruin PPK. 

Hier sal nie soseer 'n outobiografiese beskrywing gegee word van pastoor H. J. Spykerman nie, 

maar slegs die rol wat hy gespeel het in die ontstaan van die Bruin Afdeling van die PPK60 sal 

nagevors word. 

Pastoor H. J. Spykerman was aanvanklik 'n lidmaat van die AGS. In die vyftigerjare het hy uit 

Johannesburg na die Oos-Kaap verhuis, na Grahamstad,61 waar hy toe as AGS-sendeling onder 

58. ibid. 

59. Alhoewel pastoor James (Jim) Wanie een van die stigterslede van die Bruin Afdeling van 

die PPK was, washy nie s6 op die voorgrond soos pastore J. Boezak en A Potgieter nie. 

60. Inligting oor horn verkry uit gesprekke en onderhoude gevoer met pastore en lidmate wat 

horn geken het. Pastoor H. J. Spykerman het in die sewentigerjare na Amerika verhuis 

en is in die vroee negentiger jare oorlede. 

61. Inligting verkry vanaf pastoor A Potgieter, tydens 'n onderhoud met horn gevoer op 

Donderdag, 18 Julie 1996 te Humansdorp. Op kasset beskikbaar by skrywer. 
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die Swartmense begin werk het62
. Tydens die 1958 AGS skeuring het hy besluit om voorlopig 

by die Assemblies of God (AOG) te dien tot tyd en wyl 63
. Daar was sprake van 'n nuwe kerk wat 

gestig sou word64
. Na die stigting van die PPK op 10 Oktober 1958 het pastoor Spykerman by 

hulle lidmaatskap opgeneem, en homself as sendeling by hulle aanbeveel. 65 Toe pastoor 

Spykerman by die PPK aangesluit het, wou hy onder die Swartmense werk, want hy het voordat 

hy van die AGS weg is onder die Swartmense gewerk. Spykerrnan was 'n mens- mens, wat lief 

was vir die swartmensse: " 'n witman met 'n swarthart"66
. 

Destyds was daar nie 'n Bruin PPK nie. Pastoor Spykerman het toe by die PPK aangedring dat 

hulle horn moet help om 'n Bybelskool op die been te bring vir opleiding. Die PPK was destyds 

bereidwillig om horn te help met die voorwaarde dat hy die Bybelskool moet bedryf onder die 

Swartmense, waarvoor hy toe egter nie sy weg opgesien het nie 67
. Hy het toe onder die vaandel 

van die PPK grotendeels onder die Bruinmense begin werk68
. 

62. lnligting verkry vanaf pastoor C. D. Spies, een van die eerste pastore in Bruin PPK, 

tydens 'n onderhoud met horn gevoer op Dinsdag, 24 September 1996. Bedank uit die 

PPK in 1975. Op kassetband beskikbaar by skrywer. 

63. Pastoor A Potgieter onderhoud op 18 Julie 1996. 

64. ibid. 

65. Inligting verkry vanaf Pastoor Boezak, stigterslid van die Bruin PPK, op 30 Junie 1995. 

Op kasset beskikbaar by skrywer. 

66. Beskrywing van pastoor C. D. Spies se skoonpa. Onderhoud met pastoor Spies op 24 

September 1996. 

67. Pastoor Spykerman wou waarskynlik 'n veelrassige Bybelskool op die been bring. 

68. Pastoor C. D. Spies onderhoud op 24 September 1996. 
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Pastoor Spykerman het pastoor Boezak in die vyftigerjare in Oudtshoorn ontmoet. Pastoor 

Boezak het toe besluit hy wil saam met die man gaan69
. In Port Elizabeth ontmoet Spykerman 

vir Freek Fouche en A Potgieter. Pastoor Spykerman was die geestelike vader van A Potgieter 

onder wie Jaasgenoemde tot bekering gekom het in Junie 195670
. 

In die laat vyftigerjare het pastoor H. J. Spykerman, so ongeveer 8km buite Grahamstad, 'n 

Bybelskool genaamd die Oos-Kaap Bybelsentrum, in die lewe geroep 71.Uiteraard washy ook die 

dosent gewees. Die kurrikulum het bestaan uit 'n wye verskeidenheid van vakke. Ongeveer 17 

kursusse was aangebied72 en was elementer van aard. Die Bybelskoolopleiding het ongeveer ses 

maande geduur en van die kursusse wat aangebied was het onder meer ingesluit: Wedergeboorte, 

Bekering, Doop, Die Heilige Gees, Goddelike Genesing, KinderevangeJisasie ens. 73 

Onder die inspirering, motivering en aandrang van pastoor Spykerman het die volgende persone 

wat later pastore en stigterslede van die Bruin PPK sou word hier opleiding ontvang. Hulle was 

Jan Boezak, A Potgieter, James Wanie, Freek Fouche, William Matiwane en 'n swartman, 'n 

sekere pastoor Tedbooi74
. Pastoor Tedbooi het onder die Swartmense in Knysna gewerk en of 

hy toe ook aan die PPK behoort het, kan nie met sekerheid gese word nie. 75Hy was egter een van 

die mense wat saam met pastoor Spykerman begin het. 

69. ibid. 

70. Onderhoud met pastoor A Potgieter op 18 Julie 1996. 

71. Pastoor A Potgieter onderhoud op 18 Julie 1996. 

72. ibid. 

73. ibid. 

74. Onderhoud met pastore J. Boezak en C. D. Spies. 

75. Pastoor C. D. Spies onderhoud op 24/09/1996. 
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In samewerking en met instemming van die Bybelskoolstudente is hul1e toe deur pastoor Spy

kerman na verskillende dele van die land gestuur. Pastoor Boezak is na George, pastoor 

Potgieter na Humansdorp, pastoor Wanie na Prince Albert en pastoor Fouche na Grahamstad. 76
· 

77. 78 

Vanaf Grahamstad afhet pastoor H.J. Spykerman toe om die een of ander rede na George in die 

Suid Kaap getrek en vir 'n Jang tyd in 'n plekkie genaamd Overdale, buitekant George, gebly. 79 

Vanaf sy woning te Mitchellstraat het hy weereens opleiding gegee. Hier het hy 'n kwartiere 

agter in sy huis gehad, wat die hoofkantoor of sentrum was vanwaar hy evangelisasie bevorder 

het. Van die persone wat hier opleiding ontvang het was C. D. Spies asook sy vrou, Kosie 

Arendse, Absolon Breda en Nella Williams. 80 Spykerman was dus die inisleerder van die 

Pinksterevangelie wat toe begin vlam vat het vanaf George af oor die hele Suid-Kaap tot in die 

Oos-Kaap onder die Bruinmense. 

Pastoor Spykerman het ook heelwat kontakte opgebou in die buiteland. Onder andere was daar 

die T /,. Oshorne Foundation wat ook finansieel bygedra het vir die onderhoud van die manne 

wat toe in die bediening gegaan het. 81 In Switzerland was daar Christene wat 'n tent gegee het 

vir evangelisasie en daardie tent is vir die eerste keer in Colesberg opgesit82 in die jaar I 962. 

76. Pastoor J. Boezak tydens die 1994 reunie, van stigterslede van Bruin PPK te Pacaltsdorp 

en vroeere bekeerlinge. 

77. Onderhoud met pastoor A Potgieter op Donderdag, 18 Julie 1996. 

78. Onderhoud met pastoor Bokkies op 19 Oktober 1994. 

79. Onderhoud met pastoor C. D. Spies op 24/09/96. 

80. ibid. 

81. ibid. 

82. ibid. 114/ ... 
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Evangelis Japie Booysen (van Humansdorp) het toe in Colesberg agtergebly om te help om die 

evangelic daar te versprei, hoewel <lit baie stadig gevorder het. Daar het 'n aantal persone tot 

bekering gekom. Latere jare is daar uit Colesberg onttrek vanwee die afstand. Tot vandag is daar 

'n lewende getuie van die evangelic in Colesberg. 

Te Pacaltsdorp het Spykerman die H. E. L. P. Opleidingsentrum in die lewe geroep. 83 H. E. L. 

P. is 'n Engelse benaming wat in Amerika sy oorsprong het en hierdie HELP Ministries het toe 

HELP sentrum in Pacaltsdorp finansieel ondersteun. 85 H. E. L. P. staan vir Harvesters, 

Evangelical, Liaison, Program. Hierdie Bybelskool was nie soseer gekoppel aan die PPK as sulks 

nie. Dit was nasionaal en interkerklik. Befondsing was deur bronne wat pastoor Spykerman uit 

die buiteland verkry het om die sentrum aan die gang te hou. Die H. E. L. P. Sentrum het 

ongeveer in die jaar 1971 status verkry, want daar was grotendeels deeltydse klasse. Die meeste 

van die PPK-gemeentelede van George, Knysna en omliggende plekke het daarheen gegaan vir 

opleiding en later het gemeentelede van regoor die land, veral uit Natal, <lit geweldig 

ondersteun. R4 Destyds was daar nie soiets soos Bybelskole onder die Pinksterkerk nie totdat 

Bybelskole en opleidingsentrums regoor die land ontstaan het en die opleidingsentrum te 

Pacaltsdorp gesluit was. 

Meeste van die manne en vroue wat by die HELP sentrum in Pacaltsdorp opgelei was, het dan 

teruggegaan na hulle onderskeie dorpe. 86 Op Pietermaritzburg byvoorbeeld is 'n man John van 

Niekerk wat vandag 'n baie suksesvolle pastoor daar is. Daar is William Geswindt87 op 

Uitenhage en F. Quena88 op Pacaltsdorp, Douglas Wildeman in Kaapstad en Aubrey Benjamin 

83. ibid. 

84. ibid. 

85. ibid. 

86. ibid. 

87. Pastoor William Geswindt is tans Vise-Voorsitter van die bruin PPK. 

88. Pastoor F. Quena is huidiglik die Federale Sekretaris van die bruin PPK. 
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op Mosselbaai. So kan talle name genoem word. Omdat die sentrum op Pacaltsdorp 'n 

interkerklike Bybelskool was, kan ons vandag nie die pastore koppel aan een spesifieke kerk 

nie, maar hulle is feitlik oor die hele land versprei. En baie van die manne het nuwe gemeentes 

gaan begin. 

Pastoor H. J. Spykerman kan soos 'n Abraham van ouds beskou word as die geestelike vader van 

'n menigte:" 'n Mens kan as't ware se hy was die vader ."898aie mense het direk of indirek deur 

sy bediening tot bekering gekom. Ook volgens pastoor Boezak kan die groei van die bruin PPK 

toegeskryf word aan die vrug van pastoor Spykerman se bediening. 90 So was daar byvoorbeeld 

pastoor A Potgieter wat deur sy prediking tot bekering gekom het. Die sendingywer het vuriglik 

in sy hart gebrand: 

"Pastoor en suster Spykerman is seker van die besigste werkers in ons sendingvelde. Hulle is 
werklik 'n besieling in die werk van die Here. As u net so 'n halfuurtjie met broer Spykerman 
gesels het, dan brand jou hart vir die groot saak van die Here. " 91 

Sy hart was in die werk van die Here. 

Soos reeds genoem washy 'n mens-mens, die witman met die swart hart. Volgens pastoor C. D. 

Spies92 het kleur nie by horn 'n rol gespeel nie. Jy het nooit gevoel dat jy in die teenwoordigheid 

van 'n Blanke persoon was nie. Hy het sy lewe gegee, sy alles vir die evangelie. Wat hy gekry 

het (finansieel), het hy bele in die werk van die Here en ook die mense wat saam met horn was. 

As iemand byvoorbeeld sukkel in 'n gemeente, het hy uit sy pad gegaan om daardie persone 

geholpe te kry. 93 

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat pastoor H. J. Spykerman by uitstek 'n 

leermeester was en instrumenteel in die finansiele ondersteuning. Dit meld egter genoem te 

89. Pastore C. D. Spies tydens onderhoud op 24 Sept. 1996. 

90. Pastoor Boezak tydens die reOnie te Pacaltsdorp. 

91. Pinkster Protestant Maart 1961 : 15. 

92. Onderhoud met horn op Dinsdag 24 September 1996. 

93. ibid. 116/ ... 
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word dat Spykennan die mense nie as persoon finansiee1 ondersteun het nie, want hyself het nie 

oor finansies beskik nie. Hy was ook aangewese op die Blanke gemeentes en -vriende. Dit moet 

egter nie uit die oog uit verloor word nie, dat die rede waarom hy so prominent in die Bruin 

Afdeling van die PPK gefigureer het, is dat soos vandag nog die Blankes toe oor die geldmag 

beskik het. Die Bruin Afdeling van die PPK is immers in groot armoede gebore. 

Spykerman se leierskap het letterlik bestaan uit ongeletterde mense wat nie opvoedkundige 

kwalifikasies gehad het nie, maar hulle het daardie dryfkrag gehad. 94 

"Hulle het in dorpe ingegaan en jy kan seker wees as daardie manne in daardie dorpe ingegaan 
het, kom hy daar uit met 'n gemeente. "95 

Alhoewel pastoor Spykerman die inisieerder was van die werk onder Buinmense was <lit egter 

veral die pastore van die Bruin Afdeling wat die werk self gedoen het. Spykerman se rol was dus 

in 'n groot mate adviserend, ondersteunend, opleidend en iniseerend van aard: 

"Natuurlik was pastoor Spykennan destyds sendeling gewees van hierdie deel. Maar ons het op 
ons eie die werk gedoen ... K yk die manne het jou kom aflaai op 'n plek, dan sit hulle jou net 
daar en daar gaan hulle, daar's niks nie."96 

Hierdie feite is ook aan die skrywer bevestig deur pastoor C. D. Spies: 

"Die manne wat opgelei was het die werk gedoen. En die opleiding was 'n 'crash course' van 
ses maande en na die ses maande moes jy gaan bewys dat jy wet 'n roeping van die Here het. 
Nodeloos om te se <lat baie manne het ook misluk maar ons kyk nie vandag na die mislukkings 
nie. "97 

Ten slotte moet genoem word dat die geskiedenis van die Bruin Afdeling van die PPK nie tot 

sy reg kan kom sonder die prominente rol wat pastoor Spykerman vervul het nie. Dit sou fataal 

wees om die geskiedenis van die Bruin PPK op skrif te probeer stel, sonder die bydrae van 

94. ibid. 

95. Pastoor C. D. Spies tydens onderhoud op 24 September 1996. 

96. Pastoor A Potgieter tydens onderhoud op 18 Julie 1996. 

97. Pastoor C. D. Spies onderhoud. 117/ •.• 
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H.J. Spykennan. Hy het in die sewentigerjare na Amerika verhuis waar hy in die vroee negentigs 

oorlede is. 

Die modus operandi van die destydse evangelieverkondiging was op 'n baie eenvoudige en 

Bybelse manier98 met uitstaande resultate. Pastoor C. D. Spie~r verwoord die kettingreaksie 

SOOS volg: 

"Dit het so gebeur, 'n man kom tot bekering in 'n gemeente in 'n dorp. Hy't familie hier buite 
op 'n plaas of op 'n klein plekkie, of hy werk saam met iemand en so het mense begin getuig. 
En soos hulle getuig het, het mense tot bekering gekom en daardie een vat weer die evangelie 
waar hy bly. Met as gevolg ... in die kleinste en verste afgelee plekkie was mense bekeerd en 
hulle het die getuienis van die evangelie daar uitgedra." 

Pastoor H. J. Spykennan is opgevolg deur pastoor W.Boltman as Distriksvoorsitter van die Suid 

Westelike Distrik. Na 25 jaar <liens as sendeling en Distriksvoorsitter het pastoor Boltman in 

1986 die amp neelgele. 100 

4.4.4.2 Pastoor Jan Boezak 

Jan Boezak is gebore op 8 Mei 1933 te Oudshoorn. 101 Twintig jaar later in 1953 is hy 

weergebore 102 tydens tentveldtogdienste. Hy was aanvanklik Jidmaat van die AGS. In 1956 tree 

98. Vergelyk Hand. 1:8, Matt 28:19, Hand. 2:46, Markus 16:15 ens. 

99. Tydens onderhoud op 24 September 1996. 

100. Om send brief van pastoor F. Quena, gewese Disrtikssekretaris van die Suidwestelike 

Distrik v.d Bruin Afdeling 26/04/1986. 

101. Inligting verkry uit huldeblyk gelewer oor J. Boezak, deur pastoor C. D. Spies op sy 

begrafnis op 13 Julie 1996. Op kasset beskikbaar by skrywer. 

102. Wedergeboorte word beskou as die inplanting in die mens, deur die Heilige Gees, van 

'n geestelike (Goddelike) en ewige lewe, met 'n gevolglike nuwe natuur. 
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Op George aangekom 112 het pastoor Boezak basies met niks begin nie. Daar word vertel dat 

pastoor Boezak in George gekom het met net 'n halfkroon kroon 1 13 in sy sak. 114 

In die aanvangsjare is die evangelie van Christus onder baie moeilike omstandighede verkondig. 

Pastoor A Potgieter 115 artikuleer hierdie ervaringe en gebeure soos volg: "Kyk die manne het jou 

kom aflaai op 'n plek dan sit hulle jou net daar en daar gaan hulle, daar' s niks nie". Dikwels 

moes hulle tydens reeksdienste vir hulleself akkommodasie verkry. 'n Opelugdiens was dan 

sommer gehou, sonder mikrofone - pastoor J. Boezak was bekend vir sy harde stem. Na afloop 

van die diens het mense dan gevra waar hulle tuis was. So het hulle dan huisvesting verkry vir 

die aand. Hulle maandelikse toelae was ook nie te waffers nie. So verhaal pastoor C. D. Spies 116 

dat die senior pastore soos pastoor Boezak, Wanie en Potgieter destyds R 15 per maand gekry het 

wat ook nie altyd daar was nie. Later is <lit opgeskuif na R25 per maand. Pastoor Spies selfhet 

R9 per maand gekry en later R 15 per maand. 117Hulle was aanvanklik finansieel ondersteun deur 

die Amerikaanse organisasie, T. L. Osborne Foundation. Eers in 1959 met die wit Federale 

vergadering is 'n sendingfonds in die lewe geroep. Maar ten spyte van die armoede en behoefte 

het niks hulle gekeer om die evangelie te verkondig en te versprei nie. 

112. Pastoor Boezak en Spykerman het saam in George begin. Vanaf Grahamstad het Spyke

rman om die een of ander rede na George toe getrek. 

113. 'n HalfkKroon was een van die geldeenhede van destyds. 'n Engelse kroon was 5 

sjielings. 

114. Pastoor F. Quena, tydens pastoor Boezak se begrafnis. 

115. Onderhoud op 18 Julie 1996. 

116. Onderhoud op 24 September 1996 en begrafnis van pastoor Boezak op 13 Julie 1996. 

117. ibid. 
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In Februarie 1959 is die eerste 10 persone gedoop te Hartenbos en gevolglik het George 

gemeente, die eerste in die Bruin Afdeling van die kerk, tot stand gekom. Vanaf George sou talle 

gemeentes in die Suid-Kaap en regoor die land ontstaan. Chronologies beskou moet George 

gemeente beskou word as die "moedergemeente" 118 wat geboorte geskenk het aan talle 

gemeentes in die bruin PPK. Direk of indirek het talle gemeentes tot stand gekom as gevolg van 

die uitreiking van George gemeente. Talle pastore en evangeliste sou uit George gemeente kom 

wat tot op die hoogste rade van die PPK sou <lien. 

Pastoor J. Boezak het pionierswerk gedoen in die PPK en moet beskou word as die stigter van 

die sogenaamde "Kleurling Afdeling": 

"Ek noem dit vanmore sodat u weet. Hy is die stigter van die kerk (bruin kerk) . . . u weet daar 
loop baie 'rumours' oor die kerk, maar dis die bouer van die kerk ... Dis nie maar net 'n 

begrafnis nie, dis die begrafnis van die man wat die kerk tot stand gebring het." 119 

Vervolgens moet stilgestaan word by die persoon van Jan Boezak. Sy lewe kan saamgevat word 

in die woorde van 'n mede-kollega, pastoor C. D. Spies, naamlik:" 'n Mens word nie geken 

primer aan wat jy besit nie, maar ook grotendeels aan wat jy is." 120 As hy gemeet moes word aan 

stoflike- en aardse rykdom, sou hy maar net onder die gewones getel word. Maar nou washy 

nie geken aan wat hy besit nie, maar aan wat hy was. Hy het diepe armoede trotseer. In die 

begin (1956) het hy Rl 5 per maand verdien. Met sy afsterwe het sy salaris nog nie die R2000,00 

per maand limiet oorskry121 nie. In die koninkryk van God word hy egter getel onder die grotes. 

Onwillekeurig ontstaan die vraag: Wat het hierdie man groot gemaak? Eerstens sy verhouding 

met God. In arbeid was hy oorvloedig. Vir horn was die werk van die Here sy lewe. Sy 

gedissiplineerde gebedslewe was een van sy uitstaande kenmerke: 

118. Moedergemeente moenie hier gesien word in 'n negatiewe sin van meerderwaardigheid 

nie, maar eerder in die sin dat die gemeente die oorsprong was en is van talle ander 

gemeentes. 

119. Past. F. Quena, tydens pastoor J. Boezak se begrafnis op 13 Julie 1996. 

120. Huldeblyk tydens pastoor Boezak se begrafnis op 13 Julie 1996. 

121. Inligting verkry vanaf finansiele verslag van die SWD (Suidwestelike Distriksraad) 

tesourier. 

1211 ... 



-121-

"Ons het baie saambeweeg, baie saamgery, baiekeer so laat gaan slaap, moeg, uitgeput. Daar's 
een ding wat ek opgemerk het van horn. Elke oggend sesuur dan praat hy met die Here, dan 
hoor jy sy stem". 122 

Sy gebedslewe was een van besondere dieptheid en gevolglik het hy 'n diep lewe van 

nederigheid en liefde gelei. As iets verkeerd loop dan bid hy <lit reg. 123 So kan baie mense getuig 

van die besondere eienskap van horn. 

Pastoor Jan Boezak was 'n besondere heilige en 'n versigtige mens en 'n voorbeeld vir die 

gelowige in woord, wandel, in gees, in geloof, in liefde en in reinheid. Sy lewenswandel het 

gesag afgedwing en horn in besondere gerespekteerde persoon gemaak: "Indien 'n dooiepunt in 

'n vergadering bereik was, het hy altyd 'n oplossing en rigting gegee". 12
-i 

Tweedens was daar sy positiewe ingesteldheid op die lewe: "Ek het daardie man nooit, nooit iets 

. negatiefhoor se nie". 125 Al lyk dinge hoe wanhopig het Jan Boezak hoop gehad. Enigiemand wat 

naby horn geleefhet, was aangegryp met die geduld wat hy met die lewe gehad het en die hoop 

wat uit horn gestraal het. Jy kon pastoor Boezak nooit vereenselwig met negatiewe dinge nie. Die 

dood, siekte, armoede, jy kon nie van sulke dinge op 'n negatiewe manier van horn boor nie. Sy 

persoon het die lewe van almal rondom horn verryk. 

Derdens het sy visie horn groot gemaak. Hy was die eerste voltydse bedienaar van die evangelie 

binne die Bruin PPK, en sy gei"nspireerde prediking en leierskap het daartoe bygedra dat ander 

tot die bediening toegetree het en vandag vrugbare arbeiders vir die Here is. 126 

122. Pastoor J.P. Jonas, huidige Federale Voorsitter van die Bruin PPK tydens Boezak se 

begrafnis op Saterdag, 13 Julie 1996. 

123. Pastoor A Potgieter huldeblyk tydens pastoor Boezak begrafnis. 

124. Huldeblyk van pastoor D. Grady, tans bykomstige lid op die Bruin Federale Raad, tydens 

pastoor J. Boezak begrafnis. 

125. Pastoor C. D. Spies huldeblyk. 

126. ibid. 
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Daar is talle mense wat in die bedienig is, wie se lewe direk of indirek deur pastoor Boezak 

bei"nvloed is. Baie het op George onder sy bediening tot bekering gekom waar hy ook die eerste 

gemeente gestig het en vandag is ·n derde kerkgebou van byna 'n halfmiljoen, byna voltooi. 

Volgens pastoor C. D. Spies het hy en pastoor Boezak die hele land deurgereis en daar is bykans 

nie 'n plek waar hulle gereis het, waar hierdie man nie sy merk gelaat het nie. Landwyd is daar 

vandag lewende getuienisse van mense wat deur sy prediking tot bekering gekom het: 

"Oral waar ons rondgegaan het deur die land, pastoor Boezak en myself, elke plekkie waar ons 
gekom het, was daar iemand wat ons daar kry wat vra: pastoor Boezak onthoujy nog? Jy't my 
mamma gedoop, onthoujy nog pastoor~ Pappa~ ... Elke plek is daar mense wat die Here gevind 
het deur sy bedienig." 127 

Pastoor Boezak het 'n baie goeie humorsin gehad: 

"Hy was 'n man van humor gewees, hy kon baie lekker lag. Eendag toe hy so lekker lag toe vra 
ek vir horn, maar pastoor hoekom lag jy so lekker. Hy se ek lag maar net omdat daardie ou vir 
my vra hoekom lag ek so lekker?'' 128 

'n Uitstaande kenmerk van horn was sy harde stem. Daar was 'n soort arresterende krag in sy 

stem. Hy het nie 'n luidspreker gebruik nie, want sy stem was te sterk. 129 Jy kan amper se hy het 

'n ingeboude luidsprekerstelsel in homself gehad. Baie mense het tydens opelugdienste 

gehardloop tot waar hulle sy stem gehoor het en daar het hulle die Here kom aanneem. 130 

Jan Boezak was 'n familieman, 'n man vir sy vrou en 'n vader vir sy kinders en kleinkinders. 131 

127. Pastoor J.P. Jonas, Federale Voorsitter van die Bruin PPK, tydens pastoor Boezak se 

begrafnis~ 

128. ibid. 

129. Pastoor C. D. Spies huldeblyk. 

130. 'n Intemasionale evangelis Dudley Fairbain en tans lidmaat van George gemeente tydens 

begrafnis van pastoor Boezak begrafnis 13/07/96. 

131. Pastoor S. J. Coetzer, huidige Federale Vise-President van wit PPK, tydens begrafnis. 

123/ ... 



-123-

Hy was 'n minsame mens met eerbied, ontsag en respek vir sy medemens. Sy woorde was altyd 

afgeweeg vol van wysheid en vol insig. Hy was verder 'n doelgerigte man en sy lewe word 

vergelyk met die van 'n pyl, 132 omdat hy so reguit, opreg, eerlik en eerbaar was. Hy was nooit 

veglustig nie en het gedien met nederigheid. Pastoor J. Boezak se gebedsverlange was altyd dat 

die PPK een moet wees en hy het horn daarvoor beywer: 

" ... Ons hoop en ons doel is <lat ons daarna sal strewe, nie dat ons op ons eie maniere en metodes 
sal probeer veranderinge bring nie, ons glo dat deur gebed en aanvaarding van beide partye of 
afdelings ... of federasies dat daaraan gewerk moet word ... " 133

. 

Hy het 'n sterk evangelistiese bediening gehad en het ook uitgestaan as 'n leermeester. Vir 

hierdie man was die redding van siele prioriteit nommer een. Hy het baie omgegee vir ongeredde 

mense. 

Pastoor J. Boezak het in 1957 in George begin en het vir 39 jaar ononderbroke as pastoor van 

die gemeente gedien en met sy sterfte was hy ook toesighoudende pastoor van Mosselbaai en 

Sedgefield gemeentes, asook Federale Vise-Voorsitter van die Bruin kerk. God het horn as't 

ware kom haal in sy werksklere. Tydens sy bedieningsjare het hy verskillende ampte in die kerk 

beklee, om slegs 'n paar te noem: Uniale-, Distrik- en Federale Tesourier, Distriks-voorsitter, 

Federale Vise-Voorsitter en Federale Voorsitter. 

Pastoor Jan Boezak is oorlede op 10 Julie 1996 en is begrawe te George op Saterdag, 13 Julie 

1996. Tereg kan gese word die liggaam van Jan Boezak is wel begrawe, maar sy werke kan nie 

begrawe word nie. Twee weke na sy begrafnis, is sy tweede oudste dogter Trifosa op drie-en 

dertigjarige ouderdom ook oorlede. 'n Rede daarvoor is moontlik vanwee die geweldige skok 

van haar pa se sterfte. 

Die woorde van meneer Sydney Opperman, huidige Burgemeester van George 134 is sprekend van 

die woorde van hierdie man :"Ons het 'n groot man verloor." 

132. Past06f Victor Isaacs, sy swaer, -tydens begrafnis. 

133. Pastoor J. Boezak tydens onderhoud op 30 Junie 1995. Op kasset beskikbaar. 

134. Tydens pastoor Boezak begrafnis. 124/ ... 
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Dit is miskien gepas om hierdie kort biografie van pastoor Jan Boezak af te sluit met die woorde 

wat aangebring is op 'n banier deur die Evangelisasiekomitee 135tydens die begrafnis: "Pastor Jan 

Boezak, a Church Planter, Evangelist, Father of All- and Pioneer of God's Church. We salute 

you." 

. 4.4.4.2.1 George gemeente 

Ter inleiding moet genoem word dat die gemeente te George die eerste gemeente in die Bruin 

Afdeling van die PPK was, en onder die sendingdepartement wat tot stand gekom het in 1959 

onder leiding van pastoor Jan Boezak. 136 Pastoor Boezak en pastoor Spykerman was egter reeds 

in 1957 in George besig met dienste. 137
· 

138 

Vanaf George het pastoor Boezak gegaan vir basiese Bybelse onderrig by die Oos-Kaap 

Bybelsentrum van pastoor J. Spykennan. Nadat hy sy opleiding te Grahamstad voltooi het, het 

hy duidelik gevoel dat die Here wou he dat hy George toe moes kom. 139 Hy het horn toe op 

. George kom vestig. Vroeg in 1959 verkry hy 'n klein tent van ongeveer 200 sitplekke en begin 

soos hy <lit gestel het "om te maai." 140 Hy het ook besluit om verder te gaan en gemeentes te stig. 

Pastoor Boezak 141 het ook genoem dat laat in 1958 het mense tot bekering gekom en hulle was 

nie gedoop nie. Op eie keuse en persoonlike besluit het hulle verkies nadat hy lidmaat geword 

het van die PPK om hulle te laat doop, en so het die eerste gemeente onder die sogenaamde 

"Kleurling Afdeling" te George totstand gekom en daarvandaan regoor die land uitgebrei. 

135. Komitee wat deur die Bruin Federale Raad in 1994 in die lewe geroep is wat spesifiek 

gemoeid is met landwye evangelisasie. 

136. Onderhoud met pastoor J. Boezak op 30 Junie 1995 te George, asook met pastoor A. 

Potgieter op 18 Julie 1996. 

137. Onderhoud met pastoor A. Potgieter op 18 Julie 1996. 

138. Broer Danie Geswindt, een van die eerste bekeerlinge van George gemeente, tydens 1994 

reiinie van die eerste bekeerlinge en pastore van bruin PPK te George. 

139. Onderhoud met pastoor C. D. Spies op 24/09/96. 

140. Pastoor Boezak tydens 1994 reiinie van oud pastore en eerste bekeerlinge te George. 

141. Pastoor Boezak onderhoud op 30 Junie 1995. 125/ ... 
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ln Februarie I 959 is die eerste ti en persone gedoop deur onderdompeling 142 te Hartenbos, naby 

Mosselbaai, deur pastoor H. J. Spykerman. t
43 

t
44 En so het die eerste gemeente onder die Bruin

mense in die PPK totstand gekom . 

. 4.4.4.3 Pastoor A. Potgieter 

A Potgieter het in Junie 1956 in die AGS kerk in Port Elizabeth onder wyle pastoor H. J. 

Spykerman tot bekering gekom. 145 Hy het vir twee jaar in die gemeente in Noord-Einde gedien. 

Ses maande na sy bekering ontmoet hy pastoor J. Boezak. 146 Pastoor H.J. Spykerman het destyds 

uit Johannesburg gekom waar hy toe die werk as AGS sendeling in die Oos-Kaap oorgeneem het. 

Na ongeveer ses maande het pastoor Spykerman die gemeente weer besoek en vir pastoor 

Potgieter gevra ofhy nie in die bediening wil tree nie. Pastoor Potgieter was op daardie staduim 

'n polisieman in Port Elizabeth (speurdiens). Hy het pastoor Spykerman meegedeel dat die 

Here die bedienig sterk op sy hart gele het. Pastoor Spykerman het horn ook ingelig van die 

opleidingsentrum in Grahamstad, eintlik ongeveer 8km uit Grahamstad. 

142. In die Pinksterkerke geskied die doop eenmalig deur die onderdompeling na bekering. 

Sommige bedien die doop deur enkelvoudige indoping of onderdompeling terwyl ander 

dit weer bedien deur drievoudige onderdompeling. 

143. Pastoor J. Boezak tydens onderhoud op 30 Junie 1995. 

144. Pastoor A. Potgieter tydens onderhoud op 18 Julie 1996 te Humansdorp. 

145. Inligting vanaf pastoor A Potgieter persoonlik verkry tydens 'n onderhoud met horn op 

Donderdag 18 Julie 1996, te Humansdorp. Hier sal nie soseer 'n outobiografie gegee 

word nie. 

146. Inligting verkry uit huldeblyk deur pastoor A Potgieter tydens die begrafnis van pastoor 

J. Boezak op 13/07/96. Op kasset beskikbaar by skrywer. 
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Na ongeveer een jaar het die Here weer ernstig met horn gepraat en hy besluit in 1958 om na 

Grahamstad te gaan vir opleiding. Pastoor Potgieter bedank gevolglik uit die polisiediens in Port 

Elizabeth en gaan na Grahamstad vir ses maande Bybelse opleiding. Hy het egter vir eenjaar 

daar gebly. Omdat hy nog nie heeltemal opge\vasse gevoel het vir die bediening nie, het hy vir 

nog ses maande ]anger aangebly. 

Met die voltooing van sy Bybelopleiding te Grahamstad, het hy gevoel <lat die Here horn roep 

om onder sy eie mense in Humansdorp te begin. 147 In 1959 gaan hy dus na Humansdorp, waar 

hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het tot vandag toe. Dit moet genoem word dat 

hy uit die PPK in 1985 bedank het. 'n Rede hiervoor was die ontoegeeflike en rassistiese 

houding van die wit kerk: 

"Van die manne het hier geknak. Daar het my moed ingegee vir die kerk. Daar het hulle my 
amper banggemaak. Daar het ek ook gesien ons het byna nie plek in die kerk nie ... Ons was nie 
behandel soos lede van die kerk nie."t48 

4.4.4.3.1 Die ontstaan van Humansdorp gemeente 149 

· Voordat die ontstaan van die gemeente kortliks nagespeur gaan word, moet dit genoem word dat 

twee ander gemeentes v66r die gemeente tot stand gekom het, te wete die gemeentes in 

147. Spies onderhoud. 

148. Onderhoud met pastoor A. Potgieter op Donderdag 18 Julie 1996. Hierdie aanhaling 

verwys na 'n Sendingkongres te Bealah Park in 1984 waartydens 'n memorandum wat 

die Bruin Afdeling ingedien het, behandel is. Hierdie memorandum het beswaar gemaak 

teen die rassistiese konstitusionele opset binne die PPK en die paternalistiese houding 

van die wit kerk en het gevra vir direkte verteenwoordiging op die Blanke Federale Raad. 

Hierdie versoek is summier geweier. 

149. Inligting verkry vanaf pastoor A. Potgieter tydens onderhoud op Donderdag, 18 Julie 

1996 te Humansdorp. Notules van die beginjare van die gemeente is nie beskikbaar nie. 
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Grahamstad en Prince Albert respektiewelik. Na die stigting van die gemeente te George in 1959 

het Grahamstad gevolg. Daama in dieselfde jaar is ·n gemeente ook gestig te Prince Albert 

onder leiding van wyle pastoor James Wanie. 150 Daar sal nie verder ingegaan word op die 

Grahamstad gemeente nie, aangesien die gemeente nie so 'n groot impak gemaak het nie. 

Die gemeente te Humansdorp het naas bogenoemde gemeente tot stand gekom 151 en is een van 

die oudste gemeentes in die Bruin Afdeling van die PPK. Na die Bybelskool opleiding te 

Grahamstad is pastoor A Potgieter na Humansdorp in Februarie 1959. Gedurende Maart 1959 

het hy begin met huisdienste. Die eerste <liens is gehou by sy ouers se woning op 14 Maart 

1959. 152 Die eerste koortjie wat gesing was, was 'O, loof die Here my siel". 153 Mense het tydens 

hierdie huisdienste tot bekering gekom, onder wie ook sy oom Josef Potgieter, wat die eerste 

bekeerling was. 

Agt maande daama op 5 November 1959 is die eerste t\vee siele gedoop deur onderdompeling 

·in die Vaaldam te Humansdorp. Hulle was suster Christine Floors en broer Josef Potgieter. Op 

24 Maart 1960 is die tweede groep mense gedoop in Osbos (Humansdorp ). Dit moet genoem te 

word dat daar veral in die beginjare van die PPK geweldige teenkanting was vanaf die historiese 

kerke en die gemeenskap. Pastoor Potgieter bet aan skrywer meegedeel <lat die dorpsraad 15
.i van 

Humansdorp per geleentheid nie wou toelaat dat 'n doopdiens in die Vaaldam moes geskied nie. 

Die pastoor het die dam vervloek dat daar nooit meer water in die dam sal wees nie. Nie lank 

daama nie het die dam opgedroog. 

150. ibid. 

151. ibid. 

152. Weergawe van geskiedenis van Humansdorp gemeente deur broer Moses Potgieter, 

jonger broer van pastoor A Potgieter, tydens die inwyding van 'n kerksaal te Arcadia, 

Humansdorp op Saterdag 6 April 1996. 

153. ibid. 

154. Die inwoners het dit genoem die "Board". 
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Die sieletal het intussen toegeneem. In die vroeg sestigerjare het die huise egter te klein begin 

raak vir dienste. Nadat toesteming verkry is vanaf 'n sekere meneer Cupido is dienste vir die 

volgende 16 jaar in 'n ou winkeltjie in Kruisfontein gehou. In 1975 is kerkgronde aangekoop van 

wyle meneer Stoffel Bruiners en in 1976 is 'n kerk gebou in Kruisfontein (Humansdorp ). 155 

Ander pastore wat ook 'n bydrae gemaak het in die stigting, groei en opbou van gemeentes was 

wyle pastoor Boezak, James Wanie, Scheepers (van Grahamstad), H.J. Spykerman en pastoor 

Clifford Spies, tans woonagtig te Pacaltsdorp. Met verloop van tyd het die gemeente taamlik 

gegroei. Benewens die gemeente in Humansdorp self is daar talle lidmate en ook gemeentes in 

die Gamtoosvallei m onder meer Cambria, Hankey, Patensie asook Longmore (in 

Thornhill),Kabeljousrivier, St. Francisbaai, Jeffreysbaai en Oesterbaai. Die gemeente het ook 

indirek aanleiding gegee tot die ontstaan van antler gemeentes in die Tsitsikamma streek, 156 te 

wete Woodlands en Coldstream gemeentes . 

. Pastoor A Potgieter had 'n sterk apostoliese bediening. As gevolg van sy bediening het talle 

gemeentes tot stand gekom. Hy was reeds in 1961 besig met evangelisasie te Woodlands. 157 Hy 

het die werk in die Tsitsikamma begin. Hoewel daar nie 'n gemeente op Woodlands bestaan het 

nie, het hy die saaiwerk kom doen. Pastoor C. D. Spies het ook 'n rol gespeel in die verkondiging 

van die evangelie in die vroee sestigerjare in die streek. 158 S6 is die evangelie in die Tsitsikamma 

versprei, maar nie met merkwaardige resultate nie. 

Dit sou egter veral pastoor J.P. Jonas 159 wees wat die prominente rol sou speel in die ontstaan 

en opbouing van Woodlands- en Coldstream gemeente. Pastoor Jonas het uit die onderwys 

155. Br. M. Potgieter weergawe van Humansdorp gemeente se geskiedenis op 6 April1996. 

156. Tsitsikamma is gelee in die Suid-Oos Kaap, tussen die Tsitsikammaberge in die Noorde 

en die see in die Suide. Tsitsikamma beteken: "Die plek van baie waters''. 

157. Pastoor C. D. Spies onderhoud. 

158. ibid. 

159. Huidige Federale Voorsitter van die Bruin PPK. 1291 ••• 
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bedank en in 1974 het hy na die Tsitsikamma gegaan vas onder die oortuiging dat die Here horn 

daarheen stuur. 160 Vir bykans 20 jaar het hy die gemeente bedien tot en met 1994. In die hele 

Tsitsikamma is daar vandag weinig 'n plek waar daar nie 'n evangelie-getuie is nie. Vanaf 

Woodlands is pastoor Jonas na Kareedow, ongeveer 20km vanaf Woodlands, en is daar ook 'n 

gemeente geplant. 

Beide pastore Boezak en Potgieter was instrumenteel in die vestiging van gemeentes in die 

Langklooftw. Haarlem, Joubertina en Louterwater. Pastoor J. Boezak het van George af gekom 

en pastoor Potgieter vanaf Humansdorp. Vanaf Humansdorp is daar ook in 1962 na Port

Elizabeth uitgereik. Die stigting, groei en ontwikkeling van die werk in Port-Elizabeth sal nie 

nagespeur word nie. Dis egter tog belangrik om die volgende goddelike gebeure wat in die stad 

plaasgevind het weer te gee. 161 

Terwyl pastoor Spies-hulle besig was in Port Elizabeth, het daar vier manne uit die destydse 

Transvaal na die stad gekom onder die beskerming van 'n beweging wat hulleself genoem het: 

"Bible Deliverance". Hulle was Harold Tree, Andre Heunis, Timothy Mdwandwa en Colin 

Trolip. Harold Tree was 'n jongman van 21 jaar, maar die krag van tekens en wonders - nie 

"gimmicks" nie - het deur horn gewerk. Blindes het gesien, dowes het gehoor, kreupeles het 

geloop. Selfs die Livingstone hospitaal het die ongeneeslike en hulpelose pasiente per ambulans 

aangery Fairview ('n woonbuurt) toe waar 'n tent was. En die siekes het eenvoudig net gesond 

geword. Die kerke veral in Gelvandale ('n bruin woonbuurt) het die polisie genader dat hulle 

moet gaan kyk wat by daardie tent aangaan, want hulle mense kom nie meer kerk toe nie. Die 

kerke het leeggeloop. Doopdienste ( deur onderdompeling na bekering) was gehou by die 

hondertalle per naweek. Pastoor C. D. Spies beskryf die aard van die byeenkomste soos volg: 

"Magtige, Magtige! As jy byvoorbeeld op 'n dag in 'n bus ry, die 'double decker' busse, was so 
stil. Die mense sing, dis kerk oral. P.E. was geskud deur die evangelie van Jesus Christus." 162 

160. Onderhoud op 13 September 1996. 

161. ibid. 

162. ibid. 130/ .•• 
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4.4.4.3.2 Die ontstaan van die Knysna-gemeente 163 

Die Knysnagemeente is vroeg in die sestigerjare gestig nadat George-, Grahamstad-, Prince 

Albert- en Humansdorp gemeentes respektiewelik tot stand gekom het. 164 

Op die tuinroete tussen George en Humansdorp was daar hoegenaamd geen Pinksterevangelie 

onder die sogenaamde "Kleurlinge" nie. Destyds was gebruik gemaak van wat toe bekend 

gestaan het as rondreisende bedieninge. Daar was nie pastore wat spesifieke gemeentes bedien 

het nie. 'n Man sou byvoorbeeld 'n week of 'n maand by 'n gemeente bly, weggaan, dan kom 

iemand anders weer. Die bedieninge het gevloei. So het Knysna gemeente dan ook ontstaan. 

Teen ongeveer die einde van 1960 en begin 1961 het George-gemeente, onder leiding van 

pastoor Boezak Knysna toe gery om opelugdienste te hou. Pastoor A. Potgieter het ook 'n rol 

gespeel in die totstandkoming en opbouing van die gemeente, asook evangelis J. Booysen. 

Die dienste het dan ook heelwat vrug opgelewer. Op l 0 September 1961 word die eerste agt 

_bekeerlinge van Knysna deur pastoor A. Potgieter gedoop in die Witelsrivier in die 

Ttitsikamma. Die eerste agt dopelinge was C. D. Spies (huidige pastoor van AGS in 

Pacaltsdorp), Ollof Spies, Enoch Phillips (huidige pastoor van Kroonstad PPK), Henry Wabane, 

Sheilah Sluyt, Winnie Armoed, John Jantjies (gewese pastoor van Knysna gemeente) en Clara 

Williams. Dit was die begin van die gemeente in Knysna 

Die vraag ontstaan hoekom was die bekeerlinge juis in die Witelsrivier gedoop, ongeveer 120km 

oos van Knysna? Dit het gebeur omdat daar tussen George en Hurnansdorp nie 'n 

Pinksterevangelie onder die Bruinmense was nie. Daar was geen ander gemeente, waarvan 

t63. fnhgting-vcrkry vanaf pastoor C. D. Spies, een van die eerste pastore in die Bruin PPK, 

tydens 'n onderhoud op Dinsdag, 24/09/1996. Op kassetband beskikbaar by skrywer. 

Hierdie feite is ook bevestig deur pastore J. Boezak en A. Potgieter tydens onderhoude 

164. Inligtingverkryvanafpastoor A. Potgieter, een van die stigterslede van die kerk, tydens 

'n onderhoud op Donderdag, 18 Julie 1996 te Humansdorp. 
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kennis gedra is, wat die Pinksterevangelie tussen hierdie twee dorpe verkondig het nie. George 

en Humansdorp was nou tergelykertyd aan die groei. Dit het meegebring dat George en 

Humansdorp gemeentes met Knysna gekombineer het om Humansdorp se bekeerlinge ook te 

akkommodeer. Knysna gemeente het toe onder George gesorteer. Die Witelsrivier in die 

Tsitsikamma was dus die sentrale punt. Behalwe die agt bekeerlinge van Knysna, was daar ook 

bekeerlinge van Humansdorp wat gedoop is. S6 het die gemeente in Knysna begin. 

Knysna is later afgestig van George gemeente en die gemeente het toe later 'n selfstandige 

gemeente geword. Pastoor Kosie Arendse was die eerste voltydse pastoor in Knysna gemeente. 

In 1974 is die kerkgebou ingewy (Pinkster Protestant Maart 1974: 15). 

VanafKnysna is toe ook uitgereik na Plettenbergbaai. Dit was egter hoofsaaklik pionierswerk. 

Daar het nie 'n gemeente bestaan nie. Hier en daar het mense tot bekering gekom en al die 

omliggende plekke rondom Knysna is in die sewentigerjare bereik. 

. 4.4.4.4 Pastoor James Wanie - Prince Albert gemeente 

Alhoewel pastoor James (Jim) Wanie [soos reeds genoem] een van die stigterslede van die Bruin 

Afdeling in die PPK was, het hy nie so prominent in die kerk gefigureer soos pastore J. Boezak 

en A. Potgieter nie. Pastoor J. Wanie was op Prince Albert woonagtig en lidmaat van die AGS. 

Op Prins Albert was daar 'n klein AGS gemeente. Toe pastoor Wanie in die laat vyftigerjare uit 

die AGS bedank het, was daar uiteraard mense wat saam met horn na die PPK oorgestap het. So 

het die Bruin PPK dus op Prince Albert tot stand gekom. James Wanie was 'n paar jaar voor sy 

aftrede nog pastoor van Oudtshoorn gemeente. Dit <lien vermeld te word dat Prince Albert- en 

Oudtshoorn gemeente nie groot of sterk gemeentes was nie. 165 

165. Pastoor C. D. Spies onderhoud op Dinsdag, 24 September 1996. 
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In 1988 doen pastoor J. Wanie aansoek vir uittrede met vervroegde pensioen. Sy rede hiervoor 

was dat sy liggaamskragte horn nie in staat stel om al sy verpligtinge na te kom nie, veral op 

Distriks-vlak. Ook het hy aangevra dat sy uittrede van krag word met ingang 1 Oktober 1988. 166 

Sy ver-soek is deur die kerk aanvaar. Sy aftrede is gehou in die Docks Mission Kerk te 

Oudtshoorn in November 1988. Hy is 1994 oorlede te Oudtshoorn en sy weduwee is nog 

woonagtig op die dorp. 

4.4.4.5 Die Samestelling van Sendingdistrikte 

Volgens artikel VI:l van die eerste sendingkonstitusie van die Bruin Afdeling (vgl bl. 137-144), 

sal die gemeentes wat deur die Uniale K.leurlingraad van die PPK bearbei word, opgedeel word 

in distrikte. Die eerste anderskleurige Distriksraad, die Suid-Westlike Distriksraad, het op 17 

Maart 1961 vir die sogenaamde "Kleurlingwerk" tot stand gekom, 167 volgens die eerste 

konstitusie wat genaamd was "Konstitusie van die Kleuring Afdeling". Die distrik het gestrek 

vanaf Port-Elizabeth in die ooste, Mosselbaai in die Weste tot Oudtshoom in die noorde 168 
. 

. Pastoor H. J. Spykerman was die eerste Distriksvoorsitter van die SWD. Hy is in latere jare 

opgevolg deur nog 'n sendeling, pastoor Boltman. 

Hiervandaan het die werk uitgebrei na die Kaapse Skiereiland en daar het ook antler pastore uit 

rue Blanke Afdeling aansoek gedoen as sendelinge, wat ook beskou was as Distrikvoorsitters 169 

•
170 Hulle het onder die Kerke van die Sendingdepartement begin werk. Regoor die land is nuwe 

gemeentes gestig en nuwe distrikte gevorm. Die bruin PPK bestaan vandag uit ongeveer 85 

gemeentes en 9 distrikte 

166. Omsendbriefvan SWD Sekretaris. 

167. Pinkster Protestant, Algemene Kerkblad van die PPK, Desember 1961:16. 

168. Onderhoud met pastoor C. D. Spies op 24/09/1996. 

169. Onderhoud met past<'or J. Boezak op 30/06/1996. 

170. Inligtingstuk verkry vanaf pastoor S. J. Coetzer. Die kerke van die Sendingdepartement, 

het nooit voor die herstrukturering in 1985, die mag gehad om 'n Distrikvoorsitter aan 

te wys nie. Dit was die prerogatief van die wit Federale Raad. 133/ ••• 
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Ten slotte moet net genoem word dat die eerste Swart Distriksraad op 12 Februarie 1962 tot 

stand gekom het. 171 W. Francis was die Blanke verteenwoordiger vir die swartes. Die Indier 

Distriksraad het op 15 September 1962 tot stand gekom 172
. 

4.5 Vyf Konstitusionele opsette binne die PPK 

4.5.1 lnleiding 

Sedert die ontstaan van die PPK op 10 Oktober 1958 tot en met 1995 was daar vyfkonstitusio

nele opsette. 173 Eintlik was dit 'n bestaande konstitusie, waar daar met verloop van tyd wysigings 

aangebring is. 174 Met die aanvaarding van die eerste konstitusie van die wit PPK op 16 Desember 

1958 was die Nasionale Party (NP) met hulle apartheidsbeleid reeds 10 jaar aan bewind. 

171. Pinkster Protestant, Maart 1962: 16. 

172. Pinkster Protestant, Desember 1962: 18. 

171. Pinkster Protestant, Maart 1962:16. 

172. Pinkster Protestant, Desember 1962:18. 

173. Inligting verkry vanaf pastoor L. R. Levendal, 'n gewese Federale Vise-Voorsitter en -

Sekretaris van die Bruin PPK, tydens 'n onderhoud by sy woning te Plettenbergbaai op 

Maandag, 26 Augustus 1996. Op kasset beskikbaar by skrywer. Die pastoor het in 1991 

uit die kerk bedank (Federale Raad notule 23 Februarie 1991:3). 'n Sesde konstitusionele 

opset - een konstitusie - word huidiglik beding. Vergelyk bladsy 210-214. 

174. Al die wysigings wat mettertyd in die konstitusie aangebring is, sal nie uitgewys word 

nie. Slegs die strukturele veranderings wat op hierdie studie van toepassing is, sal aan

getoon word. 
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'n Eerste rede vir die verskillende konstitusionele opsette moet gesoek word in die verhouding 

van die kerk tot die staat. Wat die kerk se verhouding tot die staat betref is besluit: "Ons 

onderskryf die Skrif insake onderdanigheid aan owerhede". 175 Die status quo is regdeur die loop 

van die PPK se geskiedenis gehandhaaf. Die volgende uitlating deur ·n baie bekende Blanke 

leier is op 11 Oktober 1985 te Elim Park (Kaapstad) gemaak: "Die kerk kan nie verander nie 

want die land het nog nie verander nie". 176 Wat die rassevraagstukke betref het die wit PPK, die 

aparte konstitusies vir die Bruin, Indiers en Swartes op die NP apartheidsideologie geskoei. Dit 

kan sonder voorbehoud verklaar word dat die verskillende konstitisionele bestelle binne die PPK 

eweredig geloop het met die apartheidsbeleid van die gewese NP regering. Dit bestaan tans nog 

net so. 

"Dit is teleurstellend om te se, die kerk (PPK) het gevloei met die politieke hoofstroom in die 
land. As die regering van die dag moes se wetgewing moet so lyk, dan het die kerk sy wetge
wing aangepas om aan te pas by die beleid van die sentrale regering. So byvoorbeeld toe die 
sendingdepartement in die lewe geroep was moes 'n blanke man die voorsitter van 'n distrik 
wees. " 171'-- -

Pastoor J.P. Jonas, huidige Federale Vooorsitter van die Bruin PPK noem ook dat: 

"'n Mens kan nie die feit wegredeneer nie dat die blanke kerk het horn laat lei deur die destydse 
regering. Die rigting wat die regering ingeslaan het: Toe ons 'n drie-kamer parlement gekry 
het, het die idee na vore gekom dat ons vier kerke moet word." 178 

Hy gaan verder deur te noem: 

"Dis ook eenkeer aan ons gestel daar is 'n afvaardiging op pad na die regering om te gaan 
uitvind watter rigting die regering gaan inslaan ... Uiteindelik het hulle beweeg in die rigting 
van die regering". 179 

175. Uittreksel uit die notule van die wit Federale Raad op 1611211958. 

176. Memorandum in skrywer se besit met betrekking tot die konstitusie. Later sal weer na 

hierdie uitlating teruggekeer word. 

177. Pastoor C. D. Spies tydens onderhoud op Dinsdag, 24/09/1996. 

178. Onderhoud met pastoor Jonas op 13 September 1996 in die Tsitsikamma. Dis belangrik 

om dit te noem dat dit is die persoonlike siening van pastoor Jonas is. 

179. ibid. 135/ ... 
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Die NP regering het die wittes bevoordeel en hulle "superieure ret,>te·' verseker en beskerm deur 

wetgewing. Geen wonder onderdanigheid aan die wit NP regering was onderskraag nie. 180 

Die wit PPK was inkonsekwent wat die handhawing van die onderdanigheid aan die Staat betref. 

Terwyl onderdanigheid van die staat in die konstitusie onderskryf was, het dit oenskynlik net 

gegeld tydens die bewind van die NP regering. Dit was klaarblyklik nie die geval met die ANC 

regering nie. Net voor die demokratiese verkiesing in Suid-Afrika op 27 April 1994, is 'n 

nuusberig gebeeldsend op die SAUK waarin die wit PPK die lidmate van die kerk versoek is om 

nie vir die ANC te stem nie, omdat 'n stem vir die ANC sou beteken 'n stem vir die 

Kommuniste~ Die wit PPK het dieselfde propagandistiese taktiek van die gewese NP regering 

gebruik. Hierdie openbare verklaring het op inisiatief van die wit kerk geskied sonder 

konsultering en goedkeuring van die ander drie kerke te wete Swart, Bruin en Indiers. Dit dui 

op die outokratiese en diktatoriale houding van die wit kerk. Uit die verklaring kom twee dinge 

na vore. Eerstens het die wit kerk onkonstitusioneel opgetree deurdat hulle nie "onderdanigheid" 

nou onderskryf het deur te stem vir die nuwe ANC regering in wording nie, en deurdat hulle nie 

die ander 3 kerke geraadpleeg het nie. Artikel 7.2. 9. van die witskrif181 wat in 1991 versprei is 

aan die kerke van die sendingdepartement, en wat handel oor publieke aankondigings verklaar 

SOOS volg: 

" ... Publieke aankondigings of publieke sieningsuitsprake sal slegs geskied nadat gesamentlik 
eenstemmigheid oor eninge saak by die Sentrale raad bereik is. Die federasie sal homself 

distansieervan enige siening waaroor eenstemmigheid nie voorafbereik was nie. Publieke aan 
kondigings sal slegs gelewer of uitgereik word deur persone deeglik gemagtig en aangestel deur 
die fedeasie." 

Verder was die verklaring 'n noodroep, omdat die wit kerk besef het dat die handhawing van 

Blanke supremasie in Suid-Afrika besig is om vir eens en vir altyd finaal beeindig te word. Dit 

wys ook op die despotiese optrede van die wit kerk deurdat die demokratiese reg, die vrye wil 

keuse, van hul lidmate ontse is. 

180. Die skrywer bepleit geensins anargie ofwetteloosheid nie. Vir 'n beredenering van die 

vraagstuk rondom onderdanigheid aan die staat, vergelyk hoofstuk 5 bladsy 216. 

181. Hierdie witskrif waarin 'n Federasie van kerke soos voorgestel deur die Blanke kerk, is 

aanvaar tydens 'n Bruin Federale Raadsvergadering te Pacaltsdorp op 22 Februarie 1992. 
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'n Tweede rede vir die verskillende grondwetlike bestelle vol gens pastoor L. R. Levendal 182 is 

gelee in die feit omdat die Blankes nie wou toegee aan die versoek op ·n Bybelse grondslag dat 

daar eenheid binne die kerk moet wees nie, ongeag kleur ofras. Hulle was nie daarmee genee 

me: 

"Die strewe was nog altyd deur die jare heen met verandering van konstitusies en benaming van 
Rade, dat ons eenvormigheid wil he in die Pinkster Protestante Kerk. Een Federale Raad en een 
Bestuur hetsy Sentrale Raad, verkies ons, omdat die woord van die Here se in Galasiers dat 
ons is almal een in Christus. Daar is geen Griek of Jood ofBruinman of barbaar nie en dit is 
nog steeds ons doel en strewe en ons bede dat die Blankes sal verander van siening, want tans 
is ons opgedeel in federasies, maar as die wil van God is, terwyl ons sien in die huidige 

regeringstelsel in die land dat daar na eenheid gestrewe word." 183 

Dit moenie uit die oog verloor word nie dat die kerke van die sendingdepartement 184 ondergeskik 

was aan die wit kerk. Ook in hierdie opsig was die wit PPK verbroeder met die rassebeleid van 

die NP: "Dit was so dat die Blanke moes die kerk oorhoofs bestuur". 185 Die finale seggenskap, 

volgens die konstitusie, was gesetel in die slegs wit Federale Raad en dis waar die kerke van die 

. sendingdepartement hulle elke keer vasgeloop het. Laastens moet genoem word dat die vyf 

konstitisionele opsette binne die PPK is 'n duidelike refleksie is van die gelnstitusionaliseerde

of strukturele rasisme 186 in die kerk. In die loop van die studie sal die skrywer verder aantoon 

hoedat die PPK se bestel parallel geloop het met die NP regeringsbeleid. 

182. Onderhoud met pastoor L. R. Levendal op 28/08/96. 

183. Pastoor Jan Boezak onderhoud op 30 Junie 1995 te George. 

184. Die Bruin, Swartes en Indiers. 

185. Pastoor C. D. Spies tydens onderhoud op 24/0911996. 

186. Rassisme gedefinieer vol gens Saayman 1991. 137/ .•. 
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4.5.2 Die eerste Konstitusie van die PPK 187 

Die heel eerste konstitusie van die PPK is opgestel en aanvaar te Kaapstad op 16 Desember 

1958, nadat die PPK vanuit die AGS weggeskeur hetiss (Ras 1992:96 ; 1994:523 ; Burger 

1987:345). Dit moet ingedagte gehou word dat hierdie konstitusie bedoel was vir die wit PPK, 

aangesien slegs wit lidmate aanvanklik betrokke was by die PPK stigting (vergelyk Burger 

1987:345 ; Ras 1992:106). Pastoor S. Coetzer, gewese Federale President van wit PPK en 

huidige Vise-President van die witkerk noem: 

"1755 lidmate het op 10 Oktober 1958 by die PPK lidmaatskap opgeneem. Alhoewel net Blanke 
lidmate geregistreer was het 'n aantal sendelinge ook lidmate geword" 189 

Vervolgens moet die inhoudelikheid van die konstitusie in oenskou geneem word, aangesien dit 

die fondament is waarop die ander toekomstige konstitusies voortgebou sou word. 

Artikel I handel oor die naam van die kerk. Artikel 2 handel oor die doel van die kerk, naamlik 

dat dit onder andere sal wees die uitbreiding van die koninkryk van God op aarde ooreenkomstig 

die leerstellings van die Heilige Skrif wat as die hoogste gesag aanvaar word. Hierdie artikel 

maak die Bybel die hoogste gesag in die PPK. Die "Rooi Eed" het genoem dat elke pastoor horn 

moet onderwerp aan die Skrif en die AGS se Belydenisskrifte. Die PPK toon hier 'n doelbewuste 

afwyking van die AGS omdat God se Woord altyd die hoogste gesag moet bly. 

187. Hier word hoofsaaklik gebruik gemaak van Ras (1992:96-99), Spervuur, aangesien die 

skrywer nie direk toegang tot die argiewe van die wit PPK gehad het nie. 

188. Dit is interessant om daarop te let dat die PPK gestig is op 10 Oktober 1958 en die 

konstitusie opgetrek is op 16 Des. 1958. Albei hierdie dae het in die ou Suid-Afrikaanse 

bestel (voor 27 April 1994) verband gehou met Afrikanerpolitiek, Paul Kruger en 

Geloftedag respektiewelik. Die vraag ontstaan onwillekeurig, is dit blote toevalligheid 

dat hierdie dae saamval? Moontlik dui dit op die diepe invloed van Afrikaner

nasionalisme. 

189. Antwoordlys vanaf pastoor S. J. Coetzer. In skrywer se besit. 
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Artikel 3 handel oor die lidmaatskap en noem dat alle persone wat bewys lewer van hulle 

bekering en gedoop is deur onderdompeling en daarna in die gemeenskap deur die 

gemeenteraad opgeneem is, lede sal wees en bly van die PPK. Hieruit is dit duidelik dat die 

<loop as dee! van die Saligheid in hierdie artikel vervat is, want iemand is eers deel van die kerk 

mi bekering en die onderdompelingsdoop. Dit toon onomwonde aan dat Johannes 3 vers 5 se 

water as 'n verwysing na die bekering of gelowige-doop gesien is. Die PPK se artikel 3 bots met 

ander woorde met die AGS se artikel 34 wat die doop nie as dee! van die Saligheid sien nie. 

Artikel 4 het te make met die samestelling van die Kerk, naamlik dat dit uit plaaslike gemeentes, 

Distriksrade en die Federale Raad bestaan. Artikel 5 handel oor die plaaslike gemeentes (veral 

die Kerkraad), artikel 6 oor die samestelling en funksies van die Distriksraad en artikel 7 oor die 

Federale raad wat die hoogste adrninistratiewe en geestelike liggaam van die kerk is. Wanneer 

die Federale Raad nie in sitting is nie, tree die Federale Bestuur as 'n interim-bestuur op wat die 

Raad nie vervang nie, maar slegs verteenwoordig. Artikel 8 handel oor die algemene 

administratiewe reels en artikel 9 oor die dissipline en tug. Opvallend onder artikel 9 is die 

woorde: "Geen voltydse werker (pastoor) van die Pinkster Protestante Kerk mag aktief aan party

poltiek ofwereld vermaaklikheid of enigiets wat bots met die Woord van God, deelneem nie." 

Die waarskynlike rede vir die inbouing van hierdie artikel in die konstitusie hou klaarblyklik 

verband met die party-politieke betrokkenheid van pastoor G. Wessels van die AGS, wat een van 

die hoofredes was vir die totstandkoming van die PPK. (Die artikel, en veral die rol van die kerk 

ten opsigte van die politiek sal in Hoofstuk 5 geevalueer word). 

Artikel 10 handel oor 16 leerstellings 190 ~n artikel U oor die wysigings in die konstitusie waar 

onder andere genoem word dat enige leerstellige wysigings met slegs 'n 100% (een honderd 

persent! ) stemming van die Federale Raad kan geskied. 

190. Vir 'n verduideliking en bespreking van die Pinkster leer sien "Die Pinksterleer" deur 

J. C.Hough ( 1984 ). Klerksdorp Herlewingsentrum. 

139/_ 



-139-

Artikel I 0.1 handel oor die Ge1nspireerde Skrif wat van God atlrnmstig is en die onfeilbare 

maatstaf van geloof en gedrag is. Artikel 10.2 handel oor die Drie-enige God, 10.3 oor die mens, 

sy val en sy redding waar bely word dat die mens slegs deur Jesus Christus gered kan word. 

Artikel 10.4 handel oor die verlossing van die mens wat deur wedergeboorte gered word (vgl. 

Joh 3:5 & Tit. 3:5), en 10.5 handel oor die waterdoop deur middel van onderdompeling in die 

Naam van die Vader, die Seun en die Heilge Gees wat by wyse van drievoudige onderdompeling 

geskied. [In die PPK bestaan daar nie eenvonnigheid oor drievoudige onderdompeling nie. ] 

Artikel 10.6 bespreek die nagrnaal vir weergeborenes, 10.7 handel oor die doping met die 

Heilige Gees (die belofte van die Vader), 10.8 oor heiligrnaking wat die totale mens raak en 10.9 

bespreek die kerk wat die liggaam van Christus is en wat uit alle weergeborenes bestaan. Artikel 

10.10 handel oor die bediening van evangelisasie wat ten doel het die evangelisasie van die 

wereld en die opbouing van die liggaam van Christus, terwyl 10.1 l handel oor Goddelike 

genesing wat deur Christus se soenverdienste moontlik gemaak is . 

. Artikel 10.12 handel oor die salige hoop (Christus se wederkoms), 10.13 oor die Duisendjarige 

Vrederyk en 10.4 bespreek onderskeidelik die poel van vuur (die hel) en die nuwe hemel en 

aarde. Die laaste artikel, 10.16, venneld die Skriftuurlike basis van finansiele ondersteuning soos 

die gee van tiendes en dankoffers. 

Met verloop van tyd is geringe veranderinge aan die konstitusie aangebring. Sekere artikels het 

egter deur die loop van die jare feitlik onveranderd gebly soos: Artikel 1 wat handel oor die 

naam van die kerk ; Artikel 2 oor die doel van die kerk ; Artikel 3 oor lidmaatskap ; Artikel 8 

wat handel oor die Algemene Administratiewe reels ; Artikel 9 oor dissipline en tug ; Artikel 10 

oor die leerstellings en Artikel 11 oor Wysigings aan die konstitusies. Veranderings wat 

voortdurend deur die loop van die dekades aangebring was, het te make gehad met die 

samestelling van die kerk (Artikel 4, 5, 6 en 7). Soms is ook byvoegings gemaak by artikel 1 wat 

handel oor die naam van die kerk. Later meer hieroor. Die numerologiese volgorde van Artikels 

het ook nie altyd dieselfde gebly nie. 
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4.5.3 Die Tweede Konstitusionele opset: Die konstitusie van die Sen-

dingdepartement. 191 

Voordat daar gekyk sal word na die konstitusie van die sendingdepartement moet daar vir 'n 

wyle eers stilgestaan word by die Sendingraad, 192 en hoe die samestelling gevarieer het deur die 

jare heen. 

Die 1960 samestelling van die Sendingsraad verskil egter drasties van di:e 10 Oktober 1959 

samestelling (Federale Raad 28 Des. 1960: 19). 

"a) Die Sendingraad sal bestaan uit al die voltydse blanke sendelinge, plus die Federale 
Bestuur van die Pinkster Protestante Kerk. Die naam "Sendeling" sal wees of 'n man of 
'n vrou wie hulle eie arbeidsveld, deur Sendingraad goedgekeur het waar hulle 
afsonderlik vir die Here werk. 

b) Die Voorsitter van die Federale Raad sal ook die Voorsitter van die Sendingraad wees. 
c) Die drie oorblywende trustees naamlik Vise-Voorsitter, Sekretaris en Tesourier van die 

Sendingraad sal gekies word µit die Voltydse manlike Sendelinge en sal nie dieselfde 
persone wees as die Trustees van die Federale Bestuur nie. 

d) Die ampstermyn van die gekose trustees sal twee jaar wees en die rotasiestelsel sal die
selfde wees as die van die Federale Raad". 

Wat duidelik opval is dat die samestelling van die Sendingraad van so 'n aard is dat dit slegs 

Blank is. Persone uit antler bevolkingsgroepe het geen direkte verteenwoordiging nou meer 

gehad nie. Besluite was namens hulle geneem en hulle moes eenvoudig net daarmee instem. 

Verder is dit duidelik dat 'n sendeling slegs 'n Blanke persoon was, wat na die ander 

bevolkingsgroepe gestuur is maar nooit vica versa nie. Die poste van die ampsdraers was slegs 

gereserveer vir Blankes. 'n Rede vir die toedrag van sake moet daarin gesoek word, dat dit vanaf 

regeringswee verwag was dat Blankes die kerk moes oorhoofs bestuur. 193 Tydens dieselfde 

vergadering 

191. Afskrif van die eerste konstitusie van die Bruin-Sendingdepartement genaamd 

"Konstitusie (Kleurling-Afdeling)" in skrywer se besit. 

192. Vir die totstandkoming, samestelling en opmerkings oor die Sendingdepartement op 

10 Oktober 1959, sien bladsye 10 l-106. 

193. Vergelyk De Wet (1989:63-64), asook onderhoud met pastoor C. D. Spies op 4/09/1996. 
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(Federale Raad 28 Des.1960: 19) is die werksaarnhede van die Sendingraad ook soos volg 

uiteengesit: 

"a) Die Sendingraad sal alle sake betreffende Sendingwerk bespreek, besluit en wettig maak. 
b) Alie sake aangaande die beleid van die Bantoe, Kleurling en Indier departernente is 

onderhewig aan die goedkeuring van die (wit) Federale Raad. 
c) Die aanstelling van voltydse Blanke Sendelinge sal deur die Sendingraad ondersoek en 

aanbeveel word by die Federate Bestuur. 
d) Die Sendingraad sal die Voorsitter van die Bantoe, Indier en Kleurling departement uit 

die geledere van ons manlike voltydse sendelinge kies. 
e) Die Sendingraad sal administreer en uitbetaal enige gelde wat in die rekening van die 

Sendingraad inbetaal is. 
f) 'n Rekening moet geopen word in die naam van die Pinkster Protestante Kerk 

Sendingraad. 
g) Die Tesourier plus enige een van die drie ander trustees naamlik Vise-Voorsitter, 

Sekretaris en Voorsitter sal benoem word om medetekenaars te wees vir tjeks vir die 
uitbetaling van die fondse. 

h) Al die gelde wat van ons gemeentes asook van die Saamtrekke, Konforensies en deputa
siewerk ingesamel word vir Sendingwerk, moet deur die Distriksraad aangestuur word 
na die Federale Teaourier wie alle Sendingfondse sal oorplaas na die Tesourier van die 
Sendingraad. 

. i) Al die toelaes vir die voltydse Blanke Sendelinge rnoet dan deur die Federale Bestuur 
besluit word". 

Vervolgens sal teruggekeer word na die tweede grondwethke opset naamlik Die konstitusie van 

die Sendingdepartement. Tydens die wit Federale Raadsvergadering van 10 Oktober 1959 te 

Virginia was ook onder meer besluit: 

"Die konstitusie (van 16/12/1958) sal tot by die eersvolgende Federale Raad vergadering dien 
waarop die Sendingraad die Federale Raad vervang om as skakelkomitee tussen die Blanke en 
nie-Blanke werk te di en. Die Sendingraad sal 'n eie konstitusie optrek vir voorlegging aan en 
goedkeuring deur die Federale Bestuur." 194 

Na verloop van die drie jaar word die sendingkonstitusie aanvaar op 17 Februarie 1962 tydens 

'n wit Federale Raadsvergadering (Notule van die Federale Raad 17 Februarie 1962:15). Volgens 

pastoor A Potgieter, een van die stigtingslede van die bruin PPK ,is die sendingkonstitusie 

Sien bladsy 103 nr (c ). 
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opgestel deur pastoor H. J. Spykennan. 195 Wat die 1962 sendingkonstitusie vir die Bruin 

Afrleling betref sal daar kursories gekyk word na die samestelling en inhoud asook die rol wat 

wit sendelinge gespeel het. 

Die grondwet van die Bruin Afdeling was basies dieselfde as die van die wit kerk ten opsigte van 

doel (artikel ii), lidmaatskap, 196 (artikel iii), samestelling van die plaaslike gemeente, algemene 

administratiewe reels ( artikel viii), dissipline en tug ( artikel ix), leerstelling ( artikel x) en artikel 

xi wat handel oor die wysigings aan die konstitusie. 197 Daar was egter nie slegs ooreenkomste 

tussen die twee konstitusies nie, maar ook verskille. Die vemaamste verskille het te make gehad 

met die naam en samestelling van die kerk. 

Die 1962 Sendingkonstitusie is op rasse - en rassistiese grondslag gebaseer. Die opskrif van die 

konstitusie van die Bruin Afdeling heet : Die Konstitusie van die Pinkster Protestante Kerk 

(Kleurling Afdeling), terwyl dit by die wit konstitusie slegs getiteld is: Die Konstitusie van die 

Pinkster Protestandte Kerk. Dit is interessant om daarop te let dat wanneer daar na die kerke van 

die sendelingdepartement verwys word, gepraat word van "Afdeling" en nie "Kerk" nie. Die 

siening hou moontlik verband met die patemalistiese beskouing van die wit kerk dat die kerke 

van die Sendingdepartement nog onder hulle voogdyskap staan, met ander woorde nog nie 

volwasse nie en dus nog nie volwaardig kerk nie. 198 

195. Onderhoud met pastoor A. Potgieter op 18 Julie 1996. 

196. Dit dien egter vermeld te word dat 'n anderskleurige nie lidmaat kon word van 'n blanke 

gemeente nie. 

197. Vergelyk die Konstitusie van die wit PPK 16112/1996 en die Konstitusie van die Bruin 

Afdeling 1962. 

198. Die PPK se sendbegrip of -beleid is gefundeer op die Henry Venn beginsel, nl. dat die 

selfstandigheid van inheemse kerke bereik word as eindproduk van 'n opvoedingsproses. 

143/ ... 



-143-

Die groot verskil tussen die twee konstitusies het te make met Artikel iv, v, vi, vii, wat 

respektiewelik handel oor die samestelling van die kerk, plaaslike gemeentes en Distriksraad 

en Uniale Kleurlingraad. 

Artikel iv handel oor die samestelling van die kerk. Die sendingkonstitusie van die Bruin 

Afdeling noem <lat die kerk saamgestel word uit a) plaaslik gemeentes, b) Distriksrade en c) 

Uniale Rade. t99 Die konstitusie van die wit kerk noem <lat die Kerk saamgestel word uit plaaslike 

gemeentes, Distriksrade en die Federale Raad (Ras 1992:97-98). Vervolgens moet daar kortliks 

eers by die samestelling van die kerk stilgestaan word. 

Artikel iv: Die Samestelling van die Kerk 

Hierdie artikel van die Bruin Sendingkonstitusie noem <lat die kerk soos volg saamgestel word: 

a) Plaaslike gemeentes wat sal bestaan uit lidmate wat voldoen aan die vereistes van hierdie 

konstitusie. 

b) Distriksrade wat saamgestel word deur afgevaardigers uit die plaaslike gemeentes in 'n 

aangewese gebied en voltydse sendelinge. 

c) Uniale Kleurlingraad wat die hoogste administratiewe liggaam van die werk is sover <lit 

binne sy jurisdiksie val en saamgestel is deur die voltydse sendelinge en erkende leiers 

en een ouderling of diaken uit elke plaaslike gemeente. 

Die Bruin en Wit konstitusie verskil hier wesenlik van mekaar. Die ooreenstemmende of 

korresponderende artikel in die wit konstitusie noem <lat die wit kerk saamgestel is uit plaaslike 

Gemeentes, Distriksrade en die Federale Raad. 200 Die samestelling van die plaaslike gemeentes 

is basies dieselfde in albei konstitusies. 

199. Afskrif in skrywer se bes it. 

200. Konstitusie van die wit PPK op 16112/1996. 
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Die Distriksrade van die Sendingdepartement (f ndier, Swart en Bruin) het altyd onder 

voorsitterskap van 'n wit voltydse sendeling gesorteer. Die amp van Distriksvoorsitter van die 

Sendingdepartement was altyd gereserveer vir slegs 'n Blanke pastoor. So lei artikel vi van die 

Bruin Sendingkonstitusie ( 1962): 

"Alie gemeentes ... sal onder toesig van die Distriksraad staan en elke Distriksraad sal bestaan 
uit die Voltydse Sendelinge en erkende leiers en twee ouderlinge of diakens of meer soos die 
Distriksraad self van tyd tot tyd vasstel, van alle erkende gemeente in die distrik. Die Distriks

raad sal jaarliks, in April-maand, onder voorsitterskap van die voltydse sendeling hul eie v1se
voorsitter, sekretaris en tesourier kies ... ". 

Hiermee is dit duidelik dat 'n sendeling altyd beskou was as 'n Blanke wat na ander rasse gaan, 

maar nooit omgekeerd nie. Met verloop van tyd het daar 'n aversie in die sendingdepartement 

ontstaan teen die wit sendeling en- sendingbegrip. Later meer hieroor. 

Hierdie toedrag van sake, die reservering van Distrikvoorsitterskap in die Sendingdepartement 

vir 'n Blanke pastoor of sendeling, sou voortduur en gehandhaaf word tot en met die 

. herstruktureringsproses in 1985. (Daar sal later hierna gekyk word). Met die selfstandigwording 

van die Sendingdepartement in die jaar as volwaardige kerk, sou anderskleuriges vir die eerste 

keer "bevoorreg" wees om Distriksvoorsitter van die "Afdeling" te word. Die "reservering van 

die bevoorregte posisie" vir Blankes hou verband met hulle superioriteitswaan dat hulle deur 

God uitverkies en aangestel is om voogde oor die ander bevolkingsgroepe te wees en hulle na 

volwassenheid en selfstandigheid te lei. 201 

Die samestelling van die Uniale Raad benodig ook aandag. Hierdie Uniale Raad verteenwoordig 

alreeds die derde konstitusionele opset. 202 Dit is slegs by die kerke van die Sendingdepartement 

201. Hierdie beskouing is ook diep gewortel in die wit teologie, wat die wit ras as oorblyfsel 

van die verlore stam van Israel beskou en hulself as 'n "Herrenvolk" sien. 

202. Die derde konstitusionele opset sal nie onder 'n aparte hoof of opskrif behandel word nie 

aangesien die verskillende grondwetlike opsette nie in duidelike afgebakende komparte

mente geplaas kan word nie. 

145/ ... 



-145-

waar daar sprake is van 'n Uniale Raad [1962 Sendingkonstitusie: Artikel iv (c) en vii]. Die 

Uniale Kleurlingraad was die hoogste administratiewe liggaam van die "Kleurlingwerk" en was 

saamgestel deur die voltydse sendelinge en erkende leiers en een ouderling of diaken uit elke 

plaaslike gemeente (ibid). Die eerste Uniale Raadsvergadering is in 1960 in Knysna gehou. 203 

Alhoewel die Uniale Raad die hoogste administratiewe en geestelike liggaarn van die Kleurling 

werk was, was hulle ondergeskik aan die wit Federale Raad in wie die finale konstitusionele mag 

gesetel was. Die Raad was 'n ondergeskikte liggaam aan die wit Federale Raad en het weereens 

soos die Distriksrade van die Sendingdepartement altyd onder 'n wit sendeling se jurisduksie 

gesorteer. Die ander ampte kon gevul geword het deur sy manlike voltydse Kleurlingwerkers: 

"Elke tweede jaar sal die Uniale Kleurlingraad uit die geledere van sy manlike Voltydse 
Kleurling Werkers, met geheime stembriefies sy ampsdraers kies, te wete, Vise-Voorsitter, 'n 
Uniale Sekretaris en 'n Uniale Tesourier" (Bruin Sendingkonstitusie 1962: Artikel vii). 

Die magte van hierdie Raad was onder meer: 

1) Algemene toesig, uitbreiding, en beskerming van die werk. 

2) Onderverdeling van distrikte. 

3) Goedkeuring, aanstelling, verordening en toesig oor voltydse Kleurlingwerkers. 

4) Spesiale evangelistiese aksie-program vir die uitbreiding van die koninkryk van God. 

5) Vir geestelike literatuur en publikasies. 

203. Inligting verkry vanaf wyle pastoor J. Boezak. In die beginjare het slegs die sekretaris 
notules gehad. Met rotering van ampte het baie notules verlore gegaan. 
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Skematies het die samestelling van die Sendingdepartement in 1962 dus soos volg daaruit 
ges1en: 

Skematiese voorstelling van Sending Departement volgens 1962 Sending 
Konstitusie 

WIT FEDERALE RAAD 

I 
SENDINGDEPARTEMENT 

I 
UNIALE RAAD [ook onder voorsitterskap van 

'n Blanke sendeling] 

Distrik [onder voorsitterskap Distrik [onder orsitterskap 
van 'n Blanke Sendeling ) van 'n Blanke Sendeling ) 

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 
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Ten slotte moet net die volgende opmerking gemaak word rakende die 17 Februarie 1962 

Sendingkonstitusie. Op hierdie tydstip was daar twee konstitusies: een vir die wit PPK en een 

vir die Sendingdepartement. Dit moet egter in die regte perspektief gestel word. Die 

Sendingdepartement het bestaan uit die Indiers, Swart en Bruin Afdelings. 204 Vir elkeen van 

hierdie gemeenskappe was daar 'n konstitusie. Daar kan dus gekonkludeer word dat daar in 

1962, sowel as huidiglik, vier konstitusies in die PPK is: 

"Daar was 'n Kleurling konstitusie, dan was daar ook 'n Swart konstitusie, daar was 'n Indier 
konstitusie, en dan was daar 'n Blanke konstitusie. Maar die Blanke konstitusie het nie eintlik 
gese Blank nie, want hulle het hulself altyd beskou as die kerk en dat die ander sogenaamde nie
Blanke ofkerke van kleur was eintlik dogterkerke ... en omdat hulle dan ons glad nie op 'n gely
ke vlak geakkommodeer het nie, maar op 'nrassistiese basis het ons gevoel dat ons 'n memo
randum moes opstel. "205 

4.5.4 Die vierde Konstitusionele opset: Die Algemene Raad206 

Na die vorige grondwetlike bedeling- die Uniale Raad - het die PPK 'n volgende oppervlakkige 

204. Die Bruin, Indier en Swartes was in hierdie tyd nie beskou as volwaardig kerk nie, maar 

as "Afdelings." 

205. Onderhoud met pastoor Levendal op 26 Augustus 1996. 

206. Die skrywer sal hier hoofsaaklik gebruik maak van die voorgestelde hersiening en 

wysiging wat genoem is "Konstitusie van die Pinkster Protestante Kerk" (Bylaag A) 

[Soos op 22/06/1982] en het gekom van 'n voorstel van die Suid-Westelike Distriksraad 

van die Bruin Afdeling. Hierdie voorgestelde hersiening en wysiging van die konstitusie 

is op 26 Augustus 1982 deur die destydse sekretaris van die sendingdepartement, pastoor 

G. B. Crompton, gerig aan alle pastore en kerkrade van die sendingdepartement. Wat die 

finale uitslag van hierdie Konsepkonstitusie was, is onseker. Nogtans was die Algemene 

Raad 'n konstitusionele bestel binne die PPK. Vanwee die onwilligheid van die wit kerk 

om voldoende argiefmateriaal aan die skTJ"ver te voorsien en asook as gevolg van 'n 

gebrekkige en ontoereikende argivale stelsel van die Bruin Afdeling, moes en kon die 

skrywer slegs gebruik maak van die materiaal tot sy beskikking. 

148/ ... 



-148-

transformasieproses207 ondergaan te wete die inwerkingstelling van die Algemene Raad binne 

die kerke van die Sendingdepartement. 

Die konstitusie van die PPK ("Bylae A") soos op 22/06/1982 konformeer basies met die van die 

eerste sendingkonstitusie (1962). Die enigste wesenlike differensiasie tussen die twee 

grondwette het te make met die samestelling van die kerk naamlik artikel iv. Die 1962 

sendingkonstitusie verdeel die samestelling van die kerk soos volg: a) Plaaslike Gemeentes, b) 

Distriksrade en c) Uniale Kleurlingraad. Die 1982 voorgestelde sendingkonstitusie herstruktureer 

die samestelling van die kerk egter soos volg: a) Plaaslike gemeentes ; b) Distriksrade ; c) 

Algemene Raad ; d) Sentrale Raad en c) Direkteur. 

In vergeleke met die 1962 konstitusie vind ons dus die weglating van die klousule wat handel 

oor die Uniale Raad. In stede daarvan vind ons 'n Algemene Raad, Sentrale Raad en Direkteur. 

Voorlopig kan net genoem word dat die Algemene Raad in 1986 ontbind het en plek gemaak. 

vir die vyfde bestel naamlik vier outonome (?) Federale Rade .208 Daar sal vervolgens kortliks 

. na die artikels wat handel oor die samestelling van die kerk - artikel 4 - gekyk word. 

Vordat die samestelling van die kerk nagespeur word moet die volgende opmerking gemaak 

word oor artikel 1 wat handel oor die naam van die kerk. Dit is interessant om daarop te let, dat 

waar by vorige konstitusies209 by artikel 1 melding gemaak is van Afdelings te wete die 

Kleurling, Inder en Swartes, die 1982 voorgestelde grondwet wysiging aanvra dat die naam van 

die kerk slegs PPK moet wees, sonder verwysing na ras of etnisiteit. Enige verwysing na ras is 

ook in die voorgestelde konstitusie weggelaat. 

207. Die term "oppervlakkige transformasieproses" word gebruik omdat die woord 

metamorfose nie geskik is nie, omrede laasgenoemde term dui op diepgaande 

veranderinge, terwyl die veranderinge in die PPK slegs bolangs was. 

208. Notule van wit Federale Bestuur 1 Augustus 1985:2-3 rakende die rekonstruering van 

sendingwerk. 

t. 209. Vergelyk 1962 sendingkonstitusie in skrywer se bes it. 
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Artikel iv (a) wat handel oor plaaslike gemeentes korrespondeer basies met die 

ooreenstemmende artikel van die 1962 sendingkonstitusie. Waar artikel iv (b) van die 1962 

sendingkonstitusie noem dat distriksrade saamgestel word deur afgevaardigdes uit die plaaslike 

gemeentes in ·n aangewese gebied en voltydse sendeling ('n wit persoon), is daar in die 1982 

voorgestelde konstitusie ietwat van 'n wysiging: "Distriksrade wat saamgestel word uit 

Evangeliste, voltydse Pastore, erkende leiers en afgevaardigdes soos bepaal deur die 

Distriksraad, van plaaslike gemeentes uit 'n bepaalde streek" 21~ Dis duidelik dat die wit voltydse 

sendeling hier uitgefaseer word, as voorsitters van 'n sendingdistrik. 

By artikel 4c het ons in die plek van die Uniale Kleurlingraad ( 1962 Sendingkonstitusie) nou die 

Algemene Raad. 211 Die Algemene Raad was die administratiewe liggaam van die (sending) 

Departement sover dit binne sy jurisdiksie val en was saamgestel uit alle voltydse pastore, 

evangeliste plus een kerkraadslid (verkieslik 'n ouderling) uit elke erkende gemeente en onder 

voorsitterskap van die Algemene Raad voorsitter. 212 

Die Algemene Raad het die magte van die Uniale Raad 213oorgeneem en was feitlik dieselfde. 214 

1. Algemene oorsig, uitbreiding, dissipline uitoefen oor werkers en die beskerming van die 

werk. 

2. Onderverdeling van distrikte aan te beveel na die Sentrale Raad. 

3. Keuring en aanbeveling na die Sentrale Raad van alle voltydse werkers vir aanstelling 

en ordening. 

210. Artikel 4b van 1982 voorgestelde hersiende konstitusie. 

211. Artikel 4c van voorgestelde hersiende konstitusie. 

212. ibid. 

213. Sien Uniale Raad magte bladsy 145. 

214. Voorgestelde 1982 Konstitusie bladsy 6. 
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4. Spesiale Evangelistiese aksieprogramme vir die uitbreiding van die koninkryk van God. 

5. Vir geestelike lektuur en publikasies. 

6. Die Algemene Raad sal die helfte van die 10% wat hulle van die Distriksraad ontvang 

na die Sentrale Raad stuur vir administratiewe doeleindes. 

7. Die ampsdraers van die Algemene Raad en Distriksvoorsitter sal <lien as 'n dagbestuur. 

Die voorsitter van die Algemene Raad sal alle pastore orden gedurende die sitting van die Raad. 

Die Sentrale Raad moet egter eers vooraf alle kandidate vir ordening goedkeur. 

4.5.4.1 Die Sentrale Raad 

Die Sentrale Raad was die hoer raad net bokant die Algemene Raad en was saamgestel 215 uit die 

(wit) Federale Komitee en die ampsdraers van die verskillende Algemene Rade (Swart, Bruin 

en Indier). Die Sentrale Raad het die mag gehad om die volgende sake te behartig 216 
: 

1. Algemene oorsig, uitbreiding en beskerming van die werk. 

2. Die (wit) Federale Bestuur sal van tyd tot tyd 'n Direkteur aanstel vir toesig oor die 

geestelike sowel as administratiewe verpligtinge van die kerk soos neergele in bylae "A". 

3. Finale goedkeuring van alle voltydse werkers soos deur die Algemene Raad aanbeveel, 

sowel as toestemming tot ordening. 

4. Algemene oorsig en beskerming van die gesonde leerstellings van die kerk, asook die 

bevestiging van dissipline wat deur die Algemene Raad toegepas is. 

5. Die uitbreiding van die Koninkryk van God deur evangelisasie veldtogte, traktate,publi

kasies, ens. 

Die Sentrale Raad sou onder die voorsitterskap van die (wit) Federale Voorsitter wees. 

215. 1982 Voorgestelde konstitusie, artikel 8, bladsy 6. 

216. ibid6-7. 
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4.5.4.2. Die Sendingdirekteur 

Volgens artikel 8(2) van die 1982 voorgestelde konstitusie (bladsy 7) sal die (wit) Federale 

Bestuur van tyd tot tyd 'n Direkteur aanstel vir toesig oor die geestelike sowel as administratiewe 

verpligtinge van die kerk soos neergele in bylae "A". Die direkteur was m. a. w aangestel vir die 

Bruin, Indier en Swart Afdelings. Al die sendelinge het dan onder horn gesorteer. Hulle moes 

aan horn verslag doen en hy was dan ook die skakeling met die sogenaamde Blanke Federale 

Raad.211 

Die vraag ontstaan wanneer is die amp van Direkteur in die lewe geroep? Reeds teen 1974 word 

'n komitee deur die (wit) Federale Bestuur aangewys om 'n aksieprogram vir die Sendingde

partement saam te stel. 218 Die komitee rapporteer in Augustus 1974 en beveel aan <lat die 

departement voortaan as volg saamgestel moet word219 
: 

1. 'n Voltydse Sending en Evangelisasie Direkteur moet beroep word wat as voorsitter, 

organiseerder en koordineerder sal optree; 

2. Alle voltydse sendelinge en distriksampsdraers van die Sendingdepartement; 

3. Die Blanke Federale Bestuur. 

Nodeloos om te se, het die sendingdepartement leliewit daar uitgesien, sonder 

verteenwoordiging uit die ander rasse. Die anderskleuriges het dus geen direkte 

verteenwoordiging op die Sendingraad gehad nie, en was altyd via 'n wit sendeling 

verteenwoordig. Indirekte verteenwoordiging is egter allermins verteenwoordiging. 

In 1976 besluit die Federale Raad <lat die Evangelisasie en Sending Departemente verder 

uitgebou moet word en <lat 'n voltydse Evangelisasie- en Sending Direkteur beroep moet word. 

Dit sou beter skakeling tussen Blanke gemeentes en die ryp oesvelde asook 'n dinamiese 

evangelisasie-aksie verseker; werkers veral onder die anderskleuriges kan beter opgelei word; 

217. Onderhoud met pastoor L. R. Levendal op 26 Augustus 1996 te Plettenbergbaai. 

218. Notule van die wit Federale Bestuur 1974:14. 

219. Inligtingstuk verkry vanaf pastoor S. J Coetzer. 152/ ... 
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meer geld kan ge-in en die administrasie van die twee departemente kan beter bestuur word 

(Notule van die wit Federale Raad 19-21 Feb. 1976:21 ). Pastoor P. J. J. Snyman word as die 

eerste voltydse Evangelisasie en Sending Direkteur beroep. (Notule van die Federale Raad 19-21 

Feb. 1978:121). 

In 1981 word die Evangelisasie Departement van die Sending geskei en pastore K. H. 

Redelinghuys en P. W. Schalkwyk word respektiewelik as direkteure beroep (Notule van die wit 

Federale Raad 24-24 Februarie 1981:177). In 1984 word pastoor S. J. Coetzer as 

sendingdirekteur beroep en gedurende hierdie tyd word die Sendingdepartement geherstruktureer 

(Notule van die Federale Raad 20-21 Februarie 1984 ). 

Skematiese voorstelling van die Sendingdepartement samestelling volgens die voorgestelde 

konstitusie op 22/06/1982. [vol gens Artikel 4]. 

Gemeentes 

Wit Federale Raad 

Sentrale Raad [ onder voorsitterskap van die wit Federale Voorsitter. 

Algemene Raad 

Vergelyk artikel8, bladsy 7 van 1982 voorgestelde 
konstitusie. Hierdie posisie was gereseveer vir 'n 

witman, wat voortspruit uit die inherente 
superiorteitswaan van die Blanke] 

Distrik [ onder voorsitterskap van 'n Blanke sendeling of -pastoor] 

"Gemeentes Gemeentes 
153/ ... 
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Die verhouding tussen die wit PPK en kerke van die Sending
departement. 

Die verhouding tussen die wit PPK en die kerke van die Sendingdepartement was die tipiese en 

tradisionele ·'Moeder-Dogterkerk" verhouding. Die PPK se geskiedenis is vol van voorbeelde 

van hierdie super-paternalistiese benadering tot sending. 220 Die moeder-dogterkerk verhouding 

spreek duidelik uit die begroetingsaanhalingvan pastoor E. H. Van Rooyen, Federale Voorsitter 

van die Wit PPK, tydens die pastoorsbidure in 1996 van die Bruin PPK te Hefsiba, Paarl: 

"Ek groet u in die lietlike Naam van Jesus. Dit is my voorreg, u agbare ampsdraers van die 
Federale Raad van die dogterkerk. Baie dankie vir u uitnodiging"221

. 

Hierdie patemalistiese moeder-dogter relasie is voortspruitend uit die ineengestrengelheid van 

Kolonialisme en Sending, asook die nou verweefdheid tussen Apartheid en Sending wat weer 

wetend of onwetend gefundeerd is in die Anglo-Isrealisme. [Sien voetnota nr 229 op bl 158 vir 

'n verduideliking.] 

· Pastoor S. J. Coetzer beweer dat: "Sover vasgestel kan word was daar altyd 'n mooi en goeie 

Christelike gesindheid tussen lede van die Sendingdepartement en die Blanke kerk" 222
. Hierdie 

stelling is van alle waarheid ontbloot. Dit was nie altyd die geval nie. Pastoor L. R. Levedal223 

'n gewese Federale Vise-Voorsitter en -Sekretaris van die bruin PPK, wat eerstehandse kennis 

het oor die binnekring van die PPK, het bogenoemde stelling van pastoor Coetzer soos volg 

weerle: "Ek wil met horn verskil. Daar was sekere broeders wat seker so 'n houding openbaar 

het. Maar die grootste gedeelte van die kerk was baie ongelukkig gewees". 'n Verdere 

aanduiding dat daar 

220. Al die konstitusionele bestelle van die PPK sedert die stigtigingsjare is stawende bewyse 
hiervan. Die feit was dat Blankes alles wou doen, dinge al inisieer, die opstel van 
grondwette en beleide ens. 

221. Op kasset beskikbaar by skrywer getiteld "Die visie van die kerk". Pastoor van Rooyen 
het die pastore van die Bruin Afdeling toegespreek tydens hierdie bidure. 

222. Coetzer inligtingstuk bladsy 111. 

223. Hy het in 1991 uit die PPK bedank. Onderhoud met pastoor L .R. Levendal op 26 
Augustus 1996. 
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nie altyd 'n ··mooi en Christelike gesindheid" was nie is die talle versoekskrifte224 wat aan die 

wit PPK gerig was. Dit sal verder duidelik word in die afdeling dat die verhouding paternalisties 

van aard was. 

Die moeder-dogterkerk relasie was verankerd in die koloniale sendingteologie. Dit noop die 

skrywer dus om die noue verwantskap tussen Kolonialisme en Sending, en op sy beurt Apartheid 

en Sending, kursories uit te spel. Die rol van sendelinge sal ook in oenskou geneem word want 

hulle was die vergestalting of beliggaming van die koloniale-apartheidsteologie, wat 

kenmerkend is van die PPK se sendingteologie. Die naspeuring van die sendelingrol is ook van 

absolute belang want hulle gesindhede en houding is 'n duidelike weerspieling van die van die 

wit PPK. Aangesien rassisme instand gehou word deur die geldmag (Saayman 1991) sal daar ook 

na die Sendingfonds gekyk word. 

4.5.4.3.1 Die ineengeweefdheid van Kolonialisme en Sending en Apart

heid en Sending 225 

Voordat 'n waarde-oordeel uitgespreek sal word oor die sendelinge moet die noue verwantskap 

of ineengestrengeldheid tussen sending en kolonialisme eers duidelik uitgespel word. Die sen

delinge was immers deel van 'n hele koloniale bestel. Vir die voorwerpe van sending, dit is 

hulle wat aan die ontvangkant van die sending was, was die sendelinge niks anders as 'n 

vergestalting en beliggaming van die hele koloniale sisteem nie. 

" ... It should be clear that the missionaries were agents of the colonial authorities - at times 
consciously, at other times unconsciously" (Saayman 1991 :36). 

Die kolonialisering van die Derde Wereld en sending het op dieselfde tydstip plaasgevind 

(Vergelyk Bosch 1991:226-230). Chikane (1988:129) is ook hiermee eens ashy noem dat: 

224. Vergelyk memorandum in skrywer se besit. 

225. Hier sal hoofsaaklik gebruik gemaak word van W. A Saayman ( 1991 ): "Christian 

Mission in South Africa". 155/ ... 
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"ft should not be forgotten that mission in the Third World happened at the same time as the 

process of colonisation and exploitation of the Third World's resources, raw materials, etc ... " 

Deurdat kolonialisering en sending op dieselfde tyd plaasgevind het, sou noodwendig tot gevolg 

he dat die een deur die ander geaffekteer sou word. Alhoewel die klassieke westerse 

kolonialisme beeindig was met die vorming van die Unie van Suid-Afrika in 1910, bestaan 

kolonialisme sedertdien in 'n spesiale vorm. Hierdie spesiale vorm het te make met die feit dat 

die koloniseerders en gekoloniseerdes in dieselfde geografiese gebied woon (Saayman 

1991:23,96). Die noodsaaklikheid vir 'n kursoriese weergawe van die ineengeweefdheid tussen 

sending en kolonialisme word deur Saayman ( 1991 :23) verskaf: 

"Because colonialism is still such a reality for majority of Christians in South Africa, any 

attempt to study Christian mission in our country will have to deal as honestly as possible with 

this en- tanglement." 

Dat daar wel so 'n noue verbondenheid tussen sending en kolonisering bestaan 226 is alreeds deur 

verskeie studies baie duidelik aangetoon onder meer Neill ( 1966), Hinchliff ( 1974 ), Williams 

(1978) en Boer (1979) [in Saayman 1991 :24]. Bosch bevestig ook hierdie ineengestrengeldheid 

tussen sending en kolonialisme as hy noem: "Colonialism and mission, as a matter of course, 

were interdependent; the right to have colonies carried with it the duty to Christianize the 

colonized" ( 1991 :227). Die verkeerde afleiding moet egter nie gemaak word dat die sendelinge 

en kolonialisme doelbewus: "set out to create an empire in collusion with each other" (Saayman 

1991:24). Tog kan die skadelike invloede van die gevolge van die ineengestrengeldheid nie 

weggeredeneer word nie. So erg was die aard van die ineengeweefdheid dat die sendelinge groter 

verantwoordelikheid vir die gevolge moet dra as die kolonialiste (ibid.). 

226. Vergelyk ook Chikane 1988:37. 
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Met die kolonisering van die Derde Wereld het die konvensionele en tradisionele sendingbegrip 

gegeld. Sending was in die tyd beskou as die verkondiging en beliggaming van die evangelie 

onder diegene wat dit nog nie gehoor het nie (Bosch 1991 :228). Die sendingbegrip het toe ver

onderstel: " ... an established church in Europe which dispatched delegates to convert overseas 

peoples and was as such an attendant phenomenon of European expansion" (ibid). Of 

eenvoudiger gestel het sending toe beteken die aktiwiteit waardeur die westerse kerklike sisteem 

uitgebrei was na die res van die wereld. Sending was met ander woorde 'n eenrigtingverkeer, 'n 

uitvoerproduk van die weste. Nico Botha vat dit soos volg saam: " ... We have to take something 

from the West to the rest based on the the premise of the best is in the West"227
. 

Aangesien daar so talle merkbare ooreenkomste was tussen die kerk in die koloniale tydperk en 

die Konstantynse era, noop dit die skrywer om 'n baie beknopte historiese oorsig te gee oor die 

ineengestrengeldheid tussen sending en kolonialisme in die tydperk. Saayman ( 1991 :2) maak 

met reg daarop aanspraak dat die relasie kan teruggevoer word na die Konstantyn era toe die 

kerk die staatskerk geword het. Chikane is ook hiermee eens ashy noem: 

"Since Constantine the church had shifted from being a persecuted church to being the church 
of the persecutors ... The church was elevated to a position of power, had tasted power, and 
articulated its faith from that position" ( 1988:90). 

Tydens hierdie era was daar 'n toenemende gulhartige relasie met betrekking tot die staat. " ... 

The church increasingly adopted the responsibility for the cultural and religious extention of the 

empire" (Saayman 1991:2). Redegewend vir hierdie toedrag van sake was dat die kerk deur 

hierdie verhouding bevoordeel is en haar taak slegs beskou het as om die politieke status quo te 

regverdig. Opsommenderwys het die kerk haar politieke dimensie van sending of andersom 

gestel, haar verhouding tot die staat soos volg gesien: 

227. Tydens M- en D-seminaar op 15September 1994 te Pretoria wat gehandel bet oor 

"Thinking about the 'Missiological': in Theses and Dissertations". 
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"The church understood the political dimension of the mission no longer as mainly critical and 
confrontational, but rather as providing the theological underpinnings to the ethos of the state. 
It also had its influence on the evangelising mission of the church, in that evangelisation 

became basically the incorporation of subjected peoples and the responsibility for their 
acculturation to the 'Christian' imperial culture" (Saayman 1991 :2). 

Die gevolg hiervan was dat die kerk dus in hierdie era in hoofsaak kant gekies het met die heer

sende klasse van die samelewing wat direk verantwoordelik was vir die lyding, ellende en selfs 

dood van baie, veral die swakkes, armes en magteloses. 

In direkte teenstelling met bogenoemde era was die vroee kerk van Handeling se houding228 

jeens die owerhede en staat "confrontational even revolutionary" (Saayman 1991:2) wanneer 

God se ordes en wette aangeraak en oortree was. 

Met die aanbreek van die Westerse kolonialistiese era in die vyftiende eeu het die relasie wat 

· daar tussen die staat en die kerk bestaan het tydens die Konstantyn tydperk steeds gegeld (ibid). 

Die Westerse magte, beide Katoliek en Protestants, het met die veronderstelling gewerk dat 'n 

land moet die religie van die heerser aanvaar of soos Saayman (1991 :2) dit stel: "Very clear in 

this as-sumption is the Constantinian understanding that religion should bolster the state". Die 

noue verbondenheid tussen sending en kolonialisme was dus te verwagte. Van die sendelinge 

is verwag om die koloniale staat te ondersteun om die inboorlinge te beskawe. 

Vervolgens moet die inhoudelike aspekte van die ineengestrengeldheid van kolonialisme kortliks 

verduidelik word veral dit wat relevant is vir hierdie studie. 'n Baie belangrike inhoudelike aspek 

van die koloniale verlede is die ge1nstitusionaliseerde rassisme (Saayman 1991 :27). Dit het ont

staan as deel van die ekonomiese eksploitasie wat intrinsiek is aan kolonialisme. Volgens Ross 

(in Saayman 1991:27) moet rassisme gesien word as 'n produk van kolonialisme en omgekeerd. 

Magubane beskou dit nie as 'n toevalligheid in Suid-Afrika nie, maar 'n substansiele deel van 

228. Sien Handelinge 4: 18-20; 17:6-9. 158/ ... 
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kolonialisme (in Saayman 1991 :27). Hy gaan verder deur te noem dat: "racism is the highest 

expression of the colonial capitalist system and one of the most significant features of the 

conqueror's ideology"( ibid.). Die dwaalleer van wit rassisme het ook duidelik onder die 

sendelinge na vore gekom: 

" ... the racialism which had never been far from the surface whenever a white man contemplated 
a black one in Africa, was beginning to flow more freely than ever before. Missionaries had 
generally been no more exempt from this feeling than traders, though their professional ethic 
had given them a vocabulary and gestures which allowed them to camouflage their racialism 
with unlimited euphemism" (Moorhouse in Saayman 1991:27-28). 

Die inherente heerssugtigheid van kolonialiste wat weer gefundeerd is in die Brits-Isrealistiese 

Teologie229 was ook duidelik gereflekteer in die houdinge van die sendelinge: "missionaries de

monstrated a more radical and morally intense commitment to rule " (Beidelman in Saayman 

1991:24). Die wit PPK se kerk- en sendingteologie, is deurtrek met hierdie intrinsieke meerder

waardigheid en die koloniale heerssugtige tendens230
. Stawende bewyse hiervan, is soos reeds 

vermeld <lat met die stigting op 10 Oktober 1958 - in die bloeijare van apartheid - was <lit 'n 

· eksklusiewe wit kerk231
. Die eerste Federale Raad van die PPK wat geskoei was en nog steeds 

is op die Nasionale Party se federale regeringstelsel het bestaan uit 'n slegs Wit Federale Raad. 

Die Sendingraad van 28 Desember 1960 was uitsluitlik wit. Distrikvoorsitters van die sending

departement was altyd, tot en met die 1986232 "selfstandigheidswording"233 slegs wit. Die wit 

229. Brits-Israelisme ook bekend as Anglo-Israelitisme is 'n religieuse beweging wie se 

aanhangers oortuig is dat die Britte (insluitend die VSA en lidlande van die Britse 

Gemenebes) afstammelinge is van die tien verlore stamme van Israel. Die apartheids

ideologie en teologie is ook hierin gefundeerd. 

230. Vergelyk veral bladsy 103-106, oor die samestelling van die Sendingdepartement en -

raad. 

231. Vergelyk voetnota nommer 46 op bladsy 108. 

232. Die PPK het hier gewilliglik in die voetspore van die NP-regering gevolg. Dit sal onthou 

word dat in hierdie tydperk het die regering die drie-kamer parlement in die lewe geroep. 
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PPK stel op eie inisiatief nog steeds grondwette alleen op en sirkuleer <lit dan aan die kerke van 

die Sendingdepartement vir kommentaar en wysigings .. 

'n Tweede belangrike substansie van kolonialisme was kapitalisme. Kolonialisme het <lit ten 

doe! gehad "to increase the wealth of the capitalistic mother countries" (Saayman 1991:23 ). Dit 

is veral bereik deur toegang te verkry tot die onontginde natuurlike hulpbronne in die kolonies. 

Deur gebruik te maak van goedkoop arbeid wat beskikbaar was in die gekoloniseerde gebiede 

is hierdie hulpbronne winsgewend ontwikkel. Dikwels is die koloniale mense op 'n 

ongenaakbare wyse onderwerp en onderdruk om die rykdomme te verkry (ibid.). Kapitalisme 

en kolonialisme was dus weer op hulle beurt ineengeweef Anders gestel, kapitaliste het 'n 

direkte belang gehad in die kolonialiseringsproses. Die sendelinge het bowendien teologiese 

gronde voorsien vir die ongelykheid tussen die koloniseerdes en gekoloniseerdes. "The 

missionaries came from a capitalist christian civilization that unblushingly found religious 

sanctions for inequality" (Maj eke in Saayman 1991 :25). Aangesien die geestelikes of sendel inge 

. deel was van die Engelse heersende klasse is dit geen wonder dat hulle die belange van die 

kolonialiste beskerm het nie234
. 

"the clergy was an integral part of the English ruling class, and ideas that they propagated were 
part of the ideology through which that class defended and attempted to maintain, its position 
within the upper reaches of the social hierarchy" (Guy in Saayman 1991:26). 

'n Derde aspek wat kolonialisme ten doe! gehad het was dekulturasie. Die kolonialiseringsproses 

het gepaard gegaan met 'n intensiewe proses van kulturele oorheersing. Sendelinge oor die 

algemeen was geneig om 'n baie negatiewe siening van die Afrika-kultuur te he. Voorbeelde is 

legio. Sendelinge het veral 'n atkeuringswaardige houding gehad jeens die Afrika kleredrag, 

233. Vergelyk bladsy 189 ev. 

234. Hoewel daar uitsonderings was. Vergelyk Saayman 1991:34,40-51. 
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musiek, behuising ens. Hulle dualistiese etnosentristiese kultuurbeskouing het veroorsaak dat 

hulle ·superieuere' westerse kulturele vorme laat invoer het, wat hulle geglo het 'n inherente 

dimensie van hulle Christelike sending is. Chikane ( 1988: 132) noem met reg hierdie 

etnosentriese kultuurbeskouing: 

"These are the false gods of egoism, individualism, self-interest, exploitation and excess, consu
merism, eletism, etc.". 

As gevolg van 'n verkeerde persepsie van kultuur en 'n gebrek aan sensitiwiteit in interkulturele 

kommunikasie het sending deel geword van koloniale dekulturasie. Dit is te verstane teen die 

sosiale religieuse agtergrond van die laat l 9de eeu. Die dualistiese wereldbeskouing van die sen

delinge het baie negatiewe psigologiese en kulturele gevolge op die holistiese Afrika wereld

beskouing gehad deurdat hulle hele geloofstelsels en -praktykte verander het (Saayman 1991 :24 ). 

Die Afrikaanse sosiale, politieke en ekonomiese sisteem was en is so 'n gei"ntegreerde geheel 

<lat enige poging om een dimensie daarvan te verander sou noodwendig die ander dimensie be

Invloed235. Die negatiewe blywende (?) gevolge van die dekultureringsproses word goed deur 

Saayman (1991:32) opgesom: 

"That when the wholeness of African culture was broken by the dualistic view of the colonial 
missionaries, somehow the wholeness of the African perception of themselves was destroyed 
to be replaced (in most of them) by the perception of themselves as abject, colonised human 
beings". 

Teen hierdie agtergrond moet die rol van die sendelinge in die PPK geevalueer word. Dit is tog 

net ook belangrik om die ingeenstrengeldheid tussen die PPK se sending en die apartheid

sideologie uit te wys aangesien die tydsgleuf waarbinne die PPK ontstaan het (1958) binne die 

regeringstyd van die Apartheid Nasionale Party regering val 236
: 'n Beknopte samevattende oorsig 

235. Sien Saayman 1991:31 ev. 

236. Daar is reeds daarvan melding gemaak op bladsy 93-94. 
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oor die relasie tussen die sending en apartheid is noodsaaklik. 

Alhoewel die koloniale tydperk in Suid-Afrika opgevolg is deur die apartheidsera was daar nie 

noemenswaardige verskile tussen die twee ideologiee nie. Die ontwikkeling van apartheid kan 

terruggevoer word na die Britse koloniale periode omrede "apartheid as a political structure of 

oppression is the soul of particular form of capitalist accumulation found in this country" 

(Mosala in Saayman 1991 :27). Die rasse meerderwaardigheids-veronderstelling wat 

onderliggend is aan beide kolonialisme en apartheid is gefundeerd in Anglo-Isrealisme. Die 

verskil tussen die twee ideologiee is dat in kolonialisme gaan om klas en in apartheid om ras. 

Die inhoudelike aspekte van kolonialisme waama reeds verwys is, te wete rassisme - hetsy 

persoonlik of gei:nsitusionaliseerd -, kapitalisme en dekulturasie was ook aanwesig in die 

Apartheidsteologie. Die relasie wat daar bestaan tussen kolonialisme en sending is voortgesit in 

die verhouding tussen apartheid en sending. Apartheid was maar net kolonialisme in 'n ander 

mondering of kolonialisme gekamoefleerd, wat een doe] gehad het: die verdrukking, 

· onderdrukking en eksploitasie van die swart237 bevolkings. Die skrywer is dit eens met Chikane 

(1988: 128) wat korrek is as hy betoog dat Britse-Kolonialisme net soos apartheid grootliks 

verantwoordelik gehou moet word vir die lyding, verdrukking en onderdrukking van die 

swartmense in Suid-Afrika. 

"The majority of British citizens are blind to the sin of our exploitation and oppression. They are 
not aware that they are responsible for our pain, suffering and even death. When we are killed 
they sympathise with us and blame apartheid, but they are not aware that in fact they are 
responsible for this death and destruction in our country and that apartheid is just a local 
smokescreen to sooth their consciences". 

In die Iig van die ineengestrengeldheid tussen kolonialisme en sending, en tussen apartheid en 

sending sal die rol van sendelinge in die PPK geevalueer word. 

237. Swart verwys nie hier as 'n aanduiding van kleur nie, maar van 'n toestand van 

verdrukking as uitgeworpenes van 'n welvarende wit gemeenskap. 
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4.5.4.3.2 Die rol van PPK Sendelinge in oenskou geneem. 

In die voorafgaande gedeelte is reeds verwys na die feit dat die sendelinge dee! was van 'n stel

sel hetsy kolonialisme of apartheid. In die Jig daarvan moet hulle rol geevalueer word. 

Nieteenstaande daarvan - deurdat hulle deel was van 'n hele bestel - moet die sendelinge per

soonlik verantwoordelik gehou word vir hulle optrede en dade. Hulle het immers die Skrif en 

die Heilige Gees gehad om hulle te lei aangaande menseverhoudinge en naasteliefde. 

\ 
Die negatiewe observasies rakende die sendeling sal eers uitgespel word. Soos reeds male sonder 

tal opgemerk is, was sendingwerk in die tipies koloniale gees beskou as iets wat deur individuele 

Blankes (gewoonlik manlik) van buitengewone geloof en besondere toewyding ondemeem is 238
. 

"Die sendingraad sal bestaan uit al die voltydse blanke sendelinge, plus die Federale bestuur van 

die Pinkster Protestante kerk. Die naam 'Sendeling' sal wees of 'n man of 'n vrou wie hulle eie 

arbeidsveld deur die sendingraad goedgekeur het waar hulle afsonderlik vir die Here werk." (Wit 

Federale Raad notule 28 Desember 1960:5). 

In ooreenstemming met die koloniale- en apartheidssendelingteologie het die aanstelling van 

sendelinge berus in die hande van die wit Federale Raad. "Die aanstelling van voltydse Blanke 

Sendelinge sal deur die Sendingraad ondersoek en aanbeveel word by die Federale bestuur" (wit 

Federale Raad notule 28 Desember 1960:5). Dit het veroorsaak <lat die sendelinge en sending

werk beskou was as ongevraagde opdringing239 van die kant van die wit kerk. "Die aanstelling 

van Blanke sendelinge slegs deur die Blanke Federale Raad is ook sterk teen beswaar 

gemaak"240
. Die Blanke Federale Raad het ook die sendelinge besoldig veral uit die 

sendingfonds. 241
• 
242 

238. Vergelyk ook baldsy 99-100, 

239. Onderhoud met pastoor L. R. Levendal op 26 Augusus 1996. 

240. Memorandum op bladsy 1 wat opgestel was deur die bruin PPK in die vroee tagtigerjare 

in reaksie teen die rassistiese en diskriminerende maatreels in die PPK. 

241. Notule van die wit Federale Raad 28 Desember 1960:5. 

242. Onderhoud met pastoor L.R. Levendal. 
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Meeste van die PPK sendelinge het weinig skolastiese- of akademiese opleiding gehad. Baie van 

die sendelinge het nie eens 'n matrieksertifikaat gehad nie243
. Hierdie stand van sake hou 

verband met die universele karikatuuragtige beskouing wat ook in die PPK se sendingteologie 

gerieflik sy tuiste gevind het: Die basiese kwalifikasie vir 'n sendingwerker is geestelike 

toegewydheid eerder as opleiding. Kennis van die Bybel en 'n bietjie kennis van die inheemse 

taal is eintlik al wat nodig is ( vergelyk Bosch, Kritzinger, Meiring 1980:4 ). In die tyd was daar 

in die PPK ook 'n baie sterk negatiewe houding jeens akademiese opleiding244 vir pastore, 

evangeliste en sendelinge veral vanwee'n baie eensydige interpretasie van Bybelgedeeltes soos 

Handelinge 4: 13, I Kor. 1: 17-2: 16, Pred. 12: 12 en 'n gebrek aan 'n behoorlike Bybel eksegese. 

Die volgende aanhaling uit 'n notule245 van die wit PPK is sprekend van die aversie wat daar in 

die kerk bestaan het, en nog grootliks bestaan teen 'n akademiese tipe opleiding: 

"Pastoor C. De Kock stel voor met pastoor Nel as sekondant dat die eksamen vir voornemende 
voltydse werkers nooit in 'n Bybelskool sal ontaard nie". 

243. Onderhoud met pastoor C.D. Spies op Donderdag 24 September 1996. Dit is geensins 

die bedoeling van die skrywer om karaktermoord te pleeg nie, dit wil se om 

die akademiese kwalifikasies van die sendelinge af te maak of in 'n swak lig te stel nie. 

Die feit moet net in perspektief gestel word. Heelwat van die pastore van die 

sendingdepartement was akademies beter daaraan toe as die wit sendelinge. Die blote 

feit dat jy wit was, het jou in 'n bevoorregte posisie b6 die ander rasse in die 

PPK geplaas . 

244. Vergelyk bladsy 35-37. Intussen het daar in die PPK 'n hele verskuiwing plaasgevind ten 

opsigte van teologiese opleiding vir haar pastore en lidmate. Die dring-

ende noodsaaklikheid daaraan is besef Vir omvattende oorsig oor die onderwerp sien 

Coetzer, S.J. 1996. Teologiese opleiding binne die PPK. 'n Histories-Teologiese studie. 

Ongepubliseerde M. Th verhandeling. Germiston. 

245. In uittreksel uit die notule van die wit Federale Raad 13/12/1970. 
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'n Gesistematiseerde formele teologiese opleiding is een van die groot gebrekke in die PPK 246
. 'n 

Gebrek aan behoorlike teologiese opleiding, veral in isolasie van die bree ekumene, lei tot die 

praxis van 'n teologie wat ideologies gevange word. Verder lei dit ook tot die herontwerp van 

die wiel eerder as om te poog om dit meer vaartbelyn te maak. Die afwesigheid van 'n 

behoorlike teologiese program het aanleiding gegee tot die verkondiging van 'n Christelike 

Westerse kultuur in plaas van die evangelie van die Here Jesus Christus. 

Sprekend van die karikatuuragtige sendingbeskouing is die volgende melodramatiese aanhaling 

vanuit die oogpunt van 'n wit westerse sendeling in die Pinkster Protestant van Junie 1961: 16 247: 

"Taking te gospel tote Bapedi ! I set out upon yet another missionary yourney in mid-January to 
answer a call from te Bapedi people ... Have you ever been out in such a wild country a dead 
of night? There are no stars, they are hidden by clouds, no moon, just inky inpenetrable 
darkness ... Such, also it te spiritual darkness of such places on te earth, thick Satanic darkness, 
evil, full of violence, hatred, destruction, and such waste feeling of evil powers which seemed 
to press upon me that night as te meetings opened. How my heart yearned over those people 

. . .. Pretty sermons are of no use on such occasions, only a word from te Throne can meet such 
needs van( can?) dispel such darknesss, can enlighten such hearts bound by sin, superstition and 
demonpower~". 

Die sendelinge had ook geen stemreg op die wit Federale Raad nie. Hulle was daar bloot as 

verteenwoordigers van die sendingdepartement248 
. "Dat sendelinge geen stemreg en sitting sal 

he behalwe as besoekers op Distriksrade beskou sal word nie" 24~ Dit is tragies dat die sendelinge 

wat veronderstel was om die sendingdepartement se mondstuk te wees by die wit Federale Raad, 

246. Die PPK voorsien wel pastorale opleiding. 

247. S.J. Coetzer onvoltooide D. Tesis bladsy 108. Taalkundige foute onveranderd gelaat. 

248. Onderhoud met pastoor S.J. Coetzer op 9 Julie 1996. Hierdie tendens was tipies van die 

destydse NP apartheidsregering, waar ander bevolkingsgroepe geensins direkte verteen

woordiging gehad het in die parlement nie, veral voor 1984. Hierdie neiging toon 

duidelik die diepgaande invloed en verbroedering van die PPK se sendingbenadering met 

die Apartheidsteologie. 

249. Uittreksels uit die notule van wit Federale Raad 11/1211972. 165/ ... 
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wat die hoogste konstitusionele gesag \Vas van die PPK, hulle stemreg ontneem was. Dit beteken 

dat die sendelinge wat veronderstel was om die sendingdepartement se sake op die hoogste raad 

te stel en deur te voer nie werklikwaar konstitusionele bemagtiging daartoe gehad het nie. 

Onwillekeurig ontstaan die vraag watter funksie het die sendelinge op die raad vervul sonder 

stemreg? Was hulle werklik die mondstuk van die sendingdepartement of dalk die spreekbuis 

en marionette van die slegs wit Afrikaner Federale Raad? Waar het hulle lojaliteit gele? Die feit 

dat die wit Federale Raad namens die sendingdepartement besluite geneem het, is 'n sprekende 

bewys dat die sendelinge onweerlegbaar deur die hoogste raad gemanipuleer was. 

Verder het baie van die sendelinge weinig, indien enige sendingervaring gehad of ervaring van 

die kruis-kulturele kommunikasie van die Evangelie. Sommige was nie 'n inheemse taal magtig 

nie,en die meeste het gaan werkende kennis van die kulturele agtergrond gehad nie. Een van die 

besware van die Bruin Afdeling in die vroee tagtigs ten opsigte van die konstitusie, soos vervat 

in 'n memorandum250
, was dan ook juis die onbevoegdheid van sommige sendelinge, juis vanwee 

die feit dat hulle nie die nodige ondervinding gehad het nie. 'n Indier, pastoor Esra25 1, was 

byvoorbeeld al voorgestel, deur die kerke van die sendingdepartement om as voorsitter van die 

sendingraad op te tree, maar daar is beswaar aangeteken deur die Blankes. 'n Reeds afgetrede 

Blanke is toe aangewys as die enigste kandidaat252
. Van die sendelinge was uit die militere mag 

en informante van die vorige Suid-Afrikaanse weermag253
. Dit het die gevoel laat ontstaan dat 

die sendelinge nie werklikwaar deel was van die sendingdepartement nie, maar ongevraagde 

opdringing: "Die gevoel was altyd daardie sendelinge is nie van ons nie"25
.i. Vrae het ontstaan 

hoekom 'n blanke altyd die voorsitterstoel moet inneem en hoekom kry Blankes altyd open

baringe van sendingwerk onder ander rasse en nooit vice versa nie? 

250. Memorandum bladsy 2-3. Hier word verwys na dieselfde memorandum wat aangehaal 

is op vorige bladsye 126. Dit was egter nie die enigste versoekskrif wat opgestel was nie. 

Daar was talle. 

251. Onderhoud met pastoor L. R. Levendal op 26/08/1996. 

252. Memorandum bladsy 2. 

253. Gesprek met pastoor G. Botha, huidiglik 'n bykomstige lid op die Bruin Federale Raad. 

254. Onderhoud met pastoor L.R. Levendal. 166/ ... 
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Met die sterk of oorbeklemtoning van die rol van die sendelinge, veral wat leierskap en 

administrasie betref, het inheemse of lokale leierskap nooit werklik ontwikkel of is dit erken 255 

nie. Gevolglik het sendelinge hulle verkeerdelik as onmisbaar beskou. 

" A second great danger connected with the continued oversight of the missionary is that the 
young church is artificially kept immature. It does not learn to bear responsibility and it gains 
experience in fulfilling its calling. The simple fact that the missionary keeps a watchful eye on 
ecclesiastical matters weakens the consistory members' sense of duty" (Bavinck 1960: 197). 

Die mis- of ontkenning van swart leierskap was en is intrinsiek aan die wit PPK se sendingbena

dering. Die volgende aanhaling in die Pinkster Protestant (1962: 17) 257
, vanuit 'n wit persoon in 

die wit PPK is sprekend van die wantroue wat daar in die wit PPK geheers het jeens swart leier

skap. In die tipiese rasseklassifikasie van die era- die Apartheidsera - probeer die skrywer 258 die 

vrese onder die Blankes te besweer oor die wantroue wat daar onder hulle bestaanjeens swart 

leierskap. Hyself is "verbaas" oor die vermoee van die "Bantoe" om op 'n "besigheids- en skrif

tuurlike (?)" manier 'n konferensie voor te stel, te organiseer en te finansier: 

"Bantus gaining initiative! There are some folks who still have doubts, it seems, as to whether 
it is really possible for African Christians to conduct satisfactory their own work for God in a 

business-like, Scriptural manner without urged on or constantly supervised by te European. We 
only wish that such 'doubters' could have been present throughout our recent Bantu Easter 
Conference in Pretoria ... it was the first conference proposed, organised and financed entirely 
by the Bantu". 

255. In onderhoude met talle pastore is hierdie feit bevestig aan die skrywer. Onderhoude met 

onder meer pastore L.R. Levendal, A Potgieter, J.P. Jonas, F. Boezak, en C.D. Spies. 

256. Swart verwys nie hier as 'n aanduiding van kleur nie, maar as 'n gemeenskaplike term 

vir 'n toestand van verdrukking as die uitgeworpenes van 'n welvarende wit 

gemeenskap. 

257. Die skrywer sou graag hierdie artikel in sy volle konteks wou lees in die primere bron -

die Pinkster Protestant-, maar vanwee onwilligheid aan die kant van die wit PPK moet 

noodwendig gebruik gemaak word van die aanhaling in die sekondere bron, te wete 

pastoor S. J. Coetzer inligtingstuk. 
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Hierdie aanhaling is sprekend van die ineengeweefdheid van die PPK se sendingbenadering met 

die koloniale en apartheidsideologie, wat glo in die minderwaardigheid van die anderskleuriges 

en wat die natuurlike vermoens en begaafdhede van swartes bevraagteken. Die wantroue in swart 

leierskap het ·n baie nadelige terugwerkende effek op die menswaardigheid van swartes 259 gehad 

wat begin glo het in hulle minderwaardigheid. Dit is hierdie meerderwaardigheidsindroom wat 

deur die wit kerk by swartes ingeskerp is wat veroorsaak het dat swartes 'n baie negatiewe 

selfbeeld van hulle gehad het: 

"Ons het 'n tyd gelede 'n geval gehad waar die swart broers na ons toe gekom het, - hulle is 
Federale Bestuurslede - en by ons kom raad soek het. Hulle het byvoorbeeld van die swart 
gemeentes waar daar probleme was, moes hulle die probleme gaan oplos. En toe hulle daar 
kom se daardie swart kerkraad vir hulle: 'Luister ons isjammer ons soekjulle nie. Nou ek wil 
die woorde gebruik wat hulle gebruik. Hulle se toe vir ons, hierdie swart Kerkraadbroers se vir 
die Federale Bestuurslede wat nou die hoof is van die Afdeling: hulle se toe, maar kyk ons soek 
nie 'n kaffer hier nie. Die Blankes het vir ons hierdie goed gegee. " 260 

In verslae in die Pinhter Protestant rakende die vordering van sendingwerk was nooit erkenning 

gegee aan die rol wat pastore van die Bruin, Indier, en Swart pastore vervul het in die 

stigting en opbouing van die gemeentes in die sendingdepartement nie. Die volgende opmerking 

van pastoor Coetzer261 is van die baie weinige kere dat daar terloops in die verbygaan wel erken

ning gegee \vord aan die konstruktiewe rol wat swartes gespeel het in die sendingdepartement: 

"Die sendingdepartement het fenomenaal gegroei, nie net onder leiding van die blanke verteen

woordigers nie, maar veral onder leiding en leierskap van anderskleuriges self'. 

Daar is reeds verwys na die totstandkoming van die Bruin Afdeling, waar die ontstaan van die 

afdeling verkeerdelik en onregmatig toegedig was en steeds word aan die sendelingaktiwiteite 

van die wit kerk262.Die volgende aanhaling in die Pinkster Protestant is 'n verdere bevestiging 

258. Onbekend in aanhaling in bogenoemde sekondere bron. 

259. Vir betekenis van gebruik van term swart sien voetnota 256 hierbo. 

260. Pastoor S.J. Coetzer tydens onderhoud op 9 Julie 1996 te Bealah Park, Germiston. 

261. Inligting verkry uit onvoltooide D-Tesis van Coetzer 1996: 109. 

262. Vergelyk bladsy 107-108. 
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die veronderstelling en impliseer dat die sendingdepartement, deur 'n wit inisiatief tot stand 

gekom het: 

"In the history of the Pentecostal Protestant Church, the date October 10th, 1959, may well be 
regarded as a landmark and a milestone, for at least two reasons. In the first instance, it marked 
the occasion of the Church's first birthday! In the second during the afternoon session of the 
Federal Council meeting held on that day in Virginia, O.F.S., a most important event took place 
... when our missionazy Department came into being". 263 

In die Pinkster Protestant het daar nooit enige artikel van 'n anderskleurige vanuit die 

sendingde-partement verskyn nie. 'n Regstellende aksie in die PPK is van die uiterste belang om 

die diskriminerende, rassistiese en ekonomiese ongelykhede reg te stel. 

Met die inwyding van kerkgeboue van die sendingdepartement is daar altyd loftoegeswaai aan 

die sendelinge terwyl die werklike bouers van die kerk se bydrae verswyg word. Nie dat 

erkenning gesoek word nie, maar 'n arbeider is ten minste sy loon werd ( 1 Tim 5: 18) en 'n 

ouderl1ng wat goed regeer moet dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en 

leer ( 1 Tim 5: 17). Dikwels moes die anderskleurige pastore groot ontberinge deurmaak en 

geweldige finansiele opofferinge doen om gemeentes te stig maar hierdie opofferinge word soos 

die graf verswyg. 

In die Pinkster Protestant word volle bladsye bestee om die wit pastore, kerkrade en gemeentes 

te bedank vir hulle arbeid ten koste van die ander rassegroeperinge. Die volgende advertensie 

in die Pinkster Protestant is 'n klinkklare bewys daarvan: 

Sendingwerk 
Nuwe Voltydse Sendelinge. 
Jeffrey Crompton van Plumstead - vir Bantoes 
Pastoor F. Venter - vir Bantoes 
Pastoor Voigt bou nou sy sesde kerk en gaan nou voltyd!..". 264 

263. Aangehaal in Coetzer, onvoltooide D-Tesis. Die gedeelte onderstreep is deur die skrywer 

self gedoen om die stelling meer duidelik na vore te bring. 

264. Maart 1974:14 
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Die opskriflangsaan die foto wat die inwyding van die Knysna kerkgebou (Bruin) saamvat, Jui 

SOOS volg: 

Kleurlingwerk-

Inwyding van die pragtige kerk te Knysna 

Pastoor Bolt.man en ander pastore "265
. 

In dieselfde weergawe van die Pinkster Protestant waar die begin van die kerkgebou in 

Humansdorp kerkgebou (Bruin) uitgebeeld word lui die opskrif soos volg: 

Kruisfontein Hurnansdorp -
Stene vir hulle nuwe Kerk - Pastoor Sadie bid vir 'n Deurbraak!"266 

Geen melding word gemaak van die bydrae van die anderskleurige pastore en lidmate nie. Dit 

wil voorkom ofkan geinterpreteer word asof die sendelinge alles man alleen gedoen het. 

· In skrille kontras hiermee word daar in die Pinkster Protestant van September 1981 267 tydens 

die inwyding van die wit PPK te Vryheid ruiterlik en onverbloemd erkenning gegee aan die rol 

wat die plaaslike pastoor en gemeente gespeel het in die oprigting van die kerkgebou. Die 

opskrif in die tydskriflangsaan die foto wat die inwyding van Vryheid se nuwe kerk uitbeeld Jui 

SOOS volg: 

" Vryheid se nuwe kerk 

Pastoor en suster Ferguson het as pioniers hierdie gemeente begin bou, 

nou is hierdie lieflike kerk ingewy ... Die gesindheid in die gemeente is kosbaar." 

Die opskrif weergee met ander woorde in duidelike terme wie die baanbrekersrol vervul het. 

265. ibid. 15. 

266. ibid. 

267. ibid. 3 170/ ... 
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Die handhawing van dubbele rassistiese standaarde wat gefundeerd is in die valse godsdiens van 

Blanke supremasie word ook gereflekteer in die volgende opskrif wat die inwyding van 

Dobsonville kerk in Soweto weergee: Weereens is die wit pastore in die kollig ten koste van die 

swart pastore: 

" Dobsonville - Soweto 
Nuwe kerk en pastorie ingewy 10 Junie 1979. 
Pastoor F. Venter - Distriksvoorsitter het die deure oopgesluit ... " 268 

Waar die inwyding van die wit kerk te Vryheid die plaaslike wit pastoor lof toegeswaai is vir 

sy werk, word hier absoluut geensins melding gemaak van die bydrae van swart pastore en 

lidmate nie. Dis te verstane dat die Distriksvoorsitter- hetsy Swart, Indier, Bruin of Wit - tydens 

die inwyding van kerkgeboue die deure moet oopsluit. Maar weer eens ontstaan die vraag 

hoekom word swart leierskap nie erken nie? Moontlik was <lit vanwee die "baas-boy" 

verhouding wat daar in die PPK bestaan en gehandhaaf is, of dat die sendeling homself as 

onmisbaar beskou het: "He is readily inclined to think of himself as indispensable and to 

·regard the young church as immature"(Bavinck 1960:197). 

Dis diskriminerende behandeling van lidmate en pastore van die sendingdepartement deur 

sendelinge aan huis is weersinswekkend en afkeurenswaardig. In sommige van die Blanke 
269.270 

geledere moes anderskleuriges baiemaal met die agterdeur en "garage" tevrede wees. 

"Jy gaan saam met jou sendeling na sy huis toe. Dan sit jy daar in 'n hokkie - alma! het die 
hokkies gehad daar voor hulle kombuisdeur. Dis die plekkie vir die Swartes, Bruines en Indiers 
en hulle sit daar. As daar nie 'n hokkie was nie dan sit jy in hulle garage. Jy't nie in hulle huise 
geraak nie, nie by die voordeur ingekom nie' 271 

268. Pinkster Protestant Junie 1979: 16. 

269. Pastoor C. D. Spies tydens onderhoud 24/09/1996. 

270. Pastoor A. Potgieter tydens onderhoud op 18 Julie 1996 in Humansdorp. 

271. Ibid. 
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Die kantoor was waarskynlik net vir die Blankes bedoel. In enkele gevalle was daar uitsonderings 

wat die behandeling betref, maar dit was die uitsondering op die reel. Dieselfde 

akkommodasiebehandeling vir antler rasse het ook voorgekom tydens sendingkongresse: "Wat 

die geriewe of akkomrnodasie betref Dit was duidelik vir ons gewys, julle is nie-Blank, julle slaap 

daar, julle kan nie hier slaap nie"2n 

Die anderskleuriges is tydens die besoeke aan die sendelinghuise bedien uit spesiale eetgerei, 

onder andere enamel I blikborde, afoorkoppies, ens273
. Met verloop van tyd was die antler rasse 

aan tafel toegelaat. Hulle het egter nie uit dieselfde breekgoed geeet as die Blankes nie274
. "Tee 

was bedien in blikbekers. Die koffie was soms so warm dat jy dit nie eers in jou hand kon hou nie. 

Daar was nie eens pierings by nie ... Ter wille van siele het ons uitgehou"275
. Nieteenstaande die 

rassistiese sondige behandeling van die Blankes was die anderskleurige pastore baie 

verdraagsaam. Aan die anderkant egter het hierdie diskriminerende behandeling al hoe meer 

weersin, frustrasie en haat in die harte van die anderskleuriges opgebou. Dieselfde rassistiese 

diskriminasie was ook duidelik gemanifesteer by sendingkongresse276
. In sommige Blanke 

· gemeentes moes daar tydens die besoek aan eredienste deur antler rasse in die babakamers gesit 

en luister word na die prediking. Die antler rassegroepe moes van die agterdeur, nie die voordeur, 

van die kerk gebruik maak om in die kerkte kom en moes dan in sekere banke, apart van die 

wittes sit277
. Blankes het gewoonlik voor in die kerk gesit en antler rasse moes opstaan en agter 

in die kerk gaan sit om vir hulle plek te maak. Blankes is ook eerste awondmaal bedien, want hulle 

kon nie saam met jou uit een beker drink nie278
. Daar was natuurlik enkele uitsonderings. 

272. Pastoor J.P. Jonas tydens onderhoud. 

273. Pastoor C.D. Spies onderhoud. 

274. ibid. 

275. Pastoor A. Potgieter tydens onderhoud. 

276. Pastoor J.P. Jonas tydens onderhoud. 

277. Pastoor C.D. Spies tydens onderhoud. 

278. ibid. 
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Redegewend vir hierdie rassistiese behandeling was en is die sonde en ongoddelikheid van 

apartheid wat ook in die PPK te vinde is. ·n Tweede rede is grotendeels te wyte aan die feit dat 

die kerk die laer sosio-ekonomiese klas, die armblanke bereik het. 279
. Uiteraard was die ander 

rasse 'n bedreiging vir die armblanke omdat hulle ten alle tye en onder alle omstandighede die 

ereplek moes inneem: "As jy miskien net 'n bietjie te veel weet dan was jy nou maar gemerk en 

eenkant op 'n afstand gehou en seker gesien as 'n kommunis."280 

'n Laaste negatiewe opmerking betreffende die sendelinge was dat hulle een van die grootste 

struikelblokke tot eenheid282 was. Redegewend hiervoor was vanwee die feit dat die 

eenheidsgedagte hulle finansieel sou benadeel: 

"Ek dink die grootste rede tot, of struikelblok, was eintlik dat daar was die sendelinge. En hulle 
het 'n rol vervul omdat hulle in verskillende gebiede ontplooi was en omdat dit hulle direk sou 
raak, het van hulle geweldig betrokke geraak om juis mense te be1nvloed om nie die eenheids
gedagte te laat deurvoer nie, omdat dit hulle sou benadeel"282

. 

Benewens die negatiewe opmerkings was daar egter ook positiewe bydraes wat die sendelinge 

gelewer het. Eerstens het die wit sendelinge 'n bydrae283 gelewer om die lig van die evangelie 

van Jesus Christus na Suid-Afrika en Afrika te bring. Die skrywer gebruik spesifiek die term 

"bydrae" en wil hiermee hipoteties aanvoer dat die wit sendelinge nie ten volle verantwoordelik 

was vir die bring van die Hg van die Evangelie aan "donker" Afrika nie. Die alombekende 

holruggeryde stelling vanuit die patemalistiese en etnosentristiese Westerse oogpunt is dat die 

wit sendelinge die Evangelie van die Here Jesus Christus na Afrika gebring het. Hierdie 

aanname is gewoonlik 

279. ibid. 

280. ibid. 

281. Onderhoud met patoor L.R. Levendal op Maandag, 26 Augustus 1996 te Plettenbergbaai. 

282. ibid. 

283. Aangesien dit buite die bestek van hierdie studie val sal hierdie standpunt nie omvattend 

en in diepte hier gedebateer word nie. 
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gemaak vanuit 'n Eurosentriese perspektief en taamlik eensydig284
. Die afwesigheid van 'n 

regstellende sendinggeskiedenis vanuit die oogpunt van die stiefkinders van Suid-Afrikaanse 

kerkgeskiedenis285 
- <lit is vanuit die konteks van die voorwerpe van kolonialisme en sending -

noop 'n mens om hierdie stelling - <lat die wit sendelinge die lig gebring het - in heroorweging 

te neem. Saayman (1991 :53) is absoluut korrek ashy aanvoer <lat: 

"Black mission pioneers made an invaluable contribution to the establishing of Christian mission 
in South Africa. The time is long past that the history of Christian mission in South Africa can 
be regarded as basically an all-White concern". 

Die belangrike rol wat Swart Christenne286 gespeel het in die vestiging van die Christendom op 

Suid-Afrikaanse en Afrika bodem is male sonder tal opsigtelik weggelaat en misken en met reg 

kan hule weggelate rol in die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis toegeskryf word aan die feit dat 

hulle beskou is as die stietkinders van die kerkgeskiedenis. 

Die algemene veronderstelling dat wit sendelinge volle verantwoordelikheid moet neem vir die 

. bring van die Evangelie na Afrika en Suid-Afrika kan verder ook bevraagteken word in die lig 

van die openbaringsleer. In die openbaringsleer gaan dit oor die openbaring of ontsluiting van 

God. Daar kan onderskei word tussen die algemene openbaring en die besondere openbaring. 

Die algemene openbaring beteken dat God buite Sy openbaring in Israel en in Jesus Christus ook 

geken kan word, en wel uit die natuur, (waar sy ewige krag en goddelikheid sigbaar sou wees) 287 

uit die algemene geskiedenis en uit die gewete van die mens [Schafer en Konig 1983:104]. 

Hierdie tipe openbaring kan egter nie red nie. Daar moet egter gewaak word daarteen om die 

algemene 

284. Vergelyk byvoorbeeld in hoofstuk 1 waar die ontstaan en die groei van die Azuza straat 

herlewing nie aan die leierskap van William Seymor onder leiding van die Heilige Gees, 

deur wit Pinksterteoloe toegeskryf word nie. Bladsy 7-9; 10-14. 

285. Swart Teologie en Bevrydingsteologie is 'n belangrike korrektief op die gereduseerde 

Wit Teologie. 

286. Die term swart word hier gebruik as 'n gemeenskaplike term vir die onderdrukte massa. 

Vergelyk Saayman (1991:53-68) vir die bydrae van swart pioniers tot die Suid-Afrikaanse 

kerkgeskiedenis. 174/ ... 
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openbaring tot sy uiterste konekwensie te voer in die sin, dat die heidense godsdienste dan ook 

beskou sou word as resultate van die algemene openbaring van God en dat die wereldgodsdienste 

dus die groot heilswee is. Die gevolg hiervan is dat die uniekheid van Jesus Christus as die 

enigste weg tot God die Vader word dan verloen en ongeldig, en die "sendingopdrag" verval 

dus. God is verder die transendente, die verhewe Skepper. Die natuur is die werk van Sy hande; 

Hy bly bo die natuur en onderskeie daarvan. 

Wat die skrywer kan aflei uit Paulus se argument in Rom 1:21 en Handelinge 17:23 is dat die 

bestaan van 'n Opperwese, 'n Transedente, kan uit die natuur - die algemene openbaring -

af gelei word. Dit was ook die geval met die Afrikamens. Hulle het die algemene open baring 

gehad - die ken van God op die grond van Sy openbaring in die natuur nog voordat die wit 

sendelinge gekom het. Hierdie algemene openbaring kan egter nie red nie. Shafer verwoord dit 

baie pragtig ashy aanvoer: "Wie God nie in Jesus Christus ontdek nie sal Hom ook nie in die 

natuur ontdek nie" (in Shafer en Konig 1983:106). 

·In die Besondere openbaring gaan dit oor die openbaring van God in Jesus Christus [Joh 5:19 

; Johl:l-14,18 ; Joh14:9c ; Heb1:3]288
• En dis waar die bydrae van sendelinge kom as die 

bringers van die lig na Afrika. 

Dat wit sendelinge dus wel 'n groot bydrae gemaak het in die bring van die Evangelie na Afrika 

en spesifiek Suid-A:frika - <lit wil se die besondere openbaring- kan nie in twyfel getrek word nie. 

Die vraag ontstaan egter was wit sendelinge werklikwaar die eerste Pinkstersendelinge op die 

Afrika kontinent? Wat van die hofdienaar van Ethiopie wat na sy bekering en 

onderdompelingsdoop (Handelinge 8:26-39) teruggekeer het na die vasteland van Afrika. Het 

hy nie sy Christelike getuienis verder uitgedra aan die familie, tydgenote en die koninklike hof 

nie. Spekulatief kon die Evangelie van Jesus Christus deur die hofdienaar van Ethiopie oor die 

Afrika kontinent versprei gewees het - ook tot in Suid-Afrika. 

287. VergelykRorn.1:19-21; 2:14-16; Handelinge 17:16-28. 

288. Aanhalings uit ou Afrikaanse Vertaling van 1957. 175/ ... 
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'n Tweede positiewe observasie met betrekking tot die sendelinge het te make met hulle ver

houding tot die staat. Soos reeds verrneld het die regering van die dag (NP regering) verwag 

dat 'n wit persoon die kerk oorhoofs moes bestuur289
. Nie alle sendelinge was egter blote 

ma-rionette van die NP regering nie, of tevrede met die rigting wat die PPK gevolg het in die 

slaafse navolging van die apartheidsideologie en -teologie nie. Daar is reeds vewys na veral 

pastoor H.J. Spykerman, die "witman met die swarthart"290
. Hy was egter die uitsondering op 

die reel. Tydens die 1976 wit Federale Raadsvergadering, is in gedwee navolging van die 

Apartheids-regering, besluit om aparte akkommodasiegeriewe vir die verskillende 

bevolkingsgroepe tydens sendingdienste daar te stel: 

"Dat die sendingdiens soos altyd gehou sal word met die volgende aanpassings: 
1. Die sendelinge moet nie te sterk propageer om groot getalle nie-blankes na die 

2. 
,., 
.J. 

4 . 

konferensie te bring nie; 
Reelings vir aparte verversings moet getref word; 
Ree lings vir aparte toiletgeriewe moet getref word; 
Elke sendeling moet oor sy eie groep wat hy bring streng toesig hou."291 

. Pastoor S.J. Coetzer verwoord die ontevredenheid van sommige sendelinge292 oor die inwer

kingstelling van hierdie aparte akkommodasiegeriewe en veral die onchristelike sektariese 

behandeling van die ander rassegroepe deur die blankes, tydens hierdie dienste soos volg: 

"Van die sendelinge het tydens die vergadering emstig gewaarsku dat die blankes hulle 

houding teenoor die nie-blankes moet verander en nie deur politiek beinvloed word nie"293
. 

Die stem van die sendelinge was egter te sag en onbeduidend om deur die ysterskanse van 

Apartheid te dring en daadwerklik en konstruktiewe veranderinge in die PPK te weeg te 

bring. 

289. Sien bladsy 105 par.3. 

290. Vergelyk bladsy 111 par. 1. 

291. In Coetzer onvoltooide D-Tesis. 

292. ibid. Dit is onduidelik in Coetzer inligtingstuk wie die sendelinge was wat kapsie 

gemaak het. 

293. ibid. 176/ ... 
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Die gebruik van die term nie-blank deur beide Coetzer en die 1974 wit Federale vergadering 

reflekteer glashelder die wit PPK se Westerse kolonialistiese mensebeskouing van ander 

rassegroepe. Nie-Blank impliseer in min woorde dat Blankes normatief is vir standaarde. In 

eenvoudige taal gestel: die antler bevolkingsgroepe se waardes moet gemeet word aan die van 

die wit Europeers. So 'n mensebeskouing is totaal onaanvaarbaar, onbybels en moet as 

onchristelik verwerp word (Genl:26). Die noodsaaklikheid van Swart Teologie as korrektief op 

hierdie koloniale teologie is uiters belangrik. Swart Bewussyn as 'n belangrike deel van Swart 

Teologie negeer die negatiewe waardes en stereotipes wat wittes aan hulle opgedwing het. Allan 

Boesak, een van Suid-Afrika se voorste Swart Teoloe het Swart Teologie gedefinieer as: 

" ... The awareness ofblack people that their humanity is constituted by their blackness. It means 
that black people are no longer ashamed that they are black, that they have a black history and 
a black culture distinct from the history and culture of white people. It means that blacks are 
determined to be judged no longer by, and to adhere no longer to white values" (in Saayman 
1991: 85). 

Die groot sendingywer wat sendelinge gehad het, die opofferende toewyding en finansiele 

ontberinge wat hulle moes deurmaak ten einde hulle roeping te vervul, ten midde van taamlike 

ongunstige toestande is bewonderenswaardig294
. Hierdie stelling moet egter met die grootste 

omsigtigheid gelees word veral betreffende die finansiele ontberinge. Indien die sendelinge wel 

finansiele ontberinge deurgemaak het, is dit niks in vergeleke met die ontberinge wat die pastore 

en gesinne van die kerke van die sendingdepartement moes deurmaak nie 295
. Wat die sendingyer 

betref was pastoor P.J.J. Snyman, die eerte Sendingdirekteur as't ware 'n beliggaming van die 

groot sendingywer296 wat daar in die PPK bestaan. Die aanhaling onder die opskrif "Ek glo in 

God"297 is sprekend van die sendingywer wat hy gehad het: 

294. Vergelyk De Wet (1989:278-279). 

295. Vergelyk bladsy die sendingfonds, Sendeling Evangelisasiefonds op bladsy 179-

189. 

296. Sendingywer word nie hier gebruik in die negatiewe sin van die woord nie, maar wel in 

die positiewe. 

297. In Pinkster Protestant Junie 1984: 1. 177/ ... 
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"Ons antwoord in hierdie moderne eeu, hierdie permissiewe geslag, tenvyl die yswinde van 
goddeloosheid waai, is die rooiwarm vlamrnende waarheid. Lewens vol van die Heilige Gees, 
harte wat brand". 

In 'n artikel in die Pinkster Protestant298 korn die groot sendingywer verder ook duidelik na vore 

waar pastoor P.J.J. Snyman weer aan die woord is: 

"Daar kan geen Herlewing wees ... voordat ons absoluut God se standaarde handhaaf en regstel 
nie. Wat Suid-Afrika nodig het is die vuurwarm waarheid, God se heiligheid wat 'n vrees oor 
die rnensdom sal bring, 'n terugkeer tot so 'n Bybelse Godsdiens wat oortuig van sonde sodat 
die geskiedenis van herlewings horn herhaal waar die dranklokale moes sluit, bioskope en ander 
onheilige dobbel plekke moes toemaak vanwee die Godsvrees. Kerke sal te klein word en die 
liede van die reinigende bloed van Jesus sal in ons strate gehoor word". 

Die groot sendingywer in die PPK is grootliks verantwoordelik vir die vinnige groei van die 

kerk299
. Volgens pastoor S.J. Coetzer is die PPK die tweede grootste Pinksterkerk in Suid

Afrika" 300
. 

Ook in pastoor H.J. Spykerman vind ons die vergestalting van die groot ywer vir sendingwerk: 

"Pastoor en suster Spykerman is seker van die besigste werkers in die sendingveld. Hulle is 
werklik 'n besieling in die werk van die Here. As u net so 'n halfuurtjie met broer Spykerman 
gesels het, dan brand jou hart vir die groot saak van die Here"301 

. 

298. September 1981 :2. 

299. Vergelyk Pink<iter Protestant van Junie 1979: 10 waar verslag gedoen word deur pastoor 

P.J.J. Snyman van die fenomenale groei van die sendingwerk. 

300. Tydens die Bruin F ederale Raadsvergadering te Kimberley op Sondag 23 Oktober 1994. 

Vergelyk ook Ras 1992:106. Die skrywer is bewus daarvan dat daar geen 

eenstemmigheid 

bestaan oor getalle lidmate van die onderskeie Pinksterkerke nie. Die opmerking van 

Pastoor Coetzer word gebruik om die persepsie van belangrikheid van die PPK weer te 

gee. 

301. Aangehaal in pastoor S.J. Coetzer inligtingstuk. 178/ ... 
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Die intensie\ve evangelisasie en sendingprogram soos uitgespel in die Pinkster Protestant (9 

Junie 1979: 10) is 'n goeie aanduiding van die sterk evangelisasie- en sendingywer in die kerk. 

' n Vierde positiewe aspek van die sendelinge is dat hulle 'n betekenisvolle bydrae gelewer het 

in die groei en opbou van die sendingdepartement302
. Die patemalistiese aard van hulle bydrae 

was egter hoofsaaklik die van "supervisors, directors and paymasters" (Verkuyl in Adonis 

1982:62). Die pastore en lidmate van die sendingdepartement het die werk egter self gedoen 303
. 

Wat die werks- en broersverhoudinge betref was die tipies Afrikaner "baas-boy" verhouding 

glashelder in die PPK se sendelinge aanwesig. 

"Bulle het jou eintlik in die kerk gesien as broers, maar buitekant was jy nie broers nie ... Wat 
ons ook nou miskien sku gemaak het, was, kyk as ons saamwerk dan erken ekjou oral en ek ken 
jou oral ne, en ek beskou u as medewerker enige plek, oral, in die kerk, buitekant. Nie net in die 
kerk nie. Ons kon nie die ding verstaan het as die manne by die kongresse (sending) en hierdie 
groot konferensies kom, dan ken hulle ons nie. Dis die gevoelens wat daar altyd gekom het...Die 
houding van die blankes teenoor die anderskleuriges, kyk, hulle het ons as 'boys' beskou en dit 
was vir ons onmoontlik. Dit was ook gese in die vergaderings ons is nie 'boys' nie, ons wil 

. medewerkers wees"304
. 

Pastoor J.P. Jonas305
, huidige Federale Voorsitter van die Bruin kerk verhaal dieselfde rassistiese 

houding van die Blankes tydens 'n voorval by een van die sendingkongresse in die 

sewentigerjare soos volg: 

"Ek was baie teleurgesteld eendag tydens 'n sendingkongres. Ek het daar na die drukpers gegaan 
en navraag gedoen omtrent Sondagskoolmateriaal. Die persoon wat daar betrokke was met die 
drukkery het vir my gese hy't nie vir my 'n antwoord nie, ek moet na baas so en so gaan by die 
boekwinkel. Toe was ek erg geskok toe ek hoor dat die persoon verwys myna 'n baas, wat 'n 
pastoor is ... Nog 'n teleurstellende gevalletjie was die oggend toe ek na die ontbyttafel toe 
gegaan en al ons Kleurlinge en Swartes aangestap kom in die eetsaal. Toe kom die een pastoor 
met sy seuntjie daar aangestap. Die seuntjie vra: 'Daddy is die boys ook dan vanmore hier?' Die 
pastoor het baie gebloos en nie geweet wat om vir sy seuntjie te se nie." 

302. Sien veral die rol van pastoor Spykerman in die groei en opbou van die Bruin kerk op 

b ladsy 110-117. 

303. Vergelyk die aanhalings van pastoor Spies en Potgieter op bladsy 116. 

304. Pastoor A. Potgieter onderhoud op 18 Julie 1996. 

305. Tydens onderhoud op Vrydag 13 September 1996 in die Tsitsikamma. 179/ ... 
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Hierdie superieure-inferieure relasie tussen die wit kerk en die.sendingdepartement het die PPK 

groot skade berokken. Die ongoddelike en onbybelse houding het tot baie ongelukkigheid en 

frustrasies gely. "Die mense het al hoe meer besef dat die Blankes beskou ons nie as hulle 

gelykes nie. Dit het die mense alhoemeer haat in hulle harte laat kry en afsin om na kongresse 

te gaan"306
. So beweer pastoor L.R. LevendaP dat die PPK in 'n bestek van 10-15jaar, 30 

pastore verloor het as gevolg van die ongelukkigheid. Dit is 'n aanduiding dat daar groot 

ongelukkigheid in die PPK was. Hierdie paragraaf kan afgesluit word deur te noem dat daar baie 

respek en eerbied vir die pragtige bedieninge van die pastore en sendelinge van die wit PPK 

bestaan, maar die stek apartheidsgevoel onder hulle het hulle tot nadeel gestrek. 

Ten slotte moet genoem word dat daar'n tydperk was toe die sendelinge se <liens werklik bydrae 

gelewer het. Die kerk was egter nie sensitief genoeg om te besef dat daardie benadering op 'n 

stadium uitgedien was nie. Die nodige aanpassing was nie gemaak nie. Uit vrees vir vervolging 

deur die destydse Apartheidsregering, verwerping deur hul eie mense, en die moontlike verlies 

aan inkomste het die oorgrote meerderheid van die sendelinge gekonformeer met die heersende 

apartheidsideologie en die status quo, in plaas daarvan om hulself te verloen (Fil. 3), die kruis 

op te neem en Hom te volg (Mark 8:34ev. ). Met ander woorde om ter wille van die Koninkryk 

van God beledig, vervolg en verwerp te word- dis ware dissipelskap! 

4.5.4.3.2.1 Sendingfonds 

Gefnstitusionaliseerde rassisme was en word nog steeds in die PPK in stand gehou deur die 

geldmag wat in die hande van die Blankes is. In die befondssing van die sendingdepartement 

en hulle pastore het die sosio-ekonomiese dispariteite wat daar in die vorige Suid-Afrikaanse 

samelewing tussen die verskillende rassegroepe bestaan het, en nog grootliks bestaan, baie 

duidelik ook in die PPK weerklank gevind. Rassisme word immers in stand gehou deur die 

geldmag. 

306. Pastoor J.P. Jonas op 13 September 1996. 

307. Tydens onderhoud op 26 Augustus 1996. 180/ ... 
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Die geldmag is die fondament, die basis, waarop rassisme voortbou. Om hierdie standpunt te 

verifieer moet daar gekyk word na die sendingfonds, subsidies en toelaes aan sendelinge en 

sendingdepartementpastore en pensioenuitbetalings. 

Soos reeds vermeld is daar tydens die Wit Federale Raadsvergadering van 10 Oktober 1959308 

te Virginia is onder meer besluit om 'n sendingfonds in die lewe te roep. Op voorstel van 

pastoor J. Cornelius en gesekondeer deur pastoor P. Kruger word eenparig besluit dat "Die 

gemeentes gevra word om gereelde offerrandes vir die Sendingwerk op te neem en aan te stuur 

na die Distriksraad. Hierdie fonds sal deur die Federale Bestuur beheer word en die Sendingraad 

kan aansoek doen vir hulp by hierdie fonds."309
. 

Die samestelling van die Sendingraad3 w het slegs bestaan uit Blankes, dit is voltydse Blanke 

sendelinge plus die wit Federale Bestuur. Die voorsitter van die Sendingraad was die voorsitter 

van die wit Federale Raad. Die drie oorblywende trustees te wete die Vise-Voorsitter, Sekretaris 

en Tesourier van die Sendingraad is gekies uit die voltydse manlike sendelinge311
. Alie 

. wetgewende uitvoerende en geldelike mag betreffende die sendingraad was met ander woorde 

gesetel in die Blanke Federale Raad. In hierdie lig moet die doel, funksionering en 

administrering van die sendingfonds in oenskou geneem word. 

Die oorspronklike doel vir die totstandkoming van die fonds was om die sendingwerk finansieel 

te ondersteun312
. Eerstens was dit vir die voltydse Blanke sendelinge wat deur die wit Federale 

308. Vergelyk bladsy 104. Sien ook S.J. CoeJzer se inligtingstuk bladsy 103, en Wit 

Federale Notule 28 Des 1960:5. 

309. Uittreksel uit notule van die Federale Raad bl. 1. 

310. Daar is reeds op bladsy 103 na die samestelling verwys. Die verwysing na die Raad 

is nie blote herhaling nie, maar om die sendingfonds te beskou in die lig dat die Raad 

deur die wittes beheer en gemanipuleer is. 

311. Notule van die wit Federale Raad 28 Desember 1960:5. 

312. Vol gens die 10: 10: 195 9 Virginia vergadering. 181/ ... 
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Bestuur besoldig is313 en tweedens om pastore van die Sendingraad- <lit is Swart, B~in eri1jidi~r 

pastore - finansieel by te staan. 

Fondse vir die sendingfonds is gei'n of gegenereer deur Blanke gemeentes. Blanke gemeentes het 

'n sekere persentasie van hulle maandelikse inkomste oorbetaal aan die Sendingdepartement. 

Tydens nagmaaldienste is sendingofferandes ook opgeneem314
. Sendingfondse is verder ook 

ingesamel tydens saamtrekke, algemene konferensies, sendingdienste en deputasiewerk 315
•
316

•
317

. 

Hierdie gei'nde fondse is dan deur die wit Distriksraad aangestuur na die wit Federale Raad 

Tesourier wie dan alle sendingfondse oorgeplaas het na die tesourier van die Sendingraad 318
'
319

• 

4.5.4.3.2.2 Sendingdienste as manier om sendingfondse te genereer. 

Vir 'n wyle moet daar eers stilgestaan word by die sendingdienste. Tydens die jaarlikse 

algemene Kampkonferensie wat deur die Blankes georganiseer was en oor die Paastyd in 

Transvaal en gedurende Desembermaande in die Kaap gehou is, was dit die gebruik om een van 

die dienste as 'n sendingdiens uit te sonder320
• Soos hierbo vermeld is daar tydens hierdie 

byeenkoms 'n groot sendingoffer opgeneem. By hierdie geleenthede het ander rassegroepe - van 

die sendingdepartement - die kerkdiens bygewoon en daarin gedeel deur sangnommers en 

getuienisse te lewer en om die woord te bedien321
. 

313. Uittreksel uit Wit Federale Notules van 16/02/1963:3. 

314. Onderhoud met pastoor J.C. Coetzer op 9 Julie 1996. 

315. Notule van wit Federale Raad 28 Desember 1960:5 

316. Uittreksel uit wit Federale Raad notule van 16 Februarie 1963:3 

317. Coetzer onderhoud op 9 Julie 1996. 

318. Uittreksel uit notule van wit Federale Raad 16/02/1963:3 

319. Notule van wit Federale Raad 28 Desember 1960:5. 

320. Coetzer inligtingstuk bladsy 110. 

321. ibid. 

182/ ... 
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Hierdie sendingdienste was uit en uit rassisties en diskriminerend van aard en die ongoddelike 

apartheidsbehandeling van die ander rasse was duidelik weerspieel in hierdie dienste. "Wanneer 

daar opgetree word byvoorbeeld by 'n sendingdiens is dit asof die anderkleuriges kom om die 

Blankes te 'entertain"'322
• Die gesindhede en houding van sommige wit pastore en sendelinge 

veral tydens kongresse en konferensies het pastore van die sendingdepartement dwars in die krop 

gesteek323
• 

Tydens die wit Federale Raadsvergadering van 1976324 kom die diaboliese rassistiese en 

onskriftuurlike aard van die sendingdienste tydens die besprekinge baie sterk na vore. By 

navraag oor die spesifieke byeenkomste van die bekende Amerikaanse evangelis, Jimmy 

Swaggart, in 1976 spreek die wit PPK hulJe teleurstelling uit omdat ander rassegroepe, 

benewens die Blankes, die dienste bygewoon het: 

"Daar word navraag gedoen in verband met die Jimmy Swaggart veldtog ... Elke Pinkster kerk 
wat deelgeneem het, het sterk eksepsie geneem teen die manier waarop die dienste georganiseer 
was. Die voorbehoude wat ons gestel het, was verontagsaam. Die drie kerke het besluit dat hulle 
in die toekoms nie weer aan so 'n organisasie sal deelneem waar 'n kommersiele liggaam soos 
'Go-Tell' die voorpunt neem nie. Die Federale Bestuur voel egter dat· hulle gewillig is om saam 
met ander Pinkster kerke weer so 'n gesamentlike veldtog op neutrale grond te hou ... 

Daar moet gemeld word <lat die reelingskomitee teleurgesteld was met die resultaat van die 
veldtog. Dit was 'n voorwaarde van ons kerk dat hierdie veldtog uitsluitlik vir blankes moes 
weer, maar ongelukkig was hierdie voorwaarde ook nie nagekom nie, en dit het tot veel 
ongelukkigheid gelei. Ons kerk was in groot verleentheid gestel, maar die organisasie was nie 
in die naam van die Pinkster Protestante Kerk gehou nie, maar wel in die naam van 'Go-Tell"'. 

Alhoewel dit nie direk in bogenoemde aanhaling vermeld word nie, kan enige regdenkende en 

nugtere persoon die implisiete betekenis van die aanhaling verstaan: Die dienste was net veron-

322. Pastoor J.P. Jonas huidige Federale Voorsittervan die Bruin PPK op 13 September 1996. 

323. Vergelyk aanhaling van pastore A Potgieter en Jonas op bladsy 178 asook die 1976 

wit Federale Raadsvergadering besluit t.o.v. aparte akkommodasiegeriewe op bladsy 

175. 

324. Notule van die vergadering 19/2/1976. 183/ ... 
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derstel om deur Blankes bygewoon te word. Die wit PPK is duidelik ontsteld omdat 

anderskleuriges die byeenkomste bygewoon het. Hierdie optrede van die wit PPK is niks anders 

as 'n uiterste vorm van rassisme nie, kettery en 'n valse godsdiens wat gefundeerd is in 'n wit 

superieuriteit en 'n direkte verontagsaming van die koninklike wet (Jak 2;8 ; Matt 22:36-40). 

Dan het die manifestasies en werkinge van die Heilige Gees in die PPK 'n "klinkende metaal en 

'n luidende simbaal" geword. So 'n tipe houding is 'n direkte ont- en miskenning van die wese 

van Pinkster325
. Dis 'n skreiende skande <lat die wit PPK wat aanspraak maak om die Heilige 

Skrif as die hoogste gesag te aanvaar326 en 'n aanname maak om die volle Evangelie te 

verkondig, sulke onbybelse rassistiese besluite te neem in die Naam van die Here. 

Tydens dieselfde vergadering word die rassisme in die wit PPK tot sy uiterste gevoer deur in 

"onderdanigheid" aan die NP apartheidsregering 'n besluit te neem vir aparte akkommodasie

geriewe vir die ander rassegroepe tydens die sendingdienste 32~ Dis nodeloos om die aard van die 

geriewe te beskryf Die feit dat die verhouding tussen die Blanke pastore en die pastore van die 

ander rasse as die van "baas - tot - boys" was, sou noodwendig beteken <lat die akkommodasie 

-geriewe van die ander rassegroepe ook die van die "boys" sou wees. 

4.5.4.3.2.3 Sendeling Eweredigheidsfonds 

Tydens die wit Federale Raadsvergadering van 1970328 is 'n besluit geneem dat 'n Sendeling 

Eweredigheidsfonds in die lewe geroep sal word: 

325. Vergelyk hoofstuk 5. 

326. Artikel 2.1 in 1986 Konstitusie. 

327. Sien bladsy 175. 

328. Uittreksel uit notule van die Federale Raad 13/02/1970:8. 
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"Dat 'n Sendeling Eweredigheidsfonds gestig sal word in samewerking met die Sendingraad. 
Hierdie fonds sal voorsiening maak vir die sendelinge se motorassuransie, derdeparty, telefoon 
en vakansiebonus. Die Distrikte van die kerk sal gevra word om byte dra. Die sendingwerk sal 
ondersteun word, en nie indiwidue nie". 

Alhoewel die laaste aanhaling in die notule vermeld <lat "Die sendingwerk sal ondersteun word, 

en nie indiwidue nie" is hierdie aanhaling eerstens dubbelsinnig en direk in teenstelling met die 

opskrif van die besprekingspunt in die notule naamlik "Sendeling Eweredigheidsfonds". 

Tweedens word <lit in baie duidelike terme uitgespel wat die doel van die fonds is: "Hierdie 

fonds sal voorsiening maak vir die (wit) sendelinge se motorassuransie, derdeparty, telefoon en 

vakansiebonus". 

Met die volgende wit Federale Raadsvergadering 'njaar daama, in 1971 32~ word <lit omonwonde 

gestel en bevestig <lat die fonds vir sendelinge en evangeliste is. Die opskrif van hierdie besluit 

lui: "Eweredigheidsfonds vir Sendelinge en Evangeliste" 33~ Tydens hierdie vergadering is 'n ver

duideliking gegee <lat 'n skaal uitgewerk is, waarvolgens Distriksrade uitbetalings doen en 

sendelinge en evangeliste eweredig uitbetaal word. Daar word ook vermeld <lat die byvoordele 

reeds in werking is. Op voortel van pastoor P. Kruger en gesekondeer deur broer C. Coetzee is 

besluit dat 'n mosie van dank teenoor die Federale Bestuur aanvaar word vir hierdie voorsiening. 

Hierdie eweredigheidsfonds was dus uitsluitlik en hoofsaaklik vir die wit sendelinge en - evan

geliste. Die reaksie van pastore van die sendingdepartement sal op hierdie fondse later in hierdie 

afdeling bespreek word. 

Derduisende rande was bewillig vir sendingwerk. Om 'n aanduiding te kry moet daar gekyk 

word na sommige van die sendingbegrotings. In 1977 i.s R25 000,00 vir sendingwerk en 

329. Uittreksel uit notule van die Federale Raad van 12/2/1971 :8. 

330. Ibid. 

331. Pastoor Coetzer inligting bladsy 111. 
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R28 000,00 vtr evangelisasie persoonlik deur die sendingdirekteur ingesamel 331
. Teen 1978 

toon die finansiele state dat die sendingdepartement met 'n bedrag van R5000,00 per maand deur 

die Federale Raad gesubsidieer is323
. 'n Begroting van R200,000.00 was aan die 1985'3 wit 

Federale Raad voorgele deur die laaste sendingdirekteur, pastoor S. J. Coetzer. Sendelinge is 

tydens hierdie vergadering gevra om individueel verslag te doen van hulle reiskostes en 

behoeftes334
• Die begroting het voorsiening gemaak vir die kantoor van die Direkteur vir salaris, 

reiskostes en motoronkoste van R37 700,00. Verder is ook voorsiening gemaak vir die 

sendingdepartement vir salarisse van R 120 300,00; uitbreiding en hulp van R42 000,00. Die 

begroting van R200 000,00 is deur die Raad aanvaar op voorstel van pastoor P.W. Schalkwyk 

en gesekondeer deur pastoor D.J. Bezuidenhout35
. 

Uit die sendingbegrotings blyk <lit dat die fonds dus hoofsaaklik vir die sendelinge en 

sendingdirekteure was en <lat daar vir hulle finansiele behoeftes goed voorsiening gemaak is. 

4.5.4.3.2.4. Toelaes aan sendingdepartementpastore en pensioenuitbetalings. 

Finansiele bydraes is aan die kerke en pastore van die sendingdepartenent gemaak by wyse van 

lenings, toelaes en subsidies. Die vraag ontstaan egter of die duisende rande wat bewillig was, 

by die kerke van die sendingdepartement uitgekom het, en hoe het die toelaes van die sendelinge 

332. ibid. 

333. Die Bruin, Indiers en Swart Kerke het toe nog gesorteer onder die sendingdepartement. 

Die drie kerke sou in 1986 "selfstandig word" volgens die selfstandigheidsformule van 

Henry Venn. 

334. Die afskrif van die notule in die skrywer se besit, spesifiseer nie wat elke sendeling 

ontvang het nie. Vanwee geen direkte toegang tot die wit PPK argiewe, kon die finansiele 

state nie geverifieer word nie. 

335. Federate Raadsvergadering notule 20-21 Februarie 1985. 
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vergelyk met die van pastore van die sendingdepartement? Enige rasioneel denkende mens kan 

tot die objektiewe konklusie kom: die oneweredige ekonomiese verspreiding wat daar in die NP 

apartheidsregering tussen die verskillende rassegroepe bestaan het en nog steeds in 'n groot mate 

bestaan, het ook in die toelaes aan die sendelinge en pastore van die sendingdepartement 

weerklank gevind. Op 'n vraag van die skrywer aan pastoor A Potgieter, een van die stigterslede 

van die Bruin PPK, i.v.m. die sendingfonds en begroting het hy soos volg daarop gereageer: 

"Hulle (sendelinge) het altyd gepreek in die kongresse dat die destydse nie-Blankes, kan nie 
hulle-self help nie, hulle wil nie hulleself help nie . . en dan het hulle melding gemaak van 
fondse wat jaarliks vir sendingwerk gegee was. 
By elke kongres en vergadering het hulle daardie bedrag genoem RlOO 000.00 per jaar wat ons 
niks van gesien het nie ... Hierdie geld het nie uitgekom by die sendingdepartement nie. Nie wat 
ons van weet nie ... Ons het moeilikheid gekry met ons lede. Die ouderlinge gaan saam na die 
sendingraad.Dan kom die manne terug en se: Mense maar daardie pastore kry baie geld en hulle 
maak nes hulle nie geld kry nie. En ons sien nie daardie geld nie. Het dit nooit gesien nie. Dit 
het ook 'feelings' gemaak tussen ons en die Blanke kerk en dan nou weer, tussen ons en ons 
mense hier"336

. 

Die pastore van die sendingdepartement het met ander woorde nooit werklik gedeel in hierdie 

fonds nie, <lit was nie werklikwaar na hulle gekanaliseer nie. "Wel wat van dit (sendingfonds) 

geword het, kan ek nie se nie, want by ons het dit beslis nie uitgekom nie. Pastoor Boezak was 

destyds Distrikstesourier sowel as Uniale Tesourier. Dat duisende rande bewilig was, het nooit 

in ons boeke gereflekteer nie. Waar die sendelinge hulle befondsing gekry het, is vir ons 'n 

duistere boek. Of dit direk aan hulle gestuur was, kan ek nie vandag se nie" 337
. Die sendingfonds 

het dus hoofsaaklik gegaan vir die salarisse van die sendelinge. Terwyl daar finansieel dus baie 

goed vir die sendelinge voorsiening gemaak is, het die voltydse werkers van die sending

departement iets soos RlOO maand per gekry vanuit die fonds 338
. 

Dit is tragies dat daar tussen "pinksterbroers", 'kinders van die Here" op s6 'n wyse finansieel 

336. Onderhoud met pastoor A Potgieter op 18 Julie 1996. 

337. Pastoor C.D. Spies tydens onderhoud op 24 September 1996. 

338. Pastoor L.R. Levendal tydens onderhoud op 26 Augustus 1993. 
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gediskrimineer is. Interessantheidshalwe kan net genoem word dat die wit oorheersende Sen

dingraad in 1962 aan die Suid-Westelike Distrik van die Bruin kerk R80 per maand gegee het 

vir die bruin pastore339
. Teen 1975 was <lit nog steeds R80 per maand vir 4 pastore, met ander 

woorde indien die bedrag eweredig verdeel word, sou elkeen R20 per maand ontvang340
. Met 

hierdie toelaag moes evangelisasiewerk gedoen word en gesinne onderhou word. 

Pastoor S.J. Coetzer 'n gewese wit Federale President voer aan <lat uit die wit pensioenfonds 

lenings gemaak is aan die sendinggemeentes om kerke en huise te bou 341
. Die finansiele verslag 

van die destydse Sentrale Raad342 Tesourier, pastoor P.W. Schalkwyk, vir die Bruin kerk 

reflekteer die lenings wat toegestaan is aan gemeentes en distrikte in die afdelings 343
. 

Die kerke van die sendingdepartement het egter gevoel <lat bouprojekte wat strek tot die 

voordeel en vooruitgang van die kerk, moes gefinansier word uit die hoofkerk 344
- die wit PPK -

wat sekerlik meer as reg was. Dit <lien egter ook vermeld te word <lat alhoewel bydrae bewillig 

was deur die sendingraad vir lenings en geboue, was <lit nie altyd geredelik beskikbaar nie: 

"Daar was 'n fonds byvoorbeeld 'n konsolodasiefonds en ons het gesprekke gehad waarin die 
destydse voorsitter gese het ons sal almal kan voordeel trek en aansoeke kan doen vir lenings uit 
daardie fonds. Nadat ons vele aansoeke toe gerig het, moes ons na 'n lang periode verneem <lat 

339. Pastoor C.D. Spies onderhoud op 24/09/1996. 

340. 'n Vergelykende uiteensetting van die besoldiging van pastore en sendelinge met die van 

die sendingdepartementpastore is op hierdie stadium nie moontlik nie vanwee geen 

direkte toegang tot die wit PPK se argiewe nie. 

341. Onderhoud te Germiston op 9 Julie 1996. 

342. Die oorkoepelende liggaam wat as gespreksliggaam gedien het na die outonomisering 

van die drie kerke van die sendingdepartement in 1986. 

343. Finansiele verslag van die Sentrale Raad vergadering soos op 31 Desember 1986. 

Bylae C tot balanstaat. Onversekerde lenings soos op 31 Desember 31 Desember 1986. 

344. Pastoor L. R. Levendal tydens onderhoud op 26 Augustus 1996 te Plettenbergbaai. 
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die fondse spesifiek net vir die Blanke kerk aangewend word, omdat hulle bydraers is tot die 

fonds en die fonds net die bydraers tot die fonds bevoordeel"345
. 

Dieselfde refrein - dit is oneweredige finansiele diskriminasie - kom voor in 

pensioenuitbetalings aan sendingdepartement pastore. Die uitbetaling van aftreepakkette vir 

Bruin, Indier en Swart pastore is sprekend van die handhawing van dubbele rassistiese 

ongoddelike standaarde in die wit PPK: 

" 'n Pastoor uit die swart gemeenskap het gesterwe en sy vrou het Rl2.50 per maand gekry. 
Asook 'n pastoor se vrou in Natal het ook 'n pensioen van R12.50 per maand gekry. Ek het per
soonlik in vergaderings gese dis 'n skande dat ons verslag moet doen van so 'n bietjie geld wat 
mense kry wat werkers was in die kerk ... Ek het in vergaderings gesit byvoorbeeld waar aan my 
gese was deur die destydse sendingdirekteur, pastoor Schalkwyk, dat as daar byvoorbeeld 'n 
blanke prediker van die jongste pastore uittree of tot sterwe sou kom dan is hy omtrent geregtig 
op RI miljoen uitbetaling ten opsigte van sy pensioenfonds"346

. 

Die karige pensioenuitbetalings aan afgetrede pastore van die sendingdepartement347 is ook aan 

die skrywer bevestig deur die huidige Federale Voorsitter van die Bruin PPK, pastoor J.P. Jonas: 

"Tragies om te se die pensioentjie wat ons gehad het, as 'n pastoor sou afsterwe, sou die 

weduwee R12 per maand kry"348
. 

Die destydse konstitusie van die Sendingdepartement het gemeentes van die departement ook 

verbied om 'n pensioenfonds vir hulle pastore buite die kerk te he349
• Verder was daar ook 'n 

aparte pensioenfonds vir die Blanke pastore en pastore van die sendingdepartement. 

345. ibid. 

346. ibid. 

347. Van die pensioen uitbetalings is gemaak met die "selfstandigwording" van die kerke van 

die sendingdepartement in 1986. 

348. Tydens onderhoud op 13 September 1996. 

349. ibid. 189/ ... 



-189-

Dis 'n anomalie <lat 'n kerk wat die heerskapy van die Here Jesus Christus erken en verkondig 

so 'n sondige en oneweredige rassistiese onderskeid op finansiele gebied kon tref. Die 

apartheids-kultuur is in die PPK verheftot 'n hermeneutiese sleutel. Om 'n huisgesin - insluitend 

kinders se skool en tersiere opleiding- te onderhou met die karige salaris was menslik gesproke 

nie moontlik nie. 

In die lig van die voorafgaande besprekinge en verduidelikings kan daar tot die volgende gevolg

trekking gekom word. Alhoewel die inisiele doel vir die totstandkoming van die sendingfonds 

bedoel was vir die befondsing van die sendingdepartement - <lit is vir sendelinge, pastore van die 

sendingdepartement en sendingwerk - het die wit sendelinge hoofsaaklik daaruit voordeel getrek 

tot nadeel van die sendingdepartementpastore. Die dispariteit in toelaes, besoldiging en 

pensioenuitbetalings tussen die sendelinge en pastore van die sendingdepartement is 'n duidelike 

bewys van die nog steeds bestaande ge'institusionaliseerde rassisme in die PPK wat gefundeerd 

is in die Koloniale- en Apartheidsteologie. 

4.5.5. Die vyfde konstitusionele opset: Outonomisering 

Die oorspronklike gedagte vanaf die kerke van die sendingdepartement was om een kerk te he 

wat nie op 'n rassistiese- en rassegrondslag gefundeerd was nie. Die sogenaamde "Moederkerk" 

het egter elke keer met antler voorstelle gekom. Al die vorige vermelde konstitusionele 

bedelinge was altematiewe antwoorde en systappe van die wit kerk om die probleem te omseil, 

op vertoee van die kerke van die sendingdepartement vir een nie-rassige kerk: 

"Die finale seggenskap was by die wit kerk en dis waar ons ons elke keer vasgeloop het. Dus ook 
die rede vir vyf verskillende soort van konstitusionele opsette wat jy gehad het. Dit was juis 
omdat hulle nie wou toegee aan die versoek op 'n Bybelse grondslag <lat ons eenheid moet he 
in die kerk, ongeag van kleur of ras. Bulle was nie daarvoor nie350

. 

351. Pastoor L.R. Levendal tydens onderhoud op 28 Augustus 1996. 
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In 1984 tydens 'n wit Federale Raadsvergadering351 is besluit om die sendingdepart~ment te her

struktureer. Die herstrukturering wat in 1985 van krag geword het352
,3

53
, het onder meer die 

volgende behels: 354 

"Die konstitusie vir Kleurling, Indier en Swart departemente word geskrap en tot niet verklaar. 
Die vier afdelings naamlik Blanke, Kleurling, Indiers en Swart departemente word saamgesnoer 
onder een naam, nl 'Pinkster Protestante Kerk'. 
Die Blanke konstitusie word as beginsel vir die Blanke, Kleurling, Indiers en Swart departement 
as beginsel voorgestel met wysigings soos van toepassing op elke afdeling. 
Hierdie vier afdelings word saamgevoeg by die Sentrale Raad met sy funksies. Dit meen dat elke 
afdeling van die kerk onder die vaandel van die Pinkster Protestante Kerk sorteer. 
Elke afdeling sal sy verskillende gemeentes met kerkrade en ampsdraers uit eie geledere he wat 
saamgevoeg word deur Distriksrade met ampsdraers uit eie geledere deur gemeentelike 
afvaardiging. 
Dan sal elke afdeling sy eie Federale Raad he met sy eie vier ampsdraers plus 8 addisionele lede 
uit eie geledere." 

Samevattend het die herstrukturering355 dus behels dat die Sendingdepartement voortaan op die

selfde wyse as die Blanke Afdeling saamgestel en gestruktureer sal wees, naamlik outonome 

mag en gesag aan plaaslike gemeentes met plaaslike bestuur, Distriksrade wat uit die gemeentes 

binne die betrokke distrikte saamgestel word en 'n eie Federale Raad en Federale Bestuur. Die 

Blanke sendelinge het aangebly soos saamgevat in klousule van opsieners 356
, ander is na Blanke 

351. Notule van die Federale Raad van 20-21Februarie1984. Die feit dat hierdie besluit deur 

die wit kerk geneem is, is aanduidend dat die konstitisionele en uitvoerende mag gesen

treerd was in die slegs wit Federale Raad. 

352. Pastoor S. J. Coetzer inligtingstuk. 

353. Notule van die wit Federate Bestuur van 1 Augustus 1985 wat handel oor "Rekonstru

ering van Sendingwerk". 

354. ibid. 

355. Vir 'n skematiese voorstelling van die "selfstandige" kerke sien bladsy 199 

356. Notule van Wit Federale Bestuur van April 1986. 1911 ... 



-191-

gemeentes beroep of het emeritaat aanvaar357
. Skakeling met die wit kerk het geskied deur 

middel van die Administrateur as volg358
: 

"I. Kleurling Kerk - Federale Vise-Voorsitter: Pastoor E. Van Rooyen 
2. Indier Kerk - Federale Sekretaris: Pastoor D.J. Bezuidenhout 
3. Swart Kerk - Federale Tesourier: Pastoor P.W. Schalkwyk 
4. Die Federale Voorsitter sal dien as skakel tussen die verskillende administrateurs" 

Die vraag ontstaan wat het aanleiding gegee tot hierdie herstruktureringsproses? Eerstens moet 

die politieke konteks waarteen die herstruktureringsproses plaasgevind het neergestip word, want 

die PPK het haar samestelling dienooreenkomstig ingerig. Dit sal onthou word, <lat die vorige 

NP regering in 1984 die drie-kamerparlement vir Wittes, Indiers en Bruines ge'implementeer het. 

Die PPK het in die voetspore van die regering gevolg deur vier aparte rasgebaseerde 

"selfstandige kerke" tot stand te laat kom. Pastoor J.P. Jonas noem <lat 

" 'n Mens kan nie die feit wegredeneer nie <lat die Blanke kerk het horn laat lei deur die destydse 
regering. Die rigting wat die regering ingeslaan het. Toe ons 'n drie-kamer parlement gekry het, 
het die idee na vore gekom <lat ons vier kerke moet word"359 

Die herstruktureringsproses het dus parallel gloop met die beleid en praktyk van die regering. 

"Dis ook eenkeer aan ons gestel daar is 'n afvaardiging op pad na die regering om te gaan 
uitvind watter rigting die regering gaan inslaan. Dis 'n duidelike bewys dat hulle het beweeg in 
die rigting van die regering"360

. 

Na aanleiding van vertoee deur die kerke van die sendingdepartement vir veranderinge het 'n 

baie bekende Blanke leier361 die volgende uitlating op 11 Oktober 1985 te Elimpark 

(Kraaifontein in die Kaap) gemaak: "Die kerk kan nie verander nie want die land het nog nie 

verander nie". 

357. ibid. 

358. ibid. 

359. Tydens onderhoud op 13 September 1996 in die Tsitsikamma. 

360. Ibid. 

361. Memorandum. Dit is onduidelik wie die spesifieke pastoor was. Hierdie stelling moet 

eerder beskou was as afkomend van die wit PPK, alhoewel individue as mondstuk 

opgetree het. 192/ ... 
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Hierdie is 'n duidelike refleksie van die wit PPK se pietistiese houding ten opsigte van die staat. 

Hierdie stelling is ook sprekend van die wit kerk se onsensitiwiteit vir wat die ander rassegroepe 

moes deurmaak as gevolg van Apartheid. S6 'n stelling is ook 'n wegskramming en ontduiking 

van haar profetiese taak ten opsigte van die staat (Hand. 4: 19), van die kerk se rol as lig van die 

wereld en die sout van die aarde. In hierdie opsig is die kerk nie gelei deur die Gees van die Here 

nie (Rom 8:14), maar deur die politieke ideologie van die vorige regering. Bavinck is reg ashy 

se dat: 

"Political norms may never be transferred to the church. The church is a structure of an entirely 
different nature, and is on safer ground when it calmly allows itself to be guided by the Scripture 
and by it alone" (1960:198-100). 

Die vemaamste beweegrede vir die totstandkoming van vier outonome kerke het van die wit 

PPK gekom. Dit is reeds genoem dat die PPK in navolging van die Henry Venn-formule, 

selfstandig-

heid beskou het as die eindproduk van 'n "opvoedingsproses". Hierdie "droom" sou verwens

senlik word in 1986 met die uitkristallisering van vier selfstandige kerke te wete Pinkster 

Protestante Swart Kerk, Pinkster Protestante Indier Kerk, Pinkster Protestante Kleurling Kerk 

en Pinkster Protestante Blanke Kerk. Die wit PPK het met sy stigting in 1958 dit nooit ten doel 

gehad om een kerk362 te wees nie. Die doel met die totstandkoming van die sendingdepartement 

op 10 Oktober 1959 te Virginia was om hierdie sendingdepartement tot selfstandigheid te lei. 

Dit word soos volg deur pastoor S.J. Coetzer verduidelik: 

"Die PPK het in 1985 outonome reg tot vrye bestaan, organisasie en administrasie aan elk van 
die drie rassegroepe, te wete Swart, Kleuring en Indiers gegee ... Hierin het die PPK die 
'aflosstokkie' soos bepaal in die besluit van die Federale Raad op 10 Oktober 1959 oorgegee. 
Hierdie besluit het bepaal dat die ander bevolkingsgroepe tot selfstandigheid gelei sal word en 
dat hulle binne 'n eie raamwerk van ras, kleur en kultuur die Koninkryk van God op aarde sal 
di en en bedien"363

. 

362. Eenheid verwys hier nie bloot na 'n "geestelike eenheid" nie, maar 'n strukturele eenheid 

d.\y.s. een Federale Raad, een Distriksraad, een gemeente en een konstitusie, wat nie 

geskoei is op ras, geslag, klas of etnisiteit nie. 

363. Inligtingstuk van pastoor S.J. Coetzer ontvang. 193/ ... 
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Die oorgee van die 'aflosstokkie' waarvan in die bogenoemde aanhaling melding gemaak word, 

is 'n duidelike en konkrete bewys dat die wit kerk dit nooit ten doel gehad het om een kerk te 

wees nie. Hierdie amptelike doelwitstelling met die sendingdepartement word weer eens deur 

pastoor S.J. Coetzer herhaal en bevestig in die Pinkster Protestant: 

"Gemotiveerd, geaktiveerd en in 'n gees van opgewondenheid en doelbewustheid, het hierdie 
210 mense teruggegaan na hulle gemeentes ... om die sendingdepartement uit te bou tot 'n 
kragtige en selfstandige dee! van die Pinkster Protestante Kerk" (September 1984:20). 

Hierdie amptelike standpunt van die wit kerk is ook aan die skrywer herbevestig tydens 'n 

onderhoud met pastoor Coetzer: "Dit (selfstandigheid) was die beginsel van die kerk in die 

begin om die verskillende gemeenskappe tot volwassenheid, tot mondigwording te lei en dan 

vir hulle te se, goedjy's 21 jaar oud,jy's mondig ... "364
. 

Uit hierdie aanhalings kan daar hoofsaaklik slegs tot een konklusie gekom word: Die wit PPK 

het dit nooit ten doel gehad om een kerk te wees nie. Die 10 Oktober 1959 besluit van die wit 

Federale Raad rakende die uiteindelike selfstandigwording van die ander drie kerke is 'n 

afdoende bewys dat die idee van vier outonome kerke vanaf hulleselfkom. 

Derdens moet dit genoem word dat die oorspronklike gedagte van die sendingdepartement - dit 

is die Indiers, Swartes en Bruines - was om een kerk te he sonder verwysing na rasW: Direkte 

verteenwoordiging op die Blanke Federale Raad is aangevra
366

• Die sogenaamde "Moederkerk" 

was nie hiermee genee nie en hierdie versoek is summier geweier. 

364. Pastoor S.J. Coetzer onderhoud op Dinsdag 9 Julie 1996 te Germiston op kasset. 

365. Onderhoud met pastoor L.R. Levendal, op Maandag 26 Augustus 1996. Op kasset 

beskikbaar. 

366. Memorandum wat opgestel was deur pastoor L.R. Levendal namens die bruin PPK. 

Afskrif in skrywer se besit. Hierdie memorandum is voorgele aan die Blanke Federale 

Bestuur. 
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"En as jy kyk na die reaksies van die sogenaamde 'Moeder of Blanke kerk', dit was altyd 
negatief gewees. Daar was nie vir ons 'n aanduiding gewees dat hulle enigsins wou opmaak vir 
eenheid nie"367

. 

Votgens pastoor J.P. Jonas, was daar ook tetkemale genoem dat: " ... Daar sal nie so iets wees 

dat daar een Federale Raad, een konstitusie sal wees nie, want daar is mense onder die Blanke 

getedere wat verregs is"368
. Die verregse politieke mentaliteit en -motief in die wit kerk was en 

is dus een van die hoofredes vir 'n onverenigde Pinkster Protestante kerk. Pastoor L.R. 

Levendat369 noem dat die wit PPK nie wou toegee aan die versoek op 'n Bybetse grondslag dat 

daar eenheid moet wees in die kerk nie , ongeag kleur of ras. Bulle was nie ten gunste daarvan 

me. 

Pastoor J.P. Jonas370 verhaat dat een van die Federate Presidente van die Blanke PPK op 'n 

stadium die volgende woorde teen horn geuiter het: " ... Oor my dooie tiggaam sal ek nooit 

toelaat dat daar een Federate Raad sal wees nie". Tog moet genoem word vanwee die politieke 

veranderinge in die land is daar 'n gesindheidsverandering by sommige Blankes te bespeur. Later 

meer hieroor. Ten opsigte van verteenwoordiging het die ampsdraers van die wit kerk aangevoer 

<lat hulle Blanke lede uit die kerk sou verloor371
. As altematief is 'n eie Federale Raad aangevra 

maar is ook geweier. 

Vanaf die kant van die Blanke PPK is toe bestuit om 'n nuwe sendingraad te stig wat as volg 

saamgestel is: 12 Blankes ; 3 Kleurlinge ; 3 Indiers ; 3 Swartes en 9 Sendelinge (Federafo .,. 

Raadsbestuurslede )372
. Hierdie samestelling was baie ongebalanseerd. Die Blankes het 70% van 

367. Pastoor L.R. Levendal tydens onderhoud op 6/08/1996. 

368 Onderhoud met pastoor Jonas op Vrydag 13 September 1996. 

369. Onderhoud met pastoor Levendal. 

370. Tydens onderhoud met horn op 13 September 1996. Op kasset beskikbaar. 

371. Memorandum 

372. ibid. 195/ ... 
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die verteenwoordiging uitgemaak en al sou die verteenwoordigers van die kerke van die sending

departement saamsnoer in besluitneming, sou die Blankes die besluitneming altyd oorweldig of 

oordonder. In vergeleke met die Blankes op die sendingraad was die verteenwoordiging vir elk 

van die ander afdelings slegs I 0%. 

Die Blankes kon altyd op die rade van die sendingdepartement <lien. Hulle het die 

konstitusionele bemagtiging daarvoor gehad. Dit kan egter nie vice versa toegepas word nie. Nie 

een keer was 'n anderskleurige tot voorsitter van die sendingraad gekies nie. Hierdie pos was 

slegs vir 'n Blanke gereseveer373
. Uit die samestelling was <lit ook duidelik bespeur dat geen 

besluit wat nie in guns van die Blankes was, goedgekeur sou word nie. Op 'n baie subtiele wyse 

is besluitneming deur die Blankes gemanipuleer en moes die anderskleuriges byna gedwee (?) 

soos marionette handel, vanwee die feit dat die meerderheid stemme altyd deur die Blankes 

gehandhaaf is374
. 'n Indier pastoor, pastoor R. Esra375

, is al voorgestel om as voorsitter van die 

Sendingraad op te tree, maar maar daar is beswaar teen aangeteken. 'n Reeds afgetrede Blanke 

is toe aangewys as die enigste kandidaat376
• 

Toe <lit vir die Bruin, Swart en Indier Afdelings duidelik word dat een kerk onaanvaarbaar en 

ononderhandelbaar was en nie sal realiseer nie, het hulle 'n antler altematief gevolg. Die kerke 

van die Sendingdepartement het toe begin met samesprekings om hulleselfte mobiliseer in 'n 

eenheids-front377
. Talle gesprekke tussen die drie kerke is toe gevoer met die doel om die drie 

kerke te verenig in een kerk, een Federate Raad, die Pinkster Protestante Kerk in Afrika. Die 

aanvoerwerk in hierdie verband is hoofsaaklik deur die Bruin kerk gedoen: "Die eenheidsgedagte 

373. Memorandum. 

374. ibid.1-2. 

375. Inligting verkry vanaf pastoor L.R. Levendal tydens onderhoud op 26 Augustus 1996. 

376. Memorandum bladsy 2. 

377. Onderhoud met pastoor L.R. Levedal op 26 Augustus 1996. 
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was altyd gedryf deur die mense van kleur"378
,
379

. 

Die sogenoemde "Moederkerk", die wit PPK, het toe gekom met 'n antler voorstel van aparte 

Federale Rade380
. Hulle was nie genee often gunste van die sogenaamde eenheidsfront nie. Die 

wit kerk het daarin die moontlikheid gesien dat indien hierdie verenigde kerk na vore sou tree, 

sou die wit kerk op getalle gewys oorskadu word381
. Die wit kerk, het dus met hierdie subtiele 

voorstel gesorg <lat die kerke van die Sendingdepartement - Kleurlinge, Indiers en Swartes - nie 

verenig nie, en sodoende 'n bedreiging vir hulle inhou nie: 

"Die reaksie van die sogenaamde Blanke kerk was vir ons 'n politieke motief uit die ou era. Daar 
was meer politiek agter die ding en om juis ons te hou in aparte afdelings en sulke goed. Die 
eenheidsfront gedagte was definitief gekelder deur die wit kerk. Die skrywe van konstitusies, 
grondwette het eintlik van bo af gekom, grondwetlik moes <lit so plaasvind. So het hulle elke 
keer 'n geleentheid gehad om die ding te kan verander"382

. 

Wat was die redes vir die toegewing en gevolglike aanvaarding van hierdie voorstel? Oenskynlik 

het die kerke van die Sendingdepartement geen antler opsie gehad - indien hulle wel een gehad 

het - as om in te val by die voorstel van die wit kerk nie, aangesien die finale seggenskap 

konstitu-sioneel in die hande van die wit Federale Raad was. Die kerk van die 

sendingdepartement moes eenvoudig en gedwee inval by hierdie besluit. Indien die Kerke van 

die sendingdepartement sou onttrek, met die gedagte om 'n nuwe kerk te stig, sou hulle alles 

verloor. Die konstitusie van die Sendingdepartement se dit immers: "By bedanking, verwydering 

of dood van 'n lidmaat /e, sal die eiendom van die kerk oploop en voortgaan tot voordeel van 

die kerk"383
. 

378. Pastoor L.R. Levendal onderhoud. 

379. Pastoor J.P. Jonas het dit ook aan die skrywer bevestig tydens onderhoud op 13 

September 1996. 

3 80. Pastoor Levendal onderhoud. 

3 81. Pastoor L. Levendal tydens onderhoud. 

382 ibid. 

383. Konstitusie van die Sendingdepartement, Bruin afdeling soos op 22/06/82 volgens artikel 

3(b). 197/ ... 
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die mag was dus nog altyd gesetel in die hande van die wit PPK. Hierdie feit is tydens 'n 

Sentrale Raadsvergadering deur 'n wit Federale Ampsdraer, pastoor E.H. van Rooyen 

herbevestig: "Broeders onthou dat die Blanke Kerk behou die vetoreg op alle eiendomme" 38~Die 

Blanke se mag en regte was beskerm in die grondwet van die vorige NP Apartheidsregering ten 

koste van die ander rasse ook in die konstitusie van die PPK, sedert haar stigtingsjare tot tans, 

is dit daarin verskans. Die apartheidsregering het daarvoor gesorg. Die kerke van die 

Sendingdepartement was dus onbewustelik (?) gedwing om toe te gee aan die eise en versoeke 

van die wit kerk, want hulle was magteloos. 

Die verharde en ontoegeeflike houding van die wit kerk was 'n volgende rede vir die instemming 

tot vier aparte kerke. Toe dit na vele gesprekvoeringe in hotelle, bosberade en memorandums 

duidelik word dat die Blankes nie bereidwillig is vir een kerk nie, is besluit om te skei sodat die 

sendingdepartement heeltemal outonoom moet word385
. Die blankes se reaksie jeens die 

eenheidsgedagte was altyd negatief: 

" ... As jy kyk na die reaksie van die spgenaamde Moeder of Blanke kerk, dit was altyd negatief 
Dan was daar nie vir ons 'n aanduiding gewees dat hulle enigsins wou oopmaak vir eenheid 
nie"3&6. 

Nog 'n rede vir die instemming tot aparte kerke was die patemalistiese 387
, rassistiese 388 en supre

masiegevoel vanaf Blanke kant: 

"Ons het net gevoel die Blanke wil alles doen. Die Blanke wil dinge inisieer. Hulle trek vir ons 

384. Memorandum in skrywer se besit. 

385. Pastoor J.P. Jonas tydens onderhoud op 13 September 1996. 

386. Onderhoud met pastoor L.R. Levendal. 

387. Vir definisie sien voetnota nommer 26 op bladsy 98. 

388. Die 1965 HAT woordeboek defineer rassisme soos volg: 

"Veronderstelling dat karakter en bekwaamheid bepaal word deur ras - 'n denkrigting 

wat aanneem dat 'n besondere ras meerderwaardig is en die reg het om ander rasse te 

oorheers". 198/ ... 
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konstitusies op. Hulle trek vir ons beleide op. Ons het gevoel ons wil ook nou darem volgens die 
leiding van die Heilige Gees ons mense lei"389

. Die Blanke supremasiegevoel, die houding wat 
hulle ingeneem het, die rassisme, het definitief 'n rol gespeel in die aanvraag vir outonomiteit. 
Om die waarheid te se die apartheidsgesindheid was sterk in hulle"390

. 

Hierdie tipe houding het daartoe aanleiding gegee dat die PPK baie potensiele en bekwame 

persone vir die kerk verloor het. Uit moedeloosheid en frustrasie het 'n groot aantal pastore die 

PPK verlaat. Die ontoegeeflike houding van die wit PPK het die kerk se geloofwaardigheid binne 

die "ou" sowel as "nuwe Suid-Afrika" geweldig aangetas en haar beeld groot en onberekenbare 

skade berokken. 

'n Laaste rede vir die inwilliging tot selfstandige kerke was dat die verskillende kerke ten minste 

op die hoogtste vlak bymekaargebring kon word, op 'n gelyke basis391
. Die verskillende kerke 

is dus bemagtig om hulle eie Federale en Distriksvoorsitters te he en eie konstitusies en beleids

rigtings daar te stel. Die finalisering daarvan het egter berus in die hande van die Sentrale Raad. 

Samevattend is die redes wat aangevoer kan word vir die vergestalting van die vier outonome 

kerke soos volg. Eerstens was dit die volvoering van die besluit wat geneem was deur die wit 

kerk op 10 Oktober 1959. Toe een kerk nie kon verwesenlik nie, het die altematiewe gedagte 

van 'n eenheidsfront na vore getree. Dit is egter deur die wit kerk gekelder met die gevolglike 

ontstaan van vier aparte rassekerke. Die wit patemalistiese, rassistiese en supremasiegevoel was 

deurslaggewend vir die ontstaan van 4 outnome kerke. Laastens was meer mag aan die antler 

kerke oorgedra. 

389. Pastoor J.P. Jonas tydens onderhoud 13/09/1996. 

390. Pastoor A Potgieter, gewese Uniale Sekretaris tydens onderhoud op 18 Julie 1996. 

391. Onderhoud met pastoor L.R. Levendal op 26/08/1996. 

199/ ... 



-199-

Skematiese voorstelling van die Sentrale Raad samestelling soos in 1986. 

SENTRALE RAAD 

(16 lede) 

8 Add. Lede & 4 Amps. 8 Add. Lede & Amps. 8 Add. Lede & 4 Amps. 8 Add. Lede & Amps 

FEDERALE RAAD FEDERALE RAAD FEDERALE RAAD FEDERALE RAAD 

DISTRIKSRAAD DISTRIKSRAAD DISTRIKSRAAD DISTRIKSRAAD 

Kerkrade & Amps. Kerkrade & Amps. Kerkrade & Amps. Kerkrade & Amps. 

GEMEENTES GEMEENTES GEMEENTES GEMEENTES 

Kleurling Afdeling lndier Afdeling Swart Afdeling Blanke Afdeling 

PINKSTER PROTESTANTE KERK 

4.5.5.2. Die Herstruktureringsproses voltooi 

Die herstruktureringsproses sou uiteindelik in 1986 kulmineer met die totstandkoming van vier 

200/ ... 
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aparte rasse- of etniese kerke. Die totstandkoming van die sogenaamde "Kleurling selfstandige 

kerk"393met sy eie Federale Raad sou in werking tree op 1 Maart 1986, tydens die laaste 

Algemene Raadsvergadering te Pacaltsdorp onder leiding van die Algemene Raadsvoorsitter, 

pastoor L. Jansen394
• Pastoor Jansen het die afgevaardiges verwelkom en die voorsitterstoel 

oorhandig aan pastoor S. J. Coetzer, gewese sendingdirekteur en lid van die Blanke Federale 

Bestuur. Tydens die vergadering wat ook die Algemene Raadsera afgesluit het en die bestel van 

eie Federale Rade of outonome kerke ingelei het, is die eerste Federale Raadsbestuur van die 

Bruin PPK dan ook verkies. Met pastoor P. W. Schalkwyk as verkiesingbeampte is die volgende 

pastore as die Bestuur van die Bruin Federale Raad verkies: 

"Voorsitter: pastoor C. J. Fortuin van Elsiesrivier in die Kaap; Vise-Voorsitter: pastoor L. R. 
Levendal van Plettenbergbaai ; Sekretaris: pastoor J. P. Jonas van Woodlands in die 
Tsitsikamma; Tesourier: pastoor J. A Hoffman van Crawford in die Kaap. Die addisionele lede 
was: pastoor J. Boezak van George; pastoor G. Kiewiets van Joubertina; pastoor W. Manuel 
van Ceres en pastoor H. Philemon van Randfontein. Hierdie lede het bekend gestaan as die 
Federale Bestuur: Kleurling Afdeling"395

. 

So is die "aflosstokkie"soos bepaal in die besluit van die Wit Federale Raadsvergadering te 

Virginia op 10 Oktober 1959, oorgegee. Hierdie herstruktureringsproses is afgewentel tot op 

Distriksvlak. Vir die eerste keer in die geskiedenis van die PPK is anderskleuriges 

393. Hier word slegs ingegaan op die bruin kerk. Dit is eerstens 'n te wye en omvattende 

studieveld om die Swart en Inder kerk ook by te werk. Die herstrukturering van 

laasgenoemde twee kerke het basies op dieselfde prinsiep gewerk. Tweedens is geen 

terugvoering gekry vanaflndier en Swart kerk op aangevraagde informasie nie. 

394. Notule van Algemene Raadsvergadering van 1 Maart 1986: 1 

395. ibid. 

201/ ... 
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konstitusioneel bemagtig om Distriksvoorsitters te wees396
. 'n Algemene Jeug en 

Sondagskoolraad is ook in die lewe geroep asook 'n eie Federale Sustersraad398
. 

Skematiese voorstelling van die samestelling van die drie "Selfstandige Kerke"399 soos vervat 

in die konstitusie van die bruin kerk op 19 Februarie 1986. 

Sentrale Raad [Volgens artikel 4.4. saamgestel uit 

die ampsdraers van die wit Federale 

Rade. Ampsdraers v. d. Blanke Afdeling 

sal ampsdraers van die Sentrale Raad wees] 

Federale Raad [ Saamgestel uit (wit) opsiener(s), voltydswerkers 

of erkende leier, en een kerkraadslid uit elke 

erkende gemeente volgens artikel 4.3] 

Distriksrade [Volgens artikel 4.2 saamgestel uit (wit) 

opsiener(s) en afgevaardigdes van die 

plaaslike gemeentes ] 

Gemeentes Gemeentes Gemeentes 

396. Vergelyk omsendbriefvan gewese Federale Sekretaris van die Bruin Afdeling gedateer 

12/05/1986 in skrywer se besit. 

398. Notule van bruin Federale Raad 30 Desember 1987. 

399. Die skrywer maak hier gebruik van die drie "selfstandige" kerke dit wil se die wit kerk 

is uitgesluit. Die samestelling van die drie kerke was op dieselfde prinsiep 

gemodelleerd. 202/ ••• 
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4.5.5.3 Die Federale Stelsel as resultaat van die Herstruktureringsproses 

Die votvoering van die herstruktureringsproses het uitgekristalliseer in die vyfde konstitusionete 

bestet, die Federale kerkregeringstelsel 400
, met vier aparte rasgebaseerde konstitusies (1986) vir 

die verskillende kerke. Artikel 7.1.8 van die konstitusie se <lat die bevotking van die Republiek 

van Suid-Afrika deur die gefedereerde P. P. Kerke bearbei sal word. Die Blanke Kerk se 

konstitusie is gebruik as konsepkonstitusie401 met verwysings soos van toepassing op elke 

afdeling402
. 

Die PPK is 'n federasie van kerke. Dit beteken samewerking tussen die verskillende gemeentes 

in 'n vaste verband met 'n gemeenskaplikelike doel onder 'n Federale Bestuur wat kragtens 'n 

federale grondwet gemeenskaplike belange, soos onder meer barmhartigheids- of welsynsdiens, 

pastorate teologiese opteiding, samekomste, seminare, ens. het met die doel om opheffingswerk 

en verryking van persoonlike, gemeenskaptike en distriksvlak te inisieer, te organiseer en te 

implementeer403
. Lede van die federasie behou egter hulle inteme soewereiniteit en sorteer en 

funksioneer outonoom onder jurisdiksie van 'n eie federale-, distriks- en kerkraad en ander 

inteme gemeenterade soos bv. jeug-, sondagskool-, en wetsynsrade 4°". Pastoor S. J. Coetzer noem 

<lat geeneen van die kerk se strukture is ras of kleur gefundeerd nie405
. 

400. Outonomisering, setfstandigheid en Federate kerkregeringstetsel word as wisselterme 

gebruik. Athoewel die wit PPK reeds sedert 1958 volgens 'n Federale stelsel geregeer 

word, is die kerk van die sendingdepartement in 1986 begin volgens diesetfde stelsel. 

401. Wit Federale Raadsvergadering notule 20-21 Februarie 1986. 

402. Notute van wit Federale Bestuur 1 Augustus 1985:3. Hierdie notute is opgestet na 

aanteiding van bilaterale samesprekings tussen die wit Federale Bestuur en die Bestuur 

van die Atgemene Raad, Bruin Departement. 

403. Pastoor Coetzer antwoordtys bladsy 5. 

404. ibid. 

405. Ibid. 203/ ... 
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Daar bestaan absoluut geen waarheid in hierdie stelling nie. Die blote feit <lat daar vier aparte 

konstitusies is en vier aparte kerke te wete Swart, Bruin, Indier en Wit is voldoende bewys van 

die ongeldigheid van hierdie stelling. Alhoewel daar vrye assosiasie binne afgebakende gebied 

vir elke gemeente is, afgesien van watter departement ookal, is dit maar net die toeplak van 

barste in 'n muur: 

"Ons is verskillende kerke omdat ons verskillende rasse is. So vrye assosiasie is maar net <lat jy 
anderskleuriges injou Blanke Kerk ofBlankes injou Bruin, Swart en Indier kerk he. Dis eintlik 
maar 'n kunsmatige eenheid. Dis nie die oplossing vir eenheid nie'"'0 ~ 

4.5.5.4 Outonomie bevraagteken 

Die skrywer bevraagteken die "outonomie" van die kerke van die sendingdepartement om vers

keie redes. Eerstens was daar die aparte rasgebaseerde konstitusies wat tydens 'n wit Federale 

Raadsvergadering bekragtig is: "Die herskonstruktuering van Sendingwerk naamlik Kleurling, 

Indier en Swart Afdelings volgens die gesirkuleerde konstitusie wat ook in Engels vertaal is, 

afsonderlik van die Blanke Kerk en van mekaar sal fungeer, goedgekeur word"40~ Tweedens is 

daar in die 1986 "outonome" konstitusie op 'n uiters weldeurdagte manier toegesien <lat verskil

lende artikels ingebou word ten einde Blanke heerskappy in die sogenaamde "selfstandige" 

kerke te verseker of 'n tegniese wyse is byvoegingins aan die konstitusie aangebring, waarop 

beheer van die kerk (sending afdeling) van die Blankes af kom. Hierdie artikel is onder meer 

artikel 4 wat handel oor die samestelling van die kerk - korresponderende uitgebreide artikels 

is artikels 6, 7, 8, en 9. Daar sal vervolgens aan die artikels aandag gegee word soos weergee in 

die konstitusie van die bruin PPK408
. 

406. Onderhoud met pastoor J.P. Jonas. 

407. Notulevan20-21Februarie1986. 

408. Hier sal die konstitusie van die Bruin PPK soos op 19 Februarie 1986 as uitgangspunt 

geneem word. Die antler twee kerke te wete Swartes en Indiers se konstitusies is op 

dieselfde wyse gemodelleerd. 204/ ... 
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Artikel 1 van die konstitusie noem dat die naam van die kerk is: "Pinkster Protestante Kerk". Vir 

die eerste keer word daar in die geskiedenis van die PPK se konstitusies nie melding gemaak van 

rasse-indeling nie te wete Swart, Bruin, Wit oflndier Afdeling nie. Hoewel hierdie inleidende 

artikel nie melding maak van vier verskillende afdelings nie, is die vier aparte rassekerke 

verbloemd binne die konstitusie ingebou om sodoende die apartheidsprinsiep daarin te verewig. 

Die drie "Afdelings ofDepartemente" van die PPK is nou ook vir die eerste keer as kerk beskou 

en nie as 'n blote onderafdeling van die wit PPK nie. Die wese van hierdie vier aparte 

konstitusies is egter gebou op die Apartheidsideologie en -teologie. 

Die wit kerk sou nog steeds beheer oor die ander kerke uitoefen in die persoon/e van opsieners. 

Die opsienersamp is ingebou in die samestelling van die Distrik- en Federale Rade van die drie 

selfstandige kerke. Artikel 4.2 noem dat Distriksrade word saamgestel uit 'n opsiener(s) asook 

afgevaardigdes van die plaaslike gemeentes in 'n aangegewe gebied. Wat die samestelling van 

die Federale Raad betref noem artikel 4.3 dat die Raad saamgestel is uit die opsiener(s), 

voltydwerker of erkende leier, en een kerkraadslid uit elke erkende gemeente. Daar is dus seker 

gemaak dat wit pastore verteenwoordig was op die hoer rade van die drie kerke. 

Vir 'n wyle moet eers stilgestaan word by die ops1eners. Met die laaste Algemene 

Raadsvergadering te Pacaltsdorp op 1 Maart 1986, waartydens die Raad ook ontbind is en die 

Bruin Federale Raad van die PPK die lig gesien het is die volgende besluit geneem: "opsieners 

sal pligte uitvoer soos neergele in konstitusie". Om te verseker dat die Blankes nog steeds beheer 

oor die anderskleurige kerk uitoefen, nieteenstaande hierdie sogenaamde "outonomie" is die 

aanstelling van (Blanke) opsieners en hulle pligte in die konstitusie409 beliggaam: 

"Distrikvoorsitter wie tans in 'n voltydse hoedanigheid dien in die Kleurling, Indier en Swart 
afdelings, sal aanbly in die amp van opsiener. 
Enige moontlike nuwe aanstelling sal deur die betrokke Federale Rade gedoen word. Alleenlik 
persone deur die Federale Raad van die Blanke afdeling goedgekeur, sal aangestel word". 

409. Konstitusie van die bruin PPK soos op 19 Februarie 1986, artikel 9. 
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Dit is duidelik dat die opsiener 'n afgetrede- ofuittredende wit Distrikvoorsitter was, wat uit die 

ou- ofvorige Kerkbestel gekom het. Weer eens was die ongevraagde beheer aan die kerke van 

die sendingdepartement afgedwing en die opsienersrol ook gereserveer vir slegs 'n wit pastoor. 

Verder is dit ook duidelik dat die opsieners in die nuwe bestel die sal wees wat deur die blankes 

aan die anderskleuriges gegee sal word. 

Die pligte van die opsieners410 was uiters onvattend van aard. Hulle sou in 'n raadgewende en 

toe- sighoudende kapasiteit dien en sou op alle Rade sitting he behalwe op die Sentrale Raad. 

Hulle sou verder ook in samewerking met die Sentrale Raad, behulpsaam wees vir die nodige 

opleiding van pastore, erkende leiers, en alle Raadslede asook gemeentelede~ 11 . Hulle was ook 

betrokke in gemeente, sondagskool enjeugdepartemente in hulle afdelings. Hulle moes in kennis 

gestel word van alle transaksies rakende vaste en roerende eiendom; verbande; huurkope en/of 

oortrokke fasiliteite by finansinstansies. Hulle sou ook verantwoordelik wees om in die verband 

aanbevelings te maak by die betrokke Rade soos nodig sou wees412
• Van tyd tot tyd moes hulle 

verslag doen aan die betrokke Federale Raad en Sentrale Raad. Die opsieners het verder 

gesorteer onder die jurisdiksie van die wit Federale Raad en sou deur hulle besoldig word. Hulle 

sou verder ook in samewerking met hulp van die admininstratiewe beampte toesien dat alle 

gelde behoorlik geadministreer en alle amptelike boeke op datum gehou word413
. 

Wat veral opval uit die pligte van die opsieners is die mag wat aan hulle toegese of -geken was. 

'n Mens wonder wat die doel van 'n "eie anderskleurige Distrikvoorsitter" was. Nieteenstaande 

die toekenning van die sogenaamde "outonomiteit" aan die kerke van die Sendingdepartement, 

het die wit kerk dus op 'n subtiele wyse verseker dat die mag in hulle hande gestel was en bly. 

410. Vergelyk Artikel 9.2 in bruin PPK konstitusie soos op 19/02/1986. 
411. ibid. 
412. ibid. 

413. ibid. 

206/ ... 



-206-

Artikel 9.2.5 gee die opsieners baie reg of mag in die bekomming van vaste en roerende 
eiendom, lenings, geboue ens. Sodoende is die rassistiese basis - die geldmag - byna verewig in 
die konstitusie. In die lig van die sogenaamde "outonomie" kan die vraag gestel word om watter 
rede bou die kerk se leiers die ongevraagde beheer oor aangeleenthede soos in artikel 9.2.5 
vervat in die "nuwe outonome konstitusie" in? Dit blyk dus duidelik dat die geboue van die 
kerke van die Sendingdepartement die twispunt van vreedsame veranderinge gaan word of 
alreeds is, maar net verskuild. Een van die bestuurslede van die wit kerk het immers tydens 'n 
vergadering die volgende opmerking gemaak: " ... Die broers moet onthou dat die Blanke kerk 
behou die vetoreg op alle geboue en eiendomme"414

. Die artikel oor die opsieners is intussen 
geskrap. Met die bruin Federale Raadsvergadering wat gehou was te Eldoradopark 
(Johannesburg) op 29 Desember 1988 is aangevra vir die totale skraping van die betrokke 
Artikel wat handel oor opsieners. As motivering vir die skraping is die volgende rede aangevoer: 

"Die verwysing na die verskillende rasse in hierdie Artikel skep vir ons probleme veral in die 
Buurstate waar nuwe gemeentes binnekort gevestig moet word en ons gevolglik gevra word om 
ons konstitusie t,e toon". 

Tweedens, was daar benewens die inbouing van die opsienersamp in die "nuwe konstitusie" ook 

voorsiening gemaak vir 'n Administratiewe Beampte. Artikel 8.6 van die konstitusie 414 noem dat: 

"Die administrasie van die Sentrale Fondse soos byvoorbeeld die Pensioenfonds, Versekering, 
ens. sal behartig word deur 'n persoon of persone wat deur die Blanke Federale Bestuur van die 
Pinkster - Protestante - Kerk darvoor benoem word. Ander adviserende en toesighoudende 
opdragte kan ook op aanbeveling van die Sentrale Raad deur die Federale Bestuur aan so 'n 
persoon ofpersone opgedra word". 

Hieruit kan 'n mens aflei dat die persoon deur die Blankes besoldig word. Dit is dus 

onwaarskynlik dat enige persoon wat uit enige ander etniese groep, anders as Blank, tot die amp 

verkies sal word. Dit sou altyd 'n Blanke wees. Die vraag ontstaan kon ander persone, uit die 

ander rassegroepe nie vir so 'n pos opgelei word nie? 

414. Memorandum. 

415. Konstitusie van die Bruin PPK soos op 19 Februarie 1986. 
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'n Ander knelpunt is die feit <lat dit duidelik uit die konstitusie blyk <lat fondse en eiendom deur 

die Blankes beheer gaan word. Die opset is <lat genoemde fondse, dit is pensioen en vesekering, 

deur Blankes geadministreer sal word. As die sogenaamde "Nie- Blanke" dan nie in die Blankes 

se fondse deel het nie, waarom kan die fondse dan nie etnies-apart geadministreer gewees het 

nie? Die adviserende en toesighoudende opdragte word ook nie gespesifiseer nie en <lit is fataal 

wat die administrasie van die kerke van die sendingdepartement betref Die artikel oor die 

Administratiewe Beampte is intussen ook geskrap. Dieselfde rede wat aangevoer was vir die 

skrapping van die opsienersartikel is ook hier aangevoer416
. 

Ten einde Blanke heerskappy in die "selfstandige" kerke te verseker, moet daar ook gekyk word 

na die Sentrale Raad wat in die konstitusie ingebou is. Die Sentrale Raad417 was saamgestel uit 

die vier Federale Rade, en die ampsdraers van die Blanke afdeling sou as ampsdraers optree. 

Voortspruitend uit die inherente Blanke supremasiegevoel was die ampsposisies weer eens slegs 

vir wittes, gereserveer. Die doel418 van die Sentrale Raad was om 'n raadgewende en 

toesighoudende funksie te vervul met betrekking tot die administrasie van die Kleurling, lndier 

en Swart afdelings van die PPK. Verder was die doel ook om sake van belang rakende die Bruin, 

Swart en Indier kerke op 'n gemeenskaplike basis te bespreek en aanbevelings te maak na die 

onderskeie Federale Rade. 

Ten opsigte van die funksie419 het die Raad die reg om veranderings, wysigings, byvoegings of 

skrapping van enige van die artikels van die konstitusie van die Pinkster Protestante Kerk finaal 

te keur en finaliseer, nadat <lit deur die betrokke Federale Raad van die betrokke afdelings 

aanbeveel is. Die dagbestuur sal optree as 'n appelraad met betrekking tot enige tug teenoor 

enige voltydwerker of erkende leier. Besware teen tugstappe moet die Sentrale Raad binne 

416. Vergelyk bladsy 206. 

417. Artikel 8.1 van Bruin Konstitusie. 

418. Artikel 8.3. 

419. Artikel 8.4. 
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30 dae bereik nadat tugmaatreels toegepas is deur die Federale Raad. Die uitspraak van die 

Sentrale Raad sal finaal wees. 

Verskeie vertoe was gerig aan die Wit Federale Raad vir die skrapping van artikel 8 wat handel 

oor die Sentrale Raad. Die motivering vir die skrapping was dieselfde as die wat aangevoer was 

vir die skrapping van die Administratiewe Beampte en Opsieners420 naamlik: 

"Die vernysings na die verskillende rasse in hierdie Artikel skep vir ons probleme veral in die 
Buurstate waar nuwe gemeentes binnekort gevestig moet word en ons gevolglik gevra word om 
ons Konstitusie te toon". 

Die artikel oor die Sentrale Raad is dan ook tydens 'n bruin Federale Raadsvergadering te Eldo

radopark (Johannesburg) verwerp. Op voorstel van pastoor J. Jordaan en gesekondeer deur pas

toor G. Paul is besluit: "Na 'n indiepte bespreking van die doel wat die Sentrale Raad dien, word 

eenparig besluit dat aangesien die Sentrale Raad huidiglik geen doel dien nie, dit van die 

konstitusie geskrap word421
• Intussen is die Sentrale Raad heringestel om as gespreksmedium te 

dien tussen die verskillende kerke. 

Daar is reeds vermeld dat die geldmag die basis van rassisme is. Die wit kerk het gesorg dat 

hulle nog steeds in beheer bly van die pensioenfonds. Dit is nog 'n rede waarom die skrywer die 

1986 outonomie van die kerke van die Sendingdepartement bevraagteken. Artikel 7 .1. 7422 wat 

betrekking het op die totstandkoming van 'n pensioenfonds 423 lui: "Daar mag uit geen amptelike 

fondse van die kerk 'n aparte pensioenfonds vir die pastore geskep word nie"424
• 

420. Vergelyk bladsye 206 - 207. 

421. Notule van 20 Desember 1988:3. 

422. Hierdie klousule sorteer onder artikel 7 wat handel oor die Federale Raad en die magte 

van die Federale Raad. Die vraag ontstaan dat as die kerke van die Sendingdepartement 

outonoom is, hoekom kon hulle as die hoogste Raad van hulle kerk, nie self 'n pensioen 

vir hulle pastore uitneem nie. 

423. Vergelyk bladsy 185 - 189. 

424. Konstitusie van Bruin PPK. 2091. .. 
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Die vraag is of daar rede was vir so 'n reeling terwyl die sogenaamde "Nie-Blanke" pastore net 

Rl2.50 per maand ontvang het?425
. Was daar enige redelikheid vir hierdie deel van die grondwet 

terwyl die Blankes al die jare sendingbewus was en nie werklik vir die anderskleuriges 

voorsiening gemaak het vir pensioen nie? Hierdie klousule is deur die wit kerk daargestel. "Moes 

die Nie-Blankes nie in aanmerking geneem gewees het toe die reel in die grondwet geplaas is 

nie of is die reel gemaak om die Blankes se finansies te beskerm?" 42~ Volgens die memorandum 

wat in 1987 opgestel was deur die Bruin Kerk in reaksie teen die 1986 konstitusie, was daar met 

die stigting van die Blankes se pensioenfonds nie aan die "Nie-Blankes" gedink nie 427
. Hulle was 

nie eers in ag geneem nie. 

Met die sogenaamde selfstandigwording in 1986 is daar egter vanaf die kant van die kerke van 

die sendingdepartement onmiddellik aan die werk gespring om hierdie ekonomiese diskri

minerende maatreels uit die weg te ruim. In 'n brief wat gerig was aan alle gemeentes van die 

Bruin PPK, deur die destydse Federale Sekretaris, pastoor J.P. Jonas, en gedateer 26 November 

1987, word kennis gegee <lat die Federate Bestuur besluit het om artikel 7.1.7 van die 

konstitusie, wat handel oor die pensioenfonds soos volg te wysig: 

"Die Federale Raad van die verskillende Afdelings (Swart, Indiers en Kleurling) sal self sy eie 
Afdeling se Pensioenfonds administreer. 'n Gemeente moet 'n getroue ondersteuner van die 
bestaande Pensioenfonds van die kerk wees alvorens 'n aparte pensioenfonds vir die pastoor 
geskep kan word". 

Die motivering vir hierdie wysiging was dat die bydraes tot die pensioen- en versekeringsfonds 

deur gemeentes van die verskillende Afdelings van die kerk nie tot enige voordeel van die Afde

ling strek waarvoor <lit bedoel is nie, in die sin dat elke afdeling sy betrokke fondse bele waar 

425. Vergelyk ook bladsy 188. 

426. Memorandum bladsy 2. 

427. Ibid. 

428. Ibid. 
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of wanneer hy wil nie (ibid.). As elke Afdeling sy eie fondse administreer kan dit tot voordeel 

van die betrokke Afdeling aangewend word waarvoor <lit oorspronklik bedoel is. (Soos dit wel 

die geval met die Blanke Afdeling van die kerk is.) 

Tydens 'n spesiale Sentrale Raadsvergadering wat gehou waste Bealah Park, Germiston op 

Donderdag 9 Junie 1988, wat spesifiek gehandel het oor die verdeling van die pensioen- en 

versekeringsfonds is op voorstel van pastoor J. P. Jonas en gesekondeer deur pastoor C. J. 

Fortuin besluit <lat: 

"1. The existing Pension fund and Insurance fund be disbanded and proportionally divided 
between the three respective churches according to legal rules of private Pension funds. 

2. The respective churches member contributions and interest thereof be all allocated to 
the different churches ... "428

. 

Na aanleiding van die inbouing van die artikels wat handel oor Opsieners, Administratiewe 

Beamptes, die Sentrale Raad waarin Blanke heerskapy in verseker is, asook die pensioenfonds 

is <lit dus legitiem om die outonomie van die kerke van die Sendingdepartement, soos vervat in 

die 19 Februarie 1986 konstitusie te bevraagteken. 

4.6 Die sesde konstitusionele opset:429 Gesprek tot eenwording 

Vir die typerk vanaf die herstrukturering in 1986 tot en met 1991 het die vier kerke langs mekaar 

gehardloop. 

428. Notule van die Sentrale Raadsvergadering te Beaulah Park, bladsy 2. 

429. Die navorsingstaak van die skrywer oor hierdie grondwetlike bedeling is weer eens 

bemoeilik aangesien hy geen toegang tot die Sentrale Raad notules vir die 

tydperk 1991-1995 het nie.'n Brief is gerig aan die bruin Federale Raad vir informasie 

hieromtrent, maar geen amptelike korresponderende terugvoering is ontvang nie. 

Die wit kerk soos reeds vermeld was baie onwillig om materiaal aan die skrywer te 

verskaf Briewe is ook gerig aan Federale ampsdraers van die Swart en Indier 

Afdeling, en tot op hede is geen terugvoering ontvang nie. 211/ ... 
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"Die sendingdepartement, hierdie ander drie afdelings het saam met die kerk gehardloop, maar 
ons was onbewus van mekaar. Ons was bewus van mekaar maar het geen gemeenskap met 
mekaar gehad nie. Ons het so wan en dan as daar by hulle 'n probleempie kom met hulle 
gekontak"430

. 

Uit hierdie aanhaling blyk dit duidelik dat alhoewel selfstandigheid aan die kerke van die sen

dingdepartement toegestaan is, hulle nog steeds as onderafdelings van die kerk, die wit kerk be

skou is. Verder meld ook genoem te word dat dit hoofsaaklik die wit kerk en die swart kerk431 

was wat naas mekaar gehardloop het. In die tussentyd was daar wel gesprekke432 tussen die 

Bruin, Indier en Swart kerke ten opsigte van eenwording. In 'n omsendbrief433 wat gerig was aan 

alle ampsdraers van alle Distriksrade van die PPK deur die destydse bruin Federale Sekretaris, 

pastoor J.P. Jonas, word die pogings tot eenwording tussen die drie kerke uitgespel: 

"At a recent meeting of the Office-bearers of the different Federal Councils of Pentecostal 
Protestant Church, held in Benoni, it was decided that a meeting be arranged where the 
possibility of forming ONE Pentecostal Protestant Church be discussed ... The Office-bearers 
of all the various Districts Councils of the Black, Indian and Coloured Churches are kindly 
requested to attend this rather historic gathering ... All members of the different Pentecostal 
Churches are therefore, asked for a day of FASTING AND PRAYING on the 9th April, 1989. 
We trust the Lord to bless this effort in bringing the Body of Christ together. We trust Him for 
His guidance to form one PENTECOSTAL PROTEST ANT CHURCH IN AFRICA". 

Die motivering vir hierdie naamswysiging aan artikel 1 van die konstitusie na Pinkster 

Protestante Kerk in Afrika was onder meer die volgende: 

430. Pastoor S. J. Coetzer tydens onderhoud. 

431. Swart verwys nie hier na velkleur nie, maar as 'n gemeenskaplike term vir Swart, Bruin 

en Indiers. 

432. Vergelyk bladsy 195-196. 
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"Aangesien ons kerk (Kleurling Afdeling) oop is vir alle nasies en tale en later ook gemeentes 
en Distrikte in ander lande in Afrika ( deur die hulp van die Here ) gevestig sal word, is die naam 
"PINK.STER PROTEST ANTE KERK IN AFRIKA" vir ons meer gepas en aanvaarbaar in ander 
lande in Afrika"434

. 

Dis tog tragies dat hierdie Pinkster Protestante kerk in Afrika tot op hede nog nie gerealiseer het 

nie. Redes wat hiervoor aangevoer kan word is getalle-oorheersing van die een kerk oor die 

ander435
, kulturele onsensitiwiteit436 en 'n kommunikasie probleem. 

Die rede wat aangevoer kan word dat gesprekvoering tussen die verskillende rasse kerke hervat 

is in 1991, word deur pastoor S. J. Coetzer verwoord437
. Pastoor J. Cornelius, die laaste 

stigterslid van die wit kerk, het afgetree in Junie 1991 en gesterwe in Desember 1991. Pastoor 

D. Bezuidenhout en pastoor Schalkwyk, wat toe die oudste dienende pastore was, het ook die 

volgende jaar afgetree438
. 

Toe die kerk in die spreekwoordelike nuwe hande kom "het ons die broers begin opsoek"439
. 

Die vraag ontstaan wat die inhoud en resultaat van hierdie herstelde kommunikasie was. In die 

tydgleuf 1986-1991 is die artikels wat handel oor opsieners, administratiewe beampte, totstand-

433. Afskrifvan brief in skrywer se besit gedateer 28 Maart 1989. 

434. Ongedateerde inligting in skrywer se besit wat handel oor "Wysigings aan die konstitusie 

aangevra deur Federale Bestuur" hierdie aangevraagde wysigings kom vanaf die Bruin 

Kerk. 

435. Gesprek met pastoor F. Quena, huidige Federale Sekretaris van die bruin kerk. Die bruin 

kerk het huidiglik meer lidmate en gemeentes as die Swart oflndier kerk. 

436. In hoofstuke 5 sal hierdie onderwerp verder uitgelig word. 

437. Tydens onderhoud op 9 Julie 1996. 

438. ibid. 

439. ibid. 
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koming van 'n pensioenfonds, 440 en Sentrale Raad ( intussen heringestel ) geskrap. Die begin van 

vrye assosiasie binne in die afgebakende gebied vir elke gemeente afgesien van watter 

departement ookal is ingestel4.u. Hierdie tydelike "oplossing" is ontoereikend en raak nie die 

wese van die probleem - gelnstitusionaliseerde rassisme, - die kankersonde in die PPK, aan nie. 

Dit is maar net 'n gekrap op die oppervlak. 

Talle gesprekke, vergaderings en berade is tussen die vier kerke gehou wat weer eens gerealiseer 

het in 'n nuwe konsepkonstitusie, waarin die vier kerke nog net verder van mekaar beweeg. Arti

kels in hierdie konsepkonstitusie, wat op hierdie studie van toepassing is, en wat weer eens van 

die wit kerk afkom is die volgende. Artikel 7.1. 7 en 7.2. 7. 

Artikel 7.1.8 het te make met die Federasie van kerke en lui soos volg: 

"Die bevolking van die R. S. A sal bearbei word deur gefedereerde Pinkster Protestante Kerke, 
wat elkeen oor sy eie outonome Federale Raad beskik, wat saamgestel word uit verteenwoordi
gers uit lokale selfstandige gemeentes, volgens artikel 7.1 van die konstitusie. Elke onathanklike 
Pinkster Protestante Kerk sal ook administratief oor lokale gemeenterade en distriksrade 
beskik". 

Hierdie federasie van kerke is rasgebaseerd en nie op streek of geografies nie. Die federasie van 

kerke is maar net die apartheidsmonster in 'n ander mondering, en kan nie met die Bybelse 

boodskap van versoening en ons nuwe identiteit in Christus versoen word nie. Op 'n uiters 

subtiele manier word apartheid deur middel van 'n federasie van kerke, wat op die rasseprinsiep 

gebou is, nog steeds in die PPK bedryf. Die gewese Federale Voorsitter van die bruin PPK, 

pastoor J. Boezak het dit aan die skrywer bevestig dat die Federasie van kerke, die grootste 

struikelblok tot eenheid is442
. 

Artikel 7.2.7 handel oor die Name van Kerke en noem dat die gefedereerde kerke sal die reg 

440. Vergelyk bladsy 207 - 208. 

441. Pastoor S. J. Coetzer antwoordlys. 

442. Tydens onderhoud op 30 Junie 1995. 214/ ... 
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he om op eie keuse ter wille van identifikasie enige byvoegsel van hulle keuse aan die naam 

Pinkster Protestante Kerk te voeg. In die lig van die ekklesiologie ( die kerk as een, as die 

liggaam van Christus ), die wedergeboorte, die nuwe identiteit in Christus (II Kor 5: 17; Efesiers 

2: 15; Gal 3:26-28 ), het so 'n artikel onhoudbaar geword. Hierdie gedeelte kan afgesluit word 

met die vraag: Is Christus die hoof van die PPK, of 'n politieke ideologie? 

Die konsepkonstitusie sou deur die bruin PPK aanvaar word tydens die Federale 

Raadsvergadering te Humansdorp op 18-19 Oktober 1996. 

4.7 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is aangedui hoe die wit PPK totstand gekom het in 1958 en die sendingdepar

tement in 1959. Die persone wat 'n sleutelrol gespeel het in die stigting is ook nagespeur. Die 

missiologiese beinvloeding van buite is uitgewys. In die bespreking van die ses konstitusionele 

opsette, het die wese van die konstitusie, dit is die apartheidsprinsiep, met al die transformasies 

wat plaasgevind het, onveranderd gebly en elke keer maar net in 'n ander gedaante verskyn. 

Totdat die kemvraagstuk van rassisme, as een van die fondamente van apartheid openlik in die 

PPK veroordeel en daadwerklik teen opgetree word, totdat daar 'n waaragtige bekering tot God 

en weg van rassediskriminasie in die kerk is, sal een Pinkster Protestante Kerk nooit realiseer 

me. 
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Hoofstuk5 

SAMEVATTING, EVALUASIE, EKKLESIOLOGIE & PNEUMATOLOGIE 

5.1 Samevatting 
Die Pinkster Protestante kerk is deel van die wereldwye Pinksterbeweging wat aan die begin van 

die twintigste eeu sy verskyning in die geskiedenis van die kerk en die wereld gemaak het. Tog 

het daar met wisselende tussenposes in die kerkgeskiedenis sekere Pinksterfenomene 

voorgekom. Die Pinksterbeweging glo dat sy in gees, in leer en praktyk 'n voortsetting is van die 

vroee Handelinge-kerk. Unieke kerklike, religieuse en sosiale faktore het bygedra tot die 

twintigste eeuse Pinksterbeweging onder meer die Pietisme, Hervorming, Heiligheidsbeweging, 

Anabaptiste, die Keswick konferensie en verskeie herlewings. In Suid-Afrika het Andrew 

Murray, die Sionisme en veral die armblanke vraagstuk 'n belangrik voorbereidende rol gespeel. 

William J. Seymour moet beskou word as die vader van die twintigste eeuse Pinksterbeweging, 

alhoewel hy die lering oor die doping of vervulling met die Heilige Gees by Charles Parham 

ontvang het. Die bakermat van die 20ste eeuse Pinksterbeweging moet egter hoofsaaklik 

teruggevoer word na die gebeure in Azusastraat, Los Angeles, in April 1906. Seymour se 

waardevolle bydrae le veral in sy beskouing van die kerk en die inklusiewe verstaan van 

Pinkster. Vir horn was Pinkster nie slegs eksklusief die manifestering van die geestesgawes soos 

in Handelinge beskryf nie, maar die skepping van 'n nuwe gemeenskap, die kerk. Vir horn was 

Pinkster die veelrassige verskyning van Jode en Heidene in 'n nuwe mensheid saam, verby die 

kleurgrens heen soos beskryfin Efesiers 2:15. 

Die Pinksterbeweging het in Suid-Afrika gearriveer met die koms van die Amerikaner John G. 

Lake en Thomas Hezmalhach in 1908 en die gevolglike ontstaan van die Apostoliese Geloofsen

ding gedurende Mei 1908. Die PPK het uit die AGS ontstaan op 10 Oktober 1958.Verskeie 

faktore kan toegedig word vir die ontstaan. Die twee belangrikstes ofhoofredes was ondermeer 

die doelbewuste poging van die AGS om die struikelblokke uit die weg te ruim ten einde as kerk 

deur die NGK erken te word. Gepaardgaande hiermee was daar opsigtelike veranderinge ten op

sigte van die hele gedagte van kerkwees. Dan was daar ook pneumatologiese-liturgiese oorsake, 
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die dogmatiese-leerstellige verskil dat die doop me red me, geestelike koudheid, die 

Geloofsbelydenis en die totstandkoming van 'n Bybelskool. Die tweede belangrike hoofrede was 

polities van aard en wel deurdat die AGS amptelik goedkeuring gegee het dat een van sy 

uitvoerende ampsdraers, pastoor Gerrie Wessels, amptelik party-politiek mag beoefen, en nog 

steeds 'n lid van die Uitvoerende Raad van die AGS gebly het. 

In 1959 het die PPK 'n sendingdepartement in die ]ewe geroep. Die PPK het die sendingbeleid 

van die NGK via die AGS geerf. Hierdie sendingbeleid is deur verskillende tradisies belnvloed 

onder meer die Nederlandse Gereformeerde Tradisie, Duitse Pietisme, die Angel-Saksiese 

Sending, Duitse Lutherse Sending. Vera] die be1nvloeding van Henry Venn wat die sendingdoel 

sien as die planting van selfuitbreidende, selfpropagerende en selfonderhoudende kerke is 

duidelik sigbaar in die PPK se missiologie. Hierdie drie-selwe formule van Henry Venn het in 

'n groot mate aanleiding gegee tot die ontstaan van vier aparte rasse kerke in die PPK. Deur die 

loop van die PPK se geskiedenis was daar vyf konstitusionele opsette 'n aanduiding van die 

handhawing van die geinstitusionaliseerde rassisme in die kerk. Redegewend hiervoor dui op 

die pogings vanaf die kerke van die Sendingdepartement, dit is Swart, Bruin en Indiers om een 

kerk te laat vergestalt. Die wit kerk was nie daarmee genee nie en het elke keer as uitkomkans, 

'n ander rasse-konstitusie die lig laat sien. In die studie poog die skrywer dus om aan te toon hoe 

rassisme en Apartheid beslag gekry het in die ekklesiologie en missiologie van die wit PPK. Die 

rassevraagstuk is een van die hoof onserliggende oorsake vir een nie-rassige PPK. 

5.2 Die kerk en sosio-politieke vraagstukke 

Uit die studie het dit duidelik na vore gekom deurdat die AGS amptelike goedkeuring gegee het 

dat een van haar Uitvoerende Amptenare, by name pastoor Gerrie Wessels party-politiek mag 

beoefen, het sy haarself met 'n party-politieke party vereenselwig. Die logiese gevolg, in die 

destydse opset, was skeuring. Die vraag onstaan wat behoort die rol van die kerk te wees ten 

opsigte van politiek en veral party-politiek? 
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Politiek word gedefinieer as "the practice and art of the goverment of human affairs in relation 

to the whole of life"(Saayman 1991 :5). Een wat dus in politiek is, is iemand wat betrokke is in 

die "practice and art of goverment." Eerstens party-po1itiek. Uit die geskiedenis van die AGS 

leer ons dat vanwee politieke pluralisme of verskilJende po1itieke onderstrominge in 'n kerk 

moet "the complete identification with a particular, party-political ideology should be 

prevented" (Saayman 1991:15). In die vroeg vyftigerjare was daar volgens Burger (1988:325) 

politieke harmonie in die AGS bloot vanwee die feit dat politiek in die AGS 'n absolute private 

aangeleentheid was. Die amptelike goedkeuring van party-politieke beoefening deur 'n kerk het 

egter groot onrus veroorsaak. Die kerk behoort haarself nie met 'n bepaalde politieke party te 

identifiseer nie, aangesien enige verbondenheid van die aard 'n belemmering kan wees wanneer 

daardie party se beleid by geleentheid gekritiseer moet word. Die skrywer is van mening dat in 

sover die beleid van 'n politieke party met die van 'n kerk ooreenstem, in die sin dat die beleid 

van die kerk Skriftuurlike sanksionering en legitimiteit het, in die mate behoort daar wedersydse 

ondersteuningte wees. Ten einde te verseker dat 'n soortgelyke gebeurtenis homselfherhaal in 

die PPK, is dit opvallend dat 'n artikel in die konstitusie van 16 Desember 1958 ingebou is, wat 

meld dat geen voltydsewerker (pastoor) mag aktief deelneem aan party-politiek of wereldse 

vermaaklikhede of enigiets wat bots met die Woord van God nie (in Ras 1992:98). Hierdie 

standpunt het tot op hede basies onveranderd gebly. 

Wat die kerk-politiek verhouding betref dien dit vermeld te word dat in die kerk se sending is 

daar 'n politieke dimensie 1• In die verband word gepraat van die missio politica oecumenica. Die 

missio politica oecumenica gaan van die veronderstelling uit dat dat "the political work of the 

churches belongs to their 'mission'. The church is sent to all the spheres of human life, including 

the political one" [ Teinonen in Saayman 1991 :ix]. Samevattend sien die politieke dimensie in 

die PPK se sendingteologie soos volg daruit: Die politieke dimensie is nie algeheel afwesig van 

hulle agenda nie, maar geniet ook nie prioriteit nie. Die handhawing van 'n apolitiese of 

neutrale stand ten opsigte van politieke aangeleenthede, wat gewoonlik neerkom op die 

1. Vir die motivering vir die kerk se politieke betrokkertheid sien Saayman 1991: 11-16. 
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ondersteuning van die status quo. Sosio-politieke veranderinge word gepropageer waar sosiaal 

ongeregtighede voorkom, en sodanige veranderinge sal voorkom as gevolg van die veranderde 

harte van bekeerde of wedergebore indiwidue. Dit is dus nie die rol van die geloofsgemeenskap 

om direk in politieke, aktiwiteite betrokke te raak nie. Onderdanigheid aan die staat word 

onderskryf Christene wat politieke veranderinge wil sien realiseer moet daarvoor bid sodat die 

persone wat betrokke is in politieke sake hul tot Christus bekeer. Hierdie siening hou verband 

met die handhawing van 'n dualistiese onderskeid tussen kerk en wereld. 

Die kerk het 'n rol te speel in die politieke terrein, omdat sy bepalend is as lig van die wereld 

(Mt. 5:13ev) ten oppsigte van die toekoms van die hele Suid-Afrikaanse gemeenskap. 'n 

Kenmerk van lig is dat <lit rigting aandui. In hierdie opsig behoort die kerk toonaangewend en 

'n leidende rol te speel. Die kerk behoort nie slegs 'n neutrale houding in te neem ten opsigte 

van politieke aangeleenthede nie, want <lit kom neer op stilswygende instemming. 'n Kritiese 

ingesteldheid teenoor enige onderdrukkende en ongoddelike sisteem behoort gehandhaaf te 

word. Die kerk se sendingverantwoordelikheid is om te vra of 'n spesifieke sisteem/stelsel 

konkreet tot geregtigheid en humanisering bydrae. Dit is haar plig <lat koninkryk beginsels van 

geregtigheid, lief de en vrede op alle sfere van die samelewing, insluitende strukture, geinkameer 

word. Sonde is tog immers nie net in die harte van mense nie, maar ook in strukture. Die 

Wheaton verklaring van 1983 weergee <lit as volg: 

"Evil is not only in the human hart but also in social structures ... The mission of the church 
includes both the proclamation of the Gospel and its demonstration. We must therefore 
evangelize, respond to immediate human needs, and press for social transformation" (in Bosch 
1991:407). 

Om te bid "laat u Koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde" 

beteken <lat die heerskappy van Jesus Christus sigbaar word op alle terreine van die samelewing. 

Jesus se gebedsversoek is, <lat <lit wat in die hemel is, 'n toonbeeld moet wees vir <lit wat op 

aarde moet wees. Sending is humanisering om 'n stukkie van die heme] nou reeds op aarde te 

laat waar word. In die woorde van Chikane (1988:50)" ... and strive to establish a 'like heaven' 

earth based on love, justice and righteousness". 219/ ... 
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Die kerk behoort die gewete van die staat te wees en nie bloot 'n neutrale stand te handhaaf nie: 

"The church which can always demand justice where there is no justice. Confront the leadership 
and .the government whenever necessary on any satanic and evil practices against any of Gods people 
without respect of colour or race" (Chikane 1988:74-75). 

Wat onderdanigheid aan die staat betref is die aanhaling van pastoor Gswhend in sy geskrif 

"Relationship between the Kingdom of God and the Kingdom of this world"(in Chikane 

1988:83) voldoende: "When Ceaser overstepped his bounds they (the early Christians) responded 

in the spirit of Acts 5:29-We must obey God rather than men"'. [Vergelyk ook Saayman 

1991:1-2]. 

5.3 Die Sendingbeleid van die PPK geevalueer 

Die sendingbeleid van die PPK het aanleiding gegee tot die stigting van afsonderlike kerke vir 

die verskillende rassegroepe volgens die Henry Venn beginsel. Soos reeds aangedui het die PPK 

die basiese beginsels van die NGK- sendingbeleid via die AGS net so oorgeneem. Hierdie 

sendingbeleid het onder meer behels: die intieme verstrengeldheid met die ideologie van 

apartheid, die patemalistiese Moeder-Dogterkerk relasie, sending is gesien as wittes wat na 

ander rasse gaan, sendingdoel is die redding van siele en die planting van selfstandige, 

eiesoortige kerke. 

Die sterke beinvloeding van die "three-self formula" van Henry Venn is duidelik sigbaar in die 

PPK se sendingbeleid. Selfstandige kerke in die PPK beteken "nie onder blanke beheer en 

supervisie". Venn se visie gee die PPK die moontlikheid om hul rol as blanke voog oor die 

"onselfstandige" swartkerke te speel. Hierdie siening van Venn en die PPK moet as 

onbevredigend van die hand gewys word terwyl die standpunt van Anderson eerder gesteun moet 

word omdat dit nouer aansluit by die bybelse verstaan van die selfstandigheid van die 

nuutgestigde kerk. Tog moet aangevoer word dat: "Although a newly established church is 

completely independant it is still immature" (Bavinck 1960: 196. ). Dit <lien ook vermeld te word 

dat: 

"Nowhere does the congregation of Antioch appear to exercise authority, through the person of 
Paul, over the youngchurches establish by the missionary work of the apostles ... the Scriptures 
know nothing of the concept of guardianship within the church" (Bavinck 1960: 198-199). 
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Hierdie prinsipe van die Blanke kerk as voog oor die kerke van die sendingdepartement, gaan 

uit vanaf die dogmatiese blanke standpunt dat daar geen gelykstelling tussen Swart en Blank is 

nie. Hierdie rassistiese Blanke mensebeskouing moet as onchristelik en onbybels verwerp word -

die mens is geskape Imago Dei. 

In die sendingbeleid van die PPK was die eiesoortige karakter van elke volk en ras vir hulle 

konstitutief by die stigting van aparte kerke vir rasse en volke. Sterk klem is gele op die 

bewaring van die eiendomlikhede (taal, kultuur en volksverband) van al die volksgroepe. Saam 

met Paulus moet gekonstateer word dat daar in Christus n6g Jood n6g Griek (Swart of Blank) 

is en <lat by die vorming van 'n gemeente onder welke volk dan ook die volksverband en ras geen 

konstituwe faktor is nie. Die verskil in ras, volk en kultuur onder die mense mag nooit misbruik 

word om apartheid in die kerk van Christus in te voer nie. Waar dit wel gebeur moet dit as anti

evangelies en anti-christelik aangemerk word. Kulturele, rasse- en etniese verskille mag nooit 

as normatiewe beginsels verhef word om die liggaam van Christus te verdeel nie. "We are not 

winning people like ourselves to ourselves but sharing the good news that in Christ God has 

shattered the barriers that divide the human race and has created a new community" (Bosch 

1983:239). Die Nuwe Testamentiese kerk is die "solidarity that has been created in Jesus Christ 

and ... stands in contrast with the old humanity represented by Adam" (Padilla 1983:285). In 

hierdie nuwe mensheid of gemeenskap is alle skeidsmure wat mense verdeel hetsy ras, kultuur, 

sosiale klas of geslag afgebreek. 

Die wit PPK se sendingbeleid van kerklike apartheid is afkomstig van die tradisionele rassistiese 

visie van die Afrikaners dat daar geen gelykstelling tussen "inferieure" Swartmense (Swart 

verwys hier na Bruin, Swart en Ind'ier) en "superieure" Blankes sal wees nie. Die stigting van 

aparte rasse- kerke was 'n doelbewuste daad van die blanke PPK om die gelykstelling van die 

rasse teen te hou. Hierdie sendingbeleid van die wit PPK was in der waarheid geen sendingbeleid 

nie, en <lit het ook niks met sending in die bybelse sin van die woord te doen nie. Die 

sendingbeleid van die wit PPK was 'n sinonieme term, vir die apartheidsbeleid van die 

Nasionale Party vir die handhawing van blanke supremasie en swart onderdanigheid. Apartheid 

moet verwerp word as 'n valse ideologie en 'n verdraaing van die Evangelie van Jesus Christus. 
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Die waarde van 'n mens word nie bepaal deur rasse afkoms of die feit dat hulle tot 'n bepaalde 

volk of groep behoort nie, maar uitsluitend deur die feit dat elke mens deur God geskape is en 

derhalwe voor Hom gelyk is. Binne die kerk van Jesus Christus is die geloof en nie die rasse

afkoms van mense die belangrikste faktor. In die nuwe geloofsgemeenskap wat deur die Gees 

bewerk word vind die mense hulle identiteit: "a community where people find their identity in 

Jesus Christ rather than in their race, culture, social class, or sex ... " (Padilla 1983: 287). Reg 

deur die Nuwe Testament word die eenheid van die volk van God as vanselfsprekend aanvaar, 

'n eenheid wat alle uiterlike onderskeidinge transendeer - die triton genes. 'n Sendingbeleid wat 

gegrond is op die ras, taal, kultuur of volksafkoms van mense is volledig in stryd met die Bybel. 

Die hele wereld (mensdom) is 'n sendingveld. Dit kan derhalwe nie genoeg beklemtoon word 

nie dat 'n sendingbeleid wat horn ten diepste stel aan die apartheidsideologie, voJledig as in stryd 

met die bedoeling van die Evangelie van Christus verwerp moet word. 

Sendingwerk in die tradisionele kolonialistiese sin van die woord, as die evangelie verkondiging 

van wittes na ander rasse, is nie meer geldig nie. Alhoewel sendingwerk in die tradisionele sin 

nie meer in die PPK gedoen word nie - dit was beeihdig met die materialisering van vier 

outonome kerke - kan hierdie afdeling afgesluit word met die aanhaling van Kritzinger (in 

Saayman 1991:103): 

"The colonial stereotype of mission as something which herioc white people do to (or amongst) 
black people needs to be finally buried. Black Christians have already taken the initiative to 
preach the Gospel ... to black and white people in South Africa." 

Sending is sending in ses kontinente 2
• Die hele wereld (kosmos) is God se sendingveld. Sending 

mag nie slegs verstaan word a 'n eenrigting ondememing nie, as wittes wat kerstenwerk doen 

onder ander rasse nie. Sending is die wederkerige oorsteek - met ander woorde wit na swart en 

omgekeerd - van etniese, kulturele, religieuse, ideologiese of sosiale grense (Bosch 1979: 18-19). 

2. Kommissie vir Wereldsending en -Evangelisasie wat in 1963 in die stad Meksiko gehou 
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Die vier aparte rassekerke in die PPK is die resultaat van die sendingbeleid van die wit PPK. 

Alhoewel sendingwerk in die tradisionele sin van die woord nie meer gedoen word nie, sal 'n 

volledige, organisatoriese en institusionele eenwording van die vier PPKerke dui op die 

afskaffing van die sendingbeleid. Die eenwording van die vier kerke sal 'n einde maak aan die 

sendingbeleid van kerklike apartheid van die PPK. 

Ten einde een nie-rassige PPK te laat materialiseer behoort die vier aparte rasgefundeerde 

konstitusies totaal geskrap word en vervang te word met een enkele grondwet vir die hele PPK. 

Dit sal nie help om die huidige konstitusies te verbeter nie, waarin rassisme in gei'nkorporeer is 

nie. Die bose en korrupte kerkstrukture in die PPK moet vervang word deur 'n regverdige 

sisteem - een nie-rassige grondwet waarin almal binne die PPK as gelykes behandel word. 'n 

Meganisme moet geskep word, om 'n politieke term te gebruik, 'n grondwetgewende 

vergadering behoort in die lewe geroep te word wat verteenwoordigend is en deursigtig, om te 

besin oor een grondwet vir die PPK wat nie op rassisme geskoei is nie. 

Die eenwording sal verder uitkring deur een Federale Raad, een Distriksraad en die vorming van 

rasgemengde gemeentes. Die daarstelling van een Teologiese Opleidingskollege om 'n meer 

effektiewe pastoorkorps in die veld te stuur. 

Ten slotte kan aangevoer word dat werklike eenheid is 'n hartseenheid en 'n konstitusionele 

eenheid. In die huidige politieke opset moet die motief vir eenheid nie, 'n eenheid uit dwang of 

polities gemotiveerd wees nie. Eenheid moet in vryheid gestalte vind en m blote 

gehoorsaamheid aan die Here van die kerk: "<lat almal een mag wees ... ". 

5.4 Selfstandige of outonome Kerke 

Die selfstandigheidsbegrip van Henry Venn waarvolgens vier outonome rasse-kerke in die PPK 

gematerialiseer het, moet onder die loep geneem word. Die "drie-selwe" van Venn en Rufus 

Anderson ( selfonderhoudend, selfregerend en selfuitbreidend) het gaandeweg geblyk valse 
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kriteria te wees om die selfstandigheid van 'n jong kerk te beskryf (Bosch, Kritzinger en Meiring 

1980: 194 ). Dit mag nie om outonome of selfstandigheid gaan nie maar om Christonomie (of 

Christusstandigheid) [ibid.]. In die PPK word onder selfstandige kerke verstaan vry van Blanke 

beheer en oorheersing. Venn sien die selfstandigheid as die eindproduk van 'n 

ontwikkelingsproses, soos in die geval van die PPK se sendingbeleid: die ontwikkeling vanaf 'n 

sendingdepartement tot 'n volwaardige kerk. Die meerderwaardigheid van die wit ras is die 

teologiese veronderstelling wat die selfstandigheidsbegrip by Venn onderle [Vergelyk Kerk en 

Sending 1988: 15]. Die vraag ontstaan hoekom is die wit PPK vanaf die begin af as selfstandig 

beskou, terwyl die kerke van die sendingdepartement tot selfstandigheid moes groei? 

Die skrywer is van mening dat die nuutgestigde kerk is van die begin af selfstandig in Christus, 

en besit sy selfstandigheid as geestelike erfenis in Christus. Ten spyte hiervan moet die jongere 

kerk in die praktyk nog selfstandig word deur in toenemende mate sy selfstandigheid in Christus 

te belewe en s6 te word wat hy is in Christus. Die jong kerk is van die eerste oomblik af volledig 

selfstandig en wel vanwee die Heilige Gees en Sakramente (Allen in Bosch en Saayman 

1987:90). 

Die selfstandigheidsteoriee van veral Venn en Anderon, waarvolgens die PPK opereer moet aan 

kritiek onderwerp word3
. Selfstandigwording word gewoonlik in hoofsaaklik organisatoriese 

Westerse kategoriee opgeneem, sonder die inagneming van die andersoortigeheid van die nie

Westerse wereld. Met ander woorde die selfstandigheid van die jong kerke word primer beskou 

as 'n saak van geboue, grondwette, administrasie, organisasie, finansies ensovoorts. Die jonger 

kerk is replikas van die ouer kerke. Die volwassenheid van die kerk word nie beoordeel volgens 

wat die Nuwe Testament oor die kerk se nie, maar volgens die wit westerse standaarde van 

doeltreffendheid en bestuurspraktyke. 

Daar is emstige teologiese besware ingebring teen die woordjie "self' in die formule van Venn 

3. Vergelyk Bosch en Saayman 1987:92-121. 
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en Anderson. Hiervandaan is dit maar 'n hannetreetjie na selfhandhawing, selftevredenheid en 

selfsug. Indien die klem op "self' val, word die selfverloening en die opneem van die kruis 

maklik vergeet, en loop die kerk die gevaar om meer aan eie voorregte en voordele te dink as 

aan sy roeping in die wereld. 

Selfstandigheid word soms in politieke kategoriee verstaan, veral ten opsigte van die 

selfbeskikkingsreg van volkere: "None of the theorists of the autochthonous people's church' 

could have known that they would one day be called upon as a chief witness to defend the 

apartheid doctrine in South Africa ... "(Hoekendijk in Kerk en Sending 1988:9). 

Die "drie selwe" word soms nuwe kenmerke van die kerk, maar maak hulle die kerk tot die ware 

kerk? Die gemeente in Laodicea (Open 3) het pragtig aan die vereistes van die "drie-selwe" 

beantwoord veral aan die eis tot selfonderhoud ("jy is ryk en het verryk geword"), en tog is dit 

nie om hierdie rede tot ideale gemeente verklaar nie. 

Die Nuwe Testament ken nie twee soorte kerke "selfstandiges" en "onselfstandiges" nie, dit ken 

slegs die verskil tussen die kerk van Christus en die "Sinagoge van die Satan" (Openbaring 2:9). 

"Selfstandigheid" is nie iets wat die kerk eers verdien nie, ook nie iets wat afhang van die opinie 

van die wit kerk ofn klompie sendelinge nie. Die kerk is volledig kerk van die begin af. 'n Klem 

op selfstandigheid kan lei tot die isolasie van so 'njongkerk, veral as dit 'n etniese kerk is. 

Ten slotte kan gese word dat die sleutel tot die verstaan van die selfheid van 'n kerk moet eerder 

gesoek word in begrippe soos "Christusstandig", "verantwoordelik' en 'gehoorsaam'. 

5.5 Moeder-dogterkerk verhouding 

Daar is reeds daarop gewys dat hierdie relasie as onaanvaarbaar van die hand gewys moet word 

omdat die terminologie "moeder-dogterkerk" 'n aanduiding is van die afhanklikheid en onder-
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geskikte posisie van die sogenaamde "dogterkerke" aan die blanke "moederkerk". In die praktyk 

kom <lit daarop neer dat. die drie kerke van die sendingdepartement ondergeskik is aan die blanke 

"moederkerk" en dat hulle nie as gelykwaardige kerk beskou en behandel word nie. 'n 

Wesenlike eenheid sal slegs in die PPK 'n werklikheid word indien die vier kerke as gelyk 

beskou word. Na die skrywer se mening sal daar geen wesenlike eenheid wees onderwyl die wit 

kerk die kerke van die sendingdepartement in afhanklikheid en ondergeskiktheid hou nie. Ten 

slotte moet opgemerk word dat hierdie "moeder- en dogterkerke" verhouding in sy totaliteit 

verwerp moet word. Dit is patemalisties en onderdrukkend en volledig in stryd met die Nuwe 

Testamentiese beeld van die kerk as liggaam van Christus. Volgens hierdie beeld word al die 

lede van die liggaam as gelykes beskou. 

5.6 Die kerk en ideologiee 

Uit die studie het <lit duidelik geword hoe die politieke ideologie van Apartheid, 

gelnstitusionaliseerde vorm van rassisme, in die ekklesiologie en gevolglik ook die missiologie 

van die PPK beslag gekry het. Die vier aparte rasse- kerke is 'n vrug van die Apartheidsideologie 

en -teologie. Die PPK het haar met antler woorde met 'n politieke ideologie vereenselwig. 

Andre Dumas (in Kritzinger, Meiring en Saayman 1984:100) defineer ideologie as: 

"Bloudrukke van die toekoms wat deur 'n bepaalde ideoloog of elite uit 'n sekere gemeenskap 
ontwerp is; bloudrukke wat bedoel is om die massa in beweging te kry. Elke ideologie bevat dus 
nie alleen 'n bloudruk van die ideale samelewing wat ten doel gestel word nie, maar ook 
strategiee en metodes van hoe die doel uiteindelik bereik kan word"(Eie vertaling). 

Soos reeds vermeld mag politieke norme nooit oorgedra word aan die kerk me. Die 

moontlikheid dat sy wel daardeur beinvloed mag word is nie uitgesluit nie. Die kerk is 'n 

struktuur van 'n heel anders aard en is op veiliger gronde as die Skrif as maatstaf gebruik word: 

"The church is the community of God's people rather than an institution, and must not be 

identified with any particular culture, social or political system, or human ideology"4
. Sy is 'n 

geloofsgemeenskap, die derde ras, die triton genes, die skepping van die Gees. 

4. Die Lausanne Verbond, soos weergegee tydens die Intemasionale Kongres oor Wereld

evangelisasie te Lausanne, Switserland in Julie 1974. Aangehaal in Dokumente oor 

Sending 1985:128. 226/ ... 
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Ten opsigte van die kerk se houding jeens ideologiee moet gekonstateer word dat die Kerk en 

sending teenoor die verskillende vorme van ideologiee krities moet staan, omdat ideologiee kan 

ontwikkel in demoniese sisteme. Die "owerhede en magte" in die Pauliniese briewe sinspeel op 

die wyse waarop bonatuurlike wesens hulleself op aarde as't ware inkarneer in strukture -

politieke, godsdienstige en intellektuele strukture ( -ologiee en - ismes). [Bosch 1979:210]. Die 

Kerk en Sending sal egter ook selfk:rities moet wees in die proses, want ook die Christelike 

godsdiens het in die verlede al ideologiese sisteme opgelewer. 

5. 7 Die ekklesiologie 

Ekklesiologie het te make met die leer oor die kerk. Die vraag kan gestel word wat is die kerk? 

Die PPK sien die kerk as die liggaam van Christus: 5 

"Die kerk is die liggaam van Christus, die woonplek van God deur middel van die Heilige Gees 
met goddelike aanstelling vir die vervulling van haar groot opdrag. Elke gelowige wat uit die 
Heilige Gees gebore is, vorm 'n intergrale deel van die gemeente van eersgeborenes wat in die 
hemele opgeskryf is. Efes. 1:22; Ef2:19-22; Heb 12:23". 

Ten opsigte van die PPK se ekklesiologie moet uitklaring gegee word oor die volgende punte: 

wat onder eenheid in die PPK verstaan word of anders gestel; hoe lyk die eenheid? Die 

motivering ofnoodsaaklikheid vir eenheid moet uitgespel word. Wat verhinder eenheid? Dit is 

vrae soos hierdie waaroor die PPK in haar ekklesiologie uitklaring moet kry op pad na eenheid. 

5. Artikel 12.9 van Konstitusie van Bruin PPK soos op 19 Februarie 1986. 
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5.7.1 Eenheidsbeskouing 

5.7.1.1 Eenheid in diversiteit 

Die eenheid van die liggaam van Christus veronderstel nie "a boring uniformity"6 nie, maar 'n 

eenheid in diversiteit: "As die he le liggaam oog was, waar sou die gehoor wees?" (I Kor 12: 17). 

Die liggaam is een, maar het verskillende ledemate en organe, elk verskillend van mekaar met 

hulle onderskeie funksies, wat op hulle beurt weer interatbanklik vanmekaar is. Eenheid beteken 

nie noodwendig die inboet van identiteit nie. Tinyiko Maluleke het reg as hy se: "There is 

nothing wrong with having an identity - any identity. In fact, I doubt if any human being could 

live without one"7
. Nooit sal ons een wees in die sin dat die een 'n duplikaat of deurslag van die 

ander is nie. Eenheid beteken dat jy jou identiteit sal behou maar onderling met jou naaste in 

onverdeelde en onbesoedelde broederliefde sal saam leef Ons het die reg om te verskil sonder 

om verdeeld te raak8
. 

" The aim is not a levelling out of differences, a shallow reductionism, a kind of ecumenical 
broth. Our differences are genuine and have to be treated as such ... Ecumenism is only possible 
where people accept each other despite differences. Our goal is not a fellowship ex~mpt from 
conflict, but one which is characterized by unity in reconciled diversity" (Bosch 1991 :464-465). 

Die verhouding tussen die man en vrou ofhulle posisie (Gal 3:27) in die nuwe skepping, kan as 

model gebruik word om die eenheid in diversiteit te illustreer. "In Christus" is albei een, maar 

nieteenstaande daarvan behou elkeen sy andersoortigheid en eiesoortigheid, dit is biologiese en 

fisiese eienskappe. Eenheid in diversiteit kan verder gei"llustreer word deur gebruik te maak van 

6. Eerw. Ceaser Molebatsi in TEA SA nuusbrief Maart 1997:3 onder artikel: "The challange 

we face". TEASA is 'n afkorting vir The Evangelical Alliance of South Africa. 

7. In Missionalia April 1995:11. Volume 23. No. I. 

8. Pastoor E. H. Van Rooyen in Pinkster Protestant van Junie ~984:3. 

22&1 ••• 



-228-

'n orkes met sy verskillende instrumente. Elke onderskeie instrument bet sy eie besonderse 

klank, maar wanneer die orkes optree vorm dit 'n harmonieuse geheel - 'n simfonie. Die taak 

wat aan die kerk gestel word: "Is to show how the unity of the body of Christ can be expressed 

in a community of different languages, cultures, genders and historical traditions"9
. 

Die eenheid in Christus sluit immers nie uit diversiteit in taal, liturgie en prediking styl nie 

(Bavinck 1960: 167). Andersinds sou in die kerk van die Here Jesus Christus, alle Christene, soos 

soldate op die paradegrond, in presies dieselfde uniform en suiwer in gelid op en af masjeer. 

Die indruk moenie gewek word dat die skrywer deur eenheid in verskeidenheid aparte rasse en 

etniese kerke probeer goedpraat nie. Dit is geensins die geval nie. In Gal 3:27-28 en Kol 3:11 

gaan dit om die verhouding van mense binne die gemeente tussen mense van verskillende 

godsdienstige, maatskaplike en etniese agtergronde. Hierdie tekste beteken dat alle skeiding -

makende faktore soos die feit dat mense van 'n bepaalde volk, ras, godsdiens, maatskappy of 

kultuur is "hebben in die gemeente geen laatste geldigheid meer' (Adonis 1982:204). Die 

verskeidenheid binne die Nuwe Testamentiese gemeentes het op geen enkele wyse gelei tot 

geskeidenheid of tot afsonderlike kerke of instellings nie. Die Nuwe Testament spreek in 

besonder oor die eenheid van die gemeentes. 

5.7.1.2 'n Sigbare eenheid 

Die Nuwe Testament staan 'n sigbare eenheid voor. Vir baie Christene is eenheid eksklusief 'n 

geestelike ervaring of 'n blote geestelike eenheid wat niks sigbaar en organies 

(interafhanklikheid) het nie [Saayman 1991:10]. Natuurlik bet die kerkeenheid 'n geestelike kant 

maar hierdie beklemtoning van die aspek is na die mening van die skrywer, 'n ontvlugting van 

die verantwoordelikheid om die stigting van een rasgemengde PPK te aanvaar. 

9. Dr. Beyers Naude in artikel "Uniting Apartheid's Churches" in Challenge 1994:3, nr 24. 
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Die Bybelse metafoor vir Christelike eenheid is 'n liggaam, 'n hele lewende organisme (1Kor12, 

Ef 4:1-4, Kol 1:18) en 'Unity of necessity needs to be visible and organic" (Saayman 1991:10). 

Die uitweg van 'n onsigbare kerk wat in die harte van gelowiges bestaan is onaanvaarbaar. "The 

Church was instituted by Christ as a visible society of human beings" (Peter Beyerhaus in Kerk 

en Sending 1988:34 ). Dit behoort tot die wese van die kerk as liggaam van die vleesgeworde 

Christus om 'n fisiese institusionele gestalte aan te neem (Konig 1980:155). Met ander woorde 

die een liggaam van Christus moet gestalte kry reeds op hierdie aarde. Die Lausanne-verbond 10 

het dit bevestig: "We affirm that the church's visible unity in truth is Gods purpose" (in 

Dokumente oor die Sending 1985:128). Dit is nie maar net 'n mooi, vroom veraf ideaal wat ons 

hopelik "eendag" sal realiseer nie (Pannenberg in Konig 1980: 155). Volgens P. G. Meiring het 

die kerk die verantwoordlikheid om sy diepliggende en onaantasbare eenheid in Christus in 

hierdie verskeurde en verdeelde wereld te bely, te beleef en sigbaar te maak ( in Meiring en 

Joubert 1992:42). Dit beteken nie een wereldwye kerkstruktuur nie, want dit is hoogs 

onwaarskynlik ?f dit sal vergestalt vanwee leerstellige, sosiale en kulturele verskille. Die kerk 

moet 'n sigbare gemeenskap wees omdat dit 'n belangrike taak het om in die wereld te vervul. 

5.7.1.3 V rye assosiasie 

Die vrye assosiasiebeginsel of spontane aanbidding 11 geld tans in die PPK. Daar is vrye 

assosiasie binne 'n afgebakende gebied vir elke gemeente, afgesien van watter kerk 12 ookal. Dit 

beteken dat enigeen, ongeag van watter rasse- of etniese groepering ookal, by enige gemeente 

binne die PPK, om lidmaatskap aansoek kan doen. So sal die PPK dan evolusioner tot eenheid 

I 0. Dit was 'n "verbond" wat opgestel was deur afgevaardigdes van hoofsaaklik evangeliese 

oortuigings tydens die Intemasionale Kongres oor Wereldevangelisasie te Lausanne, 

Switserland, in Julie 1974. 

11. Vergelyk bladsy 203. 

12. Kerk verwys hier na die vier aparte rasse kerke van die PPK. 
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groei volgens pastoor S. J. Coetzer 13
. Alhoewel daar waarheid in die standpunt is, dit is eenheid 

moet op gemeentlike vlak bereik word, is dit 'n kunsmatige of 'n skyn eenheid. Nieteenstaande 

die feit dat lidmaatskap aan enigeen toegeken word, is dit 'n skuiwergat vir die handhawing van 

Apartheid, en is dit nie 'n konstitusionele eenheid nie. Spontane aanbidding is nie 'n tenvolle 

strukturele eenheid nie, aangesien dit 'n systap of 'n ontduiking is vir die realisering van een 

PPK. 

Ten slotte, in die lig van die Christologie, die kerk as die een liggaam van Christus, as die 

Christus- of geloofsgemeenskap wat tot stand gekom het deur Sy Gees ( 1 Kor 12: 13) en bestaan 

uit mense "from diverse families, tribes, castes, classes, parties, nations, races, cultures etc ... " 14 

bepleit die skrywer dat die sigbaarheid van die PPK moet tot uitdrukking kom in haar kerklike 

strukture. Daaronder word verstaan 'n enkele strukturele en geestelike eenheid, dit wil se een 

nie-rassige konstitusie, een Federale Raad, een Distriksraad, wat alle bevolkingsgroepe 

reflekteer. 

5.7.2 Motivering of Noodsaaklikheid vir Eenheid 

5.7.2.1 Kerk as eskatologiese Gemeenskap 

Die eenheid van die kerk is noodsaaklik sodat God se se eskatologiese doel met die skepping nou 

al reeds in die kerk gestalte vind. Die eenheid van die kerk is van eskatologiese betekenis. In die 

boek van Efesiers 1 :3-14 word die eeheid tussen J ood en Heiden in die kerk beskou in die lig van 

God se ewige voomeme: die skepping van 'n nuwe orde met Christus as die hoof Die hele 

skepping word uitgebeeld as God se bedoeling wat saamgevat is in Christus en wat voortbeweeg 

"toward an anakephalaio is- a harmony in which all the parts shall find their centre and bond 

of union in Christ" (Lightfoot in Shenk 1983:286). Met die eenheid in Jesus Christus 

13. Pastoor Coetzer antwoordlys. 

14. D. M. Paton (ed) Breaking Barriers, Official Report of the Fifth Assembly of the Wee 
(Nairobi, 1975), bladsy 74. Aangehaal in Adonis 1982:212. 231/ ... 
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vind ons dat die eskatologiese doel van God met die skepping. Rene PadiHa som dit baie goed 

as volg op: 

"Gods purpose is to bring the universe 'into a unity in Christ' (Eph.1:10 NEB). That purpose is 
yet to be consummated. But already in anticipation of the end, a new humanity has been created 
in Jesus Christ, and those who are incorporated in him form a unity wherein all the divisions that 
separate people in the old humanity are done away with. The original unity of the human race 
is thus restored; God's purpose of unity in Jesus Christ is thus made historically visible" (in 
Shenk 1983:287). 

God se doelwit met eenheid in Jesus Christus is "om alle dinge wat in die hemele sowel as wat 

op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig" (Ef I: 10. V gl. ook Hand 3 :21; 

lKor 15:24-28). Alhoewel die eenheid van die kerk verstaan word as "a proleptic fulfillment of 

that wich God is to accomplish in the fulness of time" (Padilla in Shenk 1983:286) moet hierdie 

eenheid reeds nou hier op aarde gestalte kry deur die kerk van die Here Jesus Christus. 

"Thus the unity that God wills for the entire universe acording to the first chapter of Ephesians 
becomes historically visible in a community where reconciliation both to God and to one onother 
is possible on the basis of Christ's work" (ibid.). 

5.7.2.2 Eenheid as Profetiese Getuienis 

Eenheid of eenwording van die PPK is 'n profetiese getuienis vir die wereld. Die Bybel se 

immers: "Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle lief de onder mekaar het" (Joh. 

13:35). Dit is egter nie slegs 'n pragmatiese of funksionele eenheid nie, met ander woorde soos 

Saayman (1991:16) dit stel: "it is not merely a question of mission in unity 'working better'". 

Die skrywer impliseer nie hierdeur dat die pragmatiese of funksionele rede vir eenheid van die 

PPK ontken word nie. Dit is 'n belangrike motiefvanwee die feit dat "the world is too strong for 

a divided church" (:20). Die moeilikhede waarmee Christene te kampe kry in hul pogings om 

politieke, sosiale en ekonomiese geregtigheid totstand te bring te midde van verontmenslikte en 

onderdrukkende ideologiee noodsaak hulle om gesamentlik op te tree. 
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Die eenheid van die kerk is ten diepste verankerd in die missio Dei, die sending van die Drie

enige God. Die sendingaktiwiteit van God, word soos volg deur Bosch (1991:10) omskryf: 

"That is, God's selfrevelation as the one who loves the world, God's involvement in and with 
the world, the nature and activity of God, which embraces both the church and in which the 
church is priviliged to participate". 

Die trinitariese fundering vir die sending word vir ons weergee in die hoepriesterlike gebed van 

Jesus: "<lat alma] een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; <lat hulle ook in ons een 

mag wees, sodat die wereld kan glo dat U My gestuur het" (Joh. 17:21). Verdeeldheid in die PPK 

op rassegrondslag heen, het en maak haar profetiese getuienis in die Suid-Afrikaanse 

samelewing ongeloofwaardig. Dit is 'n skandvlek op haar getuienis veral en opsigte van 

rassevraagstukke en rasseverhoudinge. Hoe kan Christene - veral die PPK- die boodskap van 

versoening, vrede, liefde en geregtigheid geloofwaardig aan die wereld verkondig terwyl die 

huidige praxis in die kerk direk daarteen indruis? "Our oneness strengthens our witness, just as 

our disunity undermines our gospel ofreconciliation" [Die Lausanne Verbond in Dokumente oor 

die Sending 1985:128]. 

In die kerk van die Here Jesus Christus moet die versoening wat bewerkstellig is deur Christus 

se kruisdood tussen God en mens en tussen mens en mens in konkrete vorm gestalte vind in en 

deur die kerk. Die verdeeldheid wat in die wereld aanwesig is, mag nie in die kerk weerspieel 

word nie. 

5.7.2.3 W ederkerigheid van gawes 

Die wederkerigheid van gawes en bedieninge (Ef. 4:11-16) noop die PPK om een te word. In 

verskeie Nuwe Testamentiese gedeeltes is <lit duidelik dat die Gees verskillende gawes aan 

verskillend Christene toebedeel het [Vgl. Rom 12:4-8; lKor 12]. Hierdie gawes is nie gegee om 

in isolasie of op 'n indiwidualistiese wyse beoefen te word nie. Hierdie gawes is tot voordeel en 

opbou van die hele Iiggaam. Die wederkerigheid van gawes is ook noodsaaklik om te verhinder 

<lat 'n kerk (denominasie) 'n gevangene raak van 'n negatiewe ideologie, daarom is 

betrokkenheid met die breere ekumeniese liggaam van gelowiges noodsaaklik. 
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5.7.2.4 Die kerk is /as Geloofsgemeenskap 

Die kerk is 'n geloofsgemeenskap. Die enigste voorwaarde om in hierdie volk gelnkorporeer te 

word is geloof in die Here Jesus Christus (Padilla in Shenk 1983:287). Dit is 'n eenheid wat 

gebaseer is op geloof in Hom waarin lidmaatskap geensins afhanklik is van ras, sosiale status 

of gesJag nie (ibid.). Dit is 'n gemeenskap wat gevorm is rondom die persoon van Christus 

(Adonis 1982:213). Die kerk is die nuwe voJk van God (1Petr. 2:9) wat nie deur biologiese, 

kuJturele, nasionale of ander mensJike faktore bepaal word nie. Die kerk is vol gens die Nuwe 

Testament 'n gemeenskap van mense uit verskilJende volkere, multirasiaal en interkultureel 

(Gal. 3 :27 en Kol. 3: 11 ). Met reg betoog Bavinck (1960: 158) <lat: "AIJ the distinctions which are 

of such tremendous importance in the ordinary life of the world are of no meaning in the 

church". Hy gaan verder deur te konstateer: "The church is in its very nature super-national" 

(:167). 

Die skrywer is <lit eens met Adonis (1982:214) <lat ras hoegenaamd geen enkele betekenis het 

in die nuwe bedeling van Gods Koninkryk en mag daarom geen enkele rol in die kerk van Jesus 

Christus speel nie. Die kerk is immers in die geskiedenis geroep om teken te wees van die ware 

gemeenskap van die mensheid [1968 Uppsala vergadering van die WRK]. Die rasse- en politieke 

vraagstukke in Suid-Afrika moet as die grondoorsake vir die bestaan van vier aparte kerke binne 

die PPK aangevoer word. In die kerk van die Here Jesus Christus mag daar geen skeiding tussen 

ras en volk wees nie. Die aard van hierdie eenheid is 'n eenheid "that transcends all outward 

distinctions" (Padilla in Shenk 1983:285). In die sin dat die kerk as geloofsgemeenskap beskou 

word, waar die ware gemeenskap (Kiononia) van die mensheid beleef word, 'n tikke van die 

hemel, is die PPK se ekklesiologie direk in stryd met die Bybelse leer oor die kerk as 'n 

geloofsgemeenskap: 

"The gospel of Jesus Christ demands, therefore, a community of believers which transcends all 
barriers of race - a community in which the love for Christ and for one another has overcome the 
division of race and colour (De Gruchy & VilJa-Vicencio 1983:168-9)". 
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Eenheid is een van die wesenseiensskappe van die kerk (Koni'g 1980:149-150, 152). "The church 

as the body of Christ is in its essence an indivisible unity ... All churches, even though they speak 

different languages are one in essence. The church is in its very nature super-national; it lies on 

another level" (Bavinck 1960: 166-167). Eenheid word implisiet veronderstel in die naam 

Pinkster. Met Pinkster (Hand. 2: 1) is mense "uit elke nasie wat onder die hemel is" (2:5) 

toegevoeg tot die gemeente (2:41,44,47). Die magtige manifestasie en werking van die Heilige 

Gees in die kerk van Handelinge kan toegeskryf word aan hulle eenheid. Een van gees, sin en 

visie. 

5.7.3 Struikelblokke tot eenheid binne die vier kerke van die PPK 

In antwoord op 'n vraag aan pastoor S. J. Coetzer15 of daar enige struikelblokke tot eenheid is, 

het hy 'n baie simplistiese nee daarop geantwoord. Dit is egter nie so eenvoudig nie. Verskeie 

redes, waarvan slegs die belangrikstes behandel sal word, kan aangevoer word as struikelblokke 

tot eenheid. 

5.7.3.1 Rassisme 

Die hoof onderliggende oorsaak vir 'n enkele nie-rassige Pinkster Protestante kerk is rassisme. 

In 'n opstel getiteld : "The problem ofracism revisited a theological critique" deur B. Goba wat 

geskryf is ter ere van Ben (Barend Jacobus) Marais, konstateer hy met reg <lat "racism has 

brought about painful and irreparable disunity amongst Christians" (in Hofmeyr en Voster 

1984:97). Dit is ook die geval met die PPK. Die verskillende konstitusionele opsette wat 

behandel was in hoofstuk 4 is 'n aanduiding van hoe gei'nstitusionaliseerde rassisme - <lit is 

rassisme in die grondwet en strukture van die kerk - gerieflik 'n tuiste en skuilplek gevind het 

in die wit PPK. Wat die eenheid en eenwording van die vier Pinkster Protestante Kerke in die 

weg staan, is suiwer politieke en ideologiese oortuiginge van die kant van die Blanke Kerk, 

oorweginge wat gewortel is in die fundamentele Blanke superioriteitswaan. Die demoniese 

15. Antwoordlys van horn in skrywer se besit. 
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ideologie van Apartheid is verantwoordelik vir die verdeeldheid binne die PPK. Die topbestuur 

van die Blanke PPK is.miskien gewillig om veranderinge aan te bring, maar hulle was huiwerig 

dat hulle mense sou verloor, veral mense wat miskien verregs is wat nie gewillig is om een 

Federale Raad te he nie16
. 

Rassisme kan as volg gedefinieer word: "Racism may be vieved as uncritical acceptance 

(through socialization) of a negative social definition of a group identified as race on perceived 

physical grounds along with the legitimacy of the discriminatory treatment accompanying that 

definition" 17
. Uit hierdie definisie is dit duidelik dat rassisme aangeleer word deur die 

sosialiseringsproses. Mense word nie rassiste gebore nie, maar hulle word rassiste deur 

rassistiese gedragspatrone te leer. Rassisme is wanneer die een groep die menswaardigheid van 

antler ontken en verklaar dat hulle superieur is dan die antler en die antler wil oorheers 18
. 

Die Wereldkonferensie oor Kerk en Sending in 1966 het verklaar <lat rassisme in baie gevalle 

'n kwessie van mag is [in Adonis 1982:157]. Rassisme is eers en veral 'n sisteem van 

oorheersing en onderdrukking. Een van die faktore wat rassisme versterk is die mites van rasse

superiorteit en inferioriteit. Rassisme is veral verankerd in die ekonomiese basis, of anders 

gestel daar is 'n baie noue verbondenheid tussen rassisme en ekonomiese faktore 19
. In Suid

Afrika is rassisme baie nou gebonde aan die politieke oorlewing van die wittes. So verwoord die 

Suid Afrikaanse Raad van kerke tydens hulle nasionale konsultasie te Hammanskraal (11-15 Feb. 

1980) een van die grondoorsake van rassisme (in Adonis 1982:190) is: 

16. Onderhoud met pastoor J.P. Jonas. 

17. Graham C. Kinlich in sy boek "The dynamics of race relations". Aangehaal in Hofmeyr 

en Voster 1984:98. 

18. Nasionale Konsultasie van die Suid Afrikaanse Raad van Kerke te Hammanskraal 

gedurende 11-15 Februarie 1980. 

19. Ander faktore soos die kulturele, militere en politiek speel natuurlik ook 'n rol. 
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" Die vrees van Blankes dat hulle die mag sal verloor en dat hulle hierdeur in kulturele, 
ekonomiese, politieke en sosiale sin benadeel sal word en dat hulle deur die swart kultuur wat 
hulle as minderwaardig aan die westerse kultuur beskou, oorweldig sal word". 

Rassisme in die PPK het die kerk se getuienis in Suid-Afrika gekortwiek en ongeloofwaardig 

gemaak: "There is a sense in which the church of Jesus Christ in South Africa has become a 

laug-ing stock because those who claim to be its members cannot even worship together because 

ofracial differences" (B. Goba in Hofmeyr E Voster 1984: 100). In teologiese terme is rassisme 

sonde en kettery. Dit verteenwoordig 'n diepliggende breuk met ons verhouding tussen God en 

ons naaste. Rassisme verteenwoordig 'n fundamentele verdraaii'ng en ontkenning van ons 

menslikheid. Volgens die Skrif is alle mense gelyk voor God geskape Imago Dei: "En God het 

gese: laat Ons mense maak na ons bee Id, na ons gelykenis ... " (Gen. 1 :26). Rassisme broei haat 

in plaas van liefde. Om rassisties te wees is om God te beledig en dit te verwerp dat Hy alle 

mense gelyk gemaak het. 

Die vraag wat aan die wit kerk gestel moet word is in watter mate kan hulle uitspraak maak om 

die liggaam van Christus te wees terwyl rassisme gepraktiseer word? Die skrywer is oortuig dat 

rassisme konstitueer die grootste uitdaging vir die kerk in hierdie land. Dit moet een van die 

hoofpunte wees op die agenda van die kerk in Suid-Afrika. Soos Beyers Naude tereg se: "The 

politicians have taken racism out of our laws and our constitution, the challenge to the churches 

now is to take racism out of the hearts of the people"20
. 

20. In artikel deur Albert Nolan in "Uniting Apartheid's churches" in 

Challenge 1994:4, no. 24. 
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Die kerk behoort rassisme sterk te veroordeel in die kerugma sowel as die praxis as sonde en 

teenstrydig met die versoening wat in Jesus Christus bewerkstellig is. 

"Racism is a sin against God and fellow human beings. It is contrary to the justice and the love 
of God revealed in Jesus Christ. It destroys the human dignity of both the racist and the victim. 
When practised by Christians it denies the very faith we profess and undoes the credibility of the 
Church and its witness to Jesus Christ. Therefore, we condemn racism in all its forms both inside 
and outside the Church"21

. 

Die PPK behoort haar lede in te lig of op te voed aangaande die boosheid van rassime. Die bose 

rassistiese praktyke in die kerk moet verwerp word as onbybels deur onvoorwaardelike belydenis 

en bekering van rassisme en die volledige organisatoriese en institusionele eenwording van die 

vier Pinkster Protestante Kerke. Die pad na eenheid is die pad van bekering. 

5.7.3.2 Uiterlike Heiligmaking 

Uiterlike heiligmaking blyk ook 'n verdere struikelblok tot eenheid te wees, veral vanuit die 

geledere van die Bruin PPK22
. Alhoewel hierdie standpunt vir buitestaanders netelig of 

onbelangrik mag lyk 1s dit nieteenstaande 'n baie gevoelige saak in die 

eenheidsonderhandelinge, wat met die grootste omsigtigheid en verdraagsaamheid benader sal 

moet word. Uiterlike heiligmaking het te make met die uiterlike voorkoms van 'n mens soos 

kleredrag, kosmetiek, uiterlike versieringe van vrouens soos oorkrabbertjies, hangertjies, 

hootbedekking tydens aanbidding en dies meer. Die PPK het in haar vroeere jare en tans nog in 

'n groot mate geweldig te velde getrek teen hierdie wereldse versiersels of aanhangsels. 

21. Verklaring deur die vyfde vergadering van die WRK te Nairobi in 1975 soos aangehaal 

in Adonis 1982:183. 

22. Dit dien vermeld te word <lat die meerderheid, alhoewel nie almal in die bruin PPK, 'n 

sterk klem le op uiterlike heiligmaking. Hierdie sterk aksentuering spruit voort uit hul 

letterlike interpretasie van skrifgedeeltes soos Deut. 22:5; 1 Tim. 2:9-10; lPetr. 3:3-4, 

lKor. 11:1-16. 238/ .. 
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Foto's in die Pinkster Protestant, amptelike kerkblad van die wit PPK, tydens konferensies, 

pastoorbidure en verordeningsdienste is sprekend hiervan23
. De Wet (1989:134) noem dat: 

"Pietism and rigoristic ethics were trademarks of the Pentecostal Movement". Hy gaan voorts 

deur te konstateer: "For Pentecostals, rigorist ethics seem to be the only way of protesting against 

the moral perplexity of our times" (ibid.). Die sterk aksentuering van uiterlike heiligmaking kom 

duidelik na vore uit die brief van die wit Algemene J eugbestuur24 wat gerig was aan alle pastore 

enjeugrade, na aanleiding van 'n vergadering tussen die wit Algemene Jeugbestuur en die wit 

Federale Bestuur rakende kleredrag25
. 

"I. Die susters se kleredrag moet onberispelik wees. lTim 2:9-10 ... U is 'n koninklike 
dogter en u rok moet tenminste onderkant die kniee hang, terwille van u getuienis. 
Moulose rokke, moulose bloese, broekpakke, sweetpakke, hangertjies, krale, 
oorkrabbertjies, grimering, ens., is nie eers ter sprake tussen toegewyde kinders van God 
nie, maar is werelds. 
Laastens, 'n suster moet 'n hoed as 'n bedekking in die kerk dra. Ons verwerp die 
modeme neiging dat Jang hare die bedekking is. 

2 Die broeders moet emstig, dog vrymoedig wees, manlik en dapper . . . waak teen 
ligsinnige en suggestiewe grappies. Waak teen uitspattige kleredrag ... ". 

lntussen het daar 'n kentering in die wit kerk gekom ten opsigte van, uiterlike heiligmaking26 

moontlik vanwee sosiologiese redes en die invloed van die Charismatiese kerke. Die volgende 

23. Vergelyk foto's en artikels in Pinkster Protestant: Voorblad van Junie 1979 uitgawe en 

1979:1; September 1981:1.; Junie 1984:4-5. Vgl. ook uitgawe van September 1992:16-17. 

24. Die Algemene Jeugbestuur was die oorhoofse nasionale besturende raad van die PPK 

Jeug. 

25. Pinkster Protestant van Junie 1979:6. 

26. In die vier PPK' s bestaan daar nie eenstemmigheid oor hierdie aspek van uiterlike heilig-

making nie. 239/ ... 
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aanhaling van pastoor S. J. Coetzer tydens sy toespraak voor die Bruin Federale 

Raadsvergadering te Kimberley op Sondag 23 Oktober 1994 spreek van hierdie kentering27 
: 

"Ons wil almal akkommodeer. Nie vis braai voordat hy nie gevang is nie. Sekere voorwaardes 
kan ons nie verloor nie. Bekering, onderdompelingsdoop, is 'n hoeksteen, doping met die 
Heilige Gees is 'n hoeksteen ... Korn ons akkommodeer hulle alma!, maar verdiep hulle 
geestelik. Laat die bruilofgaste drink, maar laat die bruid suiwer bly". 

Die bruin PPK is egter nie daarmee genee om een te word ten koste van waardes nie28 
. In die 

konteks verstaan bedoelende dit wat hulle geleer het aangaande uiterlike heiligmaking soos 

uiteengesit in die voorafgaande gedeelte, prys te gee en te laat vaar ter wille van kerkeenheid nie. 

Die skrywer is van mening dat uiterlike heiligmaking soos hierbo verduidelik te make het met 

kulturele uitsprake in die Bybel. Die Nuwe Testament is uitgedruk in 'n hoofsaaklik Joods

Midde Oosterse kultuur29 
. Kultuur het te make met verskillende perspektiewe op die 

werklikheid. Die skrywer vereenselwig homself met die God-bokant-maar-deur-kultuur

beskouing (Vergelyk Kraft 1979: 113-115). Volgens hierdie perspektief is God transendentaal 

en absoluut, totaal bo en buite kultuur maar werk in terme van of deur 'n kultuur om sy doel te 

bereik. Aangesien die mens bestaan in 'n algehele kulturele indompeling verkies God om met 

die mens in verband te tree in terme van hul kulturele matriks. Anders gestel : God se 

selfopenbaring in die Bybel was gegee in terme van die hoorders se eie kultuur. Tog moet 'n 

27. Die kentering ten opsigte van uiterlike heiligmaking in die wit PPK is ook deur pastoor 

E. H. Van Rooyen herbevestig aan die bruin pastoorkorps tydens sy toespraak by hulle 

pastoorsbidure te Hefsiba, Paarl in 1996. 

28. Pastoor J. P. Jonas, Federale Voorsitter van die bruin PPK, tydens Hefsiba (Paarl) 

pastoorskonferensie. Hierdie standpunt word deur 'n groot deel van die bruin PPK 

onderskryf 

29. Vir 'n omvattende definisie van kultuur sien "The Willowbank Report" in Dokument oor 

die Sending (1985:138). 
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'n mens bedag wees daarop dat: "Because man is God's creature, some of his culture is rich in 

beauty and goodness. Because he is fallen, all of it is tainted with sin and some of it is 

demonic"30 
. Met ander woorde geeneen van ons kulture is perfek in waarheid, skoonheid en 

goedheid nie. Enige kultuur het dus nodig om geplaas te word onder die heerskappy van Christus 

en getoets en beoordeel te word aan die hand van die Skrif. 

Die "kulturele houer ofvorm" waarin die Bybelse boodskap tot ons kom hoef nie verabsoluteer 

te word nie. Anders is dit bloot kulturele imperialisme of slegs 'n kulturele nabootsing van die 

Bybelse tyd. Met so 'n letterlike vertaling van die vorm ( dit is formele korrespondensie) mag die 

boodskap versteek of verdraai word. Aangesien die Skrif kultureel gekondisioneerd is - met 

ander woorde die Bybel is uitgedruk in 'n Midde-Oosterse kultuur -, is die skrywer van mening 

<lat "kulturele transposisie ( omsetting)" moet plaasvind vir die korrekte interpretasie van die 

Skrif. Bedoelende daarby dat die regte respons tot sekere kulturele uitsprake in die Bybel "is 

neither a slavishly literal obedience nor an irresponsible disregard, but rather first a critical 

discernment of the text's inner meaning and then a translation of it into our own culture" 

[Willobank Report in Dokument oor die Sending (1985:140)]. Byvoorbeeld die innerlike 

betekenis van die opdragom die een die ander se voete te was (Joh 13:1-20) is dat wederkerige 

liefde uitgedruk moet word in die vorm van nederige dienswerk. Kulturele transposisie is nie 

om aan die Skrif ongehoorsaam te wees nie, maar eerder om <lit geloofwaardig en eietyds te 

maak. 

5.7.3.3 Oorheersingsvrese 

Die vrese vir oorheersing van die een groep deur die ander asook wantroue belemmer ook die 

proses tot eenwording. Tans het die Blanke kerk die meeste gemeentes 31
, gevolg deur die Bruin, 

30. Willowbank Report in Dokumente oor die Sending (1985:136). 

31. Alhoewel die Blanke Kerk die meeste gemeentes het, beteken <lit nie noodwendig <lat sy 

meer lidmate as die ander drie kerke het nie. Ras (1992: 106) se hipotetiese aanduiding 

dui daarop <lat die totale lidmaatgetal van die PPK ongeveer 300 000 is waarvan 20 000 

blank is. As hierdie hipotese van Ras as uitgangspunt geneem word beteken dit dat die 

wit kerk persentasiegewys slegs 6,67 persent uitmaak van die totale PPK lidmate. 
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Swart en Indier Kerk respektiewelik. Tydens eenheidsonderhandelinge tussen die vier kerke het 

dit na vore gekom dat die Swart kerk veral bevrees is vir Bruin oorheersing omdat laasgenoemde 

kerk meer gemeentes het32 as die Swartkerk . Indien proporsionele verteenwoordiging van 

gemeentes as kriteria sou geld tydens die verkiesing vir een nie-rassige geiiltegreerde Federale 

Raad, indien dit wel sal realiseer, sal die Blanke kerk proporsioneel gewys die meerderheid 

handhaaf. Dit is belangrik dat daar in die vier kerke indringend aandag aan hierdie kwessie 

gegee sal word en dat konsenses bereik sal word oor verteenwoordiging tydens 'n verkiesing, 

waarmee almal genee is. 

5.7.3.4 Federale Stelsel 

Die huidige Federale Stelsel waarvolgens die PPK gestruktureerd is, is 'n volgende vemame 

struikelblok tot kerkeenheid33
• Die huidige Federale stelsel in die PPK is geskoei op die 

apartheidsprinsiep en as sodanig is dit onskriftuurlik. Die vier aparte rasse federale kerke en rade 

moet geskrap word en een nie-rassige gefotegreerde PPK na vore tree. Indien die huidige 

Federale Rade soos <lit tans daaruit sien voortbestaan is dit niks anders as 'n stilswyggende 

goedkeuring vir die verewiging van die Apartheidsteologie deur die stelsel. 

5.7.3.5 Kommunikasie 

Die taalfaktor kan ook in 'n mate as 'n hindemis tot eenheid beskou word, alhoewel <lit nie 'n 

onoorkomelike probleem is nie. Die taalfaktor behoort egter nie voorgehou te word as 'n 

rookskerm om te verhinder <lat eenheid vergestalt nie. Elke mens en gemeenskap het die reg om 

die Evangelie in sy eie taal te hoor en <lit moet eerbiedig word (Adonis 1982:214 ). 'n Kerk wat 

in sy gemeentevorming geen rekening hiermee hou nie, doen dit tot sy eie nadeel. Tereg 

32. Gesprek met pastoor F. Quena, Bruin Federale Sekretaris. 

33. Onderhoud met pastoor J. Boezak. Vir horn was die Federasie die enigste struikelblok 

tot eenheid. 
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argumenteer Visser 't Hooft dat taal- of kulturele verskille nooit gebruik mag word om etniese 

kerke kunsmatig in stand te hou nie (in Adonis 1982:215). Taal en kultuur verskille is geen prin

sipiele gronde op basis waarvan aparte kerke en gemeentes gevorm moet word nie. Tog moet 

toegegee word dat soms is: "The witness of separate congregations in the same geographical area 

on the basis of language and culture may have to be accepted as necessary, but provisional, 

measure for the sake of the fulfilment of Christ's mission" (Newbegin in Shenk 1983:301 ). 

In die soeke na kerkeenheid moet dit nie uit die oog verloor word dat ons het te make met 

verskillende wereldsieninge/-beskouinge van die werklikheid. Wereldbeskouing is die bril 

waardeur 'n mens na die werklikheid kyk. Of soos S. J. Joubert dit definieer: 

Dit is die bewuste en die onbewuste beheersentrum wat alle vorm van waarneming, denke en 
aksie binne enige gemeenskap grondliggend beinvloed en waaruit die waardesisteme voortspruit 
wat mense as vormgewend (normatief) vir hulle lewens aanvaar" (Meiring & Joubert 1992:14). 

Ons moet onthou ons het te doen met verskillende perspektiewe en kontekstualiteite. My 

waarneming of interpretasie van die werklikheid is direk afhanklik van my konteks of situasie. 

Hierdie punt is van kardinale belang in die eenheidsgesprek, andersinds as dit nie in ag geneem 

word nie sal eenheid in die PPK in der ewigheid nie realiseer nie. 

Samevattend kan gese word dat dit uit die studie blyk dit dat die struikelblokke tot kerkeenheid 

nie leerstellig van aard is nie, maar hoofsaaklik vanwee sosiologiese redes. In die gesprek tot 

eenwording tussen die vier aparte PPK's is dit miskien belangrik om ons fokus te verskuif: 

Moenie in die eerste plek vra waaroor ons veskil nie, kyk eers na die dinge waaroor daar 

saamgestem word. Of in die woorde van P. G. Meiring rakende kerkeenheid: 

"Die proses van kommunikasie ... behoort nie gepootjie te word deur die vraa.g nie: Wat sal ek 
alles moet prysgee as ek nader aan die ander wil beweeg? Veeleerder sal die proses aangevuur 
moet word deur die verlange: Wat het ons nie alles om met die ander te deel nie! Hoe kan ons 
mekaar nie verryk nie!" (in Meiring en Joubert 1992:45). 
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5.8 Pinkster pneumatologie 

Prudencio Damboriena verklaar dat Pinksteroortuigings en praktyke kan nie verstaan word totdat 

'n mens begrip het vir: 

" ... the centrality of the Third Person of the Trinity in their theology and in their lives. To them 
Pentecost is not a mere historical event that took place almost two thousand years ago, but an 
always renewed presence of the Spirit in the world. The Holy Spirit is now, as then, the 'creator' 
and the 'vivifier' of men"34

. 

Die Heilige Gees is nie slegs 'n mag (force) of invloed nie, maar 'n persoon wat kragdadig aan 

die werk is op die sendingvelde. Vir Pentekostaliste is die Heilige Gees, persoonlik aktief, leef 

in sy diensknegte en gee hulle rigting. Die doping met die Heilige Gees ook verwys na as die 

Belofte van die Vader en wat dit behels word in artikel 12.7 van die konstitusie35 saamgevat: 

Alie gelowiges is geregtig op die belofte van die Vader, naamlik die doping in die Heilige Gees 

en met vuur volgens die opdrag van die Here Jesus Christus. Hulle behoort dan ook vuriglik te 

wag daarop en ernstig te soek daana. Dit was die normale ondervinding van almal in die vroee 

Christelike kerk. Dit gaan gepaard met die bekleding van krag vir lewe en diens, die skenking 

van die gawes van die Heilige Gees, asook die gebruike daarvan in die bediening. Lukas 24:49; 

Hand. I :4-8; lKor.12: 1-31. Hierdie wonderlike ondervinding staan apart van wedergeboorte en 

is daaropvolgend. Hand.2:38; 10:44-46; Hand. 11:14-16; 15:7-9. Die doping van die gelowige 

in die Heilige Gees word bewys deur die uiterlike teken van spreking in tale soos die Heilige 

Gees gee om uit te spreek en deur die meegaande krag in openbare getuienis en diens. Hand. 

l 0:45-46; 19:6. 

Die PPK verstaan dus die ervaring van die doop met I in die Heilige Gees as 'n noodsaaklike 

toerusting met krag vir dienswerk en getuienis en dring daarop aan dat dit normatief is, en van 

34. Aangehaal deur L. Grant Mc Clung Jr. in artikel "Theology and Strategy of Pentecostal 

Missions" in International Bulletin of Missionary Research Jan. 1988:2, vol. 12 nr. 1. 

35. Konstitusie van die Bruin PPK soos op 19 Februarie 1986. 244/ ... 



-244-

'n gelowige verwag word om 'n "persoonlike Pinksterervaring" te soek. Uit die samevatting van 

wat die Belofte van die Vader behels is dit duidelik dat die doping met die Heilige Gees in die 

PPK eksklusief te make het met die manifestering van die charismatiese gawes. Die inklusiewe 

verstaan van die Pinkstergebeure waarna in hoofstuk 2 verwys is, word hierdeur ontken. 

Benewens die onmisbare glossolalie dimensie in die Heilige Gees doping, moet die doping met 

die Heilige Gees ook beskou word as 'n middel tot 'n herstelde gemeenskap: "Wantons is almal 

ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons 

is almal van een Gees deurdronge" (lKor. 12: 13). Om gedoop te wees met die Heilige Gees is 

ook om gedoop te wees met die die Gees van liefde (agape), want die Heilige Gees is die Gees 

van liefde. Om aanspraak te maak om gedoop te wees met die Heilige Gees, Sy natuur, dit is Sy 

Gees, Sy aard. Om rassisme te laat voortbestaan in die kerk, is om 'n bespotting te maak van die 

Heilige Gees doping. Saam met Paulus kan gekonstateer word dat al sou ek ('n kerk) die tale van 

mense en engele spreek en ek het nie die lief de nie, dan het ek 'n klinkende metaal of luidende 

simbaal geword. Die skrywer ontken geensins die tekens wat gepaardgaan met die Heilige Gees 

vervulling nie. Hy beskou dit egter slegs as 'n teken van die vervulling met die Heilige Gees. 

Die Pinkstergebeure soos beskryf in die boek van Handelinge was nie slegs die blote eksklusiewe 

charismatiese manifestasies, wat die doping met die Heilige Gees gevolg het nie. Pinkster het te 

make met die skepping van 'n nuwe mensheid, 'n nuwe geslag (Hand.2:40b), die veelrassige 

verskyning van Jode en Heidene in 'n nuwe mensheid saam verby die kleurgrens heen. 

Rasgesegregeerde kerke, veral in die Pinksterkerk is 'n verloening van die wese en betekenis van 

die vroeere kerk. Die doping met die Heilige Gees moet eerder gesien word, soos William 

Seymour dit beskou het as die vereniging van Jood en Heiden in een veelrassige liggaam deur die 

toedoen van glossolalie. 

Op 'n positiewer noot kan gese word dat die PPK se onderskeidende pneumatologie vervul 'n 

betekenisvolle rol in haar sendingteologie. Dit moet gesien word as 'n sentrale element in die 

sendingywer en praktyk van die kerk. Die Heilige Gees is die Gees van Sending. Die Heilige Gees 

moet beskou word as die sleutelfak:tor in die kerk se evangelisasie en kerkgroei. Pinkster 
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pneumatologie beklemtoon 'n lank verwaarloosde dimensie van die Heilige Gees se bediening 

veral t.o.v. sending. Konig (1980:140) erken dit ook maar voeg by dat dit veral die besondere 

gawes van die Gees was, soos o.a. in Rom.12:6ev; lKor.12-14, Ef.4: 11; lPet.4: lev. wat vir lang 

tye min, aandag in die kerk gekry het. Pinkster pneumatologie verskil nie veel van die van die 

Protestantisme in die algemeen nie behalwe vir die klem op die Heilige Gees doping en die 

gepaardgaande charismatiese werkinge. De Wet (1989:333) noem dat een van die tekortkominge 

in die hedendaagse sending is die buitensporige "silence on the Holy Spirit". Die gevolg van die 

onderbeklemtoning van die Heilige Gees in sending word soos volg deur horn saamgevat: 

"Without question, this constricting of the activity of the Spirit in mission theology has 
weakened the missionary thrust of the western church, especially in the Third world". 

Om saam te vat: Die bestaan van blatante rassisme in die PPK laat nie reg geskied aan die 

inklusiewe Bybelse verstaan van die Heilige Gees doping nie, dit is die vereniging van Heidene 

en Jode deur die bemiddeling van die Heilige Gees doping. 

5.9 Eenheid tussen die AGS en PPK 

Teologies gesproke bestaan daar nie veel verskille tussen die AGS en die PPK nie. Soos een 

pastoor dit opgemerk het: "Die PPK is die AGS net met 'n ander naam". Wat die liturgie betref 

is daar ietwat van 'n aksentverskil. Alhoewel dit nie veralgemeen kan word nie het die AGS 'n 

meer formele liturgie teenoor die oop liturgie van die PPK. (Vergelyk bladsy 25-35). 

In die verlede was daar die gedagte aan hereniging met die AGS, maar is volgens Burger 

(1988:347) egter in die wiele gery deur sekere leiers in die PPK. Hierdie feit word bevestig deur 

die besluit van die wit Federale Raad van die PPK: 

"Dat die Federale Raad besluit dat die Pinkster Protestante Kerk op hierdie stadium geen 
amalga-masie of konsilidasie met enige ander Pinkster Kerk gerade ag nie, en dat dat die 
Federale Raad reklame ten gunste van amalgamasie binne ons kerk ten sterkste afkeur, en nie 
sal toelaat nie, behalwe waar onderhandelinge omtrent enige samewerking op enige gebied of 
vlak amptelik deur die Federale Bestuur gevoer sal word"36

. 

36. Uittreksel ·uit Notule van Wit Federale Raad-19/2/1976: 14. 24/ ... 
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Hierdie standpunt is herbevestig deur pastoor E. H. van Rooyen, wit Federale President, tydens 

die Bruin Federale pastoorsbidure te Hefsiba in die Paarl (1996), waar hy onder meer genoem 

het <lat in sy bestaan [E. H. van Rooyen] sal die PPK nooit amalgameer met die AGS nie. Dit wil 

dus voorkom <lat 'n eenheidsgedagte tussen die twee kerke nie gou, indien wel, sal realiseer nie. 

Huidiglik bestaan daar egter 'n positiewe broederlike gesindheid tussen die twee kerke. 

5.10 Slot 

Hierdie dissertasie is geskryf met die gebedsvertroue <lat <lit 'n voorbereidende bydrae mag I ewer 

vir die vervanging van aparte rasgebaseerde kerke met een nie-rassige PPK. Om <lit te laat 

verwerklik, moet die vier aparte konstitusies en Federale Rade geskrap en vervang word met 'n 

enkele nie-rassige konstitusie en Federale Raad. Dit sal geloofwaardigheid aan die PPK se 

profetiese getuienis in Suid-Afrika verleen en die kerk fenomenaal laat groei. Hiervoor is die 

ommekeer (metanoia) van alle voorstanders van aparte rasse kerke noodsaaklik. Die pad na een

heid is die pad van bekering. 'n Eerlike onderlinge self-introspeksie is nodig om te sien of ons 

nie teen ons broers en susters gesondig het nie. 

Baie sosiologiese redes kan aangevoer word vir die bestaan van aparte rasse- kerke, maar 

teologies gesproke bestaan daar absoluut geen regverdiging vir sodanige kerke nie. In die woorde 

van B. Goba (in Hofmeyr en Vorster 1984:100-101): 

"The church represents the Body of Christ and as such its calling is to uphold the Lordship of 
Jesus Christ. Therefore to insist that Churches must be separated on racial lines for the sake of 
cultural expediency is not just outright sinful but it is also profoundly demonic". 

Die eenheid van die kerk is ten diepste gefundeerd in die Missio Dei en word verwoord in die 

Hoepriesterlike gebed van Jesus, die Groot Sendeling: 

"Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo - <lat 
almal een mag wees net soos U, Vader in My en Ek in U; <lat hulle ook in ons een mag wees, 
sodat die wereld kan glo <lat U My gestuur het. "(Joh.17:20-21 ). 
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