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Opsomming 

In hierdie studie word vanuit statistiese gegewens soos veral in Kerkspieel Ill 
opgeteken, sekere lee1mtes wat verband hou met lidmaatskap in die kerk 

ge'identifiseer. Die oorsake vir die leemtes is sekerlik nie simplisties in slegs 
een of selfs twee faktore te vind nie. Dit hou verband met 'n verskeidenheid 
van faktore waarvan sommige makliker meetbaar is as ander. Die feit dat 'n 
saak nie maklik meetbaar is nie, beteken nie dat dit vermy moet word nie. 

Daarom word hier verkennend gekyk na die hantering van kerklike 
lidmaatskap as onontbeerlike organisatoriese aangeleentheid. Dit word van 

twee kante benader: eerstens word gekyk na die kerk se ekklesiologie vanuit 
'n sistematies- en prakties-teologiese perspektief met die doel om vas te stel 

of dit wat in die Ned Geref Kerk oor die kerk geleer word teologies 
versoenbaar is. Teen hierdie ekklesiologiese agtergrond word die strukturele 
verskynsel van lidmaatskap bekyk om uiteindelik na te gaan in watter mate 
die huidige praxis in VE!rband met lidmaatskap bevorderlik of dalk afbrekend 

inwerl< op die praxis van die ekklesiologie. 

Nadat bepaalde diskrepansies tussen die kerkordelike bepalinge en die 
ekklesiologiese belydenis aan die een kant asook tussen die kerkordelike 

bepalinge en die huidige praxis van lidmaatskap aan die anderkant aangetoon 
is, word 'n nuwe praxis vir kerklike lidmaatskap aan die hand gedoen. Die 
bedoeling is om die kerk se ekklesiologiese belydenis en die betekenis van 

kerklike lidmaatskap nader aan mekaar te bring sodat die lidmate van die kerk 
daartoe gelei kan wor:d om al beter te verstaan waarom dit in lidmaatskap 

eintlik gaan en deur hierdie beter begrip daartoe gemotiveer te word om met 
groter toewyding die Here tot sy eer te dien. Die verwagting is dat ander 
kerkvernuwende projekte soos oa die vernuwing van die erediens meer 

effektief sal wees indien dit geskied waar lidmate 'n groter waardering vir 
· hulle lidmaatskap het. 
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Summary. 

In this study certain dt3ficiencies in connection with administrating church 
membership are being identified by using statistical information from 

"Kerkspieel Ill". The cause for these deficiencies can not simply be found in 
only one or even two factors. It constitutes in several factors some of which 
are easier to evaluate than others. The fact that it is not easy to measure a 

cause, does not mean that it should be avoided. 

Therefore, the practice concerning church membership is being examined in 
an exploring manner as it is an indispensable organisational matter. It is being 

approached from two dimensions: first the ecclesiology of the church is 
studied from a systematic-theological and practical-theological viewpoint with 

the purpose to determine whether that which the Dutch Reformed Church 
confesses as church clogma is indeed theologically acceptable. Then, with 

the ecclesiology as background, the structural phenomenon af church 
membership is investigated to see in what way the current practice in 

connection with church membership is conducive or perhaps destructive to 
the practice of the ecclesiology of the church. 

After identifying certain descrepancies between the church law and 
regulations and the E!Cclesiological confession on the one hand, and the 

church law and regulations and the current practice of membership on the 
other hand, a new practice for membership is designed. The aim of this new 
practice is to unite the church's ecclesiological confession and its practice on 

membership in a closer relationship to each other with the goal to lead 
members of the church to a fuller understanding of the meaning of their 

membership. This better understanding will serve as motivation for a more 
dedicated service to God in honor of his Name. The expectation is that other. 

renewing projects such as liturgical renewal, will be more effective if it is 
condu·cted in an atmosphere where members have a better understanding of 

their membership. 

Key terms: 

Ecclesiology; covenant; church membership; systematical theological; practical 
theological; praxis; church government; models; theory; body of Christ. 
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1 . Navorsingsonder·~ 
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lnleiding. 

Gedurende April en Meimaand 1993 was dit my voorreg om in opdrag van 

die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening van die Sinode van Noord

Transvaal (Ned Geref Kerk) 'n besoek te bring aan hoofsaaklik die 

Columbian Presbyterian Church in Columbia (Maryland, VSA) en dan 

ander behoudencle kerke soos die Coral Ridge Presbyterian Church in Fort 

Lauderdale (Florida), die Prestonwood Baptist Church en die First Baptist 

Church beide in Dallas (Mexico), die Christian Community Center 

(Amerikaanse spelling) ook van Dallas, die Grace Community Church in 

Los Angeles (California), die Garden Grove Community Church in Garden 

Grove (California) en die Willow Creek Community Church asook Christ 

Church in Oakbrook beide in voorstede rondom Chicago. Alhoewel daar 

tussen die verskillende kerke groot verskille bestaan, was dit tog vir my 

opvallend dat daar veral ten opsigte van twee sake ooreenstemming was: 

die een saak was 'n geestelikevitaliteit wat opvallend is en die tweede is 

dat daar baie moeite gedoen word met die organisatoriese hantering en 

erns wat betref kerklike lidmaatskap. 1 ) By geen van hierdie genoemde 

gemeentes kon mens sommer net kom lidmaat word sonder dat daar nie 

·vir 'n tyd lank begeleiding ontvang is tydens 'n reeks "newcomers 

classes" nie. Verder moes die voornemende lidmaat vir 'n aantal maande 

toon dat hy mee!lewend inskakel by die gemeente se aktiwiteite voordat 

formele lidmaatskap bekom kan word. Kort voor die einde van die besoek 

het die senior leraar van die Columbian Presbyterian Church, pastor Allen 

Harris, in 'n pe!rsoonlike gesprek laat blyk dat hy baie besorg is oor 

ongeveer vyf van die twee honderd en negentig lidmate wat op daardie 

stadium nie meE~r getrou eredienste bywoon nie. 

1
) Vir 'n volledige verslc:1g van die besoek kan gekyk word na die Agenda van die twaalfde 

gewone vergadering van die Sinode van Noord-Transvaal 1993:44-47. 
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Hierdie besoek aan die VSA het my ernstig laat nadink oor die situasie ' . 

van lidmaatskap in die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika. Vrae soos die 

teologiese vertrekpunt, die norme vir lidmaatskap, die organisatoriese 

hantering van lidmaatskap, die praktiese konsekwensies daarvan vir 

dienslewering, ens het by my opgekom. Hierdie verwondering oor 

lidmaatskap het my gebring by die navorsingsonderwerp waaroor dit in 

hierdie studie gaan. 

2. Navorsingsdoelstelling en metodologie. 

Volgens Mouton en Marais (1985:7 ev) word in geesteswetenskaplike 

navorsing onderskei tussen verskillende dimensies. Die volgende word 

genoem: die sosiologiese dimensie (gemeenskaplikheid), die ontologiese 

dimensie (werklikheidaspek), die teleologiese dimensie (begrip vir die 

mens), die epistomologiese dimensie (geldigheidsaspek) en die 

metodologiese dnmensie (objektiewe benaderingswyse). Daar bestaan 'n 

interafhanklikheid tussen hierdie dimensies wat gedurig in gedagte gehou 

moet word. 

Ten einde egter die navorsingsonderwerp ter sprake te bestudeer moet 

noodwendig 'n keuse vir 'n bepaalde metodologie gemaak word. Die 

. keuse wat hier ~~emaak word, is nie 'n absolute keuse in die sin dat 'n 

ander metodolo~}ie nie ook gevolg sou kon word nie. My keuse geskied 

slegs op persoonlike voorkeur en omdat dit na my mening op hierdie . 

stadium van bestudering van die onderwerp nodig is dat op hierdie wyse 

te werk gegaan moet word. Moontlik kan hierdie studie die agtergrond 

bied vir 'n volgende meer omvattende empiriese navorsingsprojek. 

In hierdie studie gaan dit om 'n sinchroniese studie (Mouton en Marais 

1985:41) wat d~e verskynsel van lidmaatskap op hierdie stadium van die 

kerklike lewe binne die Ned Geref Kerk nagaan. Die doelstelling is om aan 

die hand van 'n verkennende studie te kom by 'n bepaalde teorie 
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betreffende lidmaatskap en om 'n nuwe praxis vir die hantering van 

lidmaatskap te antwerp. Aanvanklik sal 'n aantal hipoteses geformuleer 

word en na afloop van die verkennende studie sal hierdie hipoteses 

volgens deduktie:we denke getoets word. 

Die studie word prakties-teologies gedoen en wei vanuit 'n 

handelingswetenskaplike benadering. 2
) Dit word gedoen omdat dit vir 

hierdie studie belangrik is om te beweeg op die terrein van die 

sistematiese teologie en die praktyk met betrekking tot die hantering van 

kerklike lidmaatskap. Omdat die handelingswetenskaplike benadering 'n 

verbreding van clie objek van die vak teweegbring, is dit die aangewese 

manier om uite·indelik die sistematies-teologiese perspektief en die 

prakties-teologiese perspektief op die ekklesiologie by mekaar uit te bring. 

"In hierdie benadering word uitgegaan van 'n koninkryksperspektief. Die 

visie is nie meer veral op die kerklike diakonia gevestig nie, maar vanuit 

'n koninkryksperspektief kom die samelewing in sy breedste sin in die 

visier. Dit betekBn nie dat die kerk nou uitgeskuif word nie, maar die kerk 

(in ekumeniese sin) word nou as 'n deel van die samelewing gesien. Op 

hierdie wyse kan die konkrete praktyk en die konteks van die samelewing 

waarin die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie 

geskied, in die blikveld kom" (Pieterse 1993:1 07). 

Omdat dit hier gaan om lidmaatskap van die kerk, is dit belangrik dat die 

konsep "kerk" n!g verstaan word. Daarom sal die ekklesiologie bestudeer 

moet word. Dit sal vanuit twee teologiese perspektiewe gedoen word nl 

die sistematies-teologiese en die prakties-teologiese perspektiewe. Daar 

bestaan 'n belangrike verhouding tussen die sistematies-teologiese 

perspektief op die ekklesiologie en die prakties-teologiese perspektief op 

die ekklesiologi~e alhoewel daar duidelik tussen hierdie twee aspekte 

2
) Vir meer inligting oor die handelingswetenskaplike benadering van praktiese teologie kan 

gekyk word na Pieterse, H J C 1993. Praktiese teologie as kommunikatiewe 
handelingsteorie. Pretoria: RGN-Uitgewers. 
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onderskei moet word. Die onderskeid hou verband met die onderskeid 

tussen sistematielse en praktiese teologie. By eergenoemde gaan dit om 

die "wat" vraag •m by laasgenoemde om die "hoe" vraag. "Sistematies

teologiese ekklesiologie vra daarom vrae soos: Wat is die kerk? Waar kom 

die kerk vandaan? Waarom is die kerk daar? Hoe lyk die kerk of behoort 

die kerk te lyk:? Uitsprake oor die kerk in geloofsbelydenisse is 

sistematies-teologiese uitsprake .... In die prakties-teologiese ekklesiologie 

gaan dit oor die funksionering van die kerk wat veral in die plaaslike 

gemeente ondersoek kan word" (Heyns 1992:56). Hier gaan dit dus om 

die vraag na die .praktyk van kerkwees. Hoe vind die wese van die kerk 

in die praktyk gestalte? ·Volgens Heyns (1992:56) is die prakties

teologiese ekklelsiologie van die sistematies-teologiese ekklesiologie 

afhanklik. "Hoe die plaaslike gemeente funksioneer, word bepaal deur die 

siening wat die wese en doel van die kerk is. In die praktiese teologie 

word die vraag ~1estel wat in die gemeente behoort te gebeur sodat die 

plaaslike gemeer·lte kerk van Jesus Christus kan wees" (1992:56). Daar 

moet op gelet word dat dit hier gaan om meer as maar net 'n toepassing 

van die sistematies-teologiese aspek van die ekklesiologie. Dit moet 

steeds in gedagte gehou word dat die praktiese teologie 'n selfstandige 

wetenskap is "omdat dit 'n eie studieveld het, eie prakties-teologiese 

teoriee vorm en wetenskaplike metodes gebruik" (Heyns 1987: 137). 

· Daarmee word nie ontken dat die praktiese teologie ander wetenskappe 

nodig het nie, maar dan nie so dat dit daardeur verswelg word en 

gedegradeer word tot 'n minderwaardige hoe-wetenskap nie. Die 

praktiese teolo!~ie is 'n handelingswetenskap "want die veld van 

ondersoek is die! gebeure tussen God en mens waarby ander mense ook 

betrokke is" (Heyns 1987:14). 

Daar behoort 'n gebalanseerde wisselwerking tussen al die verskillende 

teologiese wetenskappe te wees omdat hulle mekaar nie net nodig het 

nie, maar omdat hulle in der waarheid nie sonder mekaar werklik tot hul 

reg kom in dier·ls van die koninkryk van God nie (Vgl Heyns 1987:9). 
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Daarby moet erken word dat nie net die verskillende teologiese dissiplines 

in wisselwerking met mekaar moet saamwerk nie, maar dat daar ook 

bevrugtend van ander nie-teologiese wetenskappe gebruik gemaak kan 

word. "In die prediking moet ons kennis neem van wat in die 

kommunikasiekunde en retorika gebeur, asook van ontwikkelinge in die 

taalwetenskap. In die liturgie kan kunstenaars 'n besondere bydrae lewer 

(en dan verwys ek nie net na musici nie). Die kategese kan moeilik sonder 

die opvoedkundH klaarkom en die pastoraat sonder die sielkunde. Oat 

sosiologie 'n buiitengewone bydrae op baie terreine van die praktiese 

teologie kan lewHr, is teen hierdie tyd reeds duidelik" (Heyns 1987:145). 

Wat die prakties-teologiese metodologie betref word hier na die kerk 

gekyk deur die funksies, bedieningsmodelle en kerkregeringstelsel van die 

kerk na te gaan. Die praxis rondom lidmaatskap word bekyk vanuit die 

kerklike besluite soos verwoord iri die kerk se Kerkorde en kerklike 

bepalinge en ook na te gaan hoe die kerklike registerhouers lidmaatskap 

in die praktyk hanteer. 
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Hoofstuk 1. 

Die nood van die Ned Geref Kerk. 

Hoe lyk die Ned Geref Kerk? By die Algemene Sinode van 1978 is besluit 

om 'n landwye wetenskaplike opname ("kerksensus") in al die 

gemeentes van die Ned Geref Kerk te maak ten einde 'n beeld van die 

kerklike bediening te kry. Hierdie opname is gedurende Maart 1981 

vrygestel in 'n publikasie met die titel "Kerkspieel I". Sedertdien is die 

resultate van soortgelyke opnames vrygestel in 1985 (Kerkspieel II) en 

in 1989 (Kerkspieel Ill). By die skryf van hierdie hoofstuk was die 

verwerkte geg,ewens van die opname wat gedurende Maart 1993 

gemaak is nog nie beskikbaar nie en sal hoofsaaklik op die statistiek van 

die vorige opnames en dan veral Kerkspieel Ill gekonsentreer word. 

Die waarde van die opnames is groot. Omdat daar reeds vier opnames 

gemaak is, is dit moontlik om sekere tendense in die kerklike bediening 

te kan identifiseer. Dit is die gedagte van hierdie hoofstuk om uit die 

gegewens van bg opnames te poog om 'n profiel van die Ned Geref Kerk 

te trek. HierdiB profiel dien as noodsaaklike paradigma waarteen die 

studie gedoen word. 

1. · Gegewens uit Kerkspieel Ill. 

Nie aile statistieke in Kerkspieel Ill is relevant vir die onderhawige studie 

nie. Die kategoriee wat hieronder genoem word, het relevansie in die sin 

dat dit terreine van die kerklike lewe raak waarin die kwaliteit van 

lidmaatskap 'n rol speel. 

1.1 Lidmaattal. 

"Volgens die beramings wat op grond van die Vraelyste vir 

saakgelastigdE!S gedoen is, het die totale lidmaattal van die NGK van 



- 7 -

1.449 miljoen tot 1.340 miljoen gedaal, 'n totaal van 109,000 + 

persone. Dit verteenwoordig 'n daling van 7 .54%. Daarteenoor het die 

lidmaattal in die vorige vier jaar (1981-1985) 'n groei van 3.92% 

getoon. Die lidrnaattal van 1989 is selfs laer as die van 1981 (-3.92%)!" 

(Smuts 1989:3). Alhoewel daar 'n effense verskil bestaan in die getalle 

volgens die vraelyste aan saakgelastigdes en die deur ouderlinge in 

wykverband in~1evul, word hier volstaan met bg syfers omdatdie verskil 

nie van wesenlike belang is nie en in elk geval dieselfde tendens 

aantoon. Wat wei belangrik is, is die feit dat daar vanaf 1985 tot 1989 

'n redelike daling in die getal lidmate voorgekom het. Die daling is des 

te meer van belang as in ag geneem word dat die getal vanaf 1981 tot 

1985 met byna 4% gestyg het. Die daling wissel in die sinodale streke 

van 0.26% in VVes-Kaap tot 14,84% in Cos-Transvaal. 

"Aihoewel 26.42% van die gemeentes in die kleinplatteland is, is die·

lidmate in die gemeentes slegs 13.2% van die totaal. Daarteenoor 

behoort 45.75% van aile lid mate aan voorstedelike gemeentes, terwyl 

die gemeentes slegs 36.91% van die totaal uitmaak. Ten spyte van die 

hoe persentasie gemeentes in die platteland, is dit waarskynlik so dat die 

NGK in 'n toenemende mate 'n kerk met 'n groot konsentrasie lidmate 

in stedelike gebiede sal word" (Smuts 1989:6). 

Op die oog af lyk hierdie statistieke na irrelevante gegewens vir die 

onderhawige onderwerp. Wanneer egter gekom word by die redes vir die 

daling en veral die redes wat nie gegee word nie, raak dit werklik uiters 

relevant. 

1.1.1 Aedes vir die daling. 
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In Kerkspieellll 3
) word gepoog om redes vir die daling in lidmaattal aan 

te dui. Die volgende word as die belangrikste moontlike redes 

aangevoer. 

*. 1 Dalende gebooritesyfer. 

Dit is opvallend dat die grootste daling in getalle onder die dooplidmate 

voorgekom het. In 1985 was daar 'n totaal van 468 578 dooplidmate in 

die kerk terwyl die getal in 1989 se opname daal na 407 239. Ook in 

hierdie geval is daar in 1989 minder dooplidmate getel as in 1981 toe 

die getal 459 804 was. 

In 1985 het diie getal dooplidmate 32,3% van die totale lidmaattal 

uitgemaak terwyl dit in 1989 krimp na 30,38%. Wat egter van belang 

is, is die feit dat die dooplidmate 56,07% van die totale vermindering in 

lidmaattal in 19189 uitmaak. As daarby in ag geneem word dat die aantal 

ongedoopte kimders van 1985 tot 1989 met 8 612 gekrimp het, maak 

die vermindering aan kinders in die NGK 'n syfer van 63,94% van die 

totale afname in lidmaattal uit (Smuts 1989:4). Tereg merk Smuts op: 

"Dit kan dus met groot stelligheid aanvaar word dat die daling in die 

geboortekoers die grootste bydrae tot die totale daling in lidmaattal 

in die tydperk 1985-89 gemaak het" (Smuts 1989:8). 

* .2 Stygende sterftesyfer. 

Saam met die daling in geboortekoers4
) was daar van 1985-89 ook 'n 

effense toename in sterftes (vanaf 8 068 vir 1981-85 tot 9 392 

gedurende 1985-89) (Smuts 1989: 19). Hierdie toe name is egter so 

3
). Die metodiek waarvolgens die opname gemaak is, word wetenskaplik aanvaar. Resultate 

word dus as betrouba1ar erken. Vgl Smuts 1989:6. 

'l Volgens tabel 1 . 6 van KerkspieiH Ill is 31 1 21 babas vanaf 1 981-85 gebore en 1 6 549 van 
1985-89. 

.· 
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gering dat dit vir aile praktiese doeleindes hier buite rekening gelaat kan 

word. 

* .3 Uitvloei na APK. 

In reaksie op die NGK se aanvaarding van die beleidstuk "Kerk en 

Samelewing" in Oktober 1986 is die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) 

in die middel van 1987 gestig. Volgens die opname het in die eerste jaar 

ongeveer 5;07 lidmate per gemeente (8 245 in totaal) na die APK 

oorgegaan. In dlie tydperk 1988/1989 het egter slegs 2, 751idmate per 

gemeente oorgHgaan. "Op sterkte daarvan kan met 'n redelike mate van 

sekerheid aanvaar word dat tot 31 Maart 1989 ongeveer 9,900 

belydende lidr·nate uit al die gemeentes van die NGK na die APK 

oorgegaan het" (Smuts 1989:8). As in ag geneem word dat die 

belydende lidmate in 1989 ongeveer 68,7% van die totale lidmaattal 

uitmaak en dieselfde persentasie verteenwoordiging toegepas word op 

die getal wat oor is na die APK, kan aanvaar word dat 'n totaal van 

14 300 lid mate (doop- en belydend) of 1,07% uit die NGK oor is na die 

APK. Stel 'n mens die syfer teenoor die totale daling wat in die tydperk 

1985-89 geregistreer is, blyk dat die ontstaan van die APK waarskynlik 

vir ongeveer 1:3% daarvan verantwoordelik is (Smuts 1989:8). 

Die verlies van lidmate na die APK is dus nie so groot as wat algemeen 

verwag was niH. "Die verlies van 1 lidmaat uit elke 100 oor die betrokke 

twee jaar tot 29/2/1989 is ongelukkig, maar kan nie as beduidend 

beskou word nie" (Smuts 1989:1 0). 

* .4 Uitvloei van liidmate na die Gereformeerde Kerke (GK) en die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHK). .· 

Daar was nog .altyd 'n migrasie van lidmate tussen die NGK, die GK en 

die NHK. Hierdie migrasie was nog altyd hoofsaaklik aan huwelike 

toegeskryf. In hierdie migrasieproses het die NGK in die verlede 
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gewoonlik 'n "wins" getoon. Tydens die 1989 opname is egter gevind 

dat die "wins" nou in 'n "verlies" omskep is en dat die voordeel in die 

rigting van die ander twee kerke gaan. "Die getalle wat op die spel is, 

is egter so klein dat dit nie 'n beduidende faktor in die verklaring 

van die daling in lidmaattal van die NGK is nie (slegs 1.03% van die 

totale verlies)"' (Smuts 1989:12). 

* .5 Uitvloei van lid mate na ander kerke. 

Uit die opname van 1989 blyk dat in die migrasie tussen die NGK en 

ander kerke daar tog 'n geringe verlies vir die NGK is. Die getalle is egter 

so gering dat dit nie beduidend is vir die verklaring van die totale daling 

in lidmaattalle nie. (vgl tabel 1.2.5 van Kerkspieel Ill, p 13). 

1.2 Lidmaattal en funksionering. 

Uit die opname1s blyk duidelik dat daar 'n verband bestaan tussen die 

grootte van gerneentes, die lading per predikant en die funksionering van 

die gemeente. Sander om in detail daarop in te gaan, kan gemeld word 

dat daar oor die algemeen vanaf 1981 'n konstante daling in die 

gemiddelde aantallidmate per gemeente is. Dit hou waarskynlik verband 

met 'n vermeerdering in die aantal gemeentes sander dat die lidmaattal 

terselfdertyd v~3rmeerder het. 

In 1989 was die gemiddelde aantal belydende lidmate per gemeente 

720; die gemiddelde aantal dooplidmate was 321; die gemiddelde aantal 

ongedooptes was 9 en in totaal was die gemiddelde 1 054 lidmate per 

gemeente (Smuts 1989:26). 

Wat die predikantsposte betref, was daar in 1989 van die 1 269 

gemeentes in die land 1 824 paste gevul, 104 paste vakant en 52 

"gevries". Daar was dus in totaal1 980 paste (Smuts 1989:70). Met die 
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oog op die lading lidmate per predikant is drie kategoriee gevorm nl. tot 

500 lidmate, 505-800 lidmate en meer as 800. In die eerste kategorie 

was daar in 1 !389 gemiddeld 306 (27, 7%) predikantsposte. In die 

tweede kategmie was daar gemiddeld 653 (42,3%) poste en in die 

derde kategorie was daar 1 000 (30%) poste (Smuts 1989:70). 

Daar is verder 'n verband getrek tussen groottes van gemeentes en die 

lading per predil<ant aan die eenkant en die invloed daarvan op 'n aantal 

veranderlikes in die gemeente se funksionering aan die anderkant. Die 

volgende veranderlikes is nagegaan: dankofferbydrae, diakenvakatures, 

SKJA-bywonin~], oggenddiensbywoning en aanddiensbywoning. Sonder 

om hier al die statistieke weer te gee 5
), word volstaan met Smuts se 

opmerking. "Van die kleiner gemeentes, die gemeentes met 'n kleiner 

lading lid mate per predikant en die meer plattelandse gemeentes kan die 

volgende uitgewys word: 

* die lidmaatbydrae is beter 

* daar is minder diakenvakatures 

· * die oggenddiensbywoning is beter 

Van die groter gemeentes, die gemeentes met 'n groter lading lidmate 

per predikant en die meer stedelike gemeentes kan die volgende gese 

word: 

* die SKJA-bywoning is beter 

* die aanddiensbywoning is beter " (Smuts 1989:32) 

1.3 .Kerkvervreemdes en kerklose mense teruggewen. 

Met die opname oor die inskakeling van kerkvervreemdes is met lg term 

bedoel aile mense wat steeds nominale lid mate van die kerk is, maar wat 

in die praktyk so vervreemd geraak het van die plaaslike gemeente dat 

hulle geen meelewing met die gemeente toon nie (Smuts 1989:21). Die 

5
) Vir die statistieke kan gekyk word na die tabelle in Kerkspieel Ill, p 26-33. 
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belangrikste norm wat toegepas is, is die bywoon van eredienste. Uit die 

opname blyk dat daar gemiddeld 4,5 dooplidmate en 1,6 belydende 

lid mate (totaal 6,1) per gemeente gedurende die 12 maande voor die 

opname weer ingeskakel is (Smuts 1989:23). 

Kerklos mense is persone wat aan geen kerk behoort nie. Hulle is die 

voorwerpe vir die kerklike sending en evangelisasie. Uit Kerkspieel Ill 

blyk dat daar in 1989 gemiddeld 20,2 kerklos persone per gemeente 

was of 'n beraamde totaal van 25 633. "Deur die arbeid van die kerk is 

daar in die twaalf maande wat die opname voorafgegaan het 1.2 

persone per genneente bereik en as lid mate van die gemeente ingeskakel. 

Dit beteken 'n beraamde aantal van 1 523" (Smuts 1989:22). 

1 .4 Erediensbywonir!.£L. 

Hoe lyk dit met die erediensbywoning van die lidmate van die NGK? In 

die vraelys van 1989 is navraag gedoen na die erediensbywoning van 

lidmate gedurende die vier Sondae van Februarie 1989. Die resultate 

toon aan dat die oggenddienste gemiddeld deur 35,52% lidmate 

bygewoon is en die aanddienste deur 10,37%. Tydens die opname van 

1985 het 25,7% lid mate aangetoon dat hulle in hierdie tydperk geen 

eredienste bygE:!woon het nie en 11,54% van die lidmate is deur geldige 

omstandighede: verhinder om eredienste gereeld by te woon (Smuts 

1989:89). Omdat daar nie in 1989 'n opname by huishoudings gedoen 

is nie, kon hierdie berekening nie weer gedoen word nie. "Dit kan egter 

met redelike st1elligheid aanvaar word, dat die situasie nie veel verander 

het nie" (Smuts 1989:35). 

In die opname word die bywoning van oggenddienste in verband gebring 

met enkele veranderlikes soos bv gemeentegrootte, die lading lidmate 

per predikant en die streek. Hier word dit egter nie in detail bespreek nie, 

maar slegs volstaan met die opmerking van Smuts: "Op grand van die 
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gammawaardes kan afgelei word dat grootte van die gemeente 'n 

belangrike rol speel in die mate waartoe lidmate die oggenddiens beter 

bywoon. Die lading lidmate per predikant asook die mate van 

verstedeliking van 'n gemeente is faktore wat nie buite rekening gelaat 

kan word in verklaring van die variansie in oggenddiensbywoning nie. Dit 

wil tog lyk asof die kleiner gemeente met 'n kleiner lading lidmate per 

predikant die bywoning van die oggenddiens positief be"invloed" (Smuts 

1989:39). 

2. lnterpretasie van Kerkspieel Ill. 

Dwarsdeur die hantering van die statistieke in Kerkspieel Ill word daar 

kommentaar ge·lewer wat veelseggend is. Sake wat hierdeur aangeraak 

word, is bv die verklaring van die dalende lidmaattal, die nonnatiewe rol 

van die erediensbywoning in 'n gemeente, die motiverende invloed van 

die gemeenskap in die beoefening van godsdiens, die effek van die 

grootte van genneentes en die daarmeegepaardgaande lading lid mate per 

predikant, die opspoor van kerkvervreemdes en kerklos persone en die 

teikengehoor wat deur die kerk bedien word. Hieroor net enkele 

opmerkings. 

2.1 . Die dalende lidrnaattal. 

Soos reeds hierbo aangetoon (kyk 1.1.1. 1 ), aanvaar Smuts dat die 

grootste bydra1ende faktor vir die dalende lidmaattal gesoek moet word 

in die feit dat daar 'n sterk afname in die geboortes van kinders oor die 

afgelope aantal jare voorgekom het. Hierdie afleiding word verder 

versterk deurdat aangetoon word dat die gemiddelde ouderdom van 

lidmate in die kerk verhoog het. In tabel 1.4 van Kerkspieel Ill word 

aangetoon dat: daar in die ouderdomsgroep van 30 jaar en hoer 'n 

konstante toename in verteenwoordiging onder lid mate is terwyl daar 'n 

redelike skerp afname in die verteenwoordiging van die kategorie tussen 
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geboorte en 4 jaar oud is (Smuts 1989: 18). Die vermindering van 

kindergeboortes tref dus inderdaad die Ned Geref Kerk nadelig. 

Die vraag wat egter hiermee saam gevra moet word, is of die eintlike 

probleem nie dalk daarby le dat die kerk nag altyd te veel op die 

natuurlike aanwas van mense staatgemaak het vir die uitbreiding van die 

kerk nie. As in ag geneem word dat daar maar bitter min 

kerkvervreemdE!S en kerklos mense tussen 1985 en 1989 teruggewen 

is, word die vraag verder versterk of die kerk in die verlede nie maar net 

"vetter" geword het en nie regtig gegroei het nie. Dit wil voorkom of 

daar maar weinig mense vanuit die nie-christen we reid random ons in die 

kerk ingebring word. 

2.2 Erediensbywoning as norm vir kerklike meelewing. 

By punt 1.4 is reeds melding gemaak van die teleurstellende persentasie 

lidmate wat die1 oggend- en aanddienste bywoon (35,52% en 10,37% 

respektiewelik). Smuts (1989:56) dui self aan dat dit 'n baie 

onbevredigend~~ prentjie skets van die geestelike peil van die lidmate in 

die Ned Geref l<erk. Hy se: "Die erediens neem die sentrale plek in die 

lewe van die ~Jemeente in. Daarom bly dit een van die belangrikste 

maatstawwe om 'n aanduiding van die stand van die lewe van die 

gemeente te pro beer peil''. 

Met lg opmerking kom die normatiewe aard van erediensbywoning 

pertinent ondm die soeklig. In watter mate is die bywoning van 

eredienste 'n aanduiding van die geestelike peil van 'n gemeente? Om 

hierdie vraag te beantwoord, is geen maklike saak nie. Daar is 'n hele 

aantal faktore wat hier 'n rol speel. Smuts het reeds aangetoon dat daar 

'n verband bestaan tussen die grootte van 'n gemeente, die lading 

lid mate per predikant en die streak waarin 'n gemeente voorkom aan die 

eenkant en die getal lidmate wat die eredienste bywoon aan die 
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anderkant (Kyk punte 1.4 asook 1.2 hierbo). Daarby speel die 

begaafdheid van die predikers 'n rol sodat die erediensbywoning in 'n 

bepaalde gemeHnte uitstekend kan wees terwyl 'n sekere begaafde · 

prediker in die ~1emeente optree terwyl die bywoning baie swak is met 

'n ander prediker wat nie oor die gawe van prediking beskik nie. 

Plaaslike omstandighede in 'n gemeente kan ook 'n rol speel. 

Erediensbywoning word dikwels nadelig getref waar lid mate ver afstande 

na die kerk toe moet afle om eredienste byte woon. Aan die anderkant 

is dit maklik vir lidmate wat in 'n gekonsentreerde area naby die kerk 

woon om die dienste daar by te woon. Die wyse waarop die erediens 

ingerig word, is 'n verdere faktor wat lidmate kan motiveer om dienste 

byte woon. As die eredienste so ingerig word dat die behoeftes van die 

lidmate van diB plaaslike gemeente deeglik opgevang word, sal die 

bywoning uit <die aard van die saak beter wees. Groepsdruk in 'n 

gemeenskap speel baie keer ook 'n rol. So dui Smuts (1989:33) bv aan 

dat godsdienstige meelewing en -betrokkenheid in 'n meer tradisionele 

gemeenskap as 'n goeie sosiale waarde beskou word. In gemeenskappe 

wat minder gedifferensieerd is, speel godsdienstigheid as sosiale waarde 

'n groter rol as in gemeenskappe wat meer gedifferensieerd is. "Groter 

sosiale druk word derhalwe op die individu se godsdienstige 

betrokkenheid en meelewing geplaas" (Smuts 1989:33). In meer 

gedifferensieerde gemeenskappe word godsdiens dikwels 'n instelling en 

waarde naas baie ander instellings en waardes en is daar baie keer 'n 

kompetisie tussen godsdiens en ander instellings en waardes. In die 

proses is daar minder klem op tradisionele groepswaardes, minder 

ge'institusionaliseerdheid en ook minder internalisering deur die individu. 

"Meer klem word op die groepsdinamiese prosesse en die keuse van die 

individu geplaas" (Smuts 1989:34). 

AI bg faktore, en daar is sekerlik nog meer, veroorsaak dat nie sonder 

meer gese kan word dat die bywoning van eredienste noodwendig 'n 

aanduiding is van die geestelike peil van 'n gemeente nie. Wat wei van 
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belang is, is om verder daarop te let dat hierdie faktore hoofsaaklik 'n rol 

in die plaaslike gemeente speel. Waar dit hier gaan om die Ned Geref 

Kerk as geheel kan aanvaar word dat bg faktore mekaar sal uitkanselleer 

en geen noemenswaardige effek op die erediensbywoning van lidmate 

oor die algemeen uitoefen nie. 

Wanneer die vraag oor die normatiewe aard van erediensbywoning dus 

beantwoord word, moet onderskei word tussen die erediensbywoning 

van die lidmatE~ in 'n bepaalde gemeente en die bywoning van die 

lidmate van die hele kerk. Terwyl dit hier om lg gaan, kan die effek van 

die faktore hierbo genoem vir aile praktiese doeleindes buite rekening 

gelaat word en slegs gekonsentreer word op die vraag: is 

erediensbywoning oor die algemeen 'n aanduiding van die geestelike peil · 

van die kerk? 

Smuts is van oordeel dat die erediens steeds die sentrale plek in die lewe 

van die geme1ante moet inneem. Vir hom bly die bywoning van 

eredienste een van die belangrikste maatstawwe "om 'n aanduiding van 

die stand van die lewe van die gemeente te probeer peil'' (Smuts 

1989:56). De Klerk (1964:51) se: "Die erediens is die slagaar van die 

Kerk en Christus is die hart. Deur die kanaal van die erediens pers Hy die 

bloed deur die liggaam. Daarom kan ons die pols van die Kerk in die 

erediens voel klop". J J de Klerk gaan in sy bespreking van die kerklike 

dienswerk uit van Sondag 21, Vraag en Antw. 54 en le klem op die 

erediens as vertrekpunt van die gemeente omdat dit God self is wat deur 

die verbondsti~1tende Woord vir hom 'n kerk vergader onder aile nasies. 

"Die prediking is die troonrede van die Hemelvors. Hy spreek tot almal 

oor sy koninkryk en sy seen. Die erediens is self kerugma, publieke 

aankondiging van Gods nabyheid in die wereld. Hieraan neem heel die 

gemeente deel,. die ganse versamelde volk van uitgeroepenes" (de Klerk · 

1974:29). Warmeer in die Gereformeerde Kerk in Nederland aan Dekker 

gevra word orn saam te soek na 'n antwoord op dalende kerkbywoning 
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in sy kerk merk hy oa op: "De kerkdienst vormt immers binnen de 

meeste kerkelijke groeperingen het centrum van het kerkelijke Ieven en 

door velen wordt de kerkdienst als het hart van hul kerkelijke activiteit 

beschouwd" (Dekker et al 1971: 13). 

Runia meen dat die prediking een van die mees sentrale dienste in die 

kerk is. "De gemeente kan niet zonder de prediking" (Runia 1990:392). 

Hy beklemtoon die gedagte dat daar sonder die prediking geen gemeente 

sal wees nie. Dil9 gemeente het nie net deur die prediking van die Woord 

tot stand gekom nie, "Maar ze kan ook aileen maar blijven bestaan, als 

ze voortdurend naar die prediking blijft luisteren" ( Runia 1990:392). 

White ( 1984:1 B) sluit by hierdie gedagte aan as hy se: "The church 

gains its self-identity in worship as its real nature is made manifest and 

it is led to con·fess its own true being". Juis omdat dit so is, het die 

saamkom van die gemeente ook betekenis vir die wereld wat daardeur 

die boodskap van hoop sien realiseer eh tegelykertyd bewus gemaak 

word van die oordeel van God. 

Crichton (1983: 19-22) sluit aan by die bybelse metafore waardeur die 

kerk beskryf wmd en meen dat die kerk as volk van God en liggaam van 

Christus juis dil9 liturgiese saamwees van die gemeente in die sentrum 

van kerkwees plaas. In die vergadering van die gelowiges realiseer die 

verbondsverhouding tussen God en sy mense deurdat Hy daar aanbid 

word, aan hom geoffer word en Hy sy verbond verder met sy volk 

versterk deur die proklamasie van sy wil vir hulle. 

Barnard (1981:3) wys daarop dat die samekoms van die gelowiges van 

vroeg af 'n spontane uitvloeisel van die gelowiges se manier van lewe 

was. Mense wat andersins baie van mekaar verskil, is as 'n hegte 

eenheid saamgevoeg nadat hulle tot geloof gekom het. Sonder dat hulle 

deur 'n wet ve!rplig is, het die gelowiges hulle geroepe gevoel om die 

eredienste te l:1ou en daarop het die kerk groot klem gele. "Om 'n 
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Christen te wees het feitlik sinoniem geword om die eredienste by te 

woon" (Barnard 1981 :3). Hy toon verder aan dat hierdie eienskap van 

gelowiges deur die jare gehandhaaf is. Selfs onder moeilike 

omstandighede het christene 'n hoe premie geplaas op die saamkom van 

gelowiges om hulle God te ontmoet. Soms het dit gelei tot vervolging en 

marteling, maar dit het die gelowiges nie afgeskrik nie. Barnard vertel 

van 'n sekere Abitina wat bv verklaar dat hy liewer bereid is om die· 

marteldood te sterf as om die nagmaaldiens na te laat. Barnard verklaar: 

"Waar lidmate van die kerk dus vandag op groot skaal om baie redes 

van die erediens wegbly, is dit duidelik dat daar iewers ernstig fout is" 

(Barnard 1981 ::3). Hy noem die erediens die gesig van die kerk, die hart 

van die kerk, diH naaf van die wiel, die operasiebasis van die kerk en ten 

slotte is die erediens vir hom "die prisma wat die besondere kwaliteit 

van lewe en gehoorsaamheid van die kerklike lewe en arbeid opbreek in 

die duidelike kiHure" (Barnard 1981 :62). 

Uit bg is dit duidelik dat die bywoning van die eredienste vir die kerk van 

die uiterste belang is. Waar dit afgeskeep word, is daar ernstige fout en 

sal die kerk die hand baie diep in eie boesem moet steek. Dit is nie om 

dowe neute nie dat die skrywer van die Hebreerbrief dan ook die 

g.emeente vermaan en se: "Ons moenie van die samekomste van die 

gemeente af wHgbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder 

aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julie die 

oordeelsdag sion nader kom. (Heb 1 0:25). 

As teen hierdiE! agtergrond weer gekyk word na die persentasies van 

kerkbywoning soos in Kerkspieel Ill weergegee, is daar rede tot groot 

kommer oor die algemene geestelike peil van die lidmate van die Ned 

Geref Kerk. Dit is juis hierdie kommer wat van der Spuy na die pen laat 

gryp en hierop breedvoerig Ia at ingaan (van der Spuy 1987:3). As 

lidmaatskap van die kerk vir mense belangrik is, kom dit sekerlik nie 

duidelik na vor'e as na die bywoning van eredienste gekyk word nie. As 
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in ag geneem word dat lidmaatskap van die kerk die sigbare 

vergestalting van die gelowige se verbondsverhouding met God is, skets 

die erediensbywoning nie net 'n donker prentjie van die geestelike lewe 

van die lid mate nie, maar dienooreenkomstig ook 'n negatiewe beeld van 

die waarde van kerklike lidmaatskap vir die lidmate. 

2.3 Die inwin van kerkvervreemdes en kerklos persone. 

Smuts verwys ivm die inwin van bg kategorie mense (Kyk punt 1.3 

hierbo) na die kerk se evangelisasie- en sendingtake. Dit gaan dus hier 

om die bring van die evangelie aan heidene wat "geen beduidende 

verbondsagtergronde ken nie, en wat derhalwe ook weinig invloede van 

die Christelike beskawing ondergaan het" (sending) (de Klerk 1979: 15) 

en mense wat (jjt al gehoor het maar in die uitlewing daarvan afvallig 

geword het (evangelisasie) (de Klerk 1979: 16). Dit is die roeping van die · 

kerk om hierdie mense so met die evangelie te bedien 6
) dat hulle gewen 

kan word vir die koninkryk van God. Die verlossing van die mens het dus 

nie maar net sy eie saligheid en die verkryging van die ewige lewe in die 

oog nie, maar dat verloste mense die lig van God se liefdesboodskap 

met ander sal deel tot uitbreiding van God se koninkryk (vgl 1 Pet 2:9). 

Dit was dan ook een van die mooi kenmerke van die kerk in Handelinge 

dat daar geduri!~ mense vir die Here gewen is deurdat die lidmate van die 

kerk hulle geloof prakties uitgeleef het (vgl Hand 2:41 & 47; 6:7; 8:4; 

1 Tess 1 :6-8). 

Wanneer teen hierdie agtergrond na die statistieke ivm die terugwen van 

mense gekyk word, kom daar onwillekeurig die vraag op of die lidmate 

van die Ned GHref Kerk werklik nog hierdie roeping ernstig opneem en 

5
) Vgl de Klerk se hantel"ing van die begrip "evangelisasie" vanuit die Skrif in De Klerk, J J 

(Red) 1979. Evangelistiek. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, asookGreen, M 1977. Evangelism 
in the early church. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company. 
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of dit goed genoeg is dat so min mense vir God gewen word. Natuurlik 

is dit God wat mense se harte verander (Joh 3:3), maar God wil dit nie 

sander die diens van sy kerk doen nie. "Die grootskaalse en omvattende 

verbreiding van die Christelike geloof in die eerste eeue word allerwee 

toegeskryf aan die spontane getuienis van die Christene in die valle en 

ryke lewe van die alledaagse bedryf" (de Klerk 1979:31). lndien 

lidmaatskap van die kerk werklik vir die lid mate van waarde is, sou hulle 

sekerlik met meer entoesiasme gepoog het om ander mense deel van die 

kerk te Ia at word. 

3. Probleemstellinig_._ 

As na alles wathierbo gese is, gekyk word, kan mens nie anders nie as 

om te beset dat daar iewers 'n groat skroef los is in die Ned Geref Kerk. 

Dit wil voorkom asof die kerk net nie slaag in die geestelike 

mobilisering van aldie lid mate nie. Die kerk is klaarblyklik besig om te 

kwyn. Die bywoon van die erediens wat die hart van die gelowige se 

diens aan God uitmaak, is net nie vir sy lid mate 'n saak van hoe prioriteit 

nie. Die uitreik van lidmate na ander met die doel om hulle vir Christus 

te wen, is die uitsondering in plaas van die reel. 'n Mens kan nie help om 

te wonder of almal wat hulleself lidmate van die kerk noem werklik 

lidmate behoort te wees nie. 

Die probleem waarmee die Ned Geref Kerk sit, is dat kerklike 

lidmaatskap as sigbare gestaltegewing van die verbondenheid aan God 

om verskeie re!des nie die lidmate dring om kerk te wees volgens die 

norme van die Skrif nie, maar vir baie mense slegs institusionele waarde 

het. 

4. Hipotesestellin~ 

Mouton en Marais (1985: 135) definieer 'n hipotese as volg: " 'n 
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Hipotese is 'n stelling wat 'n vermeende verband of verskil tussen twee 

of meer verskynsels of veranderlikes postuleer". So 'n hipotese word 

basies op twee wyses gegenereer: "Enersyds, in meer deduktiewe 

studies (hipotesetoetsend), word hipoteses afgelei uit bestaande teoriee 

en mode lie in diB dissipline .... Andersyds, word hipoteses meer induktief 

uitwaarnemings, ervaring, verbeelding, ensovoorts gegenereer" (Mouton 

en Marais 198!): 135). In hierdie studie sal swaarder geleun word op 

deduktiewe generering. 

Hier word van die volgende basiese hipotese uitgegaan. 

Daar bestaan 'n positiewe verband tussen die wyse waarop kerklike 

lidmaatskap organisatories hanteer word en die afwesigheid by 

/idmate van dle korrekte begrip vir lidmaatskap van 'n bepaalde 

plaaslike gemE~ente en hoe dit in die praktyk gestalte in mense se 

lewens behoort te kry. 

Onderliggend aan hierdie hipotese word die volgende vermoedens gestel: 

* Die ekklesiologie van die Ned Geref Kerk is sistematies-teologies en 

prakties-teologies verantwoordbaar. 

* Daar bestaar·l 'n diskrepansie tussen die ekklesiologie en die praxis in 

die kerk met betrekking tot lidmaatskap. Hierdie diskrepansie le op 

twee vlakke!: eerstens bestaan daar 'n diskrepansie tussen die 

ekklesiologie en die kerkordelike bepalinge in verband met lidmaatskap 

en tweedens bestaan daar 'n verdere diskrepansie tussen die 

kerkordelike bepalinge in verband met lidmaatskap en die praktiese 

hantering daarvan. 

* As gevolg van bg diskrepansies is daar tans persone wat lid mate van 

die Ned Gere!f Kerk is wat nie lid mate behoort te wees nie omdat hulle 

nie aan die minimum vereistes vir lidmaatskap voldoen nie. 

* 'n Verdere konsekwensie van bg diskrepansies is dat die kerk gevaar 

loop om met betrekking tot lidmaatskap te verval in 'n 

institusionalisme wat die funksionering en betekenis van die kerk vir 
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I id mate negatief be"invloed. 
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Hoofstuk 2. 

Sistematies-teologiese perspektief op die ekklesiologie. 

Om lidmaatskap uiteindelik te verstaan en 'n teorie vir lidmaatskap te 

ontwerp, is dit belangrik om net eers vas te stet wat met die konsep 

"kerk" bedoel word. Dit gaan hier om lidmaatskap van die kerk. Hierdie 

. soort lidmaatsk.ap moet onderskei word van enige ander lidmaatskap 

omdat die para~iigma waarin die lidmaatskap funksioneer, 'n invloed het 

op die prakties13 inkleding van die lidmaatskap. So bv het lidmaatskap 

van 'n sekulere organisasie soos 'n sportklub of 'n kultuurvereeniging 'n 

ander betekenis as lidmaatskap van die kerk omdat die paradigmas 

verskil. 'n Mens kan lidmaatskap van 'n sportklub bekom sonder dat dit 

enige invloed op die res van jou lewe het of jou gedrag teenoor ander 

mense raak. Lidmaatskap van die kerk is egter totaal anders: dit bepaal 

jou identiteit en be'invloed jou hele lewenshouding. Juis omdat dit so is, 

is dit so belang1rik om te verstaan wat "kerk" is. 

'n Volgende rede wat die bestudering van die konsep kerk so belangrik 

maak vir hierdi13 studie is om vas te stel of dit wat in die Ned Geref Kerk 

verstaan word onder "kerk" ooreenstem met wat in die Woord van God 

met kerk verstaan word. Is die leerstellige belydenis van .die Ned Geref 

Kerk versoenbaar met wat oor die algemeen as gereformeerde 

ekklesiologie beskou word? indien dit nie die geval is nie, is dit die 

invalshoek wat moet vernuwe om uiteindelik ook lidmaatskap reg te 

verstaan. 

Wat is die kerk of wie is die kerk is 'n vraag waarmee talle navorsers en 

skrywers hulle! al besig gehou het7
). In antwoord daarop word dan 

'l Vgl bv Heyns J A, 1977. Die Kerk. Pretoria: N G Kerkboekhandel., Balchin J F, 1979. The 
Church. Great Britain: Kingsway Publications LTD., Getz G A, 1978. The measure of a 
Church. Glendale: G/L Publications., Kung H, 1970. Wat is Kerk?. Roermond: Paul 
Brand/J.J.Romen & Zonen., Peterson, J 1992. Church without walls. Colorado: Navpress. 
ens. 
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telkens bepaalde aspekte van kerkwees beklemtoon. Peterson maak 'n 

belangrike opmerking ashy se: "Our understanding of the church needs 

to be large enough to embrace all the Bible has to say about what it . 

means to be H~s people, and what it means to be in the world. The 

breadth of our definitions must be dictated not by the institutional 

boundaries that circumscribe certain activities, but by the totality of our 

calling" (1992: 171). Dit is met hierdie gesindheid wat gepoog sal word 

om ook hier kernaantekeninge oor die kerk te maak. 

Die afleiding van die woord "kerk" is onseker. "Die woord kerk is 

Germaans en die oorsprong daarvan is na aile waarskynlikheid te soek 

by die Bisantynse volksvorm Kurike in plaas van kuriake (soos baie 

teoloe wei meen), wat beteken: behorende aan die Here" (Heyns 

1977:46). Ander geleerdes lei dit van die Latynse eire at wat voorkom 

iri die woord circus wat "sirkel" beteken. Dit sou dan aandui dat die kerk 

'n afgeslote eenheid is. 

Die wetenskaplike nadink oor die kerk word ekklesiologie genoem. Die 

ekklesiologie h1et hoofsaaklik twee bene waarop dit staan: sistematies

teologiese ekklesiologie en prakties-teologiese ekklesiologie. Hierdie 

benamings loop gevaar om die indruk te skep asof dit om twee 

verskillende soorte ekklesiologiee gaan terwyl dit eintlik maar net twee 

verskillende hoeke is van waaruit die ekklesiologie benader word. 

Daarom word gekies om te praat van die sistematies-teologiese 

perspektief op die ekklesiologie en die prakties-teologiese perspektief op 

die ekklesiolog!ie. Daarmee kom die gedagte dat dit om een en dieselfde 

ekklesiologie as vertrekpunt gaan sterker na vore. Per geleentheid word 

die dogmatiese, leerstellige (sistematies-teologiese) aspekte daarvan 

bestudeer en by 'n ander geleentheid word weer na die praktyk van. 

kerkwees (prakties-teologiese) gekyk. "Die dogmatiek of sistematiese 

teologie ontwikkel ook ekklesiologiee of beskouinge van die kerk. In 

daardie vak gaan dit om teoriee oor die kerk as 'n meer abstrakte begrip. 
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In 'n prakties-teologiese ekklesiologie (of basisteorie oor die gemeente) 

gaan dit oor ems siening van die funksionering van die konkrete 

gemeente" (Heyns, L M & Pieterse, H J C 1990:77). Hierdie twee 

perspektiewe kan ook nie totaal los van mekaar gesien word nie omdat 

die een die ander aanvul. In hierdie studie gaan dit hoofsaaklik om 'n 

prakties-teologiese klem. 

Voordat gekom kan word by die prakties-teologiese aspekte van die 

ekklesiologie moet eers kortliks aangetoon word wat die sistematies

teologiese beginsels is waarop die ekklesiologie gebaseer word. In die 

praktyk van kerkwees word tog wetend of onwetend altyd uitgegaan 

van 'n bepaalde siening van wat die kerk prinsipieel is. Die 

bedieningsmodel en strukture waarvolgens die bediening in die kerk 

ingerig word, hou verband met die prinsipii:He siening en mag nie 

daarmee in stryd wees nie. Dit gaan dit ook nie vooraf nie maar word 

juis daardeur gelei. Daarom kan nie begin word by die prakties-teologiese 

as vertrekpunt van wat die kerk is nie, maar volg dit op die sistematies

teologiese (Heyns 1977:4). 

Omdat dit hier net om die weergee van uitgangspunte gaan, word nie 

gepoog om 'n volledige detail uiteensetting van die sistematies

teologiese perspektief te gee nie, maar slegs 'n verkorte weergawe van 

die vernaamstH momente. Dit word gedoen deur kortliks te verwys na 

die belangrikst~3 bybelse begrippe en metafore, die stand punt soos in die 

Gereformeerde! Belydenisskrifte uiteengesit en enkele sake wat met die 

kerkbegrip verband hou. 

1. Bybelse begrippe en metafore. 

In die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament word dikwels 

bepaalde begrippe en metafore gebruik wat 'n prentjie skilder van wat 

Godse bedoeling is met sy kerk op aarde. Heyns (1977:43) verkies om 
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te praat van die verskillende beelde van die kerk en meen dat hierdie 

beelde nie slegs die taak van die kerk aandui nie, maar ook enkele 

grondwaarhede met betrekking tot die bestaan van die kerk beklemtoon. 

AI kom sommige begrippe/metafore meer dikwels voor as ander en al 

word sommige meer breedvoerig in die bybel hanteer, mag die een nie 

bo die ander verkies word asof dit belangriker is of selfs die eintlike 

bedoeling van God uitdruk nie8
). Sodra die een bo ander aksentueer 

word, kan dit tot eensydigheid lei. Elke begrip en metafoor wil die kerk 

vanuit 'n bepaalde hoek belig en vul mekaar aan (Berkouwer 1970:94). 

Uiteindelik se die somtotaal van die gegewens wat die kerk is. "Aile 

beelde moet dus met mekaar in verband gebring word en in 

afhanklikheid van mekaar verklaar word" (Heyns 1977:43). 

Sommige geleerdes meen dat daar meer as tagtig metafore vir die kerk 

aileen in die bybel onderskei word. Die funksie van die metafore is nie 

om hulleself te verduidelik nie, maar om die werklikheid, in hierdie geval 

die kerk, wat afgebeeld word te verduidelik (Heyns 1977:42). Dit gaan 

dus nie om die metafoor as sodanig nie, maar om dit wat dit probeer 

duidelik maak. 

Die kerk word oa genoem: liggaam van Christus (1 Kor 12:27), volk van 

God (Kol3:12)., uitgeroepenes (1 Kor 1 :2), uitverkore geslag (1 Pet 2:9), 

kinders (Rom 8: 14-17), huis en tempel van God (1 Pet 4: 17; 1 Kor 

3: 16), vriende (Joh 15: 15), slawe (Rom 6: 12), gesante (2 Kor 5:20), 

lote van die wynstok (Joh 15:5), skape en kudde (Hand 20:28 & 29), 

maagd en bruid van Christus (2 Kor 11 :2), broers (luk 8:21), 

8
) Berkouwer ondersteun hierdie gedagte ashy met 'n bespreking van die kerk as liggaam van 

Christus opmerk: "Zo l~an men zeggen, dat de typering 'lichaam van Christus' heilshistorisch 
een nadere - Christologische - bepaling is van het volk Gods, maar dat impliceert nog niet, 
dat juist deze uitdrukking een dominant zou zijn als diepste en meest wezenlijke 'definitie' 
van de kerk, nu ook andere beelden in het N.T. deze directe betrokkenheid op Christus tot 
uitdrukking brengen" (1970:96) 
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priesterdom ( 1 Pet 2:9), bywoners en vreemdelinge ( 1 Pet 2:11), lig 

(Matt 5: 13), sout (Matt 5: 15), vissers (Matt 4: 19), eerstelinge (Jak 

1: 18), brief van Christus (2 Kor 3:3) en die kerk as getuies (Hand 1 :8) 

(Heyns 1977:4~-4). Dit spreek vanself dat dit nie hier nodig is om opal die 

metafore in te gaan nie. Hier word volstaan met 'n aantal metafore wat 

soveel betekenisskakerings in hulle omdra dat die ander daardeur min of 

meer gedek sal word. 

1 .1 Die kerk as Volk van God. 

Met hierdie mlatafoor beland ons binne in die Ou Testament. Die 

uitdrukking "volk van God" laat mens onmiddellik dink aan die volk Israel 

van die Ou Testament. Dit wil mens dadelik laat vermoed dat daar 'n 

verband bestaan tussen die kerk en die volk Israel wat die volk (laos) 

van God was. 

In die Ou Testament is dit duidelik dat die volk Israel nie self 

verantwoordelik is vir die verbintenis met God nie. Dit is nie aan die volk 

te danke dat hulle volk van God genoem kan word nie, maar uitsluitlik 

aan God se genade wat die volk onder al die nasies uit gekies het om sy 

volk te word. God neem die inisiatief en maak Israel sy volk (Jes 43:1; 

Hos 11:1). Daarom bestaan die volk nie buite God se uitverkiesende 

genade om nie (Deut 7:6-8). Hierdie verkiesing is nie die gevolg van 

enigiets besonders van die kant van die volk nie, maar suiwer omdat 

God hulle liefhet en hulle sy volk wil maak (Deut 7:8; Hos 11 ). Daarom 

is van der Ven reg as hy se: "Dat de kerk volk Gods is, lichaam van 

Christus, bouwwerk van die Geest, betekent niet dat ze dat is op grond 

van eigen verdienste. Ze is het op grond van de genadegave Gods. Dit 

betekent: ze rnag volk Gods, ze mag lichaam van Christus, ze mag 

bouwwerk van de Geest zijn" (1993:108). Wanneer Paulus in die Nuwe 

Testament oor die nuwe volk van God praat, beklemtoon hy juis hierdie 

aspek (Rom 9). Wie soos baie van die Jode meen dat hulle op 'n ander 
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manier deel van die ware volk van God kan word, sal die koninkryk van 

God misloop (Rom 9:30-32). 

Van der Ven dui die betekenis van die term op drie vlakke aan nl 

kognitief, emotief en konatief. Kognitief: God is die oorsprong van die 

kerk as volk. Hy roep saam en versamel die volk. Emotief: Daar sit 'n 

emosionele saambinding in die term volk. "Ze maken de kerk tot 'iets 

van ons' " ( 19:93: 172). Konatief: Die term plaas soveel klem op die 

"ons" dat dit die kerk kan bewaar om 'n skeiding tussen ampte en 

lidmate te beoefen in die praktyk. Dit help ook om 'n tweede gevaar te 

beveg nl die onderskeid tussen sosio-ekonomiese standverskille. "De 

kerk als volk Gods is: een pelgrimerende kerk; een kerk onderweg; een 

kerk van zondaars; ze is zelf een zondares" ( 1993: 174). 

Wanneer God vir hom 'n volk uitkies dan verbind Hy hom aan hulle met 

'need en sluit 'n verbond (Eseg 20:5). As teken van hierdie verbond gee 

Hy in die OT aan Abram die opdrag om aile manlike lede van die volk te 

besny (Gen 15; 17:7, 1 0). Die volk van God is dus die verbondsvolk wat 

van die ander volke onderskei word deurdat God hom aan hulle verbind 

het en daarom in hulle mid de teenwoordig is (Lev 26: 12; Eks 19:5). 

Daarom is Moses ook so benoud wanneer God by Sinai laat blyk dat Hy 

nie meer met die volk geassosieer wil word nie omdat hulle so 

ongehoorsaam is (Eks 33:16). Almal wat binne hierdie verbond gebore 

sou word (bloedlyn), sou deel vorm van die volk van God (Gen 17:9-14). 

Later sou die bioedlyn vervang word met die geloofslyn wanneer Paulus 

onder Ieiding van die Heilige Gees verklaar: "lmmers, nie almal wat van 

Israel afstam, is werklik Israel nie; en nie almal wat nakomelinge van 

Abraham is, is werklik kinders van Abraham nie. lnteendeel, die belofte 

was: 'Uit lsak sal daar vir jou 'n nageslag kom.' Dit wil se: Dit is nie die 

kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van 

God is nie; dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, 

wat as Abraham se nageslag gereken word". (Rom 9:6-8). Die 
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verbondsteken word nou verander vari die besnydenis na die doop (Kol 

2:11 & 12) sodat hier nog steeds sprake is van die kerk as ewige 

verbondsvolk van God. 

So word die gnmse vir die volk van God in die Nuwe Testament veel 

· wyer getrek as in die Ou Testament sodat almal wat glo in Jesus 

Christus (Heyns 1977:48) voortaan deel kan uitmaak van hierdie nuwe 

Israel. Daarom I<On Paulus aan die Efesiers skryf: "Maar nou is julie een 

met Christus JE!Sus. Julie wat vroeer ver van God gelewe het, het nou 

naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, Hy wat 

die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, 

het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeer soos 'n muur skeiding 

gemaak het. Die wet van Moses metal sy gebooie en bepalings het Hy 

opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself die twee, Jode en 

nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis 

het Hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God 

versoen en tot 4~en liggaam verenig. Toe Hy .gekom het, het Hy die goeie 

boodskap van vrede gebring: vrede vir julie wat ver van God was, vrede 

ook vir die wat naby was". (Ef 2: 13-17). Vgl ook Hand 26: 18; Ef 1:11 

& 13; Gal 3:7. 1 Pet 2:9 sluit hierby aan: "Dit gaan nie om 'n historiese 

opeenvolging van geslagte nie, maar om 'n nuwe geslag waarmee God 

begin en dit is sy kerk" (Heyns 1977:48). Dit beteken egter nie dat die 

volk van God in die Ou Testament uitsluitlik vir die Jode bedoel was en 

dat daar geen ruimte vir ander mense uit ander volke in die volk van God 

was nie. lnteendeel, God roep sy volk om hom te dien deur 'n lig vir die 

ander nasies te wees. "Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die 

tronk bevry; wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat 

uitgaan" (Jes 42:6-7). So kry die volk juis 'n verantwoordelikheid 

teenoor die ander nasies onder wie hulle uitgekies is as die volk van God 

(Doohan 1989:145). 

Volgens hierdie metafoor bestaan daar 'n bepaalde gelykbeid tussen aile 
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gelowiges omdat hulle aan die een volk van God behoort. "Furthermore, 

the radical equality in the believing community finds its basis in the 

people of God. Since God's call is paramount, and he constitutes the · 

community because of his salvific action in Christ, a leveling of persons, 

a true equality, and a mutual respect, result. No longer Jew nor Greek, 

other distinctions disintegrate as well, for people of God explains the 

reality of being church, conceptually and existentially" (Doohan 

1989:147). 

Heyns ( 1977:4~9) wys daarop dat vera I drie belangrike sake oor die volk 

van God duidelik word uit die teks van Petrus nl dat daar 'n tyd was toe 

hierdie volk 'n skaduweeagtige nie-bestaan gevoer het; dat hulle hieruit 

gered is deur Gods genadige transformerende roeping; en dat die kerk 

nou die taak he!t om nie in homself te roem nie, maar om onverbiddelik 

na Gods wondEHdaad heen te wys. Hierdie volk is ook onderworpe aan 

gesag, die gesag van sy hemelse Koning. "Verspreid oor die aarde heen 

moet hierdie volk, sander 'n aardse koning en sander geografiese grense 

aldie kenmerke van 'n egte volk vertoon: onverdeelde lojaliteit teenoor 

en offervaardige diensbereidheid aan sy Koning; hegte gebondenheid aan 

en onvervalste liefde vir volksgenote oor die natuurlike grense van taal, · · 

kultuur en geskiedenis heen; 'n eie lewenstyl - kortom: 'n volk met 'n 

unieke karakter" (Heyns 1977:49). Hierdie karakter word hoofsaaklik 

gekenmerk deur 'n heilige lewenswandel. Balchin le groat klem op die 

kerk as eksklusiewe volk van God wat die roeping het tot heiligheid. Dit 

is nie die mens wat hierdie kenmerk kies nie. "It had not been their idea 

or choice. It had been God's" (Balchin 1979:78). Hy toon verder aan dat 

hierdie kenmerk nie die kerk oproep tot 'n monnike bestaan nie, maar om 

mid de in die gevalle we reid hierdie hoe roe ping tot heiligheid uit te leef 

(1979:79). Wanneer Paulus aan die Korinthiers wat hom soveel 

probleme gegt3e het skryf, dan spreek hy hulle nogtans aan as "die 

geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges" (1 Kor 1:2, 1953 

vertaling). Heiligheid is dus tegelyk gegewene en opdrag, dit wat die 
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kerk reeds is en tog nag al meer in die praktyk moet word (Balchin 

1978:77). 

Miskien is dit gepas om hierdie uiteensetting af te sluit met die woorde 

van Doohan: "People of God is a dynamic image of the church. It has 

historical roots in Israel, emphasizes the present reality in Christ, and · 

moves us to the future as church" (1989:149). 

Toegepas op k~erklike lidmaatskap beteken dit dus dat die mens wat 

daarop aanspraak maak dat hy 'n lidmaat van die kerk is, moet weet dat 

hierdie verbintenis hom deel laat wees van 'n besondere groep men·se 

wat deur God self sy volk genoem word en wat in die wereld geplaas is 

om 'n verskil te maak. 

1.2 Die beg rip 'ekklesia. 

In noue aansluiting by die kerk as uitverkore volk van God is die begrip 

ekklesia. Dit is 'n Griekse woord wat saamgestel is uit die woordjie ek 

wat gewoonlik "uit" beteken en die woord klesis wat normaalweg met 

"roeping" vertaal word en die werkwoord ka/eein wat oar die algemeen 

met "om te roep" verband hou. Volgens Getz (1978:12) kom die woord 

ekklesia 115 keer in die Nuwe Testament voor. "Three times it is used 

by New Testament writers to refer to a group or an assembly of people 

who are not even Christians (Acts 19:32, 39, 41 ). Two times it is used 

to refer to the Ghildren of Israel in an Old Testament setting (Acts 7:38; 

Heb 2: 12). The remaining 11 0 times the word ekklesia (or its plural form · 

ekklesia1) is use~d to refer to a body of Christians -true believers in Jesus 

Christ" (Getz 1978:12). Dit lyk dus of die woord in die tyd van die Nuwe 

Testament se ontstaan nie uitsluitlik 'n christelike woord was nie. Die 

christene het dit egter 'n nuwe spesiale betekenis kom gee. "Normerend 

voor de nieuwtestamentische ekklesia is juist niet de griekse etymologie, 

maar het woordgebruik in de griekse vertaling van het Oude Testament. 
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In de Septuagint komt dit woord ongeveer honderd maal voor, en wei 

bijna altijd als VE!rtaling van het op zich profane hebreeuwse beg rip kahal 

= de bijeengeroepen vergadering (volksvergadering als rechts- en · 

cultusgemeente wordt meestal weergegeven met 'synagoge')" (KOng 

1970:48). So kry die ekklesia in die Ou Testament al religieus-kultiese 

betekenis en word dit van ander vergaderde mense onderskei deur die 

verbintenis met God. Die ekklesia is nie sommer enige uitgesoekte groep 

mense nie, maar spesifiek die uitgeroepenes deur God (KOng 1970:48). 

Die woord word in die Nuwe Testament in twee betekenisse gebruik: 

·soms dui dit die kerk as universele verskynsel aan en dan weer as 

plaaslik van aard. In die meeste gevalle word dit egter gebruik om die 

kerk as plaaslike gemeente aan te toon. Heyns (1977:47)' wys daarop 

dat die woord ekklesia in die algemene kerklike spreektaal met die twee 

-woorde kerk en gemeente vertaal word, waar kerk dan die grater 

verband of groep gemeentes aandui en gemeente dui op die plaaslike 

versameling van gelowiges. "Maar dan sal steeds in gedagte gehou moet 

word dat dit in albei gevalle om presies dieselfde grootheid gaan: 

uitgeroepenes van God en dat die gemeente nie 'n onderdeel van die 

kerk is nie, maar in aile opsigte volledig kerk is" (Heyns 1977:47). 

Kittel (red Vol 3 1965:503) dui aan dat die betekenis van die wocird 

verband hou met die kerkverband waarbinne dit gebruik word. "Thus an 

Anglican may speak of the ecclesia as the one Church, 'the body of 

Christians'. A Roman Catholic will begin with the universal ecclesia on 

the basis of l\llt. 16: 18, and he will then go on to emphasise the 

subordination of the individual congregation to the bishop. The orthodox 

Protestant will refer first to the whole community, while the libe.ral 

Protestant will think of the local congregation, and some confusion may 

be caused by ,earlier territorial church government (a/icubi regionum)". 

In ieder geval verkies hy dat die woord nie met "kerk" of "gemeente" 

vertaal moet word nie, maar met "vergadering". Wat die vergadering dan 
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onderskei van ander vergaderings is die eksplisiete of implisiete 

byvoeging van die een wat vergader nl God of die Here (1965:505). 

Hierdie metafoor wil vir die kerklidmaat se dat dit 'n besondere voorreg 

is om aan die kerk verbind te wees. God self het hom gaan uithaal uit 

die wereld en aan hom hierdie nuwe status gegee. 

1.3 Die kerk as Liggaam van Christus en Christus die Hoof van die liggaam. 

Terwyl steeds in gedagte gehou moet word dat die een metafoor nie 

belangriker as die ander is nie, moet by hierdie metafoor tog saam met 

ander skrywers erken word dat dit seker · die rykste in 

betekenisskakerings is en daarom vir die verstaan van die kerk van die 

allergrootste belang is (Heyns 1977:51 ). "Its significance as a model is 

without parallel since it includes an appreciation of· our unity, gifts, 

functions, and mutual responsibility, based on an understanding of 

Christ and his continued presence through the Spirit" (Doohan 

1989: 157). Dit kom slegs by Paulus voor maar dan gebruik hy dit 

dikwels in sy briewe aan die gemeentes en speel dit 'n sentrale rol in sy 

verstaan van die kerk. Vgl Rom 12:14 ev; 1 Kor 12: 13; Ef 1 :23; 4:4 & 

1 2; Kol 1 : 18 &. 24. 9 ) 

Ridderbos toon aan dat hierdie metafoor nie los van die kerk as volk van 

God staan nie, maar juis 'n nadere verstaan van die kerk as volk van 

God gee. "Zij ~>mschrijft de Christologische bestaanswijze van de kerk 

als volk Gods, zij spreekt van de bijzondere band, die de kerk als volk 

van God en als het nieuwe Israel met Christus heeft" (Ridderbos 

1973:404). 

9
) Vir 'n bespreking van die verskillende opvattings en probleme in verband met die verstaan 

van hierdie metafoor vgl Ridderbos, H 1973. Paulus. Kampen: Uitgeversmaatschappij J. H. 
Kok. p 404 tot 412. 
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Heyns ( 1977:511) wys tereg daarop dat dit hier nie gaan om 'n letterlike 

voortsetting van Christus se bestaan op aarde nie, maar om 'n 

simboliese voorstelling van wat die kerk is. "Implicit in the phrase "body 

of Christ" are three questions, the answers to which provide the biblical 

substance for understanding who we are: 

1. What is Clhrist's relationship to the church? 

2. What is thle church's relationship to Christ? 

3. What is our relationship to each other?" (Ogden 1990:29). 

Hier word dus 'n simboliese voorstelling gebruik om veral die vertikale 

en horisontale verhoudings binne die kerk te verduidelik. Hierdie 

besondere band wat die gemeentelede met die Here en met mekaar het 

word deur Noordegraaf (1990:49) die "christologisch-pneumatologische 

bestaanswijze van de kerk" genoem. Wanneer Paulus die metafoor in sy 

briewe aan die gemeentes te Rome en Korinte gebruik, val die klem 

hoofsaaklik op- die horisontale verhouding van die gemeentelede 

onderling terwyl die klem in die briewe aan die gemeentes te Efese en 

Kolosse hoofsaaklik op die vertikale verhouding tussen die gelowiges en 

Christus val. 10
) 

Die vertikale ve1rhouding het ten nouste te make met die uitdrukking "in 

Christus". Heyns wys daarop dat dit weer in verband gesien moet word 

met die uitdrukking "in Adam". "Adam was nie net die eerste mens nie, 

maar hy het · ook die hele mensheid in hom verenig, en dus 

verteenwoordig (Rom.5:12-21; 1 Kor.15:45-49)" (Heyns 1977:51). As 

gevolg van hierdie verbinding met Adam is die mens ook onderworpe 

aan die dood. Die mens word egter uit hierdie korporatiewe 

gebondenheid •aan die sondige mensheid in Adam deur Christus bevry en 

10
) Ridderbos dui waarskynlik oortuigend aan dat dit in Rom 12 en 1 Kor 12 om 'n ander 

metafoor gaan as in Ef 4 en Kol 2. Hy meen dat daar sprake is van twee losstaande 
metafore. "W!j hebben hier niet met ~~nen dezelfde metafoor te doen, maar met tw~~, die, 
hoewel zij met elkaar in nauw verband gebracht (kunnen) worden, tach ieder een 
zelfstandige betekenis en een zelfstandige bestaan hebben" (1973:425). Omdat dit vir die 
doel van hierdie skrywe nie nodig is om so fyn onderskeid te tref nie, word hier volstaan 
met 'n bespreking van al die aspekte van die "twee" metafore onder die een hoof. 
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oorgeplaas na 'n nuwe liggaam waarvan Christus die Hoof is. "Deur julie 

verbondenheid met die liggaam van Christus het julie gesterwe en staan 

julie nie meer onder die wet nie. Julie behoort nou aan iemand anders, 

aan Hom wat uit die dood opgewek is." (Rom 7:4). Daarom word die 

kerk ook nie sondermeer net liggaam genoem nie, maar liggaam van 

Christus "waarmee die onverbreekbare band aangedui word wat God 

self gele het tussen Christus en sy kerk" (Heyns 1977:52). Daarmee 

word die goddelike oorsprong van die kerk aangetoon. Christus moes sy 

kerk van sonde verlos sodat hulle sy liggaam kan word. Die kerk het dus 

nie sy lewe aan homself te danke nie, maar aan die sterwe van Jesus 

Christus. "Dit is die paradoksale misterie waarin die kerk gegrond is: sy 

lewe vind hy in die dood van Christus" (Heyns 1977:53). 

Christus is ook die voorspraak van sy liggaam. Wanneer Johannes die 

gemeente tot gehoorsaamheid oproep \10eg hy by: "En as een van ons 

sondig - ons he!t Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by 

die Vader" ( 1 Joh 2:1). Christus is ook die Voleinder van sy liggaam. 

"Met die daarstelling van sy liggaam is Jesus se verantwoordelikheid 

met betrekking tot sy liggaam nie afgehandel nie. Soos die 

Voorsienigheidswoord op die Skeppingswoord volg, gaan Jesus met die 

onderhouding van en regering oor sy gemeente voort tot die einde toe. 

Die geloof wat Hy eenmaal aan sy gemeente gegee het, bly Hy gee, 

totdat die geloof sy volheid bereik het (Hebr. 12:2)" (Heyns 1977:54). 

In hierdie metafoor word dus in die vertikale verhouding met Christus 

aangetoon wat: die kerk se oorsprong, voortbestaan en toekoms is. 

Naas die vertikale verhouding met Christus wil die metafoor ook iets 

verduidelik van die horisontale verhouding wat tussen die lede onderling 

bestaan. Die vertikale verbinding van gelowiges met Christus bind hulle 

noodwendig ook aan mekaar. Wat dit betref wys Heyns daarop dat dit 

hierin hoofsaaklik om twee aspekte van die kerk gaan nl die eenheid en 

verskeidenheid waaruit die kerk bestaan (1977:54). "Ons het baie lede 
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in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is 

ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van 

mekaar". (Rom 12:4-5) Hierdie twee aspekte staan nie teenoor mekaar 

of in kompetisie met mekaar nie. Hulle is daar om mekaar aan te vul en 

juis so die liggaam tot volle verwesenliking te laat kom. "Terwyl die 

veelheid daagliks kan toeneem, bly die eenheid gehandhaaf. Sterker nog: 

word die eenheid juis deur die veelheid gedien" (Heyns 1977:56). 

So is die liggaam 'n lewende organisme wat kan groei of kan kwyn. 

Trouens juis deur die funksionering van elke onderdeel van die liggaam, 

bou die liggaam homself intensief en ekstensief op. lntensief, deurdat die 

lede al hoe meer groei na Christus toe en ekstensief deurdat die lede 

hegter aan mekaar gebind word. "In elke daad van egte wederkerige 

liefde, geduld en vergHfenis; in elke daad van Christelike selfprysgawe, 
- - - r' . ~ 
selfopoffering Em liefdevolle diens wora die liggaam aanniekaar geheg 

deur die Hoof en hierin le die vervolmaking van die liggaam en die 

volheid van Christus" (Heyns 1977:57). Met die oog op hierdie 

opboufunksie van elke lid van die liggaam het God juis ook aan elkeen 

'n bepaalde gawe van die Heilige Gees gegee (Rom 12:6-8; ·1 Kor 12:18, 

28-31). Te Velde groepeer hierdie onderlinge funksies teenoor mekaar 

met die volgende terme: "informatie (je weet dingen van elkaar), 

communicatie ~m interactie (je geefte dingen aan elkaar door en reageert 

op elkaar), act~e (je doet iets aan/voot elkaar), receptie (je bntvangt iets 

van elkaar), en therapie (je probeert elkaar te helpen en te genezen)" (Te 

Velde 1990:68). Ogden (1990:36) beskryf die onderlinge verhouding as 

een waarin die lede aan mekaar behoort, mekaar nodig het en mekaar 

be'invloed. Die effektiewe funksionering van elke deeltjie van die liggaam 

is so belangrik dat ons in Ef 4:9 & 11-12 lees dat God mense in die 

gemeente afsonder om die Ieiding te neem ·in die toerusting van elke 

lidmaat sodat die liggaam opgebou kan word op die mees effektiewe 

wyse. Ogden (1990: 1 04) praat van "the equipping ministry of mending 

and restoring'" en onderskei dan drie hoof terreine waarop hierdie 



- 37-

toerusting moet konsentreer: "(1) fixing what is broken, (2) bringing 

back into proper alignment, and (3) supplying what is lacking" 

(1990:104). Later hieroor meer. 

Daarom kan die gelowige homself nie van die verbondenheid met die 

liggaam probeer losmaak nie, ook nie homself daarbo probeer verhef nie. 

In 1 Kor 12 dui Paulus duidelik aan dat die lede van die liggaam mekaar 

nodig het, mekaar moet bystaan en ten nouste by mekaar se leed en 

blydskap betrokke is. "Die oog kan nie vir die hand se: 'Ek het jou nie 

nodig nie.' Die lkop kan weer nie vir die voete se: 'Ek het julie nie nodig 

nie.' .... As een lid ly, ly aldie lede saam; en as een lid geeer word, is al 

die lede saam bly. Julie is die liggaam van Christus, en afsonderlik is 

elkeen 'n lid da~uvan" (1 Kor 12:21 & 26-27). "Verdeeldheid en schisma 

vloeken met het wezen van het lichaam van Christus (vgl. 1 Kor. 1:10 

v.v.; 12:25; 11:18)" (Van'tSpijkereta11990:49). Die belangrikheid van 

die eenheid en verbondenheid van die liggaamsdele aan mekaar word 

deur Goedhart (1984:113) by wyse van 'n ander bekende beeld 

beklemtoon. Hy se dat brandende kooltjies saam 'n vuur vorm en die· 

vuur kan slegs bly brand as die kooltjies by mekaar bly. Sodra die 

kooltjies hulle van die vuur afskei, sterf hulle nie net self nie, maar sterf 

die vuur ook. 

Hierdie metafoor wil nie net iets se van die verhouding tussen die lede 

van die liggaarn onderling nie, maar plaas daarmee ook die kerk in 'n 

bepaalde verhouding met die wereld daarbuite. Die kerk funksioneer tog 

ook binne 'n bepaalde konteks juis as liggaam van Christus. "Ze is 

lichaam, juist om des te beter haar plaats in die wereld te kunnen 

innemen, tot heil voor de mensen om haar heen en tot eer van God" (Te 

Velde 1992:66). Daarom kry die lede ook opdrag om anders te leef as 

die mense van die wereld en hulle daarvan af te skei. "Weet julie nie dat 

julie liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus 

neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie!" (1 Kor 
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6: 15). "Julie het die Heilige Gees, wat in julie woon, van God ontvang, 

en julie behoort nie aan julleself nie: julie is gekoop, en die prys is betaal. 

Julie moet God dus in julie liggaam verheerlik" (1 Kor 6: 19-20). In · 

aansluiting hierby noem Ogden (1990:31) die gemeente 'n sakramentele 

gemeenskap. "Christians are a sacramental people. A sacrament is a 

means of grace; it is a symbol that mysteriously bears the presence of 

Christ and through which believers encounter Christ. It would then be 

fair to say that the church is a sacramental people who are corporately 

and individually the conduit of Christ". Die gemeente is egter nie n·et 

verteenwoordigers van Christus in die wereld nie, maar ook van mekaar. 

"Bovendien kent de christen als gemeentelid een Ieven namens c:illen, 

een Ieven vanuit de gemeente: hij is representant van de gemeente in de 

wereld en draagt het ambt der gelovigen in elk milieu" (Roscam Abbing 

1980:37). 

Ten slotte is dit interressant om daarop te let dat die sakramente van die 

nagmaal en die doop ter sprake kom by hierdie metafoor. Volgens 1 Kor 

12:13 is aile gelowiges deur die doop in die liggaam van Christus ingelyf 

omdat hulle ook deur die een Gees deurdrenk is. Ridderbos (1973:416) 

merk in verband met hierdie teksvers op: "Veeleer geeft de hier 

gebruikte term 'dopen in' aan, dat de dopeling in betrekking gebracht 

wordt tot een reeds bestaande · persoon of eenheid (vgl. 1 Kor .1 0:2; 

Gal.3:27); hier betekent dit dus de inlijving in een reeds bestaand 

lichaam, nl. de gemeenschap van de in Christus begrepenen en 

gedoopten". 

Op dieselfde trant word in 1 Kor 10 en 11 'n direkte verband getrek 

tussen die na~lmaal en die verbondenheid van die gelowige aan die 

liggaam van Christus. "Die beker van danksegging, waarvoor ons God· 

dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die 

brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van 

Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een 
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liggaam, wantons het alma I deel aan die een brood" (1 Kor 10: 16-17). 

Hiermee word die gemeente nie met die historiese en verheerlikte 

liggaam van Christus identifiseer nie, maar word beklemtoon dat die 

gelowige aandeel het aan die soenoffer wat Christus met die gee van sy 

liggaam a an die kruis bewerk het. (Ridderbos 1973:418). Tel kens 

wanneer die gemeente dus die nagmaal vier, word hulle herinner aan 

hulle vertikale verbintenis met die Hoof van die kerk nl Christus wat sy 

lewe daarvoor afgele het en terselfdertyd ook herinner aan hulle 

horisontale verbintenis met ander gelowiges wat saam deel het aan 

hierdie een liggaam van Christus. 

Die implikasies van hierdie metafoor vir kerklike lidmaatskap is geweldig. 

Dit word veral saamgevat in die feit dat lidmaatskap aktiewe 

betrokkenheid vra en nie passiewe meelopery nie. 

1.4 Die kerk as kudcle. 

Dit is nie net Dawid wat as individu kon se "Die Here is my herder, ek 

kom niks kart nie" (Ps 23:1). Op talle plekke in die by bel word ook na 

die verhouding tussen God en sy kerk verwys as die verhouding tussen 

die Herder en sy kudde. Vgl bv 1 Kron 21:17; Ps 28:9; 74:1-2; 77:21; 

78:52; Jes 40:11; Jer 13: 17; 23: 1-4; Matt 2:5-6; Joh 10: 1-16; 1 Pet 

5:2-4; ens. 

In hierdie metafoor word die kerk uitgebeeld as die kudde van God wat 

hulle versorg as die ewige Verbondsgod (Jer 34:25; Eseg 37:23). Omdat 

Hy al sy verbondsbeloftes hou, kan hulle volledig afhanklik van hom in 

veiligheid en vrede lewe (Jer 34:25-31 ). Hy bied aan hulle beskerming 

en trouens alles wat hulle nodig het. Hierdie versorging word in 'n intiem 

persoonlike klimaat verrig (Jes 40:11). Sander God as hulle Leier is hulle 

weerloos in 'n wereld wat soos wolwe op hulle wil toesak om hulle te 

verslind en te verskeur (Hand 20:29). Jesus sluit by hierdie beeld aan as 
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Hy sy dissipels uitstuur om in die dorpe te gaan werk en opmerk: "Ek 

stuur julie soos Iammers tussen wolwe in" (Luk 1 0:3b). Omdat die Here 

egter die Herder is, hoef hulle niks te vrees nie (Ps 23:1). 

Omdat God die Herder is, stel Hy oak hoe eise aan sy volgelinge: hulle 

moet hom gehoorsaam volg en hulle deur hom laat lei (Ps 1 00:3). Baie 

is egter ongehoorsaam (Has 4: 16) en daarom is dit nodig dat Hy hulle 

moet straf (Jer 13: 17; 35:36-38; Eseg 34:2, 7-1 0). God is oak die een 

wat oar sy vol!gelinge sal oordeel omdat sommige misbruik van hulle 

sterker posisie in die kudde maak en die ander wat swakker is vertrap 

(Jer 34: 17-20). Hierdie oordeel en straf is nie vir God 'n maklike saak nie 

en verskaf aan hom baie hartseer (Jer 13: 17) sod at Hy oar sy kudde 

treur. Sy genade bly egter nie uitgesluit nie en daarom red Hy oak weer 

sommige van die kudde (Jer 23:3b-4; 34: 11-16) en skenk aan hulle sy 

seen, voorspoed en beskerming (Jer 34:25b-31 ). 

Die manier waarop die Heresy kerk lei, word hier sterk beklemtoon. Hy 

oefen sy herderskap uit deur van mense gebruik te maak om dit namens 

hom te doen. Sander leiers is die kerk koersloos en hulpeloos (Eseg 

34:4-6) So tree bv Moses en Aaron as herders op in die uittbg uit Egipte 

(Ps 77:21; 78:!52). Die profete word as herders aangestel. So bv Esegiel, 

Sagaria (Sag 11 :7-9), ens. Hierdie leiers word deur die Heilige Gees self 

aangestel (Hand 20:28) en daarom word daar oak van godswee sekere 

vereistes neer~1ele waarvolgens die versorging moet geskied nl gewillig, 

toegewyd, nie vir eie gewin nie, nie baasspelerig nie, maar as voorbeeld 

vir ander (1 Pet 5:2-4). Trimp vind hierin die vertrekpunt vir die opdrag 

tot pastoraat in die kerk. "In deze beeldspraak heeft de kerk al 

eeuwenlang vastgelegd een karakteristiek aspect van die ambtelijke 

zorg, die in de gemeente uitgaat naar de leden" (Trimp 1990:423). Wie 

so as leiers die gemeente goed versorg, sal by die wederkoms van 

Christus beloning ontvang vir goeie diens gelewer (1 Pet 5:4). 

Ongelukkig is daarook van die leiers in die gemeente wat boos van hart 
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is (Sag 11 :4-5; Eseg 34) en wat deur God gestraf moet word (Jer 23:1-

2; Sag 11:17; 13:7). 

Die metafoor bereik sy diepste betekenis wanneer Jesus in die Nuwe 

Testament die g1oeie Herder genoem word wat sy lewe vir sy skape afle 

(Joh 10: 1-16). Sy herderskap was in die Ou Testament reeds voorspel 

toe aan die volk beloof is dat die eintlike herder uit die geslag van Dawid 

sal verskyn (Estag 34:23, 24; 37:24; Matt 2:5-6). Deurdat Hy sy lewe 

vir sy skape afle, verwerf Hy as't ware die herderskap en kry die skape 

die reg om sy kudde genoem te word. Sonder dat Jesus sy lewe afle, is 

dit nie moontlik: om 'n kudde te wees nie (Hand 20:28b; Heb 13:20). 

Omdat Hy gesterf het, kry sy skape die ware lewe (Joh 10:10). Die 

verhouding tussen Jesus en sy skape is uniek en intiem persoonlik 

deurdat Hy elkeen op sy naam ken en hulle ook system ken. Juis hierdie 

persoonlike verhouding weerhou die skape daarvan om agter ander 

vreemde herders aan te loop. Die kerk se behoud en bewaring is dus 

gelee in hierdie unieke verhouding met Jesus as die goeie Herder. 

Die kerk is egt1er nie 'n afgeslote eksklusiewe groep mense waar daar 

geen plek vir ander is nie. Daarom se Jesus vir sy dissipels dat Hy ook 

nog 'n ander kudde het wat Hy moet bymekaar maak en versorg (Joh 

1 0: 16). Dit beteken nie dat daar meer as een kudde is wat naas mekaar 

bestaan nie. Die kerk is 'n eenheid en ken slegs een Herder (Joh 10: 16). 

Daarom word .Jesus nie net die goeie herder genoem nie, maar ook die 

Opperherder ('I Pet 5:4). So word Hy dus as die Herder-koning oor sy 

kerk aangestel. 

In hierdie metafoor vind ons die pastorale karakter van die verhouding 

tussen die kerk en God en ontleen die kerk ook weer die voorbeeld tot 

pastoraat aan mekaar. So moet die lidmaat weet dat hy deel is van 'n 

versorgingseenheid met 'n vertikale en 'n horisontale dimensie. 
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1.5 Die kerk as bruid. 

Die metafoor vind sy wortels reeds in die Ou Testament terug. God praat · 

van sy volk as sy bruid en Hy is die bruidegom: "Soos 'n bruidegom bly 

is oor sy bruid :so sal jou G~d oor jou bly wees" (Jes 62:5). Daarmee 

word die baie intieme verhouding tussen God en sy volk uitgebeeld. In 

die Nuwe Testament word die metafoor op die verhouding tussen 

Christus en die kerk van toepassing gemaak. Jesus is die Bruidegom (2 

Kor 11 :2) wat as sodanig ook in sy menslike gestalte op aarde opgetree 

het (Joh 3:29). 

In die Ou Testament word die volk Israel die bruid genoem (Jes 61:1 0). 

Die inisiatief hiervoor kom egter nie van die volk af nie, maar van God 

wat die volk sy bruid maak omdat Hy hulle liefhet (Hos 2: 18). In hierdie 

huweliksverhouding le daar vir God vreugde opgesluit: dit strek dus tot 

sy eer. Hierdie huweliksverbintenis is 'n ewige verbintenis (Hos 2: 18) 

soos wat die huwelik 'n ewige verhouding impliseer. In die Nuwe 

Testament word die Kerk as algemene verskynsel die bruid van Christus 

genoem (Joh 3:29) maar ook van toepassing gemaak op die gemeente 

as plaaslike verskynsel (2 Kor 11 :2). Daarmee eis God die gemeente vir 

homself op en kom daar 'n eksklusiewe verhouding tussen God en die 

gemeente tot stand. 

Juis omdat die metafoor 'n besondere ewige verbintenis tussen God en 

die kerk aandui waarin daar geen plek vir 'n derde party is nie, is die 

ontrou van die volk so geweldig groot as hulle agter ander gode aanloop 

(Jer 2:32-33). Daarom word die volk 'n egbreekster genoem (Hos 3:1 ). 

Om die boodskap helder en duidelik onder die volk se aandag te bring, 

kry Hosea selfs die opdrag om deur sy huwelik met 'n ontugtige vrou die 

boodskap uit t1e leef (Hos 1 :2) en deur die name van die kinders wat uit 

die huwelik gebore sou word helder en duidelik God se straf aan te 

kondig (Hos 1 :3-9). En tog kan die liefde wat God as Bruidegom vir sy 



- 43-

volk het nie dBur hulle ontrou tot niet gemaak word nie (Hos 11 ). 

Daarom dui die metafoor ook die genadige ontferming van God oor sy 

volk a an (Hos 2: 18). God is dus nie net die inisieerder van die 

verhouding nie, maar ook die hersteller daarvan. 

Hierdie metafoor kry eskatologiese betekenis as die ontmoeting tussen 

Christus en die kerk by die wederkoms beskryf word as die ontmoeting 

van die Bruide~1om en die bruid (Op 19:7; 21:2, 9-10). Dan sal daar 

blydskap en vr-eugde in die he mel. wees omdat die bruilofsmaaltyd 

aangebreek het. Juis omdat dit so is, het die kerk die verpligting om te 

waak en te soq~ dat sy gedurig gereed is vir die onvoorsiene koms van 

die Bruidegom (Matt 25: 1-13). Vir die kerk is hierdie wag nie 'n 

gespanne vreesagtige aangeleentheid nie, maar een wat 'n opgewonde 

verwagting kweek. "Maar die verhouding tussen Christus en sy kerk 

word ook gekenmerk deur 'n intense verlange na die hemelse Bruidegom 

wat haar en die Gees laat uitroep: 'Kom!' (Op 22: 17)" (Heyns 1977:60). 

Hierdie afwagting is dus ook nie net 'n selfsugtige besorgdheid oor die 

kerk se eie geluk nie, maar een wat haar laat uitreik na die wereld 

daarbuite met die uitnodiging om ook te kom deel in die huweliksvreugde 

van God se evangelie wat gratis aangebied word vir elkeen wat dit wil 

neem. "Die Gees en die bruid se: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet 

se: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van 

die lewe wil he, moet dit kom kry, verniet!" (Op 22: 17). 

Die betekenis van hierdie metafoor vir lidmaatskap is verreikend. Dit 

bring die perspektief op die ewigheid aan die lig. Lidmaatskap van die 

kerk van Christus is dus die sigbaarmaking van hierdie eskatologiese 

verhouding tussen God en mens. 

2. Die kerk in die Belydenisskrifte. 

Omdat die saak van die kerk so belangrik is, word dit ook in die 



Gereformeerde Belydenisskrifte aangespreek. Dit is hier van belang om 

kortliks daarop in te gaan. Sonder breedvoerige bespreking word slegs 

enkele gevolgtmkkings uit die verskillende belydenisskrifte gemaak. 

2.1 Die Nederlandse Geloofsbelydenis. 

Artikels 27 tot :29 handel oor aspekte wat die wese van die kerk raak. 

"Artikel 27. Die1 algemene Christelike kerk. 

Ons glo en lbely 'n enige, kotolieke of algemene kerk, 'm heilige 

vergadering van lamal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle 

volle saligheid in Jesus christus verwag en in sy bloed gewas is, 

geheilig en verseel deur die Heilige Gees. 

Hierdie kerk was daar van die begin van die we reid af en sal tot die 

einde daar wees, want Christus is 'n ewige Koning wat nooit sonder 

onderdane kan wees nie. En hierdie heilige kerk word deur God 

bewaar teen die woede van die hele wereld, alhoewel dit soms 'n tyd 

lank baie klein is en dit in die oe van die mense lyk asof dit tot niet 

gegaan het ·· soos die Here vir Hom gedurende die gevaarlike tyd 

onder Agab seweduisend mense bewaar het wat nie voor Baal gekniel 

het nie. Verder is hierdie heili~e kerk nie gelee in, gebonde aan of 

bepaal tot 'n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die 

hele wereld versprei en verstrooi. Tog is dit met hart en wil in een en 

dieselfde Gees, deur die krag van die geloof saamgevoeg en verenig. 

Artikel 28. Elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit. 

Ons glo- aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van 

hulle wat verlos word, en daarbuite geen saligheid is nie- dat iemand, 

wat sy stand en status ook al is, in selftevredenheid hom van hierdie 

vergadering afsydig mag hou nie. lnteendeel, almal is verplig om 

daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van 

die ekrk te bewaar, deur hulle almal - as lede van een en dieselfde 

liggaam- aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van 

Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen 
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gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit 

beter te kan doen, is dit volgens die Woord van God die plig van aile 

gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoor 

t nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al 

geverstig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen 

wees en daarvoor die dood- of lyfstraf ople. 

Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie 

daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. 

Artikel 29. Die kenmerke van die ware en die valse kerk. 

Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die Woord 

van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is, aangesien 

al die sektes wat daar vandag in die wereld is, hulle ten onregte die 

naam kerk toe-eien. 

Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies 

vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik 

daarin is, maar ons se dat 'n mens die liggaam en die gemeenskap 

van die ware kerk moet onderskei van al die sektes, wat beweer dat 

hulle die kerl< is. 

Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: 

wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer 

bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om 

die sondes te straf. 

Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van 

God gedra, alles wat daarmee in styd is, verwerp, en Jesus Christus 

as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware 

kerk uitken, en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. 

Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken 

aan die kenmerke van die christene, naamlik hulle geloof dat hulle die 

enigste Verlosser, Jesus Christus, aangeneem het en dat hulle daarna 

die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle 

naaste liefhet, nie na regs og links afwyk nie en hulle sondige natuur 

met sy werke kruisig. 
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Hiermee se ons nie dat daar nie nog groat swakheid in hulle is nie. 

lnteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe 

daarteen, terwyl hylle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die 

dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in 

wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van hulle sondes het. Wat 

die valse kerk betref: dit skryf aan homself en sy besluite meer mag 

en gesag toe as aan die Woord van God; dit wil homself nie aan die 

juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die sakramente nie soos 

Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by 

na eie goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit 

vervolg hulle wat volgens die Woord van God heilig lewe en wat die 

valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf. 

Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei 

word" (Handboek vir die erediens 1988: 1,74-176). 

Daaruit kan die volgende afgelei word. 

2.1.1 Die kerk is die heilige vergadering van almal wat in Jesus Christus glo, 

deur sy bloed gewas is en deur die Heilige Gees verseel is (Vgl Handboek 

vir die erediens van die Ned Geref Kerk 1988: 174). Die kerk is die werk 

van God Drie-enig. "De Kerk is vrucht van Gods genade-initiatief in Jezus 

· Christus, in verkiezing en roeping" (Besselaar et al [sa]:168). 

2.1.2 Die kerk is ewig "van die begin van die wereld af en sal tot die einde daar 

wees" (Handboek vir die erediens van die Ned Geref Kerk 1988: 174). Dit 

is so "omdat C:hristus een eeuwig Koning is die onmogelijk zonder 

onderdanen kan zijn" (Bijl 1986: 150). God bewaar sy kerk in hierdie 

wereld en sorg vir sy voortbestaan ten spyte van gevare en die aanslag 

van die bose. 

2.1.3 Die kerk as universele verskynsel word beklemtoon. Daarom is dit nie 

gebind aan 'n bepaalde plek of bepaalde persone nie. Bijl (1986: 154) 
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verduidelik in sy kommentaar op die artikels dat die bedoeling hier nie is 

dat die plaaslike !~emeente geen bestaansreg het nie. "Zal iemand willen 

horen tot de vergadering of kudde van de katholieke kerk, dan zal hij zich 

natuurlijk aansluiten bij de kerk in zijn omgeving, want daar komt de 

kudde van Christus binnen zijn gezichtsveld en bereik. Daar wil Christus 

ons hebben, want daar voedt en beschermt Hij zijn schapen door die 

prediking van het: evangelie en het uitreiken van de sacramenten en door 

het werk van ouderlingen en diakenen". 

2.1.4 AI is die lidmate van die kerk versprei oor die ganse wereld, neem dit nie 

weg nie dat die kerk deur dieselfde Heilige Gees saamgebind is in 'n hegte 

geloofseenheid. 

2.1.5 In artikel 28 word baie klem gele op die feit dat geen mens wat nie by die 

kerk aansluit ni1e, die ewige saligheid sal beerwe. Hierdie artikel is 

insiggewend omdat die Nederlandse Geloofsbelydenis juis opgestel is in 

reaksie op die Rooms Katolieke kerk. Die Roomse Kerk het destyds bely 

dat daar buite die Roomse Kerk geen saligheid is nie. Wanneer in artikel 

28 egter 'n belydenis met dieselfde trant gedoen word, word nie bedoel 

dat die saligheid in die aansluit by 'n spesifieke denominasie gelee is nie 

(so was die bedoeling van die Roomse Kerk), maar by die ware kerk van 

· Christus. 

In hierdie artikel word die kollektiwiteit van die kerk beklemtoon. Wie 

deur God uitverkies is, kom noodwendig in 'n verhouding tot ander 

uitverkorenes te staan. "Het evangelie bevrijdt uit de eenzaamheid van 

de zonde en de vervre.emding van God en mensen; het herstelt de 

gemeenschap tussen God en mensen. Het evangelie staat duidelijk 

tegenover het indvidualisme" (Besselaar et al [sa]: 173). Bijl is van 

mening dat hierdie artikel geskryf is vir mense wat van oordeel is dat 'n 

mens in Jesus Christus kan glo en dan buite die kerk kan leef sander 

enige verpligting teenoor die kerk of sander dat hulle die kerk nodig het 
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deur die lewe kan gaan. Hulle reken dat die persoonlike band wat tussen 

God en mens ontstaan die enigste is en voldoende is. Hy sluit aan by 

Paulus se woorde in Gal 4:26 en noem die kerk die gelowiges se 

"moeder". "En zoals een kind niet Ieven kan zonder moeder, zo ook niet 

de gelovigen zonder die kerk" (Bijl 1986: 159). 

Oat daar buite die kerk geen heil is nie, word deur Bijl ( 1986: 159) 

verklaar as 'n waarskuwing. Binne die kerk bied God aan die gelowige 

beskerming en versorging en kry die gelowige geleentheid om God uit 

dankbaarheid tE~ dien. Daarom verstaan hy die "heil'' in die artikel wyer 

as net die verlossing tot die ewige lewe. Wie dus buite die gemeenskap 

van die gelowiges bly, mis Godse heil in die wydste sin van die woord. 

Besselaar (sa: 173) skryf: "Buiten de Kerk, die wij geloven, die vol is van 

Jezus Christus, is geen heil. Waar Jezus Christus is, is die Kerk met Zijn 

heil. Men mag zichself niet eigenwillig plaatsen buiten het 

kerkvergaderende werk van Jezus Christus". 

Om lidmaatskap van die plaaslike gemeente te bekom, is noodsaaklik 

omdat daardeur die eenheid van die kerk bewaar word, die gelowige 

hom daar aan die leer en tug onderwerp en omdat die gelowige die 

broers en susters met die gawes wat God aan elkeen gegee het, dien. 

Hierdie aansluiting by die kerk is so noodsaaklik dat dit gedoen m6et 

word "selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees en 

daarvoor die dood- of lyfstraf ople" (Handboek vir die erediens 

1988: 175). 

- 2.1.6 In artikel 29 word oor die kenmerke van die ware en valse kerk gehandel. 

"Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: 

wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer 

bedien soos Chrsitus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om die 

sondes te straf" (Handboek vir die erediens 1988: 175). Die kern van die 

artikel draai om die Woord van God as enigste normatiewe vertrekpunt vir 
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die lewe van die kerk. "Kortom, ze bukt voor het Woord van God, wijst 

af wat daarmee in strijd is en erkent uitsluitend Christus als het hoofd van 

de kerk" (Bijl 1986: 163). Vir hom gaan dit in die drie kenmerke om die 

hoorbare, sigbare en voelbare woord van God (Bijl 1986: 167). 

Daarteenoor is daar ook 'n valse kerk waarvan die vernaamste kenmerk 

is dat aan die ~1esag van mense meer waarde geheg word as aan die 

woord van God. In die onderskeiding van die twee tipes kerk gaan dit 

nie om die karakter van die gelowiges asof die ware kerk net ware 

gelowiges het en die valse kerk net val valse gelowiges is nie. Dit gaan 

om die kerk as organisasie (Bijl 1986: 168). 

2.2 Die Heidelbergse Kategismus. 

In Sondag 21 vraag en antwoord 54 en 55 word aandag aan die kerk 

gegee. 

"54 Vraag Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? 

Antw Dat diH Seun van God uit die hele menslike geslag vir Hom 'n 

gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord 

in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wereld af tot 

die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek daarvan 'n 

lewende lid is en ewig sal bly. 

55 Vraag Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? 

Antw Eerstens dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, 

as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gewes 

deel het. Tweedens dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met 

vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend" (Handboek 

vir die erediens 1988:199). 

Die volgende opmerkings word kortliks gemaak. 

2.2.1 In die antwoord op vraag 54 word klem gele op die feit dat die kerk deur 
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die Seun van God uit die hele menslike geslag 'n gemeente uitgekies het. 

"Niet de zaak vam organisatie, karakter, doel, maar de zaak der stichting, 

of liever de waarheid aangaande den Stichter, staat op den voorgrond" 

(Wielenga 1947:494). God neem die inisiatief deur sy Seun in die tot 

stand koming van die kerk. 

2.2.2 Ook die Heidelbe~rgse Kategismus beklemtoon die geloofseenheid en die 

ewigheid van die kerk. 

2.2.3 Dit is God wat nie net die kerk saamroep nie, maar ook van begin tot 

einde "beskerm en onderhou". 

2.2.4 In antwoord 54 word die persoonlike betrokkenheid van die gelowige 

beklemtoon. Hierdie deelwees van die kerk is 'n "lewende" lid wees. Dit 

beteken dat om deel te wees van die kerk nie 'n passiewe deelname is 

nie, maar van die gelowige vra wat Paulus in Rom 12:1 van die gemeente 

vra: "En nou doen ek 'n beroep op julie, broers, op grond van die groot 

ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers 

wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens vvat 

julie moet beoefen". 

2.2.5·1n die antwoord op vraag 55 kom die vertikale verhouding met God en die 

gevolglike horisontale verhouding met mekaar as gelowiges aan die orde. 

Die vertikale verbintenis met God is 'n individuele en 'n kollektiewe 

verbintenis: "Aimal saam en elkeen afsonderlik". In die horisontale 

verhouding met mekaar as gelowiges val die klem op die feit "dat elkeen 

verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van 

die ander lede aan te wend" (Handboek vir die erediens 1988:199). 

3. Die kerk as orcJanisme en die kerk as instituut. 

Alhoewel daar al verwys is na die kerk as organisme (vgl by 2.1.3 & 
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2.1.6) is dit nodig om ietwat meer breedvoerig daarby stil te staan en 

veral te kyk na die verband wat daar bestaan tussen die kerk as 

organisme en die kerk as instituut. Dit is van groot belang vir die 

verstaan van die prakties-teologiese hantering van lidmaatskap wat later 

aan die orde sal kom. Eers sal kortliks vasgestel word wat bedoel word 

met die kerk as organisme en as instituut en dan moet die verband 

tussen die twee uitdrukkings nagegaan word. Vir die regte verstaan van 

lidmaatskap is die verband tussen die kerk as organisme en die kerk as 

instituut van groot belang. 

3.1 Die kerk as organisme. 

AI gaan dit in die kerk van Christus om God se versamelende aktiwiteit 

(Heyns 1977:191) is die kerk baie meer as net 'n klomp mense wat 

saam gegroepeer is. Die kerk is 'n lewende organisme. "Met die term 

organisme word bedoel dat die kerk 'n lewende werklikheid is" (Heyns 

1977: 197). Dit is lewend omdat daar 'n besondere verhouding tussen 

Christus en die kerk bestaan. Die Gees van God het die gelowiges met 

Christus verbind maar ook met mekaar onderling (Heyns 1977: 197). 

Trimp ( 1990: 189) skryf oor die kerkbegrip van Kuyper en meld dat 

Kuyper se uitgangspunt met betrekking tot die kerk tweeledig is: God 

het die mensheid as organisme geskep en tweedens het God die 

mensheid ook weer herskep tot 'n lewende organisme. Dit geskied deur 

die wedergeboorte wat die Heilige Gees in die harte van mense bewerk. 

"Door die kracht zal straks de kerk voor God staan als het door God 

bedoelde organisme van de mensheid" (Trimp 1990: 189). Volgens Trimp 

( 1990: 189) no em Kuyper die kerk as organisme die onsigbare kerk en 

ook die mistieke liggaam van Christus. "Het is de kerk zoals zij bestaat 

in Gods raad en voor Gods oog. Zij · omvat de uitverkorenen van aile 

tijden en zij vindt haar centrum in Christus en haar levensbeginsel in de 

wedergeboorte!" . God self bewerk dus die lewe in die kerk en van 

daaruit word die verhouding van die kerk met ander ook lewendig. 
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Vir Heyns gaan dit in die kerk om gemeenskap wat hy uit verskillende 

gesigspunte belig: die lewende gemeente is 'n geloofsgemeenskap, 'n 

gebedsgemeenskap, 'n gespreksgemeenskap en 'n lewensgemeenskap 

"waar mense hul verantwoordelikheid vir mekaar en hulliefde vir mekaar 

kan deel deur daadwerklik hul gawes tot beskikking van mekaar te stel" 

(Heyns 1977: 198). Die inwoning van die Heilige Gees bewerk die 

gemeenskap en daarom kan mens verstaan waarom die vervulling met 

die Heilige Gees vir Paulus so 'n belangrike saak is (Vgl Ef 4: 18; Gal 

5:16 & 25). 

Oat die kerk as organisme spreek van lewende verhoudinge is duidelik 

uit die verskillende metafore·wat vir die kerk gebruik word. Oat die kerk 

liggaam van Christus, volk van God, bruid van Christus, huisgesin van 

God, ens is, is niks anders nie as om van die kerk as 'n verskynsel vol 

dinamiese lewe te praat. 

3.2 Die kerk as insti:!J.!YL. 

Die kerk as organisme bestaan egter nie in die lug sander om 'n sigbare 

gestalte op die aarde aan te neem nie. Per slot van rekening gaan dit om 

mense wat met: hulle voete op aarde geplaas is en hier kerk moet wees. 

Die wyse waarop die kerk sigbaar op 'n bepaalde plek gereEH word, word 

die kerklike organisasie of instituut genoem. Oor die algemeen word die 

begrip "instituut" deur skrywers gebruik11
). 

Heyns (1977: 192) omskryf instituut as volg: "Die woord instituut spreek 

van 'n instelling wat gekenmerk word deur vastheid van vorme, van 

organisasie en beleid, van byeenkomste en prosedure". Vir Ogden is 

11
) Dijk bevraagteken die juistheid van die begrippe organisme en instituut en beweer dat hulle 

nie reg laat geskied aan die saak waaroor dit gaan nie "want de tegenstelling van een 
organisme is een mechanisme en een instituut kan organisch een uitnemende installing zijn" 
(Oijk sa:257). Dit is egter nie hier van belang om op die problematiek van die terme in te 
gaan nie en daarom word volstaan met "instituut" en "organisme". 
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daar twee aspe~kte wat ter sprake kom in die woord "instituut": die 

eerste is die noodsaaklikheid van organisasie binne die kerk en die ander 

is die oordrewe klem op organisasie sodat van institutionalisme sprake 

is, "that is, the ministry of the church defined from the top-down 

viewpoint of its official leaders as opposed to the bottom-up perspective 

of God's people" (Ogden 1990:46). 

Oor die noodsaaklikheid van organisasie in die kerk is daar geen 

meningsverskil nie. Weliswaar is daar diegene wat die minimum 

organisasie verwag en ander wat meer organisasie vereis. Maar, dat'die 

kerk noodwendig georganiseer moet word, staan vas. Die 

noodsaaklikheid word bepaal deurdat God nie op 'n ander wyse sy kerk 

sou kon laat voortbestaan nie. Bloot abstrak verstaan, het God nie die 

instituut nodig nie. "Evenwel, de vraag is niet of God zich behoeft te 

binden aan middelen, maar of het Hem belief dit te doen" (Richel 

1942: 199). Volgens Riche I wil God dus he dat sy kerk instituter 

georganiseer moet word. Bavinck sluit hierby a an as hy se dat Christus 

sy geestelike seeninge aan sy kerk kon uitgedeel het sander die hulp van 

instellinge en persone, "Maar dit heeft Hem alzoo niet goedgedacht" 

(Bavinck Deel IV 1967:31 0). Ogden (1990:46) gebruik die menslike 

liggaam as voorbeeld om die noodsaaklikheid van organisasie te 

illustreer. Net soos daar in die liggaam vier sisteme12
) vir gesonde 

voortbestaan is, is dit vir die kerk nodig om sulke lewensondersteunende 

sisteme te he. '"This is all to say that in spite of the absolute priority we 

must give to the church as organism, there is a real need for the 

institutional elements of leadership, policy, and structure" ( 1990:46). Dit 

is egter belangrik om altyd te onthou dat dit in die kerk nooit maar net 

om nog 'n or!~anisasie langs aile ander organisasie gaan nie, maar 

gedurig om God se organisasie (Kung 1970:67). Daarom is Van Ruler 

12
) Ogden noem die "skeletal structure" as die raamwerk van die liggaam, die "nervous system" 

as die kommunikasiestelsel, die "digestive system" wat voedsel in energie om sit en die 
"circulatory system" wat die energie vervoer en die liggaam reinig (1990:46). 
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(1990:227) reg as hy se: "Men mag het institutaire niet tot menselijk 

bijwerk en tot iets ongeestlijks devalueren. Het instituut is een eigen 

werk van de Geest. De kerk van de geschiedenis en de traditie, uit wier 

hand en elk nieuw geboren mens het evangelie ontvang, is te dan ken aan 

het institutaire werk van die Heilige Geest". Daarom mag hierdie 

tweevoudige bBstaanswyse nooit as dualisme ·los van mekaar gesien 

word asof hier sprake is van twee kerke nie. Heyns {1977: 195) beskryf 

die instituters noodsaaklikheid van die kerk met die volgende woorde: 

"Die kerk is nie 'n vereniging van mense wat dieselfde- godsdienstige-

belange deel nie, nag minder 'n aardse wagkamer vir die wederkoms. 

Die kerk is 'n goed toegeruste lanseerbasis van mense wat soos 

vuurpyle afgeskiet word om die wereld aan die brand te gaan steek vir 

die saak van die koninkryk. Die kerk is 'n goed georganiseerde militere 

basis waar troepe hulle opleiding ontvang vir hulle aanval op die 

oorwinning oar die we reid. Die kerk is God se georganiseerde aanval op 

die wereld waar ons die voorhoede van sy eeue-lange leermagte sien en 

hoar waarmee Hy die wereld wat in boosheid le en vergaan wil verower 

en red. In meer bybelse taal en minder bloedig gese: die kerk is die 

amptelik-begeleidende ge'institueerde geloofsgemeenskap". 

Die instituters karakter van die kerk vind sy wortels reeds in die Ou 

Testament. 'n Mens kan maar net blaai deur die eerste vyf boeke van die 

bybel om agter te kom hoe belangrik die verskillende voorskrifte vir die 

liturgiese handelinge van die volk Israel bv was. In die fynste 

besonderheid word dit beskryf (Heyns 1977: 192). AI is meeste van 

hierdie voorskrifte met die koms van Jesus Christus afgeskaf, beteken 

dit nie dat ons in die Nuwe Testament met 'n instituutlose, vormlose 

ongeorganiseerde kerk te doen kry nie (vgl Balchin 1979:84). AI word 

die vryheid van die gelowige beklemtoon (Gal 5: 13), vermaan Paulus die 

Korintiers om toe te sien dat alles ordelik in die samekomste van die 

gelowiges verloop. "God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van 

orde en vrede" (1 Kor 14:33). Lees mens die boek Handelinge deur, kom 
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mens telkens agter hoe die kerk as instituut gefunksioneer het. Dink 

maar aan die gemeenskaplike maaltye en die gebede (Hand 2:42), die 

onderlinge barmhartigheidsdiens (Hand 4:32), die diens van die sewe 

diakens (Hand 6,), die vergadering in Antiochie (Hand 15) en natuurlik die 

gebruik om in elke gemeente ouderlinge aan te stel (Hand 14:23). 

Die institusionele aard van die kerk se bestaan het die ontstaan van die 

Kerkorde tot gevolg. Die Kerkorde moet in diens van die kerk 

begeleidend help om alles op ordelike wyse te laat verloop sodat die 

Naam van God nie onteer word nie. Balke skryf: "De rechte orde, zo 

concludeert Van Ruler en hij bevindt zich daarmee geheel in het 

voetspoor van Calvijn, is als zodanig in haar schoonheid en goedheid 

ook iets dat God behaagt en het in stand houden van de rechte orde is 

wezenlijk vorm van die dienst van God" (Balke 1990:227). Die Kerkorde 

mag egter nie verabsoluteer word asof dit 'n grootheid op sigself is nie. 

Dit bly in diens van die kerk en moet voortdurend aan die gesag van die 

Woord van God ondergeskik gestel word. "Vanselfsprekend word ook 

die kerkorde as deel van die institutere aspek van die kerk steeds aan die 

toetsing deur die Heilige Skrif onderwerp en is as sodanig aan 

voortdurende korreksie en verbetering onderhewig" (Heyns 1977: 195). 

Omdat mense daarvan hou om alles uitgespel te he en omdat bepalings 

en reglemente dikwels vir mense veilig laat voel, is die waarskuwing 

teen 'n oorskatting van die kerk se Kerkorde sekerlik nie denkbeeldig nie 

(Vgl Van den Berg 1969:31 ). 

Juis omdat dit vir die kerk so noodsaaklik is om instituter georganiseer 

te word, is die gevaar groot dat in 'n institusionalisme verval kan word. 

Die instituut is nie 'n normerende nie, maar 'n genormeerde begrip 

(Heyns 1977: 193). Dit mag nie verabsoluteer word asof dit in die kerk 

bloot gaan om die instandhouding van die instituut nie. Die kerklike 

instituut moet gedurig geplooi kan word om by die heersende 

omstandighede van die kerk te kan inpas en 'n eietydse gestalte aan die 
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kerk te help skep. 

Die vraag is nou: wanneer word in institusionalisme verval? Wanneer die 

kerklike instituut sy dienskarakter verloor en doe I op sigself word. Getz 

het hieroor 'n interressante opmerking as hy se: "It seems to happen 

naturally where!ver you have people who band together to achieve 

certain objectives. People, plus structure, plus age, seemingly, more 

often than not, equals institutionalism" (Getz 1974: 193)13
). Wanneer 

alles outomatiHs sander . nadenke geskied: die eredienste net die 

afhandeling van sekere vaste handelinge, die sakramente uit "gewoonte 

en bygelowighE!id" gebruik word, die tug nie toegepas word nie want 

"netnou verloor ons dalk lid mate", lidmaatsertifikate sander kontrole 

vanselfsprekend in die gemeente aanvaar word ter wille van die vlot 

afhandeling van die kerklike administrasie, verval die kerk in 

institusionalisme. Dan sterf die gemeente (de Klerk 1964:20). Dan word 

die kerk volkskerk (Janson 1973: 19ev). Dan word daar verval in 

13
) Hy gaan voort en noem 'n hele aantal simptome wat die verskynsel van institusionalisme 

mooi verduidelik. 
1 . The organization (the form and structure) becomes more important than the people that 

make up the organization. 
2. Individuals begin to function in the organization more like cogs in a machine. 
3. Individuality and creativity are lost in the structural mass. 
4. The atmosphere in the organization becomes threatening, rather than open and free; 

people are often a1fraid to ask uncomfortable questions. 
5. The structural arrangements in the organization have become rigid and inflexible. 
6. People are serving the organization more than the objectives for which the organization 

was brought into existence. In other words, means have become ends. 
7. Communication often breaks down, particularly because of a repressive atmosphere 

and lots of red tape. 
8. People became prisoners of their procedures ... 
9. In order to survive in a cold structure, people develop their own special interests within 

the organization, creating competitive departments and divisions. 
10. Morale degenarates; people lose their initiative; they become discouraged and often 

,. critical of the organization and of others in the organization- particularly its leaders. r 

11 . As the organization gets bigger and as time passes, the process of 
institutionalization often speeds up. A hierarchy of leadership develops, increasing 
the problems of communication from the top to the bottom and the bottom to the 
top. People toward the bottom, or even in the middle of the organizational structure, 
feel more and more as if they "really don't count" in the organization" (1977:193-
194). 
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oppervlakkigheid en formalisme (Heyns 1977: 196). Die gevaar van 

institusionalisme is groot as gekyk word na die talle stemme wat oral in 

kerke opgaan oor hierdie saak14
). Die probleem word vererger as daar 

selfs stemme begin opgaan wat die Reformasie wat bedoel was as 

antwoord vir die institusionalisme wat in pie Rooms Katolieke Kerk 

voorgekom het, ook aanval omdat die beginsels wat deur die Hervormers 

verkondig is, niB werklik tot op grondvlak in die kerk gerealiseer het nie 

(Vgl veral Ogden 1990:51 ev). 

'n Saak wat nou verband hou met die kerk as instituut en juis ook in die 

hele saak van institusionalisme sterk op die voorgrond tree, is die plek 

van die Ieiers of ampte in die kerk. Ogden erken openlik dat dit in die 

kerk as instituut vir hom gaan om institusionalisme wat sy neerslag vind 

in die dominerende wyse waarop die leiers van die kerk diens doen. Dit 

is vir hom sinoniem met klerikalisme (Ogden 1990:47). Ook by die ander 

skrywers kom die kerkleiers telkens aan die beurt wanneer oor die kerk 

as instituut geskryf word. Dit kan ook nie anders nie, want die kerklike 

organisasie word tog deur die leiers hanteer. Daarom is dit nodig dat net 

kortliks hier gekyk word na die plek van die leiers in die kerk. 

"In die gemeente moet aile leiers deurdrenk wees met hierdie wete, nl 

dat Jesus Christus die lewende Here en Hoof van sy gemeente is" 

(Nel 1988:65). Nooit word die gemeente die eiendom van die mens nie. 

,,) Vg! Harper, M 1977. Let my people grow. Plainfield: Logos International; Getz, G A 1977. 
Sharpening the focus of the church. Seventh printing. Chicago: The Moody Bible Institute; 
De Klerk, W J 1964. Wending? Potchefstroom: Pro Rege-Pers; Janson, W J M 1973. Sodat 
ons weer waarlik kerk kan wees. Vyfde druk. Johannesburg: "Die Evangelis"; Louw, D J 
1980. Die stad in die mens. Goodwood, Kaap: Nasionale Boekdrukkery; MacArthur, J F 
1991. The Master's plan for the church. Chicago: Moody Press; Ogden, G 1990. The new 
reformation. Grand Rapids, ~ichigan: Zondervan Publishing House; Peterson,. J 1992. 
Church without walls. Colorado: Navpress; Tillapaugh, F R 1982. Unleashing the church. 
Ventura: Regal Books; Van den Berg, M R 1969. De gekerkerde kerk. Amsterdam: Buijten 
& Schipperheijn; om maar net 'n paar te noem. 
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Daarom moet aile leierskap in die gemeente oak in diensknegterme 

verstaan word. So het selfs Jesus op aarde sy eie bediening gesien. Hy 

het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. "Eikeen wat in julie 

kring groat wil word, moet julie dienaar wees; en elkeen wat onder julie 

die eerste wil wees, moet julie slaaf wees. So is dit oak met die Seun 

van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien 

en sy lewe te gee as losprys vir baie mense" (Matt 20:26-28). 

In die kerk rna!~ daar nie sprake wees van 'n hierargiese verhouding 

tussen die verS'killende leiers en tussen die leiers en die gemeentelede 

nie. "Kerk is altijd en overal heel het godsvolk, heel de ekklesia, heel de 

gemeenschap van de gelovigen. Allen zijn hetuitverkoren geslacht, het 

koninklijke priesterschap, het heilige volk" (Kung 1970:64). In die bybel 

is daar nie sprake van 'n onmondige gemeente teenoor 'n uit die hoogte 

heersende amp nie. Oak nie van die teenstelling klerikaal-leek nie. "Daar · 

is 'n verhouding van afhanklikheid tussen amp en gemeente. In hierdie 

verhouding moet aan die een kant die selfstandige opdrag (diens) van die 

besondere ampte in en teenoor die gemeente ten valle vasgehou word. 

Aan die ander kant moet die volwassenheid van die lidmate as mense 

met gawes in cliens van die gemeente eweseer gehandhaaf word" (Nel 

1982: 19). Die gemeente mag nooit die ampsdraers in die gemeente 

beskou as hulle~ plaasvervangers of werknemers nie. Hulle is nie daar om 

die werk namens die gemeente te doen nie, maar om hulle in diens voor 

te gaan en toe te rus sodat elkeen in die gemeente sy furiksie kan vervul 

(Ef4:11-16). 

AI word die gelykheid van aile gelowiges voor God aanvaar en al is dit 

so dat die ampsdraers daar is'om die gemeente toe te rus en te lei deur 

diens te lewer, moet steeds in gedagte gehou word dat hulle deur God 

aangestel is om namens Christus in die gemeente die opsig uit te oefen. 

Reeds in die Ou Testament lees ons hoe God deur die leiers die volk 

regeer. Per geleentheid moes Moses bv die ongehoorsames laat 
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doodmaak (Eks 32:27), die profete word aangestel om die volk te 

beskerm soos 'n herder sy kudde beskerm (Jer 23:1-4; Sag 11 :4-5; 

Hand 20:28 & 1 Pet 5:2-4). Christus regeer sy kerk deur sy Woord en 

Gees, "Maar Hij doet dit door de dienst van mense, die we gewoonlijk 

ambtsdragers noemen" (Dijk sa:261 ). Per geleentheid word aan Petrus 

as verteenwoordiger van die dissipels die sleutels van die koninkryk 

gegee (Matt 16: 19) en by 'n ander geleentheid word dit aan die dissipels 

gegee (Matt 18:18). Daarmee ontvang die kerk die geweldige 

verantwoordelikheid om namens Christus op aarde die opsig en tug in 

die kerk toe te pas. 

Dijk (sa:262} maak 'n onderskeid tussen buitengewone dienste en 

gewone dienste in die kerk. Onder eg word gedink aan die apostels, wat 

as ooggetuies die fondament van die kerk vorm en opgehou het om te 

bestaan; die profete (nie die profete van die Ou Testament nie} wat met 

besondere geestesgawes vir die verkondiging van die Woord 

verantwoordelik is; en die evangeliste wat rondgegaan het en die 

evangelie uitgedra het. Met gewone ampte bedoel Dijk dan die 

ouderlinge wat as oudstes die opsienerstaak verrig, die ouderlinge wat 

as herders en leraars die prediking en onderrig hanteer en die diakens 

wat hoofsaaklik vir die barmhartigheidsdiens verantwoordelik is (Dijk 

sa:262}15
). In die verband sou Calvyn ook aangehaal kon word. Hy 

skryf in sy lnstitusie dat aileen die laaste twee van die vyf ampte wat in 

Ef 4 genoem word van gewone aard is. "de andere drie heeft de Here in 

het bigin van zijn rijk opgewekt, en wekt Hij ook nu en dan op, naar de 

noodzakelijkheid der tijden eist" {Sizoo vert derde deel:58). 

Sonder om die saak hier breedvoerig te beredeneer, word volstaan met 

die samevatting wat Kleynhans gee. "Na die terugtreding van die 

charismatiese en buitengewone bedieninge het die ouderling-

15
) Vir 'n meer volledige beskrywing van die verskillende ampte in die bybel kan gekyk word na 

Ridderbos, H 1973. Paulus. Kampen: J H Kok, p 499 ev. 
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opsienersamp al meer die ruggraat in die gemeente gevorm en is 

geleidelik uitgewaaier in die drie bestaande ampte. Die slotfase van die 

ontwikkeling kom in die pastorale Briewe van Paulus na vore. Hier is die 

resultaat die ontwikkeling vanuit die amp van apostel na die drie ampte 

van lerende ouderling (of leraar), regerende ouderling en diaken. Oor die 

feit dat die Skrif in duidelike taal oor die bestaan van hierdie drie ampte 

in die Nuwe-Testamentiese gemeente spreek, en aan elkeen van hulle 'n 

selfstandige en blywende status toeken, hoef daar geen twyfel te 

bestaan nie (Vgl. Fil.1:1; 1 Tim.3:1-13; 5:17-19; Tit.1:5-11; 1 Pet.5:1-

5; Op.4:4, 10; 5:8, 11, 14)" (Rossouw red 1988:171). 

3.3 Die verband tussen die kerk as organisme en die kerk as instituut. 

Wat is dan die verhouding tussen die kerk as organisme en die kerk as 

instituut? Heyns praat van die verhouding as sy en keersy. " die kerk as 

instituut het In organiese karakter en die kerk as organisme het 'n 

institutere karakter" (Heyns 1977: 199). Daar is dus In fyn balans tussen 

die twee. Die een (instituut) is nie die statiese en die ander (organisme) 

die dinamiese aspek van die kerk nie. Die standpunt van Ogden nl dat 

die kerk essensieel organisme is en sekonder instituut (1990:55) hou die 

gevaar in dat die een belangriker as die ander geag word. Trimp stet dit 

effens sagter ashy se; "Het instituut behoort immers dienstbaar te zijn 

aan het organisme ... Het is minder essentieel en meer accidenteel dan 

het organisme" (Trimp 1990:191 ). Aan die anderkant is die instituut 

sander die kerk as organisme blote organisasie en sander meer dood 

(Kung 1970:69). 

4. Die universele kerk en die !okale gemeeote. 

By die behandeling van die verski!lende bybelse metafore is die kerk as 

universele en as lokale verskynsel reeds aangeraak. Oat die kerk as 

universele verskynsel bestaan, is nie te betwyfe! nie. Dieselfde geld die 
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kerk as lokale gemeente. Die vraag wat nog beantwoord moet word, is 

wat die verband tussen hierdie twee gestaltes is. 

In die twee begrippe wat gebruik word, I~ daar al klaar 'n besliste 

onderskeid in die gestaltes wat die kerk aanneem. "Universeel" dui op 

'n grater geheel nl aile gelowiges van aile kerke en "lokaal" verwys na 

'n groep gelowiges wat saam 'n bepaalde gemeente vorm. Dit mag wees 

dat hulle in 'n geografiese gebied saam woon of volgens sekere 

kategoriale maatstawwe saamgegroepeer is (bv 'n gemeente vir 

studente, vir dawes, ens). Wat van belang is, is die feit dat die terme 

lokaal en universeel dui "op die onderskeiding tussen kleiner en grater 

gebied of terrein en besils nie op die onderskeiding of desnoods die 

teenstelling tussen minder en meer kerk nie. Die lokale kerk is nie minder 

kerk as die universele nie en laasgenoemde nie meer kerk as die lokale 

nie. Ewemin is die lokale kerk kerk, omdat en slegs in soverre as wat hy 

deel is van die universele kerk. Dit sou impliseer dat die kerk die kerk 

normeer en dat die kerk self tot die notae ecclesiae gereken word. Die 

kerk is kerk, omdat en slegs solank as wat die kerk aan die Woord 

gehoorsaam is" (Heyns 1977:169). Die plaaslike gemeente is dus nie net 

verskyningsvorm van die kerk nie, maar volledig kerk. Dit is ook 

komplete kerk waarmee nie bedoel word dat die plaaslike gemeente die 

hele kerk is nie16
). Met kompleet word bedoel dat die plaaslike 

gemeente niks meer nodig het om dit kerk te maak nie, maar volledig 

kerk van Christus is. Dit bring mee dat daar 'n intieme band tussen die 

lokale en universele kerk is. Op universele vlak is daar 'n bepaalde 

verhouding tussen die plaaslike gemeente en die kerk in die algemeen: 

"die band tussen kerke van dieselfde konfessionele oortuiging, 

kerkregtelike beginsels en liturgie en die wat bestaan tussen verskillende 

kerke. Eersgenoemde band word uitgedruk in mindere en meerdere 

16
) Bavinck dui aan dat die Rooms Katolieke kerk die bestaan van enige ander kerk misken. Dit 

sou dus reg wees om te beweer dat hulle die universele kerk beperk tot die Rooms Katolieke 
kerk. Vgl Bavinck 1967:268). 
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vergaderinge van ring (klassis) en sinode (streek- of partikuliere sinodes, 

nasionale en algemene sinodes), terwyllaasgenoemde in 'n ekumeniese 

verhouding gestalte vind" (Heyns 1977:170). 

Watter een van hierdie gestaltes is nou die belangrikste? Bavinck is van 

oordeel dat die geheel aan die dele voorafgaan omdat die kerk 'n 

organisme is: "hare eenheid gaat aan de veelheid der plaatselijke 

gemeenten vooraf en ligt in Christus" (1967:264). Wanneer in artikel28 

van die Nederlandse Geloofsbelydenis egter klem gel~ word op die 

noodsaaklikheid dat elke gelowige hom by die kerk moet aansluit, en as 

dit noodwendig beteken dat elke gelowige hom by die een of ander 

plaaslike gemeente moet voeg, dan word vermoed dat ons met hierdie 

twee gestaltes ook weer te make het met 'n verhouding van sy en 

keersy soos in die verhouding organisme en instituut ( vgl Heyns 

1977:199). 

5. Gevolgtrekkings. 

Uit bg kan die volgende afleidings oor die kerk gemaak word. 

5.1 Die kerk het sy oorsprong aan Godse uitverkiesende genade te danke. Hy 

neem die inisiatief en roep mense uit liefde saam tot kerk. "De kerk als 

vergadering der geloovigen is belichaming van den verkiezingsraad en het 

verkiezingswerk ... Vandaar dat Calvijn de waarheid der verkiezing het hart 

der kerk (cor ecclesiae) noemde" {Wielenga deell 1947:498). Daarom is 

Christus die Hoof en Koning van die kerk. God verwag onvoorwaardelike 

gehoorsaamheid aan die Koning. 

5.2 Christus moes daarvoor sy lewe gee om sodoende die mens uit sy sonde 

te verlos en as God se eiendom te koop. Sonder Christus se 
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verlossingswerk is daar dan ook geen kerk moontlik nie (Heyns 1977:45). 

Mense kan nie deur eie verdienste deel van die kerk word nie. 

5.3 As antwoord op God se verkiesing, moet die mens Jesus se 

versoeningswerk persoonlik in die geloof aanvaar. "De enige voorwaarde 

voor het lidmaatschap der Kerk, die gesteld mag worden, is die van het 

geloof in Jezus Christus" (Besselaar et al:171 ). 

5.4 In die kerk bestaan daar 'n tweeledige verhouding: vertikaal is daar 'n 

verbondsverhouding tussen God en die mens en as gevolg van die 

gesamentlike verbondenheid aan God, kom daar 'n horisontale vehouding ,, 
tussen gelowiges onderling tot stand. Hierdie eenheid tussen mense strek 

oor grense van ras, kultuur, taal, sosiale stand, ens. 

5.5 Naas die eenheid bestaan daar ook in die kerk 'n bepaalde verskeidenheid 

wat bedoel is om die kerk tot voordeel te strek. Die verskeidenheid hou 

verband met dienslewering tot opbou van die kerk. Elke lidmaat van die 

kerk ontvang dan oak 'n diensverantwoordelikheid in die kerk. 

5.6 Die kerk is nie kerk ter wille van sigself nie. Hy het 'n verantwoordelikheid 

teenoor die sondige wereld rondom hom. Daar moet hy 'n lewende getuie 

wees van die verlossingswerk van Christus sodat God verheerlik kan word 

· wanneer ander ook die liefde van God leer ken en aanvaar. "Die kerk het 

die verantwoordelikheid om sy diepliggende en onaantasbare eenheid 

in Christus in hierdie verskeurde en verdeelde we reid te bely, te 

beleef en sigbaar te maak" (Viljoen 1990:12). 

5. 7 Die kerk het twee bestaanswyses, naamlik 'n universele gestalte wat aile 

gelowiges insluit, en 'n gelokaliseerde bestaanwyse in die plaaslilke 

gemeente. Die kerk is egter meer as net 'n optelsom van aile gelowiges 

maar word getipeer "als de vergadering van de gelovigen, dat is een 

kudde met Christus als opperherder en een lichaam waarvan Hij het hoofd 

is, 'met hart en wit samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door 
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de kracht van het geloof' " (Bijl 1986: 153). Hierdie universele kerk vind 

gestalte in die plaaslike gemeente wat op 'n bepaalde plek en konteks 

volledig verteenwoordigend van die kerk in die bree is. 

5.8 Vir die funksionering van die kerk het God, deur die werking van die 

Heilige Gees, aan elke lidmaat 'n bepaalde gawe gegee. Sommige word 

in die kerk as leiers aangestel om die ander toe te rus vir hulle dienswerk 

sodat die kerk al meer kan word wat God bedoel het dit moet wees. 

5.9 Die kerk is 'n lewende organisme wat kan groei en ook kan kwyn. 

5.10 Onder die versorgende liefde van God beleef die kerk veiligheid en 

beskerming en voel die gelowige homself geborge. 

5.11 As deel van die kerk van Christus sien elke gelowige met verwagting uit 

na die wederkoms van Christus. Dan sal die volmaakte vreugde vir elkeen 

aanbreek. So kry die kerk eskatologiese betekenis. 

5.12 Samevattend kan volstaan word met die hoofpunte oor die wese van die 

kerk soos vervat in "Kerk en Samelewing 1990: 'n getuienis van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk". 

"1. Die kerk is 'n unieke skepping van God. 

2. Die wese van die kerk word deur die Woord bepaal. 

3. Die kerk is 'n geloofs-, belydenis- en aanbiddingsgemeenskap. 

4. Die kerk is 'n missionere (sendingbedrywende) gemeenskap. 

5. Die kerk is 'n diakonale (dienende) gemeenskap. 

6. Die kerk is 'n universele gemeenskap. 

7. Die kerk is 'n venster na God se komende nuwe we reid. 

8. Die kerk is een in God Drie-enig" (Aig Sinodale komm. 1990:4-11 ). 
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Hoofstuk 3. 

Prakties-teologiese perspektief op die ekklesiologie. 

Nadat die prinsipiele beskouing oor die kerk uiteengesit is, kan gekom 

word by die prakties-teologiese dimensie van die ekklesiologie. 

Weereens kan hier nie op die hele terrain van kerkwees ingegaan word 

nie, maar slegs op dit wat relevant vir hierdie studie is. Met die oog 

daarop word net kortliks verwys na die funksies van die kerk, die 

bedieningsmodelle en die kerklike regeringstelsels wat 'n rol speel in die 

praktyk van lidmaatskap van die kerk. 

1. Prakties-teologiese funksies van die gemeente. 

lidmaatskap van die kerk bring noodwendig mee dat 'n persoon in noue 

aanraking kom met wat in die kerk prakties gebeur. Hierdie funksies of 

handelinge in die gemeente het nie net 'n invloed op die geloofsgroei van 

die lidmaat nie, maar het uiteindelik ook 'n belangrike effek op die 

persoon se verstaan en waardering van die feit dat hy lidmaat van die 

kerk is. lidmaatskap word dus be'invloed deur die funksies van die 

gemeente (vgl punt 5 van hoofstuk 5). Dit verleen gestalte en betekenis 

aan lidmaatskap sodat dit nie net 'n organisatoriese gegewene is nie, 

maar organies lewend word en daarom is dit belangrik om daarop in te 

gaan. 

Met_funksies word bedoel dit wat in die gemeente gebeur soda! die doel 

van kerkwees bereik kan word. Dit behels taakomskrywing en die 

uitvoer van die taak geskied deur handelinge. "Tussen funksies en 

handelinge is daar 'n onderskeid, maar. tog 'n duidelike verband. 

Funksies is teologiese begrippe met 'n normatiewe waarde. Dit het te 

doen met die wyse waarop die kerk gestalte kry in die samelewing en sy 

roeping as gemeente van Jesus Christus vervul" (Heyns 1992:344). Die 

mees algemene begrippe wat gebruik word om die funksies te verwoord, 
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is die volgende: leitourgia (aanbidding), marturia (getuienis), kerugma 

(verkondiging of prediking), didache (onderrig), koinonia (gemeenskap), 

diakonia (diens) en paraklesis (sorg) (Heyns 1 992:345)17
). 

Van der Ven s~ die algemene funksie van die kerk is om religieuse 

kommunikasie tot stand te bring. Daaronder onderskei hy twee tipes nl 

(1) 'n aksie-teoretiese benadering van religieuse kommunikasie en (2) 

word die aksie-teoretiese binne 'n interaksie-teoretiese referensikader 

geplaas. In eersgenoemde gaan dit om 'n kontak waarin die sender aan 

die ontvanger 'n berig stuur met religieuse betekenis wat op grond van 

religieuse kodes a an die omgewende werklikheid toegeken word. Binne 

hierdie aksie is daar ses konstituerende faktore nl die omgewende 

werklikheid waarna die berig verwys, die sender, die ontvanger, die 

kontak tussen sender en ontvanger, die kodes en die berig self. In die 

tweede tipe gaan dit om 'n uitruiling van die religieuse waardes tussen 

partye. Die voorwaarde vir die realisering van bogenoemde algemene 

funksie, is die vier kernfunksies nl "latency, integration, goal attainment 

en adaptation" (Van der Ven 1 993:78). "Kortom, de vier kernfuncties 

van de kerk zijn: identiteit, integratie, beleid en beheer" (Van der Ven 

1 993:79). ldentiteit verwys na die oortuigings, visie en missie van die 

kerk; integrasie na die kohesie, uniformiteit en pluriformiteit in die kerk; 

17
) Heyns wys verder op die verskillende groeperinge wat by verskeie teoloe voorkom. 

"Verskeie teoloe het hul tot drie of vier funksies beperk en veronderstel dat van die ander 
as sekond~r by die drie of vier ingedeel word. So byvoorbeeld kies Pieterse kerugma, 
koinonia en diakonia. Bohren en Baumler kies marturia, koinonia en diakonia. Die 
W~reldraad van Kerke het by sy konferensie in Nieu-Delhi in 1961 kerugma, koinonia en 
diakonia uitgesonder as die kernfunksies. So ook Henau. Schippers beskryf die 
grondfunksies as dien, vier en leer wat as diakonia, leitourgia en didache beskryf kan 
word. Firet verwys na kerugma, didache en paraklesis. Vander Ven verwys na kerugma, 
leitourgia, diakonia en koinonia, Goedhart na die dienende, vierende, lerende en delende 
funksies van die gemeente (di diakonia, leitourgia, didache en koinonia) en Zauner na 
leitourgia, kerugma en diakonia. Sommige kies net een funksie soos Hoekendijk wat die 
apostolaat (marturia) kies en daarna kerugma, koinonia en diakonia. Louw kies diakonia as 
basiese funksie en kwalifiseer dit verder met leitourgia, koinonia en marturia. Die gemeente 
is ook al beskryf as dienende, feesvierende, versorgende, lerende, getuigende en 
verkondigende geloofs- en liefdesgemeenskap. In hierdie geval word die koinonia as die 
prim~re funksie beskou en die ander funksies as kwalifisering van die geloofsgemeenskap" 
(Heyns in Wolfaardt et al 1992:345). 
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beleid dui op die kerklike beleids-, program- en projekontwikkeling; 

beheer slaan op die personele en finansiele voorwaardes en middele in 

die kerk (Van der Ven 1993:79). Hy onderskei tussen funksies en 

sektore en onder lg noem hy: "pastoraat, katechese, liturgie, 

verkondiging en diakonie" (Van der Ven 1993:81 ). 

Volgens Pieterse (1990:77) is daar algemene konsensus in die teologiese 

wereld dat die wesenlike funksies van die kerk kerugma (verkondiging), 

koinonia (gemeenskap) waarby die leiturgia (liturgie) ingesluit is, en 

diakonia (diens) is. Binne die konteks van hierdie studie word verkies om 

die klem te laat val op die gemeente as vierende (wat verkondiging en 

liturgie insluit), koinoniale (gemeenskap), dienende (diakonia) en lerende 

(didache) geloofsgemeenskap. Daarmee word nie bedoel dat die ander 

funksies nie belangrik is nie of nie voorkom nie. Trouens dit wil voorkom 

dat daar telkens deur skrywers 'n keuse vir 'n bepaalde groep funksies 

gemaak word binne die konteks van die tema waaroor geskryf word18
). 

Uiteindelik moet erken word dat aile funksies tog in die kerk tot hulle reg 

moet kom hetsy in die algemene bedieningstrukture van die kerk of in 

gerigte biedieninge. Daarom is Heyns korrek as hy beweer: "Na my 

oordeel behoort al die funksies, wat op grond van die Bybel en breer 

kerklike tradisie ge"identifiseer is, aandag te geniet" (Heyns 1992:346). 

In die bespreking wat hieronder volg, word die funksies soos dit 

voorkom in die algemene bedieningstrukture van die gemeente bedoel. 

18
) Heyns vra die vraag: "Op grond waarvan hierdie verskille? Waarom kies een marturia en 

'n ander konionia (Heyns se spelling) of diakonia? Waarom verskil die groeperinge so van 
mekaar?". Hy probeer die vraag beantwoord deur te se: "Dit kan met die situasie en 
geskiedenis verband hou. So byvoorbeeld is daar na tye waarin min aandag aan die 
sending gegee is, besondere klem op die marturia gele. Na 'n tyd waarin 'n bepaalde kerk 
stark na binne gekeer was en byvoorbeeld baie aandag aan konionia gegee het, kan dit 
gebeur dat die diakonia aan die wereld beklemtoon word. Verskil in aksente kan ook met 
'n bepaalde kerklike tradisie verband hou. Binne die Grieks Ortodokse Kerk is die leitourgia 
van groot belang terwyl in sekere Protestantse kerke die kerugma oorheersend is" (Heyns 
1992:346). 
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1 .1 Die vierende funksie. 

Viering word in hierdie studie verkies bo die term kerugma en leitourgia 

omdat dit meer omvattend is. Hier word saamgestem met Hestenes 

( 1992: 160) wat viering omskryf as " 'n wye en beskrywende term om 

die Christelike reaksie op dit wat God vir ons gedoen het te beskryf. 

Deur viering reageer Christene op Godse genade". Alhoewel viering in 

sy wydste betekenis meer as net die erediens behels, word dit hier 

beperk tot 'n omskrywing van die gebeure in die erediens as liturgiese 

aanbiddingsgebeure (Hestenes 1992: 160). 

In die erediens is dit die volk van God wat saamkom, om deur middel 

van verskillende handelinge feesvierend hulle God te ontmoet. Dit word 

gedoen deur die verkondiging van die Woord van hulle. God, die 

bediening van die sakramente, deur sang, gebed, ens. (Hestenes 

1992: 160). AI is die erediens nie die enigste manier waarop die 

gemeente hulle verhouding met God feestelik vier nie, is dit sekerlik die 

heel belangrikste manier. In die erediens "vier ons God se 

teenwoordigheid in hierdie wereld van ons; daar vier ons sy wonderlike 

genade in Christus en die heil en seen wat ons van Hom ontvang, en 

waarna ons kan verlang in die groot viering by sy wederkoms. Dis 'n 

onmisbare onderdeel, dis die gees waarin die erediens moet verloop" 

(Hestenes 1992: 189). In die erediens kom die volk van God saam om 'n 

standpunt aan die kant van God in te neem teenoor die wereld om 

sodoende hulle andersheid as mense wat aan God behoort, te vergestalt. 

Hulle doen dit as begenadigdes en daarom is daar rede tot feesviering uit 

dankbaarheid vir die liefdesdaad van God. Daarom is Hestenes 

( 1992: 189) reg as hy se dat vie ring oorvloed, blydskap, aksie deur alma/ 

teenwoordig is. AI feesvierende begin die gemeente elke week om 

dwarsdeur die week te leef soos mense wat die boodskap van heil aan 

'n verloregaande mensedom moet kommunikeer. 
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Om hierdie rede moet daar gedurig gewaak word daarteen dat die 

erediensgebeure stagneer in blote sleurgang wat tot verstarring lei. De 

Klerk ( 1964: 13) beklemtoon 'n openheid waaronder hy verstaan "die 

eerlike oorweging van ander se kritiek en oplossings. Die onbevange 

toets van alles aan ons Soeklig en die moed om nuwe wee wat die toets 

deurstaan oop te kap en om ou paaie wat die toets nie deurstaan nie, op 

te ruim". Volgens hom lei verstarring tot negatiwisme, tradisionalisme, 

sektarisme, farise"isme, skematisme, rigorisme en obstruksie (de Klerk 

1964:13-15). Ons sou daarby kon voeg dat al bg uiteindelik daartoe lei 

dat die feesvierende karakter van die erediens vernietig word. Hestenes 

spreek 'n waar woord as hy se: "Die liturgie mag nooit verstar nie! Drie 

woorde moet altyd die liturgie kan beskryf, naamlik varsheid, egtheid en 

eenvoud. En waar mense is, daar sal die dinge altyd weer dreig om te 

verdwyn, want mense maak vars dinge oud en leweloos en verlep; 

mense kom altyd weer onegtheid en skyn aandra; en mense maak die 

eenvoudigste dinge ingewikkeld" (Hestenes 1992: 192). 

Die feesvierende funksie van die gemeente is bedoel om aan die volk van 

God die geleentheid te bied om dank te betuig. Maar wanneer die mens 

wat aan die erediens deelneem niks daadwerkfiks het om oor dankbaar 

te wees nie, kan nie verwag word dat die erediens werklik as 

feesgeleentheid beleef moet word nie. Met hierdie opmerking word 

bedoel dat dit goedskiks kan gebeur dat lidmate wat aan die erediens 

deelneem, geen ware dankbaarheid ken nie, omdat erediensbywoning vir 

hulle 'n deel van die kultuurgoedere geword het en nie vanuit 'n 

versoende verhouding met God ervaar word nie. Feesviering gaan om 

meer as net outomatiese afhandeling van die liturgie. Dit gaan gepaard 

met 'n gesindheid van oorgawe aan die Koning van die kerk. 

Gedurende 'n besoek aan die VSA gedurende Mei 1993 was dit my 

voorreg om 'n besoek te kon afle aan die Willow Creek Community 

Church in Chicago. In gesprek daar met een van die leraars is my 
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meegedeel dat die gedagte van viering in die erediens by hulle so 'n 

belangrike funksie vir die opbou van die gelowiges in die kerk is, dat 

daar vir die lidmate afsonderlike "worship services" in die week gehou 

word. Vir mense wat nog nie deel van die kerk van Christus is nie, word 

oor naweke twee "seeker services" gehou. Tydens daardie dienste word 

die aanwesiges nie toegelaat om te sing of enigsins deel te neem aan die 

liturgie nie uit vrees dat iemand wat nog nie 'n persoonlike verhouding 

met Christus het nie aan die elemente sou deelneem en nie werklik weet 

wat hy doen nie. Dit sal nie tot eer van God strek nie. Dit is miskien 'n 

oordrewe uiterste maar gee beslis stof tot nadenke. 

1.2 Die funksie van koinonia. 

Dit het tot dusver baie duidelik geword dat die gemeente meer is as 'n 

optelsom van 'n klomp lidmate. Dit gaan in die gemeente om 'n aantal 

mense wat aan God gebind is deur die Heilige Gees en om daardie rede 

ook aan mekaar gebind is. Burger le baie klem op hierdie feit en dui 'n 

aantal belangrike implikasies daarvan aan wat volgens hom altyd as 

parameters moet dien vir ons denke oor die kerk. Die eerste implikasie 

wat hy aantoon, is die feit dat die kerk 'n totale unieke gemeenskap is 

(Burger 1991 :27). Hy gaan voort om sy hele bedieningsmodel te bou om 

die kerk as 'n christelike geloofsgemeenskap. 

Die griekse woord koinonia beteken dan ook "gemeenskap". Dit is 'n 

aanduiding van die innige warm verhouding wat tussen mense bestaan. 

In die gemeente wil dit uitdrukking gee van die besondere hegte 

verhouding wat tussen gelowiges onderling bestaan vanwee die feit dat 

hulle elkeen afsonderlik aan God gebind is. Die liggaam-metafoor beeld 

dit die duidelikste uit. Te Velde sluit hierby aan en se: "De gemeente 

functioneert op de wijze van een lichaam, als een organisme, waar het 

ene bloed door stroomt en waar het ene hart de motor van vormt. Door 

de ene Geest komt er eenheid in het geloof en een gelijke gerichtheid op 
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die Here. Alles hangt in het lichaam met alles samen ... Er is een heel 

netwerk van onderling verbonden functies in het lichaam. In de Schrift 

heet deze verbondenheid, deze gemeenschap in Christus, 'koinonia' " 

(Te Velde [Deel 2] 1992:67). 

Dit gaan in koinonia om meer as net 'n emosionele opsweping van 

mekaar. Mac Arthur praat van die onderlinge gemeenskap (fellowship) 

as die "spiere" van die gemeente. "Fellowship is essential. Fellowship is 

"a common life together" .... Fellowship involves being together, loving 

each other, and communion tegether. Fellowship includes listening to 

someone who has a concern, praying with someone who has a need, 

visiting someone in a hospital, sitting in a class or a Bible study, and 

even singing a hymn with someone you've never met. Fellowship also 

involves sharing prayer requests" (Mac Arthur 1991 :69). Koinonia gee 

dus uitdrukking aan die wedersydse betrokkenheid van gelowiges by 

mekaar se behoeftes en omvat 'n hele klomp aktiwiteit. 

Dit is juis hierdie binding aan mekaar se behoeftes wat 'n gemeente 

meer maak as net die aantal lidmate. Daarom is Towns van oordeel dat 

lidmate nie maar net by 'n gemeente gevoeg moet word nie, maar dat 

daar 'n bepaalde verbintenis ('n binding) met die gemeente sal plaasvind. 

Hy gebruik die beeld van baie sterk gom soos "Super Glue" om hierdie 

verbintenis uit te druk. "Super Glue is not an adhesive. It does not paste 

two elements together, but bonds them, by absorbing itself into the 

elements of the two surfaces so that the two actually melt into one. In 

the old days, paste would break and things would separate. But when 

you secure two pieces of wood together with Super Glue, the wood will 

splinter before the Super Glue will break because the two are bonded 

into one" (Towns 1990:228). Hy het navorsing gedoen in die VSA oor 

die tien mees suksesvolle kerke en agtergekom dat een van die geheime 

wat by elkeen van hierdie kerke 'n rol speel, is die feit dat daar 'n hegte 

verbintenis tussen lidmate is, 'n onderlinge koinonia. Hy onderskei dan 
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ook die volgende drie stappe vir die daarstelling van so 'n "bonding", 

naamlik interfacing {aanvanklike kontak met die gemeente wat versterk 

word deur nadere kontak met ander gemeentelede, gewoonlik in 

kleingroep verband), buying (soos wanneer iemand in 'n winkel iets gaan 

koop: "The concept of buying includes: (1) need, (2) desire, (3) 

knowledge, and (4) paying the price. We never buy something unless 

we pay the price" (Towns 1990:229)) en ownership (elke lidmaat moet 

eienaarskap van die gemeente aanvaar sodat die gevoel nie bestaan dat 

dit die predikant en kerkraad se gemeente is nie, maar sy eie). "When 

someone buys into a church, he or she not only has permission to be a 

member, but also has authority to be member with all the rights and 

privileges of membership. Now that person feels it is no longer the 

pastor's church. It is 'my church' " (Towns 1990:229). Op dieselfde 

trant pleit Burger daarvoor dat daar 'n bepaalde geloofsverbintenis 

tussen 'n lidmaat en die gemeente moet plaasvind voordat daar werklik 

sprake kan wees van 'n funksionerende geloofsgemeenskap (Burger 

1991:73 ev). 

Teen die agtergrond van wat hierbo gese is, kan 'n mens verstaan 

waarom de Klerk so besorg is oor die herstel van hierdie koinonia in plek 

van die individualisme wat volgens hom dikwels in gemeentes aangetref 

word. Hy kla die Ned Geref Kerk daarvan aan dat dit die rede vir 

doodsheid in die kerk is. "Eikeen soek na sy eie bereikbare klein geluk. 

Die gemeente sterwe omdat die gemeenskap in die gemeente geblus 

word" (de Klerk 1964:19). As oplossing stel hy voor dat daar in die 

erediens werklike gemeenskapsoefening moet plaasvind, dat die 

gemeente in aktiwiteitskringe georganiseer word, en veral in 

wykseenhede "waar die primere gemeenskapskring nl. die gesinseenheid 

organies ingeskakel word" {de Klerk 1964:26)19
). Die noodsaaklikheid 

19
) Louw praat van koinonia as "Die liggaams-bewussyn van die kerk ". Hy pleit vir 'n model 

waarin die "sel" of kleingroep 'n belangrike rol speel in die organisering van die 
stadsgemeente. Vgl Louw, 0 J 1980: Die stad in die mens. Pretoria: N.G. Kerkboekhandel. 
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van hierdie gemeenskap word deur Goedhart onderstreep as hy dit as 

die vierde dimensie van die gemeente noem naas "leren-vieren-dienen". 

Hy maak die gemeenskap die basis van die ander drie. Daar is 'n 

wisselwerking tussen gemeenskap en die ander drie dimensies: aan die 

een kant maak hy gemeenskap die voorwaarde en aan die ander kant lei 

die lering, viering en diens tot die gemeenskap van die gelowiges 

onderling (Goedhart 1984:111 ). 

1.3 Die dienende funksie. 

Soos reeds aangetoon, dui die koinonia nie op 'n passiewe groep 

gelowiges wat mekaar net emosioneel "warm vryf" nie. Die gemeenskap 

van die gelowiges gaan hand aan hand met diakonia (dienslewering). 

"Die gemeente, wat opgekom het uit die gemeenskapskeppende genade 

van God in Christus en deur die Heilige Gees, het 'n roeping en 'n 

verpligting om steeds die onderlinge deelgenootskap te behou. Hierdie 

deelgenootskap (Koinonia) verplig tot die barmhartige omsien na mekaar 

se lewensbehoeftes. Gegryp deur die grote barmhartigheid van God in 

Jesus Christus, soos dit verkondig en gehoor word in die Skriflesing en 

soos dit verkondig en gesien word in die sakramente, kan die gelowige 

nie anders as om om te sien na die node van sy broeder en suster en 

van sy medemens nie ... Die preekstoel en die nagmaalstafel moet die 

gelowiges altyd weer uitstuur op die weg van die diene; 'n diene soos 

ons dit vind by die barmhartige Samaritaan (vgl. Luk 10:25-37)" (de 

Klerk 1974:65-66). 

Die Griekse woord otUKove<a> (snw otUKovta) word in die Nuwe 

Testament dikwels gebruik om die dienswerk van die gelowiges in die 

gemeente aan te toon. Vir die Grieke self het hierdie woord 'n 

minderwaardige betekenis gehad. Dit het te doen gehad met die slaaf 

wat die mense aan tafel moes bedien (Pop 1964:1 03). Jesus kom toon 

aan sy volgelinge dat hulle juis so moet dien as hulle die grootste in die 
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koninkryk van God wil wees (Mark 9:35). Hy stel self vir hulle die 

voorbeeld tydens die installing van die nagmaal deur die dissipels se 

voete te was en dan by te voeg: "As Ek, wat julie Here en julie 

Leermeester is, dan julie voete gewas het, behoort julie ook mekaar se 

voete te was. Ek het vir julie 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julie 

gedoen het, moet julie ook doen. Dlt verseker Ek julie: 'n Slaaf is nie 

belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een 

wat hom gestuur het nie" (Joh 13:13-16). Vgl ook Matt 20:28 & Mark 

10:45. Hierby sluit Paulus in sy brief aan die gemeente in Rome aan deur 

die opdrag dat elke gelowige homself ten volle in diens van God moet 

stel (Rom 6:13 & 22). Petrus kom met dieselfde opdrag aan die 

gemeente: "As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God 

moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien" (1 

Pet 4:10). 

Hierdie diensleweringsfunksie van die gelowige is so belangrik dat God 

aan die gemeente bepaalde gawes gegee het, enersyds om die gemeente 

toe te rus vir hulle diens en andersyds om elke gelowige te gebruik om 

afsonderlik en gesamentlik verantwoordelikheid vir die groei van die kerk 

as liggaam van Christus te neem (Vgl Ef 4:11-16). Daarby word die 

diens van elke gelowige uiteindelik by die wederkoms van Christus die 

sleutel tot die koninkryk van God. Wanneer Jesus op sy troon stelling 

inneem en die mense in twee groep verdeel, kondig Hy aan dat die 

regverdiges mag ingaan in die vreugde van die hemelse koninkryk omdat 

hulle bereid was om diens te lewer. Op dieselfde wyse word diegene 

wat nie diens gelewer het nie in die poel van vuur gewerp. "Dan sal 

hulle ook antwoord: 'Here, wanneer het ons U honger of dors of 'n 

vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp 

nie?' En Hy sal hulle antwoord: 'Dit verseker Ek julie: Vir sover julie dit 

aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julie dit aan My 

ook nie gedoen nie."' (Matt 25:43-45). Burger (1991: 123) noem hierdie 

diens "die hart van die kerk se bestaan en identiteit... Daar is nie 
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genoegsaam beset hoe 'n integrerende deel van die kerk se lewe 

dienswerk is nie - dat dienswerk trouens nie net ter wille van ander 

gedoen word nie, maar op 'n manier ook ter wille van jouself, jou eie 

gesondheid en jou eie heil''. Hy wys daarop dat dade en diens nie 

konsekwensies van geloof is nie, maar dat dit self dee I van geloof is. "Jy 

glo nie eers en gaan doen dan nie. Deur die doen word jou geloof 

gevorm en gevestig en versterk. 'n Mens verstaan nie eers en dan doen 

jy nie. Jy leer soms om te verstaan juis deur die doen heen. Daarom is 

dit so belangrik dat doen en diens van die eerste tree at dee/ sal wees 

van die leerskool en /ewe van elke lid van die Christelike 

geloofsgemeenskap, kinders inkluis. Daar kan nie vestiging en beg rip van 

geloof plaasvind sonder dienswerk nie". (Burger 1991: 124). Hy bedoel 

daarmee diens in die mees omvattende sin van die woord, naamlik aan 

God, die naaste en die wereld. 

Hier word by Burger aangesluit deur diens in die wydste sin van die 

woord te bedoel. Omdat die Afrikaanse woord diaken van hierdie Griekse 

woord afgelei word, kan dit gebeur dat lidmate dink dat net sommige 

lede van die kerk, naamlik die diakens die verantwoordelikheid van diens 

in die gemeente het en dan verder ook hoofsaaklik diens i v m die nood 

van mense vera I wanneer iemand in die een of ander krisis verkeer. Dit 

sou 'n verskraling van die diens in die gemeente wees. Hier word die 

algemene priesterskap van elke gelowige onderskryf en dus die diens 

van elke lidmaat bedoel, klein en groot, en dan op elke terrein van die 

genr.eente se werk, binne en buite die grense. (Vgl Pieterse 1982:75). 

Pop wys op 'n aantal betekenisse van die woord 6uncovt<a> in die Nuwe 

Testament, naamlik om aan tafel te dien, diens aan die medemens wat 

juis minder as jy is, diens i v m die liefdesmaaltyd en diens met die 

gawes wat God gegee het. Hy voeg dan daaraan toe: "Hieruit blijkt, dat 

het dienen (diakoneo) in het N.T. een wijd begrip is. Het heeft op veel 

meer betrekking dan op armverzorging" (Pop 1964:1 03). 
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1 .4 Die lerende funksie. 

Goedhart begin sy hoofstuk oor die lerende gemeente met die 

opmerking: "Een mens moet bijna alles leren. Zelfs bij een 'natuurtalent' 

gaat bijna niets vanzelf" (Goedhart 1984:80). Dit geld ook 

gemeentewees. Om gemeente te wees is nie 'n afgehandelde stand van 

sake nie20
). Die gemeente moet gedurig leer om meer en meer vierende 

en dienende geloofsgemeenskap te wees. 

Een van die belangrikste kenmerke van die Joodse volk in die Ou 

Testament is dat dit 'n lerende volk was. Die ondersoek van die Skrif 

speel 'n sentrale rol in die lewe van die toegewyde jood. Direk na die 

kern van die Hebreeuse Bybel in Deut 6:4 & 5 gegee word as" 'Luister, 

Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die 

Here jou God liefhe met hart en siel, met al jou krag'." word die 

volgende opdrag bygevoeg: "Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee 

het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met 

hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap 

en as jy opstaan". (Deut 6:3-7). So moes die Joodse kind van kleins af 

ingelei word in die wil van die Here sodat hy daarvolgens kan lewe. 

Bijlsma toon aan dat dit vir die Joodse volk in die eerste plek gegaan het 

om "sjema Jisraeel" wat 'n soortgeloofsbelydenis was. Die teks daarvan 

is saamgestel uit Deut 6:4-9, 1, 13-21 en Num 15:37-41. Dan was daar 

die "sjemone Esre". "Dit is het hoofdgebed, dat iedere lsraeliet, van jong 

tot oud, dagelijks op de drie gebedstijden moet bidden" (Bijlsma 

1969:42). Die lees van die Tora, wat meer as die Tien Gebooie is en al 

die wette vir die lewe ingesluit het, het 'n belangrike plek ingeneem as 

20
) Firet (1979:73) plaas groot klem op die didache omdat die mens geleer moet word om God 

te dien. "De weg van de mens en van het volk, de weg die naar de bestemming leidt, is 
aileen die weg. Maar die weg moet geleerd worden. Om die weg te vinden en om die te 
gaan is torah nodig". Vir 'n uiteensetting van die historiese ontwikkeling van die kerk se 
onderrigtaak, kan gekyk word na Bijlsma, R 1969. Kleine Catechetiek. Nijkerk: G.F. 
Callen bach. 
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sentrale en fundamentele stuk van die Skrif. Die kinders moes ook nog 

onderrig word in die betekenis van die feesdae. "Met het bovenstaande 

is als die de belangrijkste stof van het synagogale onderricht gegeven: 

geloofsbelijdenis, gebed, de Thora en de vierdagen" (Bijlsma 1969:42). 

In die Nuwe Testament is dit veral die didache (616ax11) wat 'n groot rol 

speel. Die werkwoord 616aUKuv (om te onderrig) kom veral in die 

evangelies en die eerste deel van Handelinge voor. Die woord word veral 

i v m Jesus en die oergemeente gebruik. "Herhaaldelijk wordt van Jezus 

gezegd, dat Hij lerende was (tlv 6160UK6.>V), speciaal op de sabbat, in de 

synagogen en in de tempel. Zo kenden de mensen Hom ook, en men 

sprak hem aan als paBB1, 616aUKaAe en ernUTara" (Firet 1979:78). 

Aan die einde van Jesus se lewe op aarde, gee Hy aan sy dissipels dan 

die opdrag in Matt 28:19 & 20 om met hierdie onderrig voort te gaan: 

"Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop 

hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer 

hulle om alles te onderhou wat Ek julie beveel het. En onthou: Ek is by 

julie aldie dae tot die voleinding van die wereld." Daarmee word duidelik 

aangedui dat die onderrigtaak van die kerk in nou verband staan met 

volgelingskap. "De didache richt zich op de totaliteit van dat Ieven en op 

aile aspekten ervan. Zij kan geen 'ethisch onderricht' zijn, zij kan ook 

niet 'leerstellig onderricht' zijn. Dergelijke onderscheidingen schieten 

tekort en doen ook geen recht aan de nieuwetestamentische martyria, 

waarin 'het ethische' niet naast 'het leerstellige' staat. De didache is 

'Giaubenshilfe als Lebenshilfe', maar men zou tegelijk ook moeten 

zeggen: 'Lebenshilfe als Glaubenshilfe"' (Firet 1979:90). Volgens Firet 

sluit die didache aile aspekte van die mens se lewe in. 

Die opdrag in Deut 6 kom tot die ouers om die kinders die wet van die 

Here in te prent, "maar dit werd niet beperkt tot de kern en tot de 

kindertijd. Het ging (gaat) om een levenslang leren en onderzoeken van 

de Tora" (Goedhart 1984:82). Dit is belangrik dat die gelowige moet 
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weet dat daar geen tyd aanbreek waarin dit nie meer nodig is om 

onderrig in die waarhede van die Skrif vir ons daaglikse lewenswyse te 

ontvang nie. Dwarsdeur die mens se lewe moet hy gedurig verder ingelei 

word in die wil van God vir sy lewe sodat hy toegerus kan word vir 

diens in die gemeente. Dit is jammer dat dit dikwels voorkom asof die 

afl~ van geloofsbelydenis 'n einde bring aan die noodsaaklikheid om 

onderrig te word. Baie ouers sal hulle kinders dwing om tot by die afl~ 

van geloofsbelydenis die kategese by te woon, maar sal self niks doen 

om verder toegerus te word nie. Hierdie indruk word deur Goedhart 

(1984:80) gedeel. Hy gebruik die begrip "permanente educatie, of 

levenslang leren, voortdurende vorming en ontwikkeling ... Het geloven 

wordteen leer-route, waarop belijdenis doen niet zozeer een hoogtepunt 

en zeker geen eindpunt is". Daarom noem hy as die eerste leerreel: "een 

mens raakt nooit uitgeleerd, aan het 'Iemen' komt nooit een einde" 

(Goedhart 1984:84). Baie lidmate sien dit egter nie so in nie. 

Die skuld vir hierdie toedrag van sake mag nie net by die individuele 

lidmate gesoek word nie, maar veral ook by die kerk self. In baie min 

gemeentes word daar werklik moeite gedoen om volwasse lidmate 

doelgerig toe te rus vir hulle dienswerk. Dit was my waarneming oor die 

afgelope twintig jaar se bywoon van ringsittings. Natuurlik het die 

eredienste, bybelstudies, en ander byeenkomste in die gemeente ook 

onderrigtende waarde. Dit mag nooit onderskat word nie. Dit gaan egter 

hier om doelgerigte toerusting wat lidmate instaat stel om bepaalde 

dienste in die gemeente te lewer tot opbou van die gemeente en tot eie 

heiligmaking. In die verband behoort die aanddiens 'n belangrike rol te 

speel. Tog gebeur dit nie. Die aanddiens was nooit bedoel as net nog 'n 

erediens nie. Daarom versoek die Algemene Sinode in sy "Handboek vir 

die erediens" kerkrade om moeite te doen met die inrigting van die 

aanddienste. "Deurgaans in die geskiedenis is die aanddiens naas die 

oggenddiens gehou. Hoewel die aanddiens verskillende vorms 

aangeneem het, het dit steeds 'n ander karakter en vorm as die 



oggenddiens gehad. Die kerk het aangevoel dat die tweede byeenkoms 

'n ander doel en ander kenmerke het as die oggenddiens. Vir ons 

behoort dit ook as riglyn te dien dat die aanddiens 'n eie karakter en 

gestalte moet he, dus anders as die oggenddiens moet wees. Behalwe 

uitsonderings, mag die aanddiens nie maar net 'n replika van die 

oggenddiens wees nie" (Handboek vir die erediens 1988:39-40). In die 

riglyne .&at verder gegee word, word 'n aantal moontlikhede vir die 

inrigting van die aanddiens genoem waaronder die lerende {didaktiese) 

aard beklemtoon word oa deur die gebruik van hulpmiddels, 

besprekingsgroepe en deelname deur die lidmate. Die aanddiens is 'n 

kosbare geleentheid om veral onderrigtend met die gemeente op pad te 

gaan. Tog kom weinig hiervan in gemeentes tereg. Feitlik in elke 

gemeente bestaan die gebruik om Sondagoggende voor of na die 

erediens vir die kinders kategese aan te bied. Hierdie tyd bied 'n kosbare 

geleentheid om ook vir volwasse lid mate verdere toerusting beskikbaar 

te stel. Tog is daar min gemeentes waar sodanige geleentheid geskep 

word. 

Behalwe dat die noodsaaklikheid vir onderrig of toerusting oor die hele 

lewenstyd van die lidmaat strek, moet die onderrig ook die hele terrain 

van die lewe dek. Uiteindelik gaan dit nie net om die bybring van teorie 

nie, maar vera! om die toepassing daarvan in die praktyk van elke dag 

se lewe. "De Schriften en het Ieven van alledag worden juist op elkaar 

betrokken in het leerhuis. Het leerhuis is een leefhuis, de leer wordt 

onderwezen opdat er geleefd kan worden, leren is een wijze van Ieven. 

Leren, studeren, zijn onafscheidelijk verbonden met handelen. Het 

leerhuis bereidt voor op de praktijk van elke dag en de vragen van het 

praktisch handelen worden teruggekoppeld naar het leerhuis. 

Schriftstudie is een bestuderen van de leer en van het Ieven. Het Woord 

moet gehoord, geleerd en geleefd worde" {Goedhart 1984:83-84). Firet 

sluit by hierdie gedagte aan deur te se: "Een mens toewijden aan zijn 

bestemming, hem inwijden in het verhaal, hem brengen op de weg en 
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daarop voortleiden- dat is de Joodse didache" (Firet 1979:74). Hy voeg 

daaraan toe: "Bij de modus van de didache zou men eerder moeten 

denken aan een horizontale lijn: het heil dat verschijnt is een weg die wij 

moeten gaan, van dag tot dag, stap voor stap, door de verwikkelingen 

van het Ieven. God komt in Zijn Woord door het intermediair van 

pastoraal optreden ook in de modus van de didache. De Meester roept: 

volg Mijl" (Firet 1979:91 ). Pop beklemtoon die feit dat die onderrig moet 

uitloop op die doen van bepaalde dinge en nie net om die aanhoor van 

die teorie nie (Pop 1964:369). Is dit dan nie juis wat Jakob us aan die 

gemeente pro beer tuisbring in Jak 2:14 nie? "Wat help dit, my broers, 

as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n 

geloof 'n mens red?" 

Dit laat dadelik die vraag ontstaan of geloof geleer kan word. Dit hang 

saam met die betekenis van geloof. Volgens van Wyk beteken die Ou

Testamentiese begrip emunah "getrouheid" en dui veral God se 

verbondstrou aan sy volk aan maar ook indirek die volk se getrouheid 

aan God. "Die Nuwe-Testamentiese woord pistos gee 'n nuwe aksent. 

Hier het dit te make met 'n liefdevolle vertroue in Godse krag wat deur 

Christus werk" (VanWyk 1992:278). Volgens Martin Luther is geloof 'n 

volkome vertroue in die reddende genade van Christus. Naas die 

vertroueaspek van geloof, beklemtoon die Heidelbergse Kategismus in 

Sondag 7 vraag en antwoord 21 ook die kognitiewe aspek van geloof. 

" 'n Ware geloof is nie aileen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles 

wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, 

maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in 

my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my 

uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, 

vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het" 

(Handboek vir die Erediens 1988:190). VanWyk (1992:280) toon tereg 

aan dat daar drie dimensies van geloof onderskei kan word: die 

kognitiewe, affektiewe en konatiewe. Tussen hierdie drie aspekte moet 
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daar 'n gesonde balans gehandhaaf word. Omdat sekere kognitiewe 

kennis ter sprake is, moet dit vanuit die Woord van God as vertrekpunt 

aangeleer word. 'n Mens mag egter nie by die kennis as koue feite 

stilstaan nie, maar by die toepassing daarvan in die praktyk kom. 

"Geloof is dus 'n vorm van praxis- dit is 'n praktiese lewenswyse, 'n 

dissipelskap wat daarop gerig is om God se koninkryk in hierdie w~reld 

te laat kom" {VanWyk 1992:282). Ons het reeds gesien dat Jesus juis 

met betrekking tot hierdie volgelingskap aan die dissipels die opdrag tot 

onderrig gegee het. Daarom sou ons kon konkludeer dat alhoewel geloof 

'n gawe van God is, moet dit verder uitgebou en in die praktyk relevant 

gemaak word deur die onderrigtende toerusting van elke gelowige. {Vgl 

Goedhart 1984:87). 

'n Laaste saak waaraan kortliks aandag gegee moet word, is wie 

verantwoordelik is vir hierdie toerusting van die gelowiges in die 

gemeente? In Deut 6 word dit prim~r die verantwoordelikheid van die 

ouers. Binne die gesinslewe as verbondseenheid moet die ouers die 

prim~re verantwoordelikheid vir die godsdienstige opvoeding van die 

kind neem. "Die baba is nie 'n siellose, dowe, melkdrinkende wesentjie 

nie. Hy is van die eerste dag af 'n regte mens! Daarom begin opvoeding 

op die eerste dag, want van daardie dag af is hy op die pad na 

Christelike volwassenheid. In sy eerste lewensjaar is die baba en sy 

moeder byna net so 'n eenheid soos gedurende die maande wat die klein 

kindjie se geboorte voorafgegaan het. Dit is veral sy moeder wat die 

klein kindjie deur haar liefdevolle versorging help om sy Godgegewe 

moontlikhede tot menslike werklikhede te maak" (Aigemene 

Jeugkommissie en Bybelkor [deel 2] 1977:24). By die doop van die kind 

aanvaar die ouers dan ook die verantwoordelikheid vir die opvoeding van 

die kind deur "ja" te antwoord op die vraag: "Beloof u om hierdie kind, 

van wie u vader en moeder (voog) is, in die leer na die beste van u 

vermoe te onderrig en te laat onderrig?" {Handboek vir die erediens 

1988:61). Die kategese wat deur die gemeente aan die kind aangebied 
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word, moet steeds as ondersteuning van hierdie primere taak van die 

ouers gesien word en mag dit nooit vervang nie. 

Naas die ouers is dit die taak van die leraar en ander geestelike leiers in 

die gemeente om die gemeente vir diens toe te rus. Jesus stel hierin die 

voorbeeld. Die evangelies spreek herhaaldelik van Jesus se optrede as 

leermeester (vgl bv Matt 9:11; 17:24; 26:18; Mark 10:17; Joh 13:13). 

Daarom word Hy ook Rabbi genoem (Matt 26:25, 49; Mark 9:5; 11:21; 

14:44; Joh 1 :49; 3:2). Hy was egter anders as die Skrifgeleerdes en die 

Fariseers want die mense het ondervind dat Hy met "gesag" geleer het 

(Mat 7:29). Dit was so omdat Jesus nie net onderrig "gepraat" het nie, 

maar deur sy lewenswandel ook "gedoen" het wat Hy se. "Het is Hem 

niet begonnen om wat zijn volgelingen behoren te weten, maar om wat 

zij behoren te doen. Zijn leer is geheel appel. Jezus is geen filosoof, geen 

intelligent denker, maar een redder en voorganger van mensen" (Pop 

1964:368). 

Na die uitstorting van die Heilige Gees op pinksterdag lees ons in Ef 4 

dat God aan die kerk sekere gawes gegee het. "En dit is die 'gawes' wat 

Hy 'gegee het': apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy 

doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die 

opbou van die liggaam van Christus" (Ef 4: 11-12). Die Griekse woord 

wat hier vir toerusting gebruik word is die woord l((lTapnopoc;. Dit dui 

hier op die bekwaammaking van die gelowiges vir hulle dienswerk, "die 

gedagte van gereed maak, tot volledige funksionering bring, toerus, 

'uitrusting', kompleet maak, help om te beantwoord aan jou roeping" 

(Nel1982:20). Pop (1964:369) wys daarop dat die terme verkondiging 

en onderrig in Handelinge in een sin genoem word en verwys na 

teksgedeeltes soos Hand 5:42; 4:2; 15:35; 20:20 en 28:31. "Wei is er 

onderscheid: het verkondigen geschiedt met betrekking tot de grote 

heitsdaden Gods in de Messias Jezus, heilsdaden van verteden, heden 

en toekomst; het wil de hoarders Iaten horen en zien hoe de dingen erbij 
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staan; het is een appal op het oor en het oog. Het leren daarentegen 

heeft betrekking op wat God wil, dat nu gedaan zal worden; het is een 

appal op de wil" (Pop 1964:370). Die toerustingstaak in die gemeente 

berus dus eerstens by die leiers wat daarvoor aan die gemeente gegee 

is. 

In die bediening waarmee Paulus besig was, het die noodsaaklikheid van 

die toerusting ook telkens geblyk. So vertoef hy bv een en 'n half jaar 

in Korinte sod at hy die mensa kan onderrig in die Woord (Hand 18:11) 

en in Antiochie onderrig hy die gemeente saam met Barnabas (Hand 

15:35). (Vgl ook Hand 11 :26; 13:25; 20:31; 1 Kor 4:17 en Kol 1 :28). 

Vir Paulus was een van die vereistes vir 'n ouderling die van onderrig 

gee." 'n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, 

verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig" (1 Tim 3:2). 

Hierdie taak ag hy so belangrik dat hy aan ouderlinge wat daarmee besig 

is, dubbele eer laat toekom: "Die ouderlinge wat goeie Ieiding gee, 

behoort dubbele erkenning te kry, vera I die wat hard werk deur te preek 

en onderrig te gee" (1 Tim 5:17). Hy moedig dan ook vir Timoteus aan 

om in die gemeente nie net self onderrig te gee nie, maar ook ander 

persona op te lei om op hulle beurt weer onderrig te kan gee: " Wat jy 

my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan 

betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer" 

(2 Tim 2:2). 

Tereg word die kerklike onderrig in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 

as een van die take van die bedienaar van die Woord beskou (Artikel 

9.5). Hierdie onderrigtaak mag egter nie as afgehandel beskou word 

wanneer die leraar net die finalejaar katkisante as sy 

verantwoordelikheid neem nie. Saam met Ogden word hier beklemtoon 

dat die predikante van ons kerk veel meer behoort te maak van hulle 

taak as toerusters (equippers). "Pastors are locked into a role that 

fosters dependency, because there are personal expectations for the role 
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that have become integral to their identity. These expectations are then 

reinforced by a congregation who are so used to a pedestal view of the 

pastor that they cannot imagine any other role .... But if the church is to 

be a ministering community, the pastor must be an equipper who 

empowers God's people to fullness of service" (Ogden 1990:85-86). 

Met toerusting word hier meer as net die gewone verkondiging van die 

Woord bedoel. Hier word bedoel die doelbewuste ingesteldheid om 

lidmate en veral ook die leiers in die gemeente, doelgerig vir bepaalde 

dienslewering en random spesifieke temas, toe te rus vir die praktyk van 

die bediening van elke gelowige. "Equipping pastors are committed to 

giving the ministry away" (Ogden 1990:97). 21
) 

Daarby moet ook onthou word dat die leraar self voortdurend toerusting 

nodig het. "Uit het feit dat leren een levenslang proces inhoudt, moet 

direct geconcludeert worden dat ook de leraar zelf altijd leerling blijft" 

(Goedhart 1984:85). Die kerk het hierdie noodsaaklikheid raakgesien en 

daarom het die gedagte van voortgesette teologiese onderrig by die 

verskillende teologiese inrigtings tot stand gekom. Met die ontwerp van 

die verkorte teologiese opleidingskursus, was dit dan ook die gedagte 

dat predikante verplig behoort te wees om na die formele opleiding van 

tyd tot tyd betrokke te raak by verdere toerusting aan die hand van die 

voortgesette teologiese opleiding. Muller noem drie aspekte wat in die 

voortgesette opleiding aangespreek moet word: Eerstens "Die verdieping 

en verryking van die teologiese kennis van die predikant, veral m.b.t. 'n 

beter verstaan van die taak en roeping van die kerk en van die sosiale 

kragte wat in sy omgewing werksaam is, watter vaardighede benodig 

21
) Ogden gaan in op die verskillende bedieningspatrone wat "tradisioneel" in die gevestigde 

kerk deur predikante gevolg is en dui aan hoe dit die hele gedagte van die Reformasie nl 
dat die bediening weer by die gewone gelowige moet tuiskom, in die wiele ry. Hy pleit vir 
'n herkonstruksie van die predikant se bedieningspatroon. Volgens hom het die tradisionele 
klem op die predikant as herder dikwels daartoe gelei dat gelowiges in die gemeente 
afhanklik gehou is en nie geleer het hoe om selfstandig diens te lewer nie. Hy beklemtoon 
veral drie dimensies in die toerustingstaak, nl"mend/restore, establish/lay foundations en 
prepare/train" (vgl Ogden 1990: 1 00 ev). 
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word in bestaande handelingsvelde van die kerk, ens.". Tweedens: 

"Ontwikkeling van die professionele vaardigheid m.b.t. die bediening, 

versterking van gespesialiseerde vaardighede van 'n bepaalde predikant, 

korrigering van bepaalde swak punte in sy teologiese mondering, aanleer 

van metodes om eie bedieningseffek te evalueer, ens.". Derdens: 

"Persoonlike groei bevorder, verbetering van die selfbeeld en optrede in 

en hantering van 'n groep, verhoging van persoonlike vaardigheid om die 

boodskap te kommunikeer, ens." (Muller 1986:21). Om die 

noodsaaklikheid van hierdie verdere toerusting te beklemtoon, sluit hy 

sy artikel af met die woorde: "Ons wil sluit met die bekende idioom: 

'knowledge comes, but wisdom lingers'. Daarom is teologiese opleiding 

'n lewenstaak, jy het nie net geduld en volharding nodig nie, maar ook 

tyd, baie tyd: Jy kom nooit klaar daarmee nie. Daarom is dit 'n 

voortgaande vorming" (Muller 1986:21 ). Dit is tog jammer dat daar by 

sommige predikante 'n onwil vir hierdie soort toerusting is. Ander wat 

wei van die geleentheid gebruik maak, getuig van groei en stimulering 

in hut eie toerusting en motivering. 

2. Kerklike bedieningsmodelle. 

Wanneer besin word oor lidmaatskap van die gemeente moet die 

ekklesiologiese model wat in die gemeente toegepas word deeglik in ag 

geneem word omdat dit direkte invloed op die lidmaat se funksionering 

uitoefen (vgl Heyns & Pieterse 1990:77). Kerklike modelle kan omskryf 

word as die praktiese uitdrukking van die bedieningstrukture waarbinne 

die kerklike funksies realiseer. Strukture van die gemeente sal dus die 

wyse wees waarop sy werksaamhede georganiseer is om as kanale te 

dien vir die adekwate funksionering van die kerk om sy doelstellinge te 

bereik Hunksies soos prediking, pastoraat, aanbidding, onderrig, ens.). 

Strukture kan dus die funksionering hinder of bevorder. Die gemeente 

trag dus om sy doelstellinge te bereik deur sy bedieningstrukture, dit is 

die organisasie van sy gesagstruktuur (ampte, kerkleiding), sy 
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kommunikasiestruktuur en die inrigting van die deelname van mense aan 

sy aktiwiteite. 

· Daar word op verskillende maniere oor bedieningsmodelle geskryf. So 

word daar soms by die Bybelse metafore oor die kerk aansluiting gevind. 

Vera I twee modelle kom dan ter sprake, naamlik die herder-kudde model 

en die liggaam-van-Christus model. Hier moet egter onthou word dat 

wanneer hierdie metafore gebruik word om die ekklesiologiese modelle 

te beskryf, is dit meer omvattend as die metafore.22
) "Beelde is nie 

modelle nie. Beelde word gebruik om minder bekende begrippe met 

behulp van 'n meer bekende verstaanbaar te maak.... Modelle 

daarenteen is meer omvattend en is 'n aanskoulike voorstelling van 'n 

teorie of die eerste abstraksievlak van die praktyk. Beelde kan egter 

modelle word. Wanneer krities oor 'n beeld nagedink word en 'n teorie 

daar rondom opgebou word, word 'n model uit die beeld geskep" (Heyns 

1986:22-23). 

2.1 Die herder-kudde model. 

In die herder-kudde model staan die rol wat die predikant speel, voorop. 

Hy is die herder wat na die kudde, die gemeente, moet omsien23
). Hy 

is hulle geestelike Ieier wat hulle versorg, voed, ens. (Heyns 1986:53 

ev). Heyns stel die verhouding tussen die herder en die kudde grafies as 

volg voor: 

22
) Vir 'n meer omvattende bespreking van die belangrikste modelle kan gekyk word na 

Hendriks, J 1992. Strategiese beplanning in die gemeente. Wellington: Hugenote
Uitgewers. (veral p 14-36). 

23
) Vir 'n meer volledige bespreking van hierdie model kan gekyk word na Heyns, L M 1986. 

'n Prakties-teologiese ondersoek na die kerklike strukture van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk. D Th proefskrif, Universiteit van Suid-Afrika. Pretoria. Kyk ook na die 
opmerkings in hoofstuk twee hierbo oor die herder-kudde-beeld waarmee die kerk beskryf 
word. 
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"In die voorstelling met die sirkel, is die herder die spit waaromheen alles 

draai. Die middelpunt bepaal die omtrek. In die voorstelling met die 

driehoek word die leierskap van die herder duidelik uitgebeeld. Hierdie 

driehoek sou ook omgekeer kon word om leierskap en spilpunt, maar 

veral die afhanklikheid van die kudde, uit te beeld" (1986:69). 

Kudde 

Herder 

Heyns (1986:70 ev) dui aan hoedat die Ned Geref Kerk van die beginjare 

met die ontstaan van die handelspos aan die suidpunt van die Kaap 

volgens hierdie. model georganiseer is. Met die verloop van tyd het 

verskillende gebeure soos die Groot Trek, ver afstande, die feit dat die 

predikante nie saam met die trekkers getrek het nie, ens. hierdie model 

positief en negatief be'invloed. Geleidelik is die model egter at meer 

uitgebou. "Die name van talle vroom en toegewyde predikante wat die 

titel herder waardig was, het die kerk in die middel van die negentiende 

eeu bedien, mense soos Abraham Faure, G W A van der Lingen (die 

vader van die Pinksterbidure), John Murray en N J Hofmeyer, die eerste 

professore van die kweekskool op Stellenbosch, en die jong Andrew 

Murray wat tot in die twintigste eeu 'n geweldige invloed in die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk uitgeoefen het" (Heyns 1986:73). Ook 
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in die gemeenskap het die predikante dikwels Ieiding geneem op talle 

terreine, vera Ito v die onderwys. Dit het verder daartoe bygedra dat die 

herder-kudde-model al meer inslag gevind het. Heyns (1986:75) noem 

drie faktore wat daartoe bygedra het dat die kudde meer afhanklik van 

hul herder geword het. 

"* 

* 

* 

Eerstens is die predikante-tekort grootliks uitgewis danksy studente 

wat aan die Kweekskool op Stellenbosch afgestudeer het. 

Tweedens het die gemeentes meer oorsigtelik geword omdat die 

getal gemeentes toegeneem het en hul daarom geografies kleiner 

geword het ... 

Derdens het die lidmatetal per gemeente ook verminder, wat tot 'n 

nouer band tussen herder en kudde gelei het". 

Die rol wat die Kerkorde gespeel het, die Formulier vir die bevestiging 

van bedienaars van die Woord, die samestelling van rings- en sinodale 

vergaderings en die al grater wordende onmondigheid van lidmate (vgl 

Heyns 1986:77 ev), het verder daartoe bygedra dat die predikant al 

meer gesag begin kry het sodat in sommige gevalle amper goddelike 

gesag aan leraars toegedig is, veral in die landelike en pre-industriele 

fase. "Die ergste van alles is dat hierdie onmondigheid as vrome 

afhanklikheid gesien word" (Heyns 1986:81 ). 

So het dit gebeur dat hierdie model al verder uitgebou is en 'n 

institusionele karakter begin aanneem het. Dit moet egter steeds onthou 

word dat die skuld hiervoor nie noodwendig by die model as sodanig 

gesoek moet word nie, maar by 'n verkeerde ontwikkeling van die 

model. Dit het egter daartoe bygedra dat die rol van die gewone lidmaat 

in die gemeente gekwyn het en lidmaatskap daardeur erg nadelig 

beinvloed is. Lidmaatskap het meer en meer 'n kultuursaak begin word 

en sy dienskarakter begin verloor. 
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2.2 Die liggaam-van-Christus model. 

In die liggaam-van-Christus model kom al vier die funksies van die 

gemeente (wat hierbo beskryf is) gebalanseerd voor. Hierdie model werk 

veral goed in die stadgemeentes waar oorheersend 'n meer 

onpersoonlike klimaat heers. Pit skep ruimte vir "innige persoonlike 

geloofsomgang met mekaar en met ons Heer. Daarom is 'n kenmerk van 

hierdie gemeentemodel dat dit vera I in groepe funksioneer. Binne die 

grater ruimte van die gemeente, wat in die erediens tot een saamgetrek 

word, is daar plek vir gesprek en koinonia binne kleiner eenhede. Groepe 

soos Bybelstudiegroepe, besprekingsgroepe random aktuele temas in die 

Jig van die Skrif, jeuggroepe, vrouegroepe, omgeegroepe, 

ondersteuningsgroepe, belangegroepe, wyksgroepe, 

preekbesprekingsgroepe in die erediens en daarbuite, ens. ens., kan 

gevorm word na behoefte. Die groepe funksioneer as selle in die liggaam 

en verskaf samesyn, persoonlike binding, inspirasie en geleentheid tot 

bedieninge aan mekaar en aan mense buite die gemeente" (Heyns & 

Pieterse 1990:78). In hierdie model word die gelykheid van aile 

gelowiges gehandhaaf. Die leiers is daar om die gemeentelede te begelei 

en op te bou vir hulle dienslewering. Die gemeentelede beleef grater 

mondigheid veral ook omdat aanvaar word dat elke gelowige 'n gawe 

van die Heilige Gees ontvang het. "Die gemeente as liggaam van 

Christus skep dus ruimte vir die charisma in die gemeente" (Heyns 

1990:79). Pit bring mee dat daar plek vir pluraliteit in die gemeente is. 

AI die diens is nie net die verantwoordelikheid van sekere enkelinge nie, 

maar elkeen dra gelyke sorg vir mekaar (vgl 1 Kor 12). Wanneer die 

gemeente so gestruktureer word, kan die lidmaat werklik ervaar wat dit 

betaken om deur die verbond aan God gebind te wees en terselfdertyd 

ook aan ander gelowiges verbind te wees as 'n geloofsgemeenskap. 

Daarom kan mens verstaan dat verskeie persona wat oor gemeentebou 

skryf, aan hierdie model voorkeur gee (So bv Heyns 1990:78). 
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2.3 Hendriks se modelle. 

Hendriks (1992:14-35) onderskei tussen vier kerkmodelle naamlik die 

instituutmodel, die verkondigingsmodel, die liggaamsmodel en die 

transformasiemodel. 

In die instituutmodel funksioneer die kerklike instituut sterk as 

beherende mag (vgl Ogden 1990:45-49). Die Rooms Katolieke Kerk is 

die mooiste voorbeeld van hierdie model. "Die tradisionele Rooms

Katolieke definisie (die van Robert Bellarmine) van die kerk behels drie 

elemente: belydenis van die ware geloof, dee/name aan die sakramente 

en onderdanigheid aan die amptelike kerkleiding. Hiermee was aile nie

Katolieke uit die Rooms-Katolieke stelsel uitgesluit" (Hendriks 1992:14). 

Hier word teologies skeiding tussen natuur en genade gemaak. Die 

menslike natuur is deur die sonde bederf maar kan deur die sakramente 

ingestorte genade "van Bo" ontvang. Die ampte dra goddelike gesag en 

die gewone gemeentelede word as leke beskou wat totaal afhanklik is 

van die ampsdraers. 

In die verkondigingsmodel (vgl Ogden 1990:49 ev) word sterk reageer 

teen die primaat van die pous en die absolute gesag van Rome. "In 

hierdie model staan die verkondiging van die Woord sentraal. Die 

sentrale boodskap van die Woord is dat God sondaars uit louter genade 

red. God bewerk hierdie versoening (redding) deur sy Seun Jesus 

Christus wat mens geword het" (Hendriks 1992:20). Die teologiese 

grondslag van hierdie benadering le in die stelling: slegs deur die geloof, 

slegs deur genade, slegs deur Christus en sy Woord. Die Woord van God 

staan sentraal en daar rondom konstitueer die model. Die enigste 

vereiste vir lidmaatskap is die geloof in Christus. Die ampte word nie 

gesien as bo mekaar in hierargiese volgorde nie, maar die amp van die 

gelowige word sterk beklemtoon. Die klem val egter sterk op die 

verkondiger en die gevaar is dat te swaar op die vlak van die verstand 
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gekonsentreer word. "Godsdiens word dan intellektualisties. Die hart 

(affektiewe en emosionele) en die hand (konatiewe of wil- en doenvlak) 

word nie betrek nie. Die gevolg is dat daar in bepaalde omstandighede, 

soos in 'n moderne stadsgemeente, 'n gebrek aan die gemeenskap van 

gelowiges, warmte, meelewing, kommunikasie en die benutting van die 

gawes van gelowiges ontstaan" (Hendriks 1992:23). 

Die liggaamsmodel beklemtoon die hoofskap van Christus en die 

eenheid van die gemeente sterk. Die kerk moet opgebou word deur die 

benutting van almal se gawes. Aile gelowiges is gelyk en vorm saam 'n 

groot familie waarvan die gemeenskap van die gelowiges (koinonia) sterk 

op die voorgrond staan (Hendriks 1992:26-29). 

In die transformasiemodel speel veral die bevrydingsteologie 'n groot 

rol. Die verlossing van sonde moet nagestreef word veral deur bevryding 

van allerlei bindende stelsels te soek "selfs in uiterste gevalle deur 

geweld ... Ware geloof word dus hier aan jou dade gemeet" (Hendriks 

1992:31 ). Daar word swaar klem gele op die gewone mens in sy 

armoede en nood. Die kerk word vanuit hierdie nood van onder na bo 

gekonstitueer. 

2.4 . Van der Ven se modelle. 

Van der Ven ( 1993:36) onderskei vyf ekklesiologiese mode lie: ( 1) die a

mod erne volkskerk wat in verset kom teen die modernisme, (2) die 

moderne denominasie wat modernisering, rasionele denke en geloof wil 

harmoniseer, (3) die kritiese moderne denominasie beklemtoon 

geloofsvryheid en is skerp bewus van die nadele van die modernisering, 

(4) die a-moderne basisgemeenskap wat die moderne maatskappy 

afwys. Dit het as fondament die voorkomende genade van God wat in 

die amp verteenwoordig word, en (5) die kritiesmoderne 

basisgemeenskap wat 'n religieuse groepvorming van kleiner afmetings 
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is met veeleisende religieuse en morale beginsels en 'n hoe persoonlike 

en gemeenskaplike inset voorstaan. Dit vermy nie die moderne 

gemeenskap nie, maar werk krities veranderend daarop in. Hy is van 

oordeel dat die kerk oa as 'n vereniging gestruktureer kan word. Hy se 

nie dat die kerk 'n vereniging is nie, maar meen tog dat die kenmerke 

van die vereniging in die strukture van die kerk terug te vind is. "Een 

vereniging is een geformaliseerd autonoom samewerkingsverband tussen 

een aantal uit vrije wil toegetreden personen met een 

gemeenschappelijk, specifiek en geexpliciteerd doel" (Van der Ven 

1993:41). Daarmee is die belangrikste ooreenkomste ook uitgespel 

naamlik die geformaliseerde verband, die outonomiteit, die 

samewerkingsverband, die toetrede uit vrye wil en die aard van die doel 

(gemeenskaplik, spesifiek en ekplisiet). Hier moet steeds in gedagte 

gehou word dat Van der Ven oor die kerk praat binne die konteks van 

die sosiale gemeenskap en daarom bg model raaksien. Dit wil voorkom 

asof hy hom skuldig maak aan kollegialisme veral as die volgende 

opmerking in gedagte gehou word: "Uit eigen keuze treden zij toe en uit 

eigen keuze kunnen ze ook weer uittreden" (Vander Ven 1993:51). 

3. Een model? 

Die vraag ontstaan egter of dit goed is en selfs nodig om een bepaalde 

model uit te kies en te implimenteer? Hendriks (1992:14-35) wys tereg 

daarop dat elke model bepaalde positiewe en negatiewe kenmerke het. 

Nadat Heyns 'n uiteensetting van die algemene priesterskap van die 

gelowige gegee het, maak hy myns insiens 'n korrekte opmerking as hy 

se: "Dit sou verkeerd wees om in die lig van die voorafgaande te 

konkludeer dat die algemene priesterskap van aile gelowiges slegs binne 

'n spesifieke bedieningsmodel kan funksioneer. Net soos 'n dink vanuit 

die verhouding tussen clerici en leke, besondere en algemene amp, 

amptelike leiers en lidmate in aile bedieningsmodelle voorkom, so ook 

wanneer die algemene priesterskap van aile gelowiges die vertrekpunt 
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is. Sommige sal beweer dat die algemene priesterskap nie in 'n 

institusioneel-georienteerde kerk met sy hierargiese bedieningstrukture 

kan funksioneer nie. Na my oordeel kan dit wei gebeur, mits bevestiging 

in 'n bepaalde amp of dienswerk nie 'n voorwaarde word vir opname in 

die struktuur nie. Dit gaan nie om bedieningsmodelle nie, maar om 'n 

ander manier van dink" (Heyns 1991 :167). Daarby moet beklemtoon 

word dat 'n ekklesiologiese model steeds binne konteks van die plaaslike 

gemeente ontwerp moet word. So bv sal die bedieningspatroon van 'n 

plattelandse gemeente met oorwegend ouer lidmate en 'n 

middestadsgemeente met hoofsaaklik jonger lid mate uit die aard van die 

saak nie dieselfde ekklesiologiese model kan implimenteer nie. Oieselfde 

geld ook verskillende kategoriale gemeentes soos bv die gemeente vir 

dowes en studente gemeentes (vgl Hendriks 1992: 12). Die gevaar 

bestaan verder dat denominasies en gemeentes in 'n bepaalde model 

vasgevang kan word. "Met ander woorde: vanuit hulle spesifieke 

omstandighede ontwikkel hulle 'n kerkbegrip en bedieningspraktyk en 

verabsoluteer dit. Gevolglik het hulle min begrip vir ander sienings en 

situasies. Wanneer hulle self deur 'n aanpassingsfase moet gaan, is dit 

vir hulle baie swaar en vind daar gewoonlik verskillende vorms van 

kerkskeuring plaas" (Hendriks 1992: 14). Om hierdie gevaar die hoof te 

bied, is dit so belangrik dat 'n gemeente voortdurend besig sal wees met 

gesonde evaluering en beplanning van die bediening binne hulle eie 

plaaslike konteks. Dit bring mee dat bedieningsmodelle van tyd tot tyd 

aangepas word en selfs kan verander. 

4. Die yerhouding amp-gemeente. 

Een ding wat in die verskillende modelle telkens opduik, is die rol wat die 

ampte speel en veral die verhouding tussen die ampte en die gemeente. 

Hierdie verhouding loop soos 'n goue draad deur elke model. So bv kan 

die eerste twee kerkmodelle van Hendriks as "van bo "-modelle beskou 

word, m a w die klem val op die ampte wat die gemeente van bo af 
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beheer. Die laaste twee modelle van Hendriks kan as "van onder"

modelle bestempel word waar daar eers geluister word na die vrae en 

problema op die grondvlak waar die gewone mense lewe (Hendriks 

1992:14). Dit laat mens besefdat hierin 'n baie belangrike aspek van die 

ekklesiologiese modelle gelee is. Daarom sal die vraag na die verhouding 

tussen die ampte en die gemeente kortliks aangesny moet word omdat 

dit ook die plek van elke lidmaat in die gemeente direk raak. 

In hierdie verhouding amp-gemeente kom daar 'n paar begrippe voor wat 

verheldering nodig het. Hulle is die begrippe amp wat ook verdeel word 

in die besondere amp en die amp van die gelowige en die onderskeiding 

tussen clerici en /eke. 

4.1 Die begrip amp. 

Die woord amp kom nie as sodanig in die Bybel voor nie. Volgens die 

Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal beteken die 

woord net " 'n openbare betrekking" (Odendal [hoofred] 1988:46). Dit 

verwys as praktiese voorbeelde oa na die burgemeester, die predikant 

en die ouderling. Nauta (1971 :47) toon aan dat dit tans nog in hierdie 

konotasie gebruik word waar dit vroeer die betekenis van "taak" gehad 

het. In die eertydse Nederlandse Kerkorde was die woord "dienste" 

gebruik i p v "ampte". Nauta verkies egter dat lg woord in die kerk 

behou word. Kleynhans ( 1984:1) meld dat die woord amp van die woord 

ambag afgelei is. "En die oorspronklike betekenis van ambag is die van 

diens: bediening in die algemeen, of 'n kerklike (of w~reldlike) bediening 

in die besonder". Hierdie betekenis bring ons nader aan die saak waarom 

dit in die Skrif gaan, naamlik dienslewering. 

In die Ou Testament is daar nie sprake van 'n klinkklare skema ten 

opsigte van die amp nie (Rossouw red 1988:9). Die ontwikkeling van die 

begrip kan nagegaan word deur te let op veral die voorkoms van die 
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begrip lJY (ebed) wat die betekenis kan he van "diens", "dienswerk", 

"ampswerk". ens. (Rossouw [red] 1988:9). In die Nuwe Testament sluit 

dit aan by die begrip o10K0v1a wat reeds bespreek is (vgl by 1.3). Dit 

is duidelik dat daar in die Bybel sprake is van 'n verskeidenheid van 

sulke dienste wat gelewer word. In die loop van tyd het verskillende 

persona egter sekere dienste begin uitsonder as die "ampte" wat in die 

kerk beklee moet word. Calvyn (Rossouw red 1988: 167) onderskei vier 

sulke dienste naamlik herders, doktore, ouderlinge en diakens. In de 

kerkorde van de Geretormeerde Kerken in Nederland word drie ampte 

onderskei naamlik die van dienaar van die Woord, ouderling en diaken. 

In die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika word dit ook so 

gehandhaaf terwyl Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die woord 

"dienste" gebruik en dan daaronder vier dienste aanvaar naamlik die van 

die bedienaars van die Woord, die van die professore aan die Teologiese 

Skool, die van die ouderlinge en die van die diakens. 

Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika kies drie ampte en verklaar in Artikel 

3 van Die Kerkorde van Die Nederduitse Gereformeerde Kerk: 

"3.1 Christus self deur die Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy 

kerk. Hy doen dit deur: 

3.1. 1. die dienswerk van al die gelowiges 

3.1.2. die ampswerk van die drie besondere ampte, te wete: 

- die van bedienaar van die Woord 

- die van ouderling 

- die van diaken. 

3.2 Hierdie drie ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en werk 

onderskei. By die uitoefening van hulle roeping, mag geen ampsdraer oor 

ander ampsdraers heerskappy voer nie, aangesien Christus die enigste 

Hoof, Koning en Meester van sy Kerk is" (Sinodale Regskommissie van 

Noord-Transvaal 1991:1 ). 

In hierdie formulering word 'n interessante onderskeid gemaak tussen 
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die "dienswerk" van die gelowiges en die "ampswerk" van die 

"besondere ampte". Eersgenoemde wil dan aile diens wat gedoen word 

deur lidmate wat nie in die bepaalde diens geordenl gelegitimeer of 

bevestig is nie aandui en laasgenoemde diens dui op wat gedoen word 

deur gelegitimeerdel geordende of bevestigde lid mate. Dit is goed bedoel 

as hoogstens 'n aanduiding van verskillende dienste in die gemeente en 

nie om daardeur 'n bepaalde hierargiese struktuur aan te dui nie. Per slot 

van rekening bely die kerk die gelykwaardigheid van die ampte. Tog het 

verskillende praktyke in die kerk deur die jare meegebring dat sekere 

waardes aan die begrip "amp" geheg is wat dit 'n hierargiese kleur laat 

kry het. Moontlik het die volgende sake in die verband saamgewerk: die 

verkiesing tot en bevestiging in die "amp" I die dra van spesiale klere as 

die sg "ampsdrag" I die plek waar die kerkraadslede sit in die erediens 

(weliswaar as goed bedoelde simboliek)l die skeiding tussen ouderlinge 

en diakens wanneer die kerkraad saam vergader in die konsistorie en 

kerkraadsvergaderingl die algemene siening by baie lid mate dat die leraar 

en ouderlinge 'n "hoar" amp as die diakens beklee (moontlik na 

aanleiding van oa die begrip "besondere amp"), ens. Hierdie soort 

praktyke het waarskynlik daartoe meegewerk dat Hendriks ( 1990: 29) 

reg is ashy s~: "Die term amp raak al hoe meer ongewildl hoofsaaklik 

omdat dit as term 'n konnotasie ontwikkel het van 'n hierargiese 

meerwaarde waarin sekere lid mate teenoor die res van die liggaam staan 

in In posisie wat die status quo van In institusionele hierargiese 

kerkmodel simboliseer". Dit is interessant om daarop te let dat Die 

. verklarende handwoordeboek van die afrikaanse taal (Odendal ea 1988) 
., 

die betekenis van die woord "amptelik" weergee as "afkomstig van 

iemand met gesag beklee". Sou dit In rol speel in die verstaan van die 

woord "amp"? Daarom verkies Hendriks (1990:30) om te praat van 

"leidinggewende en lerendtoerustende bedieninge". 24
) 

2
") Kleynhans ( 1988: 168) maak melding van verskeie pogings om die begrip amp te vervang 

met 'n ander woord. So bv kies Dijk die woord "diens". Barth laat hom sterk uit en praat 
van die "fatale begrip amp". Hy pleit dat dit vervang moet word met die woord "diens". 
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Om bg redes enter wille van die beklemtoning van die gelykwaardigheid 

van aile dienswerk, word verkies om te praat van "bedieninge". Myns 

insiens is dit ook nie nodig om verdere onderskeid tussen die 

verskillende bedieninge begripsmatig aan te dui nie omdat dit weereens 

lei tot 'n onaanvaarbare onderskeiding tussen die bedieninge. So kan op 

dieselfde wyse gepraat word van die bedieninge van die gelowiges wat 

per geleentheid kan wees die bediening van die ouderling of die 

bediening van die leraar of die bediening van die pastorale versorger of 

die bediening van die voorbidder, ens. Daarmee word die kloof wat 

dikwels tussen die verskillende bedieninge en die gawes van die Heilige 

Gees bestaan, uit die weg geruim sonder om die verskil in 

bedieningsvorm te negeer. Die Bybel ken nie 'n hierargiese onderskeid 

tussen charismata en bedieninge nie (vgl Muller 1990:30-31 ). Tegelyk 

word die gelykwaardigheid van aile gelowiges en die feit dat dit God is 

wat elke gelowige se bediening aan hom gee, beklemtoon (vgl Muller red 

1990:31, Smuts red 1987:8). Hier is die woorde van Kung (1970:65) ter 

sprake: "Niet of iemand in de kerk een ambt heeft en wat voor ambt hij 

heeft, is uiteindelijk doorslaggevend, maar of hij simpel en eenvoudig 

ook in zijn ambt een 'gelovige' is, en dat wil zeggen: iemand die gelooft, 

gehoorzaamt, liefheeft, hoopt". Daarmee hoef nie verval te word in 

funksionalisme asof die verskil tussen die bedieninge slegs die aard van 

die funksies is nie. Per slot van rekening le die eintlike verskil in die aard 

van die verantwoordelikheid. Die leiers in die gemeente het tog 'n ander 

soort verantwoordeliheid as die ander lidmate. So bv word uitdruklik aan 

Esegiel gese dat as hy nie die volk waarsku nie, sal hulle deur hulle eie 

ongeregtigheid sterwe maar God sal hom daarvoor verantwoordelik hou 

(Eseg 33:8). 

As daar dan wei 'n onderskeid tussen die bedieninge by wyse van 

Trimp verkies ook die woord "diens" omdat dit "juis as voorkeurbegrip, lei tot 'n 
funksionalisering van die werk in die gemeente van Christus; 'n stand van sake waar dit 
nie meer gaan oor die vraag wie iets doen nie, maar slegs of dit gedoen word". 
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terminologie gemaak moet word, behoort dit op hierdie vlak gedoen te 

word. So sou gepraat kon word van "leidinggewende bedieninge" en 

"bedieninge". As die bevestiging dan die leidinggewende 

verantwoordelikheid wat met sekere kerklike sanksie gepaard gaan 

beklemtoon, sou dit in orde wees. 25
) 

4.2 Die onderskeiding clerici en leke. 

Die woorde clerici en /eke herinner veral aan die Rooms Katolieke Kerk 

met hulle sterk kontrasterende onderskeid tussen die kerkleiers {clerici) 

en die grootste gedeelte van die kerk, die gewone lidmate {leke). "The 

distinction between clergy and laity did not become fullblown until the 

fourth century, when the church adopted a secular model. In the Greco

Roman world, the Greek word kteros referred to municipal administrators 

and laos to those who were ruled. As the gulf between these two grew, 

the kteros in the church became associated with the sacred, the laos 

with the secular" {Ogden 1990:66)26
). Teen die twaalfde eeu het die 

kloof so groot geword dat Hugo Grotius praat van twee tipes van 

christene: die kteros wat hulle aan die goddelike amp toewy en die res 

wat die laos genoem is en wat aan die gewone lewe vashou deur te 

trou, aardse besittings te h~. ens. Hulle is beskou as op die "low rung 

of the saintly ladder" {Ogden 1990:66). 

25
) Die saak mag egter nie simplisties benader word nie. Ook genoemde terme bevredig nie 

heeltemal nie. Om die waarheid te se, is daar nog nie terme wat volkome bevredig om die 
onderskeid wat tussen die bedieninge bestaan, aan te dui nie. Om te praat van 
"leidinggewende bedieninge" wanneer na leraars, ouderlinge en diakens verwys word, laat 
die vraag weer ontstaan na ander bedieninge wat ook in leidinggewende hoedanigheid 
funksioneer soos bv kategete. Moet hulle dan ook bevestig word in die bediening? Wat van 
groepleiers op verskillende gebiede? Na my mening sal nog baie oor hierdie saak besin 
moet word. 

26
) Vir 'n bondige oorsig oor die ontwikkeling van hierdie twee begrippe kan ook gekyk word 

na 'n artikel deur Heyns in Praktiese teologie in Suid-Afrika Jaargang 6(2) 1991, p 162 ev. 
Kyk ook na Kung, H 1970. Wat is Kerk? Roermond: Paul Brand, J. J. Romen & :ann 
p 64 ev. en Kotze, J C G 1951: The divine charge to the christian in the church. Cape 
Town: Citadel! Press, veral p 13 ev. 
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In die Bybel word die woorde totaal anders gebruik. In Hand 1:17 word 

bv na Judas verwys en gese dat hy soos die ander dissipels die diens 

(6u1Kov1a) as 'n erfdeel of lot (Kltl pot;) ontvang het. Net so ontvang 

Mattias ook die dienswerk as erfdeel in opvolging van Judas in Hand 

1:26. "kteros more richly refers to the inheritance all the saints receive 

in Christ" (Ogden 1990:67). Vgl in die verband Kol1: 12 en Hand 26:18. 

Ogden (1990:67) konkludeer: "Far from kleros ever carrying the 

distinction between an upper and lower class in the kingdom, the word 

conveys the full inclusion of the Gentiles as equal partners in the 

benefits of the gospel. But prevalently in the church we have taken an 

inclusive concept and transformed it through the lens of institution into 

something that conveys exclusion". 

Die begrip leek kom weer van die woord ).ao, wat "volk" beteken en in 

die Bybel dikwels vir die volk van die Here gebruik word. Dit bevat iets 

van "spesiaal wees" want die gelowiges is Godse spesiale mense wat 

deur hom uitgekies is. Juis daarom neem hulle 'n besondere plek in 

teenoor die res van die wereld wat aangaande God die oningeligtes en 

onkundiges is. Die bedoeling was nooit dat die massa gemeentelede 

sonder leierstatus die onkundiges is nie. Wie tot geloof in God gekom 

het, is juis deel van die groep mense aan wie God se geheimenis 

openbaar is sodat hulle dit weer aan ander kan verkondig (1 Pet 2:9). In 

die kerk is daar dus nie sprake van twee tipes gelowiges nie. 

4.3 Die verhouding tussen die bedieninge en die gemeeote. 

Teen die agtergrond van wat hierbo gese is, kan nou gekyk word na die 

verhouding tussen die bedieninge en die gemeente. Met betrekking tot 

die ampsteologie onderskei Rossouw (in navolging van Berkhof) drie 

modelle naamlik die klerikalistiese model, die demokratiese model en die 
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gereformeerde model (Rossouw 1988:359).27
) Hy stel dit 

diagrammaties as volg voor: 

Christus Christus Christus 

I I 
Amp Gemeente 

t I 
Gemeente Amp Amp Gerneente 

In die klerikalistiese model word die amp as 'n sakrament gesien waar 

die amp nie net teenoor die gemeente gestel word nie, maar ook bo die 

gemeente. "Die amp vorm die wese van die kerk, sodanig dat beweer 

kan word: waar die priester is, daar is die kerk" (Rossouw red 

1988:359). Hierdie model onderskryf ook die apostoliese suksessie met 

ander woorde, die gesag van die amp word terugherlei (by wyse van 'n 

ketting van handoplegging) na die apostelamp en met name die van 

Petrus. Een van die kerke waar hierdie model sy duidelikste "gesig" 

aanneem, is die Rooms Katolieke Kerk (vgl Heyns 1992:53). 

Met die demokratistiese model word die amp gesien as 'n blote 

funksionele verbesondering van die amp van die gelowige. Dit vorm 'n 

teen pool van die klerikalistiese benadering en is sterk be"invloed deur die 

humanisme en die pragmatisme. "Die begrip mondigheid kom hier na 

vore as 'n toestand waar die ampte onnodig of hoogstens 'n handige 

plus geword het. Die gemeente moet terugkeer na die Nuwe

Testamentiese kerk waar die gemeente 'n charismatiese gemeenskap 

sonder institutere ampte was" (Rossouw red 1988:360). 

Die gereformeerde model wil besondere klem plaas op sowel die amp 

as die gemeente van Christus. "Vanuit sy heilsbemiddelende amp is 

27
) Hy word ondersteun deur Heyns ( 1990:61-62) wat dieselfde driedeling gebruik, maar praat 

van die hoog-kerklike model (klerikalistiese), die vry-kerklike of laag-kerklike model 
(demokratiese) en die klassiek-reformatoriese model (gereformeerde). Dekker, in navolging 
van Berkhof, gebruik dieselfde indeling as Heyns (Dekker [sal:9). 
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Christus die hoof van sy gemeente en moet die regering van die 

gemeente nie as 'n klerikrasie of as 'n demokrasie gesien word nie, maar 

as 'n Christokrasie. Hy aileen regeer sy gemeente. Hiertoe gebruik Hy 

ampsdraers wat Hy self tot die amp roep (Ef.4:11 )" (Rossouw 

1988:360). Met hierdie model word 'n paar sake beklemtoon: (1) die 

direkte lyn tussen Christus en sy gemeente, (2) 'n direkte lyn tussen 

Christus en die amp, (3) 'n heen-en weer-gaande lyn tussen die amp en 

die gemeente (Rossouw 1988:361). 

As oplossing vir hierdie probleem, bied Heyns ( 1991 :165) 'n oplossing 

aan wat myns insiens die naaste aan die Bybelse bedoeling van 

kerkwees is. Sy oplossing I~ daarin "dat geensins in terme van die 

verhouding tussen twee groepe gedink sal word nie, dat selfs terme 

soos die dubbele priesterskap van aile gelowiges vermy sal word, maar 

dat mense se verbondenheid aan Christus en hul diens in Sy Koninkryk 

die vertrekpunt sal wees" (Heyns 1991 :165). Hy sluit aan by die 

terminologie van die Hervormer Martin Luther en praat van die 

"algemene priesterskap van aile gelowiges"28
). Daarmee word verwys 

na die feit dat elke gelowige die opdrag het om diens in die gemeente te 

lewer, nie net hulle wat "amptelik" daartoe georden is nie. 

Hierdie is nie 'n nuwe gedagte nie. In Eks 19:6 word reeds na die 

priesterskap van aile gelowiges verwys as die volk van God 'n gewyde 

nasie genoem word waar almal priesters sal wees wat die Here dien. 

Petrus noem ook die gemeente " 'n heilige priesterdom" wat geestelike 

offers moet bring in 1 Pet 2:5 & 9. Paulus gebruik ook die offer gedagte 

as hy in Rom 12: 1 vir die hele gemeente s~: "Gee julleself aan God as 

lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike 

28
) Vgl veral die boek van Kotze, J C G 1951: The divine charge to the christian in the church. 

Cape Town: Citadel! Press, asook Ogden, G 1990. The new reformation. Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan Publishing House. 
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van die godsdiens wat julie moet beoefen". Dit is veelseggend dat 

Paulus voortgaan om dan die gemeente daarop te wys dat God aan 

elkeen 'n genadegawe gegee het soos wat Hy wou sodat hulle toegerus 

kan wees vir hierdie dienswerk. 29
) Binne die konteks van die Bybelse 

liturgiese taalgebruik kan die term "algemene priesterskap van aile 

gelowiges" aanvaar word. Die vraag moet net gestel word of dit binne 

die huidige konteks van die kerk gangbaar is veral as Paulus se verband 

tussen die verskillende bedieninge en die gawes van die Gees in ag 

geneem word. Bestaan die gevaar nie dat die bedieninge van die 

gelowiges weer mettertyd te eng gesien kan word, net in terme van 

liturgiese dienslewering nie? Per slot van rekening verteenwoordig die 

priester maar een bepaalde tipe diens in die kerk. Daarom sou dit beter 

wees om te praat van die bedieninge van aile gelowiges. 

Met die klem op die gelykwaardige bedieninge van aile gelowiges noem 

Heyns { 1991: 166-167) die volgende baie belangrike implikasies vir die 

strukturering van die gemeente. 

* "Omdat aile gelowiges gedoop is en geroep word om 

priesters te wees, verval die besondere van die besondere 

29
) Met die verloop van die kerkgeskiedenis het daar 'n al groter kloof tussen die kerklike leiers 

en die gewone lidmate gekom sodat die gewone lidmate al meer onmondig geword het. 
Met die primaatskap van die pous in die Rooms Katolieke Kerk het dit 'n hoogtepunt 
bereik. Daarom het die Reformatore weer die herstel van die "algemene priesterskap van 
aile gelowiges" beklemtoon. Veral Martin Luther het hieroor baie sterk gevoel (vgl Kotze 
1951:64 ev). Soos wat ons weg beweeg van die Reformasie wil dit al meer lyk asof die 
Reformasie ook nie werklik daarin geslaag het om die bedieninge van die gelowiges 
prakties van 'n hierargiese oorheersing deur die "ampte" te bevry nie. Dit is opvallend 
hoeveel daar bv net oor die afgelope twintig jaar geskryf is oor hierdie saak. Telkens word 
die kerk beskuldig van institusionalisme en die onmondigheid van lidmate (Vgl de Klerk 
1964:21). In 1951 skryf Kotze: "It has often been said that the truth of the common 
priesthood of .believers has never been successfully realised in the Protestant Churches (en 
dan verwys na bv na Hort en Lightfoot)" (1951 :245). In die jongste tye is daar stemme 
soos die van Ogden wat bv skryf: "The Reformation was never fully able to realize the 
fullness of the priesthood of all believers because it attempted to wed this organismic 
doctrine to an institutional definition of the church" (1990:52). Hendriks laat ook system 
hoor: "Die dilemma van die kerke van die Reformasie is juis daarin gelee dat die bedieninge 
van die gelowiges tot die opbou van die gemeente, hoewel in teorie erken, nooit werklik 
in die praktyk vergestalt is nie. Terwyl daar alleenlik op die "ampte" gekonsentreer is, is 
'n praktykteorie nooit werklik ontwikkel waarin die hele gemeente in die opbouproses 
betrek is nie" (Muller 1990:31 ). 
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amp. Pastores en ander geestelike leiers mag 'n spesifieke 

roeping he, maar nie 'n hoer roeping nie ... 

Omdat die algemene priesterskap begrond is in die 

sakramente van die doop en die doop 'n instelling van 

Christus is en nie vergelyk kan word met kerklike 

ordening, wyding of bevestiging in die amp nie, is 

laasgenoemde sekonder ... lndien, naas die wyding deur 

die doop 'n addisionele wyding vereis word, skep dit die 

indruk asof die wyding deur die doop nie voldoende is nie 

en word so afbreuk gedoen aan die sakrament van die 

doop. Die vraag is of aile vorme van ordening en wyding 

nie behoort te verval nie .. 

Priesterskap staan in die konteks van diens en nie van 

gesag nie. As daar van gesag sprake is, is dit nie in die 

persoon gelee nie, maar in Hom wat in diens neem, Jesus 

Christus. 

Omdat die priesterskap aile gelowiges, aile gedooptes, 

insluit, kan met reg verklaar word dat elke gelowige tot 

diens geroep is en in 'n bediening staan. Dit moet ook 

aanvaar word dat Jesus Christus elkeen wat Hy roep, sal 

toerus vir hul besondere taak. Hy gee aan almal daardie 

gawe wat op hul besondere dienswerk van toepassing is. 

Gawes is allermins beperk tot die geestelike leiers van die 

kerk ... 

Lidmate (gemeentelede, leke) is nie deel van die kerk nie, 

maar is die kerk. 

Aile gelowiges het behoefte aan opleiding. Dit is onbillik 

om sommige lidmate aan 'n intensiewe onderrig- en 

opleidingsprogram te onderwerp en aan ander haas geen 

opleiding te gee nie. Deur hierdie onderskeid word 'n 

statusverskil geskep. 

Gemeentes behoort groter inspraak te he in wie vir watter 



- 104-

dienste opgelei word. In talle kerke meld jongmense 

hulself aan vir opleiding en het die gemeente nie inspraak 

in die keuse wie opgelei word nie". 

5. Kerklike regeringstelsels. 

Net soos wat die bepaalde ekklesiologiese bedieningsmodel'n invloed 

op lidmaatskap het, is dit ook die geval met die bepaalde regeringstelsel 

waarvolgens die gemeente funksioneer. So bv word lidmaatskap binne 

die independentistiese kerkregeringstelsel as totaal opsioneel hanteer 

amper op dieselfde vlak soos wanneer mens by 'n klub gaan aansluit, 

terwyl lidmaatskap binne die presbiteriale stelsel sterk gebind is aan die 

toesig van die plaaslike gemeente se kerkraad. Die bedoeling is nie om 

hier verskillende soorte regeringstelsels te beredeneer sodat die huidige 

kerklike regeringstelsel waarvolgens die Ned Geref Kerk ingerig word 

bevraagteken kan word nie. Die bedoeling hier is slegs om die huidige 

situasie as gegewene te aanvaar en na te gaan watter kenmerke dit 

vertoon met die oog daarop om vas te stet hoe dit uiteindelik die 

strukturering van lidmaatskap be"invloed. 

In die Ned Geref Kerk word die Gereformeerde of Presbiteriaai-Sinodale 

stelsel as uitgangspunt vir die kerklike regeringstelsel nagevolg.30
) AI 

is dit so dat geen stelsel sonder enige gebreke is nie en dat ook hierdie 

stelsel sekere leemtes openbaar (soos bv die gebrek aan pastorale sorg 

vir ampsdraers) (Botha 1987:46), word dit tog beskou as die stelsel wat 

die naaste aan die skriftuurlike eis van die Christusregering is. Die 

30
) Kleynhans (1982:64-89) en Botha (1987:47-63) gee elk 'n uiteensetting van die 

vernaamste ander kerklike regeringstelsels nl die Roomse of Papale stelsel, die Lutherse 
stelsel (Kieynhans onderskei hier nog tussen die Territoriale of Konsistoriale stelsels en die 
Erastiaanse stelsel), die Episkopaalse stelsel, die Oosters-Ortodokse stelsel, die 
lndependentistiese of Kongregasionalistiese stelsel en die Kollegialistiese stelsel. Dit word 
nie van belang geag om hierdie stelsels hier breedvoerig te bespreek nie. Botha maak 'n 
belangrike opmerking ashy se: "Hierdie stelsels le nie almal op dieselfde vlak nie en het 
met die stelsel van kerkregering in die Nederduitse Gereformeerde Kerk - die presbiteriale 
stelsel - ook nie almal raakvlakke nie". 
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belangrikste kenmerke van hierdie regeringstelsel is die volgende (vgl 

Botha 1987:64-71; Kleynhans 1982:78-84). 

5.1 Die plaaslike kerk. 

"Die plaaslike kerk as sentrum van kerklike organisasie is in die 

presbiteriale stelsel die vertrekpunt vir die realisering van die koningskap 

van Christus. Elke plaaslike gemeente word beskou as selfstandige, 

sigbare gestalte van die liggaam van Christus" (Botha 1987:65). Dit 

beteken dat die plaaslike gemeente outonoom is en die primere 

verantwoordelikheid vir sy eie strukture moet aanvaar selfs al bestaan 

dit in noue verband met ander gemeentes. ·oie plaaslike kerk gaan 

dus die verband vooraf en nie andersom nie• (eie beklemtoning) 

(Botha 1987:65). 

5.2 Kerkregering deur die ampsdraers. 

Die kerkregering is toevertrou aan ampsdraers in vergadering (Botha 

1987:66; Kleynhans 1982:81 ). Daarmee word die mag uit die hande van 

die individu geneem en aan die ampsdraers wat deur die gemeente daar 

gestel is, as kerkraad gegee. "Die ampsdraers (leraar, ouderling en 

diaken) oefen nie individueel gesag uit nie, maar as kerkraad, wat in 

terme van die gangbare kerkorde optree en as sodanig met gesag beklee 

is• (Kieynhans 1982:81). 

5.3 Kerkverband. 

AI is elke plaaslike gemeente outonoom, selfstandig en volledig kerk, 

bestaan dit tog ook nie buite verband met ander gemeentes nie. Verskeie 

skrifgedeeltes onderstreep die noodsaaklikheid van die kerkverband "op 

grond van die kerk van Christus en op grond van skrifgegewens wat 

daarop dui dat die onderskeie kerke mekaar wedersyds moet helP. ( 1 Kor 
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12:26; 2 Kor 8:1), met mekaar oorleg moet pleeg (Hand 15), mekaar 

moet vermaan en ondersteun (Rom1 :8, 11, 12; 15: 14; Heb 3: 14; 1 Tess 

5:11; Fil1:27)" (Botha 1987:67). Kleynhans (1982:82) dui verder aan 

dat hierdie kerkverband nie tot die wese (esse) van die kerk behoort nie, 

maar tot die welwese (bene esse). Die plaaslike gemeente en die 

meerdere vergaderinge se gesag is albei beperk: eersgenoemde is 

begrens in sy gesag in die sin dat dit beperk is tot sake binne sy grense 

en lg is begrens in die sin dat dit nie mag handel oor sake wat by die 

plaaslike kerk tuishoort nie (Kieynhans 1982:83). 

5.4 Verhouding tussen kerk en staat. 

"Die Gereformeerde stelsel handhaaf eindelik ook die selfstandigheid van 

die kerk naas die staat" (Kieynhans 1982:83). Daarmee word bedoel dat 

die kerk nie deur die staat oorheers mag word nie en ook nie andersom 

nie. Elkeen beskik oor 'n soewereiniteit in eie reg. 

5.5 Die gesag van die Woord. 

Die Woord van God vorm die basis vir die kerkreg al is dit geen wetboek 

met bepalings en reglemente vir elke gebeurlikheid nie. Die gedagte is 

nie dat elke artikel of bepaling letterlik uit die Woord afgelees moet word 

nie, maar dat die beginsels vir kerkwees wat in die Skrif gegee word, 

eerbiedig sal word. "In prediking en lering, by opsig en tug en in die 

besluite van sy kerkvergaderings sal die kerk wat hom wil beroep op 

"gereformeerdheid", absoluut gebonde moet wees aan die Woord van 

God, en daaraan aileen" (Botha 1987:71 ). Hierin het Calvyn dan ook die 

belangrikste vertrekpunt vir die kerkreg gesien omdat hy die absolute 

soewereiniteit van God en sy onfeilbare Woord erken het (Kieynhans 

1982:79). 
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6. Gevolgtrekkings. 

Om hierdie hoofstuk mee af te sluit, word enkele konklusies uit wat 

hierbo gese is, gemaak. Onthou dat dit steeds gaan om die vraag hoe 

lidmaatskap weer betekenisvol gemaak kan word. Daarom is die 

volgende van belang in die manier waarop die gemeente gestruktureer 

word. 

6.1 Die gelykwaardigheid van die bedieninge van gelowiges sal beklemtoon 

moet word. Hierdie beklemtoning sal meer as net woorde moet wees en 

in die praktyk werklik gestalte kry. Vera I die leraars sal mooi moet dink 

of dit waarmee hulle besig is, werklik altyd hulle taak is en of dit nie dalk 

die diens uit die hande van die gemeentelede neem en 'n 

"domineeskerk" skep nie (Nel 1982:22 ev). Om net een praktiese 

voorbeeld te noem: hoe dikwels gebeur dit nie dat wanneer die leraar 

kennis kry van 'n siek lidmaat hy die pastorale versorging van die 

lidmaat volledig aileen hanteer in plaas van om byvoorbeeld die ouderling 

te begelei in die hantering van die siekepastoraat en net ondersteunend 

op te tree. Die leraar hoef nie al die siek mense self te besoek nie. 

Daarby moet alles wat in die erediens 'n dualisme tussen die bedieninge 

bevorder, uitgeskakel word. So byvoorbeeld is die eenheid van die 

verbondsgesin in die erediens 'n belangriker saak as die simboliek van 

die regeertaak van die kerkraad. Laat kerkraadslede by hulle gesinne sit. 

Nie net kerkraadslede mag in die erediens diens lewer nie. Gee ander 

gelowiges in die gemeente geleentheid tot deelname aan die liturgiese 

elemente in die erediens soos byvoorbeeld om die dankoffers op te 

neem, die skriflesing en gebed te hanteer, ensovoorts. Laat ook die 

kinders van kleinsaf hieraan deelneem. 

6.2 Die feit dat elke gelowige 'n diensverantwoordelikheid het, moet 

beklemtoon word. Ook kinders sal van jongsaf geleer moet word om 

hulle lidmaatsvoorregte en -verantwoordelikhede te benut. 
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6.3 Gemeentelede sal binne die struktuur van die gemeente se 

werksaamhede moet ruimte kry om spontaan na vore te kom om vir 'n 

bepaalde bediening te kom aanmeld. Dit mag nooit gebeur dat 'n 

gemeentelid 'n bepaalde diens willewer omdat hy deur die Here so gelei 

word en daar is nie ruimte in die gemeente vir sodanige diens nie. 

Wanneer sulke diens spontaan aangebied word, moet dit nie uit die 

persoon se hande geneem word nie, maar moet hy eerder begelei en 

toegerus word om self die diens te !ewer. So moet dus plek gemaak 

word vir 'n "van-onder-na-bo" strukturering en inisiatief nie doodgedruk 

word omdat die kerkraad alles self wit doen nie. 

Hier moet ook ruimte gelaat word vir lidmate om te kom aanmeld as 

ouderlinge of diakens. Paulus skryf in 1 Tim 3:1 "Dit is 'n waar woord: 

as iemand graag ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreflike werk". 

Wanneer die Nederlandse Geloofsbelydenis in artikel 31 31
} beklemtoon 

dat die ampsdraers deur die kerk wettig verkies moet word, voeg hy ook 

by: "Hy (die lidmaat) moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat 

hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan he dat dit van God 

kom" (Handboek by die erediens 1988: 177}. Hierdie roeping deur God 

kan geskied deur die verkiesing van die kerkraad maar mag nie daarvan 

afhanklik gemaak word asof dit die enigste manier is hoe iemand tot 

hierdie bedieninge geroep kan word nie. Daarmee word nie voorspraak 

gemaak vir die wegdoen van die verkiesing deur die kerkraad nie, maar 

slegs dat 'n lidmaat ook kan kom aanmeld dat hy/sy die begeerte het 

(die innerlike roeping voel) om in een van die bedieninge diens te doen. 

Hierdie roeping kan deur die verkiesing bevestig word. Hierdie manier 

van doen, is al praktyk in die kerk deurdat leraars kan aansoek doen vir 

'n bepaalde pos en tog nog moet wag vir 'n beroep. lndien die 

31
) Wanneer Bijl ( 1986: 177-183) en Mulder (Besselaar et al1966: 186-189) op hierdie artik.el 

k.ommentaar lewer, word die indruk. gelaat asof hulle van oortuiging is dat 'n persoon 
letterlik. moet wag vir die verkiesing deur die k.erk.raad voordat hy hoegenaamd mag dink. 
aan die bediening van ouderling of diak.en. lndien hierdie afleiding k.orrek. is, maak hulle 
hulle s~uldig aan die oorheersing van die bedieninge oor die lidmaat (en selfs oor God?). 
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gelykwaardigheid van die bedieninge werklik konsekwent toegepas 

word, behoort lidmate ook te kan "aansoek" doen vir 'n bepaalde 

bediening in die gemeente. (Vgl ook Ogden 1990:56-85). 

6.4 Daar sal voortdurende doelgerigte toerusting vir aile lidmate verskaf 

moet word. In hierdie verband is dit veral nodig dat leraars 'n 

herstrukturering van hulle eie bediening sal moet doen en dat 

gemeentelede 'n ander verstaan van hulle leraar se taak sal moet kry 

(Ogden 1990:135). Hy is die herder wat nie net die kudde moet versorg 

nie, maar hulle so moet versorg dat hulle hulleself kan help. Huisbesoek 

sal bv 'n ander betekenis moet kry. Die inkleding van die leraar se 

program sal herstruktureer moet word. Hy sal eenvoudig moet verstaan 

dat hy met sy kundigheid daar is om ander toe te rus vir hulle dienswerk 

(1990:133). 

6.5 Die kerkraad sal in elke gemeente die gemeentelede moet voorgaan in 

'n doelgerigte strategiese beplanning. Geen gemeente kan tot eer van 

die Here funksioneer en opgebou word sonder beplanning nie. 

6.6 Die kerk sal dringend moet kyk na die terminologie wat in die algemene 

spreektaal vir die bedieninge gebruik word. Dit is nie goed genoeg dat 

die leemtes rondom terme soos "amp", "besondere amp" en "amp van 

die gelowige" net op akademiese gebied gedebateer word nie. 
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Hoofstuk 4. 

Kerklike Lidmaatskap: teoretiese besinning. 

In die kerk gaan dit om mense wat in 'n besondere verhouding tot God 

staan. Hierdie mense is nie sommer enige mense nie. Hulle word oa 

lidmate genoem. Daarom is daar in die Ned Geref Kerk sprake van 

lidmaatregisters. Sedert die Algemene Sinode van 1986, word onderskei 

tussen 'n Dooplidmaatregister en 'n Belydende Lidmaatregister {vgl 

Viljoen 1986:624) in elke gemeente. In eersgenoemde kom al die name 

van lidmate wat nog net gedoop is maar nie belydenis van geloof afgel~ 

het nie terwyl laasgenoemde register die name van gedoopte lidmate 

wat reeds belydenis van geloof afgel~ het, bevat. Hierdie twee tipes 

lidmate word dan ook onderskeidelik "dooplidmate" en "belydende 

lidmate" genoem. 

Kerklike lidmaatskap vorm 'n baie belangrike aspek van die prakties

teologiese perspektief op die ekklesiologie (vgl hoofstuk 3 punt 1 ). Myns 

insiens is dit van fundamentele belang. Waar lidmaatskap verkeerd 

hanteer word, gaan daar fout met die res van kerkwees. Wienie besef 

wat lidmaatskap werklik behels nie, verstaan nie wat kerkwees werklik 

is nie. Waar hierdie fondament egter stewig en verantwoordelik gel~ is, 

is die kans dat die res van kerkwees goed sal funksioneer soveel beter. 

Alles wat op 'n stewige basis van hoe kwaliteit gebou word, funksioneer 

net op 'n totaal ander vlak van hoar kwaliteit. Dan verstaan ouers die 

verbondsopvoeding in 'n ander lig, die jeugbediening funksioneer anders 

(weg van blote programmatiese bediening na dienslewering), die 

bedieninge van die gelowiges funksioneer op 'n ander vlak, ens. Saam 

met Barnard (1981 ), Hendriks (1990), van der Spuy (1987), de Klerk 

(1964), Janson (1973), Louw (1980), en andere, word erken dat 

vernuwing in die erediens geweldig belangrik is. Maar, as dit nie gepaard 

gaan met 'n vernuwing in verband met die hantering van lidmaatskap 

nie, bly dit 'n oppervlakkige en tydelike oplossing van die kerk se 
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problema (vgl hoofstuk 1). 

In verband met hierdie lidmaatskap is daar 'n hele paar prakties

teologiese kwessies wat hanteer moet word. Vrae soos die volgende 

duik op: wat betaken lidmaatskap, waarvan is mens nou eintlik lidmaat, 'p 
wie mag lidmaat wees, hoe word mens 'n lidmaat, wat is die 

konsekwensies van lidmaatskap, wat is die voorregte van lidmaatskap, 

ens. In hierdie hoofstuk sal gepoog word om aan hierdie sake aandag te 

gee. 

1. Die begrip lidmaatskap. 

In die Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal (Odendal 

1988:652) word van die woord lidmaat gese dat dit betaken: "lid van 'n 

kerk". Van lidmaatskap word dan verklaar dat dit betaken: "Toestand 

van lidmaat te wees". Die Verklarende Afrikaanse woordeboek 

(Kritzinger et al 1964:331) se van die woord lidmaatskap dat dit 

betaken: "die lidmaat-wees van een of ander kerk". 

Die begrip lidmaatskap kom nie as sodanig in die Bybel voor nie. Die 

naaste wat daaraan kom, is wanneer die gelowige binne die konteks van 

die Liggaam-van-Christus metafoor 'n lid van die liggaam genoem word. 

Dan word die woord pr.i..ot; (lid) gebruik. Hierdie woord kom 36 keer in 

die Nuwe Testament voor (vgl Moulton & Geden red 1963:625) en 

behalwe vir vier gevalle, verwys dit altyd na die dele van die menslike 

liggaam. In negentien van hierdie gevalle word dit gebruik om te verwys 

na die gelowige as lid van die gemeente binne die metafoor van die kerk 

as liggaam van Christus (vgl 1 Kor 12:27; Rom 12:5; Ef 4:25). 

Gelowiges word dus lede van die kerk genoem soos wat die 

liggaamsdele van die liggaam lede van die liggaam is. "A member is a 

limb, so we must now enquire just who were the limbs, that is, who 

were the people who made up the membership of the church in those 
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days" (Balchim 1979:43). Buiten hierdie woord is daar geen verwysing 

na die begrip as sodanig nie. Dit is waarskynlik so omdat dit hier gaan 

om 'n formele tegniese kerkregtelike term wat gebruik word binne die 

kerk as instituut. Die term lidmaatskap het dus te make met kerklike 

strukture terwyl gesien sal word dat in die saak van lidmaatskap daar 'n 

onlosmaaklike verbondenheid tussen die kerk as organisme en die kerk 

as instituut is (vgl by pragraaf 3.3 in hoofstuk 2).32
) Wanneer die term 

lidmaatskap dus voortaan gebruik word, word daarmee verwys na 

formeel deel (lid) wees van die een of ander organisatoriese 

{institusionele) struktuur.33
) (Vgl Spoelstra 1989:91) 

Omdat die term nie in die Bybel gevind word nie, wil dit egter nie s~ dat 

die saak van kerklike lidmaatskap nie in die Bybel voorkom nie. Reeds in 

die Ou Testament word rekord gehou van die getalle van die volk van 

God. So lees ons in bv in Num 1 dat die Here aan Moses opdrag gee om 

die volk te tel sodat die getal weerbare manne bekend kan wees. AI die 

stamme word dan getel behalwe die stam Levi omdat hulle in die tent 

van samekoms diens moes lewer en daarom van ander 

verantwoordelikhede losgemaak is. Uiteindelik word in vers 21 ges~ dat 

die getal van die volk 603 550 was. Hier moet sekerlik in gedagte gehou 

word dat die "kerklike" en staatkundige organisasie van die volk Israel 

saamgeval het en dat ons nie sondermeer direkte parallelle lyne na die 

kerklike instituut van vandag kan trek nie. Daarom merk Noth ( 1968: 17) 

32
) Hierdie opmerking moet gelees word binne die konteks van die presbiteriale regeringstelsel. 

Daarmee word die kollegialistiese siening i v m lidmaatskap afgewys. Volgens die 
kollegialistiese regeringstelsel is dit elke gelowige se vrye keuse om by die kerk aan te sluit 
of nie. Netso kan die gelowige ook weer uit vrye wil sy lidmaatskap beeindig. Vgl 
Kleynhans 1982:84 ev. 

33
) Hier moet nie net gedink word aan die "groot" tradisionele institusionele kerke nie. Die 

oomblik wat 'n groep gelowiges begin om saam as groep te vergader met die oog daarop 
om saam die Here te dien, ontstaan daar 'n kerklike organisasie. Geen diens is moontlik 
sonder ten minste sekere basiese strukture waarbinne die diens georganiseer word nie. 
Daarom is daar sprake van lidmaatskap selfs wanneer 'n groep gelowiges hulleself as 
"huiskerk" organiseer. "Deze huisgemeenten werden elk voor zich eene fnAT)Ola 
geheeten" (Bavinck Deel4 1967:263). Dit is dus moontlik om lidmaat van die kerk te wees 
sonder om noodwendig by een van die tradisionele institusionele kerke aan te sluit. 
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in sy kommentaar by hierdie gedeelte op: "The organization of the 

twelve tribes of Israel, as it is constituted at Sinai according to this 

section, is concerned only with purely external matters, namely, first of 

all its numerical strength at this particular point in time on the basis of 

the division into twelve tribes and then the subsequent rules for the 

allocation of tribal camping sites, valid for this period in the wilderness 

and for the order of the march when they moved on". In 2 Sam 24 (vgl 

1 Kron 27) blyk dit egter weer dat die volkstelling teen die wil van die 

Here deur Dawid gedoen word. Daar word nie gese waarom die Here dit 

nie wou gehad het nie. Van den Born (1956:224) meen dit is omdat die 

Here self weet wat die getal van die volk is en dus nie Dawid se hulp in 

die verband nodig het nie. Hy meen ook dat hoogmoed en ydelheid aan 

die een kant die rede was waarom Dawid die volkstelling wou hou (Van 

den Born 1956:223) en aan die ander kant om vas te stel wat die 

militere krag van die volk is en moontlik hoeveel belasting gevra kan 

word (van den Born 1956:224. Vgl ook Vosloo & van Rensburg 

1993:461 en van Zyl [hoofred] 1989:365). Die volk se krag was nie 

gelee in die getal weerbare manne nie, maar in die Here self (van Zyl 

[hoofred] 1989:365). In Eks 30:12 word melding gemaak van die 

gebruik om die volk te tel met die opdrag daarby: "Wanneer jy die 

lsraeliete tel, moet elkeen wanneer hy getel word, 'n versoeningsoffer 

vir sy lewe aan My, die Here, offer. Dan sal hy nie deur 'n ramp getref 

word wanneer hy getel word nie". Dit lyk na die enigste plek waar van 

'n volkstelling sprake is wat aan die godsdienstige gebruike gekoppel 

word (uitgesonderd natuurlik Num 3 en 4 waar opdrag gegee word dat 

die Leviete getel moet word met die oog op die diens van die Here). 

'n Mens sou dus nie uit die sefousopnames in die Ou Testament kon aflei 

dat daar sprake was van lidmaatregisters sodat die getal "lid mate" in die 

kerk aangetoon kan word nie. Omdat die godsdienstige en staatslewe 

van die volk egter ooreengestem het, sou mens hoogstens kan 

konkludeer dat die resultate van die sensusopnames tog ook indirek die 
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getal "lidmate" van die gemeente weergee. Wat wei interessant is, is die 

feit dat daar streng vereistes gestel word vir iemand wat hom by die 

volk Israel wou aansluit. In Gen 34:13-16 en Eks 12:43-49 word bv baie 

duidelik gestel dat so 'n persoon nie anders kan aansluit nie as deur die 

besnydenis te ondergaan {vgl die bespreking oor die verbond in 

paragraaf 3.2.1.4). Dit was dus moontlik om lidmaatskap van die 

gemeente van Israel te bekom deur aan sekere vereistes te voldoen. 

As die boek Handelinge gelees word, is dit duidelik dat daar sprake was 

van die een of ander vorm van lidmaatskap. Met betrekking tot die 

gemeente in Jerusalem word bv getalle genoem {120 in 1:15,3 000 in 

2:41 ), daar word melding gemaak van uitbreiding {2:47; 6:7; 9:31; 

16:5). Of daar lidmaatregisters aangehou is, kan nie gese word nie. Een 

ding is seker: die gelowiges wat by die gemeente aangesluit het, is getel 

en betrek by die organisatoriese bediening {vgl Hand 6: 1-6). {vgl Balchin 

1979:53 en Kleynhans Deel I 1982:22). 

In die volgende paragrawe sal duidelik aangetoon word dat die gelowige 

nie anders kerklik funksioneer nie behalwe as lidmaat van die gemeente. 

2. Lidmaatskap waarvan? 

As gepraat word van kerklike lidmaatskap, waarvan praat mens nou 

eintlik? Waarvan is 'n mens dan 'n lidmaat? Op die oog af gesien, mag 

dit na 'n eenvoudige vraag lyk. Tog is dit nie so eenvoudig nie omdat 

daar 'n paar moontlikhede is en hierdie verskillende moontlikhede ook 

met mekaar verband hou. Dit is egter van groot belang om hierdie vraag 

te beantwoord omdat die antwoord veelseggende konsekwensies inhou 

vir die wyse waarop kerklike lidmaatskap in die praktyk hanteer moet 

word. 
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2.1 Lidmaatskap van die unjversele kerk. 

In paragraaf 1.2 hierbo (hoofstuk 2) is reeds aangetoon dat die woord 

fKKAT}Uta in die Nuwe Testament op twee manier gebruik word, naamlik 

om die kerk as plaaslike gemeente aan te dui en om die kerk as 

universele verskynsel aan te toon. Die gestaltes van die kerk as 

universeel en as plaaslik is uitgewerk in paragraaf 4 (hoofstuk 2) en 

word nie weer hier bespreek nie. 

Wat hier van belang is, is die vraag of gepraat kan word van lidmaatskap 

van die universele kerk. In die universele kerk gaan dit om aile gelowiges 

wat oor aile grense heen saam die kerk van Christus uitmaak omdat 

hulle deur geloof in Christus met God versoen is en daarom ook in 'n 

geloofsverhouding met mekaar staan (vgl Heyns 1977:169 ev). Aile 

gelowiges behoort dus tot die universele (algemene) kerk van Christus. 

Daarom is een van die eienskappe van die ware kerk dat dit 'n katotieke ', /) 

kerk is. Berkouwer { 1970:127 ev) wys daarop dat die oorspronklike .XJ 
woord Kl18oA.tKO~ algemeen betaken en slegs in buite-Bybelse Grieks 

voorkom. In Hand 4:18 word die woord tcaSoA.ou gebruik en daar 

betaken dit "in geheel" (vgl die 1953 afrikaanse vertaling). "Met de 

katholiciteit werd bedoeld te verwijzen naar het voor aile tijden en aile 

volken beslissende van het evangelie en in verband daarmee van de 

kerk, waarin dit evangelie werd bewaard en verkondigd" (Berkouwer 

1970: 128). Wanneer Calvyn hieroor skryf, dan is die verbondenheid van 

elke gelowige aan die algemene (universele) kerk vir hom so belangrik 

dat hy se: "Want indien wij niet onder Christus, ons Hoofd, verenigd zijn 

met aile overige ledematen, wacht ons geen hoop op het toekomende 

erfdeel. Daarom wordt ze genoemd Katholiek of algemeen, omdat men 

geen twee of drie kerken kan vinden, zonder dat Christus verscheurd 

wordt: wat onmogelijk is. Ja, de uitverkorenen Gods zijn allen in 

Christus zo verbonden, dat ze, evenals ze aan een Hoofd hangen, zo ook 

als het ware tot een lichaam saamgroeien, door zulk een verbinding met 

I 
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elkaar saamhangen als de leden van eenzelfde lichaam; in waarheid een 

geworden, daar ze door een geloof, hoop en liefde, en door dezelfde 

erfenis des eeuwigen Ievens, maar ook tot de gemeenschap aan de ene 

God en Christus" (Calvyn [Deel 3] sa:8). 

Sommige skrywers noem die algemene kerk ook die onsigbare kerk34
) 

omdat net God regtig weet wie almal werklik aan die kerk behoort. 

Heyns toon egter tereg aan dat dit nie die kerk is wat onsigbaar is nie, 

maar die geloof, uitverkiesing, roeping, wedergeboorte, ens wat nie met 

die oog waargeneem kan word nie. Daarom meen hy (myns insiens 

heeltemal korrek) dat nie gepraat kan word van die "onsigbare kerk" nie 

(vgl Heyns 1977:186 ev). 

Die vraag is nou: waar is hierdie universele kerk en vanwaar word dit 

konkreet georganiseer? Hierop moet geantwoord word dat daar geen 

sentrale aardse plek is vanwaar die kerk as universele verskynsel 

georganiseer word nie. Alhoewel daar tussen die verskillende 

kerkgenootskappe en gemeentes onderling op talle vlakke ekumeniese 

verhoudinge aangeknoop word en gesprek oor en weer plaasvind, 

bestaan daar nie so iets soos lidmaatskap van die universele kerk op 

aarde nie35
). Die enigste bron van name van aldie gelowiges wat deel 

34
) Vgl in die verband Calvyn se opmerkings in sy lnstitusies boek IV (Sizoo Deel 111:16); 

Balchin 1979:49 ev. Volgens Bavinck het Luther eerste met die onderskeiding van die kerk 
as Sigbaar en Onsigbaar begin. Daarmee het hy nie twee verskillende kerke bedoel nie, 
"doch twee zijden aan eene en dezelfde kerk" (Bavinck deel 4, 1967:270-271 ). Bavinck 
noem hoofsaaklik drie opsigte waarin die kerk onsigbaar genoem kan word nl: "1 als 
ecclesia universalis, omdat een bepaald persoon de kerk op andere plaatsen en in andere 
tijden niet waarnemen kan; 2 als coetus electorum, die eerst in de parousie voltooid en 
zichtbaar zal wezen; 3 als coetus electorum vocatorum, omdat wij in de kerk op aarde de 
ware geloovigen niet kunnen onderscheiden" (deel4, 1967:273). Hy noem verder nog 'n 
hele paar ander moontlikhede waaronder die kerk as onsigbaar beskou sou kon word. 

35
) Binne die konteks van die regeringstelsel van die Rooms Katolieke Kerk is daar natuurlik 

ruimte vir lidmaatskap aan die algemene kerk omdat die standpunt gehuldig word dat die 
Roomse Kerk die algemene kerk van Christus is. Hulle erken geen plaaslike kerke nie. Aile 
lidmate is onderworpe aan die een sentrale gesag wat in die pous setel (vgl Kleynhans Deel 
I 1982:65-66). 
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het aan die kerk as universele verskynsel is die "register" van name 

waarna verwys word in Op 20:12 & 15: "Ek het die dooies, groot en 

klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak ... Daar is 

ook 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. As daar 

gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe 

staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi". "Niemand kan dus fangs 

empiriese wee vasstel wie almal gelowiges is nie- dit is by God aileen 

bekend en sal uiteindelik eers by die wederkoms van Christus openbaar 

word" (Heyns 1977:185). 

2.2 Lidmaatskap van 'n bepaalde kerklike denominasie. 

Alhoewel die Bybel nie verskillende denominasies as sodanig binne die 

christelike kerk ken nie, het dit met die verloop van tyd gebeur dat baie 

verskillende denominasies binne die christelike godsdiens tot stand 

gekom het. Daar is baie verskillende redes daarvoor aan te gee, sommige 

legitiem (soos oa die reformasiegedagte) en ander onaanvaarbaar {soos 

wanneer dit gaan om nie-leerstellige verskille waarvan die ontstaan van 

die vier Afrikaanse kerke 'n voorbeeld is). Hier gaan dit egter nie om 'n 

bespreking van die ontstaan en legitimiteit van die feit dat daar 

verskillende denominasies bestaan nie. Dit word as realiteit aanvaar. Die 

vraag wat hier gevra moet word, is of daar so iets soos lidmaatskap van 

'n denominasie bestaan? 

Om hierdie vraag te beantwoord, moet terug verwys word na die rol wat 

die bepaalde kerkregeringstelsel speel (vgl hoofstuk 3, punt 5}. Volgens 

die Roomse of Papale stelsel is daar een sigbare kerklike instituut deur 

Christus op aarde gestig en dit vind gestalte in die Rooms Katolieke 

Kerk36
) (vgl Kleynhans 1982:65). Die hoogste gesag setel in die pous 

36
) Vir 'n baie interessante bespreking van die veranderinge wat daar na Vaticanum II met 

betrekking tot die ekklesiologie in die Rooms Katolieke Kerk gekom het, kan gerus gekyk 
word na Berkhof se bydrae (p 89-117) in Berkhof, H, Bronkhorst, A J, Dippel, C J, 
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en almal is aan hom ondergeskik. Daarom erken die Roomse kerk ook nie 

plaaslike gemeentes nie (Kieynhans 1982:66). "het instituut gaat dus 

v66r het organisme; de kerk is eene moeder der geloovigen, voordat zij 

eene vergadering is; de ecclesia docens met haar hierarchische inrichting 

en haar genadewerkende sacramenten gaat aan de ecclesia audiens 

vooraf en staat hoog boven haar" (Bavinck [deel4] 1967:268). Hier geld 

die bekende uitdrukking: "Ubi papa, ibi ecclesia" (waar die pous is, daar 

is die gemeente) (Bavinck [deel 41 1967:269). In die Jig daarvan kan 

begryp word dat wanneer iemand by hierdie kerk wil aansluit hy 

lidmaatskap van die Rooms Katolieke Kerk as denominasie moet verkry. 

Dieselfde geld die kollegialistiese regeringstelsel. Volgens hierdie stelsel 

val aldie klem op die mens se eie wil om lidmaat van die kerk te word 

of nie (1982:85 ev). lndien die persoon dan wil aansluit, verkry hy 

lidmaatskap van die kerkgenootskap binne 'n bepaalde gebied (Spoelstra 

1989: 173) sodat wanneer hy later van gemeente verander, sy naam net 

per "lidmaatbewys" na die afdeling van die kerk oorgeplaas word 

(Kruger 1966:372). 

"Daarteenoor beklemtoon die Gereformeerde kerkreg die selfstandigheid 

van die plaaslike kerk" (Spoelstra 1966:372). Elke gemeente is volledig 

kerk en beskik oor outonome gesag. Die denominasie hou verband met 

die kerkverband en bestaan aileen omdat daar verskillende gemeentes 

is wat dieselfde belydenis aanvaar (vgl Spoelstra 1966:20). "Die 

kerkverband is slegs 'n band wat selfstandige en komplete plaaslike 

kerke of gemeentes met enter wille van mekaar aangaan, omdat hulle 

in die geloof reeds een in Christus is. Op grond van die gemeenskaplike 

eenheid wil hulle as kerke met mekaar en deur middel van hulle 

onderskeie kerkrade saam hierdie gemeenskaplike geloofsband uitbou en 

bewaar. Daardeur kom geen nuwe gemeente of kerk tot stand nie, maar 

Golterman, W F, Jonker, H, Lekkerkerker, A F N, Meuleman, G E, de Ridder, C A en 
Sevenster G, 1967. Protestantse verkenningen na 'Vaticanum II'. Gravenhage: 
Boekencentrum N. V. 
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word aileen 'n band tussen selfstandige kerke ('n vennootskap) gele, 

want suiwer kerkregering is onmisbaar vir die bewaring van die suiwere 

Belydenis (geloofseenheid)" (Spoelstra 19~6:16). Suite die plaaslike 

gemeente om is daar geen lidmaatskap van die Ned Geref Kerk as 

denominasie moontlik nie. 

2.3 Lidmaatskap van die plaaslike gemeente. 

Binne die Gereformeerde kerkreg berus lidmaatskap by die plaaslike 

gemeente. Daarom is die volgende besluit ook deur die Ned Geref Kerk 

geneem: "Lidmaatskap word deur die kerkraad verleen of geweier" 

(Potgieter 1978:771 }. Wanneer die lidmaat dus sy lidmaatskap by een 

gemeente opse, is hy vir aile praktiese doeleindes "kerkloos" totdat hy 

by 'n ander gemeente weer om lidmaatskap gaan aanvra het (Spoelstra 

1989:372}. Die plaaslike gemeente is as volledige kerk dus die 

vertrekpunt vir lidmaatskap. "Volgens die Nuwe Testament is elke 

plaaslike gemeente 'n komplete kerk; dit word nie eers 'n kerk as 

onderdeel van die moederkerk soos by die Roomse nie, ook nie as 

afdeling van die sinodale stigting soos by die kollegialiste nie, maar dit 

is kerk is sy eie reg as die plaaslike verskyning van die een onsigbare 

kerk oor die hele wereld" (Keet 1962:14). Daarom kan iemand dus nie 

sonder om aan 'n bepaalde gemeente verbonde te wees lidmaatskap van 

die kerk verkry nie. Om hierdie rede is daar dus ook nie so 'n ding soos 

"lidmaatskap van die Ned Geref Kerk" nie. By die afle van 

geloofsbelydenis word daar uitdruklik verklaar: " ... dat julie belydende 

lidmate is van die Nederduitse Gereformeerde gemeente van ..... (naam}" 

(Aigemene Sinode/Sinodale kommissie van die Ned Geref Kerk 1988: 79}. 

Op dieselfde trant se Spoelstra (Spoelstra 1966:15} van die 

Gereformeerde Kerk: "Wanneer mense se dat hulle lidmate van die 

"Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika" is en dink dat die gemeentes maar 

net takke van die boom is, praat hulle nie meer die taal van die Bybel 

nie, maar van die Roomse, lutherse of Kolegialistiese kerkregeringstelsels". 
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Wanneer die Nederlandse Geloofsbelydenis dus die noodsaaklikheid vir 

die aansluiting by die kerk van Christus beklemtoon in artikel 28, moet 

dit gesien word as imperatief vir die gelowige om hom by die plaaslike 

gemeente as sigbare gestalte van die kerk van Christus te voeg (vgl 

Hesse Is Mulder 1966:173-17 4). Hesse Is Mulder beklemtoon egter dat 

elke plaaslike gemeente se kerkraad sal moet seker maak dat die 

gemeente werklik 'n getroue gestalte van die kerk van Christus bied 

sodat mense nie om legitieme redes dalk nie by die kerk wil aansluit nie. 

"Voor we een mens van individualisme beschuldigen, als hij aarzelt om 

zich bij de gemeente te voegen, is het een gebiedende eis na te gaan of 

de "collectiviteit", die de gemeente 66k is, niet lasten opglegt, die 

terecht geweigerd worden" (Hesse Is Mulder 1966: 17 4). Bijl ( 1986:153-

154) skryf in verband met artikel 27 van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis: "A Is het een 'ware gelovige' betreft- aldus nog steeds 

de redenering - dan heeft hij een band met Christus, de herder en is hij 

vanzelf ook een lid van de kudde, de katholieke kerk. Dit zou volkomen 

waar zijn als deze kerk de optelsom van aile ware gelovigen was. Hier 

echter wordt nadrukkelijk beleden dat ze een vergadering is en zonder 

daarvan een probleem te maken, zegt het volgende artikel dat men 'deze 

vergadering' vindt in elke plaatselijke kerk die trouw is. Zal iemand 

willen horen tot de vergadering of kudde van de katholieke kerk, dan zal 

hij zich natuurlijk aansluiten bij de kerk in zijn omgeving, want daar komt 

de kudde van Christus binnen zijn gezichtsveld en bereik. Daar wil 

Christus ons hebben, want daar voedt en beschermt Hij zijn schapen 

door die prediking van het evangelie en het uitreiken van de 

sacramenten en door het werk van ouderlingen en diakenen" (Bijl 

1986: 154). Hier word dus stand punt ingeneem teen die individualisme 

wat op kerklike gebied in ons dag al meer voorkom. Om by 'n gemeente 

aan te sluit en daar die Here konkreet te dien, is nie maar net 'n saak 

van willekeur waaroor elke mens self kan besluit nie. Wie bely dat hy 

aan Jesus Christus behoort, het ook die verpligting om sy geloof prakties 

gestalte te gee in die vorm van lidmaatskap van die plaaslike gemeente. 
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Feenstra (sa:312) stel die gevaar van individualisms baie sterk met die 

woorde "God is geen God van willekeur, maar van orde. De een mag tot 

de ander niet zeggen: ik heb u niet van node. De duivel verdeelt. In de 

hel wordt het ten top doorgevoerde individualisms gevonden. Daar zullen 

allen God haten en elkander haten. Christus verenigt". 

2.4 Verskillende soorte lidmaatskap? 

Die laaste vraag wat hier kortliks aangespreek moet word, is die vraag 

of daar in die gemeente onderskeid gemaak kan word tussen lidmate: is 

daar verskillende soorte lid mate in die kerk of le lidmaatskap vir almal op 

dieselfde vlak? 

2.4.1 Lidmaatskap in terme van toewyding. 

Schaff (1976:21 ev) skryf oor Huss se kerkbegrip en meld dat daar 

uiteindelik twee soorte lidmate in die kerk is: di~ wat tot die einde deel 

van die kerk sal bly en diegene wat uitgeskei sal raak. Soos die liggaam 

sekere stowwe uit die liggaam uitskei, so sal die kerk ook van sommige 

lid mate ontslae raak. Hiervoor gebruik hy die gelykenisse van Luk 3:17 

en Matt 13:30. "And so it is one thing to be of the church and another 

thing to be in the church - aliud ess de ecclesiae, aliud esse in 

ecclesiae". Huss was natuurlik 'n Rooms Katoliek en se: "Some are in 

the church in name and in fact, as are predestinate Catholics, obedient 

to Christ; some are neither in fact nor in name, as are the reprobate 

heathen; some in name only, as are reprobate hypocrites; and some are 

in the church in fact, although they may seem in name to be outside, as 

are predestinate Christians whome the satraps of antichrist seem to be 

damning before the very eyes of the church, for so pontiffs and 

Pharisees condemned by bitter death our Redeemer as a blasphemer, 

and consequently as an heretic, who was predestinated to be the Son 

of God (Romans 1 :4)" (Schaff 1976:22). Sy vernaamste onderskeid 

I 
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tussen lidmate van die kerk, berus dus op die wat bestem is vir die 

ewige lewe en die wat bestem is vir die teenswoordige regverdigmaking 

maar wat nie volhard tot die einde nie. Hiermee vind hy aansluiting by 

Zwingli wat onderskei tussen die ecclesia universalis (wat onsigbaar is) 

en die ecclesia particularis (die vergadering van gelowiges waaronder 

ook hipokriete teenwoordig is) (Bavinck [vierde deel] 1967:272 en 

Heyns 1978:227). 

Vander Ven (1993:43) maak 'n interessante onderskeid tussen lidmate. 

Hy onderskei die volgende groepe lidmate: kerkbestuur, professionele 

pastores in diens van die kerk, vrywilligers wat saam met die pastores 

werk en kerklede. Onder laasgenoemde groep onderskei hy: 

charismatiese lede wat met entoesiasme goeie voorbeelde stel, kernlede 

(Sondae in die erediens en in die week by ander aktiwiteite), modale lede 

(hulle betrokkenheid is be perk tot gereelde erediensbywoning), marginate 

lede (hulle kom slegs een maal per jaar in 'n erediens), slapende lede 

(hulle word nie in die kerk gesien nie maar is tog op hoogte van sake en 

gee een maal per jaar 'n bydrae), dooie lede (hulle name is slegs in die 

register), ex-lede (hulle het die rug op die kerk gedraai of hulle ouers het 

die kerk verlaat of hulle grootouers het die kerk verlaat) en nie-lede. 

Balchin ( 1979:49) praat van die mengsel wat in die kerk teenwoordig is. 

"There must allways be a mixture of those who are genuinely converted 

and those who are deceiving themselves and others by a false 

profession in the church". Hy vind bewys vir hierdie stand punt in die 

gelykenisse van Jesus in Matt 13:3-9, 18-23 & 47-50. 

Dit wil dus voorkom asof daar in die kerk 'n wye spektrum van lidmate 

aanwesig is. VanWyk de Vries (1947:32) maan ook: "In die bediening 

van die Woord moet die kerk dus wei deeglik ag gee op die verskil 

tussen die egte gelowiges en die skyngestaltes". Hier moet egter baie 

duidelik onderskei word tussen die geestelike ingesteldheid van lidmate 
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en lidmaatskap as sodanig. Wat eersgenoemde betref, is dit sekerlik so 

dat daar in die kerk 'n wye spektrum van mense aanwesig is. Natuurlik 

is aile lidmate nie op dieselfde vlak van geestelike ontwikkeling nie. 

Paulus toon ook sy frustrasie wanneer hy aan die gemeente in Korinte 

skryf en moet se: "Broers, ek kon met julie nie praat soos met mense 

wat hulle deur die Gees van God laat lei nie; ek moes praat soos met 

wereldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het 

julie met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julie kon dit nog nie 

verteer nie. En julie kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julie is nog 

wereldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julie voor. Is dit nie 

omdat julie nog werelds is en julie werelds gedra nie?" (1 Kor 3: 1-3). Dit 

wil egter nie se dat daar verskillende soorte lidmaatskap is nie. 

2.4.2 lidmaatskap in terme van benaming. 

Die twee benaminge vir lidmaatskap naamlik "dooplidmaat" en 

"belydende lidmaat" wat tans in die Ned Geref Kerk gebruik word, skep 

die persepsie dat daar twee verskillende soorte lid mate is. In die gemoed 

van baie lidmate leef die persepsie juis dat 'n "dooplidmaat" nie regtig 
\ 

'n lidmaat is nie. Kilian (1992:268) stel as hipotese: "Die kunsmatige en 

onskriftuur/ike onderskeid tussen sogenaamde doop- en belydende 

lidmate word op teologiese gronde opgehef, aangesien die jong 

gedooptes, op grond van hulle inlywing in die gemeente en hulle 

eventuele persoonlike ge/oof in Jesus Christus, as volwaardige lidmate 

van die gemeente erken word". Hy beskryf dit verder as 'n "teologies 

onverantwoordbare onderskeid" (Kilian 1992:379). Die Bybel ken nie 

hierdie onderskeid nie. Soos verder ook sal blyk, bring hierdie twee 

benamings baie verwarring en lei dit tot 'n verskraling van lidmaatskap. 

2.5 Samevattend. 

Uit wat hierbo uiteengesit is, kom ons dus tot die gevolgtrekking dat 
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lidmaatskap 'n saak vir die plaaslike gemeente is en dat alhoewel daar 

verskil tussen lidmate oor geestelike rypheid bestaan, daar maar een 

soort lidmaatskap is. lemand wat dus tot geloof in Christus kom, vorm 

nie net deel van die liggaam van Christus as organisme nie, maar moet 

ook konkreet gestalte aan hierdie verbondenheid met Christus gee deur 

by die plaaslike gemeente as lidmaat aan te sluit. Dit is opvallend dat die 

kerk in die Nuwe Testament ook as plaaslike gemeentes aangespreek 

word. AI was daar by geleentheid in Jerusalem 'n "algemene 

vergadering" gehou waar besluite geneem is wat die plaaslike gemeente 

geraak het, was dit geen werklike vergadering van breer verband in die 

kerk nie. Daar is bv geen bevestiging in die Bybel datal die gemeentes 

daar verteenwoordig was as afgevaardigdes nie. Wanneer Johannes 

egter aan die kerk as geheel skryf in Openbaring 2 en 3, spreek hy die 

kerk in plaaslike gemeenteverband aan. So word die gemeentes van 

Sardis, Filadelfia, Smirna, Pergamum, Tiatira, Efese en Laodisea om die 

beurt aangespreek. 'n Mens kry dus ook hier die gedagte dat die kerk in 

plaaslike gemeenteverband 'n baie belangrike rol in die Bybel speel. Dit 

is opvallend dat alhoewel daar in elke brief uiteindelik met die individuele 

gemeentelid gepraat word ("Eikeen wat kan hoor .... " in 2:7, 11, 17, 

29; 3:6, 13 & 22; "Aan elkeen wat die oorwinning behaal .... " in 2:7b, 

11 b, 17b, 26; 3:5, 12 & 21) hy binne die konteks van die plaaslike 

gemeente aangespreek word. Verder is dit ook veelseggend dat 

alhoewel kommentatore daaroor eens is dat die briewe bedoel is as 'n 

skrywe aan die kerk as geheel, dit slegs simbolies deur die getal sewe 

aangedui word maar per plaaslike gemeente afgelewer word (vgl 

Hadjiantiniou [sa]:13-14, Hendriksen 1973:79, Lohse [sa]:15-16). So 

kom ons agter uit die laaste boek in die Bybel dat die plaaslike gemeente 

in die lewe van die gelowige 'n prim~re rol in die hantering van sy 

verhouding met God speel. 

Die feit dat lidmaatskap 'n saak van die plaaslike gemeente is, het 

belangrike konsekwensies vir die hantering van lidmaatskap. Wanneer 
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dus verder oor verskillende aspekte van lidmaatskap gehandel word, 

moet dit altyd teen hierdie agtergrond gesien word. 

3. Norme vir lidmaatskap. 

Wie mag lidmaat van die gemeente word? Wat konstitueer lidmaatskap? 

Is daar sekere vereistes wat gestel kan word? Is dit Bybels korrek om te 

praat van sekere minimum vereistes of kan enigiemand maar sonder 

meer lidmaat van die gemeente word sonder om aan sekere vereistes 

gemeet te word? Hierdie is vrae wat eers beantwoord moet word 

voordat gekom kan word by die "hoe" van lidmaatskap. 

By die bespreking wat hieronder volg, word deurgaans van die 

veronderstelling uitgegaan dat die beginsels van die Woord van God as 

vertrekpunt dien en nie die praktyk van kerkwees nie. Waar lg as 

vertrekpunt geneem word, is die gevaar van pragmatisme groot en dan 

word die beginsels van die Skrif van sekondere belang. Ook hier geld die 

imperatief van Matt 6:33; "Nee, beywer julie allereers vir die koninkryk 

van God en vir die wil van God, .... " Dit mag wees dat elke vereniging en 

klub sy eie vereistes willekeurig mag saamstel vir mense wat lede van 

sodanige instansie wil word. In die kerk van Christus moet die vryheid 

egter gebruik word binne die gebondenheid aan die wil van die Here en 

mag dit nie daarmee in stryd wees nie, hoe goed die bedoeling ook mag 

wees. 

In die uiteensetting wat volg, word onderskei tussen Bybelse norme wat 

wesenlik van belang is vir die konstituering van kerklike lidmaatskap en 

institusionele norme wat met verloop van tyd begin geld het as norme 

vir die konstituering van lidmaatskap maar wat nie van wesentlike belang 

is nie. Laasgenoemde norme is soms ook norme wat nie die eintlike 

bedoeling van die kerk as instituut is nie, maar wat as gevolg van die 

toepassing van verskillende goedbedoelde stelsels in die kerklike 
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struktuur spontaan begin geld het as norme vir die konstituering van 

kerklike lidmaatskap. Hierdie twee groepe sal uitmekaar gehaal moet 

word. 

3.1 lnstitusionele norme vir lidmaatskap. 

Met verloop van tyd het daar in die ge'institueerde kerke verskillende 

faktore op die voorgrond verskyn wat die verkryging van lidmaatskap 

be'invloed. Ook in die Ned Geref Kerk is daar sulke faktore. Dit is nodig 

om vas te stel of aan hierdie sake legitimiteit verleen behoort te word en 

of dit werklik normatief vir lidmaatskap behoort te wees. 

3.1.1 Geografiese grense (die parogiale stelsel). 

In die Ned Geref Kerk speel geografiese grense 'n belangrike rol in die 

verkryging van lidmaatskap van 'n bepaalde gemeente. Daarom is dit 

nodig dat op hierdie saak ingegaan moet word ten einde vas te stel of 

geografiese grense in der waarheid normatief vir lidmaatskap behoort te 

wees. 

*. 1 Historiese agtergrond. 

Heyns (1986: 116 ev) gee 'n redelik volledige uiteensetting van die 

historiese ontwikkeling van die "territoriale stelsel" (ook die parogiale 

stelsel genoem) waarin die geografiese grense met die oog op 

gemeentevorming 'n bepalende rol speel. Dit word hier samevattend 

weergegee. 

Die plek waar 'n gemeente gelee was, het van vroeg af 'n belangrike rol 

gespeel. So skryf Paulus bv aan "almal in Filippi wat deur Christus Jesus 

aan God behoort" (Fil 1:1), "a I mal in Kolosse wat aan God behoort" (Kol 

1 :2), "aan die gemeente van God in Korinte" (1 Kor 1 :2) en aan "almal 



- 127-

in Rome vir wie God liefhet" (Rom 1 :7). Hoewel Petrus van die 

gelowiges as "vreemdelinge in die w~reld" praat ( 1 Petr 1 : 17), gebeur 

dit in die na-apostoliese tyd dat namate die kerk al meer gevestig raak, 

plek 'n al belangriker rol begin speel het. " 'n Plek afgesonder vir 

aanbidding het nie bestaan nie. Eers in die tyd na Konstantyn is wette 

uitgevaardig waardeur die kerk eiendom kon verwerf. Dit het gelei tot 

die oprig van kerkgeboue, die sentralisering van die gemeentelike lewe 

en die beklemtoning van die plekgebondenheid van gemeentes" (Heyns 

1986: 118). Tog was daar op daardie stadium nog nie sprake van 

geografies afgebakende gebiede as gemeentegrense nie. 

Die eerste stap in die rigting van geografiese afgebakende grense het 

gekom na die konsilie van Nicea (325) toe bepaal is dat die grense van 

bisdomme met die van politieke provinsies moes saamval. Van die vyfde 

eeu nC word gemeentes dus al duideliker territoriale segmente van In 

bepaalde bisdom. Saam met hierdie ontwikkeling het die bou van private 

kerke deur konings en landhere In verdere faktor wat tot die ontstaan 

van territoriaal begrensde gemeentes aanleiding gegee het. 

Laasgenoemde kerke is gebou vir die slawe en onderdane van die 

heersers. "Hierdie konings en landhere het die kerke besit, hul eie 

geestelikes aangestel en betaal en self as voog van die kerke opgetree" 

(Heyns 1986:119). 'n Verdere ontwikkeling gedurende die Middeleeue 

wat die geografiese afbakening van gemeentes bei"nvloed het, was die 

ontstaan van klein gemeenskappe rondom die meule, bakkery en ander 

dienste in 1 n bepaalde gemeenskap. Met verloop van tyd is 'n geestelike 

vir so In nedersetting aangestel en is In redelik outonome 

geloofsgemeenskap gevorml soveel so dat die inmenging van ander 

geestelikes nie geduld is nie. 

Volgens Heyns ( 1986: 119) het duidelike afbakening van gemeentes 

egter eers gedurende die agtste eeu in die tyd van koning Karel die Grote 

(768-814) ontstaan. Hy sien homself as beskermheer van die kerk se 
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be lange en doen baie om die kerk te vernuwe en te herorganiseer. Hy 

neem die kerke wat beheer is deur adelikes en vorste onder sy vlerk en 

beskerm die geestelikes in hulle diens teen uitbuiting. In die proses trek 

hy ook duideliker grense vir die gemeentes. Sy vader koning Pippyn die 

Korte stet in die jaar 765 die een-tiende-gebod in. "Om administratiewe 

redes soos die opstel van registers en die insameling van tiendes het 

duidelike afbakening van gemeentes nodig geword" (Heyns 1986:119). 

Hoekendijk (1964:91) toon aan dat die eerste parogiefunksionaris 

waarskynlik "de inner van de kerkelijke belastingen (tienden)" was en 

"hij werd op de voet gevolgd door de dorpsevangelist". Eers tydens die 

konsilie van Trente ( 1545-1564) is die afbakening van gemeentes en die 

duidelike omskryf van grense gefinaliseer as reaksie van die Rooms

Katolieke kerk op die Reformasie. "Met die oog op vernuwing en 

reorganisasie van die Roomse kerk het die geestelike vaders van die kerk 

veral aandag gegee aan die beskikbaarheid van geestelike geriewe en die 

doeltreffende funksionering daarvan. In praktyk het dit beteken dat 

gemeentes duidelik van mekaar afgegrens is, dat 'n priester vir elke 

gemeente aangestel is en dat lidmate hul lidmaatsvoorregte in die 

gemeente waarin hul gewoon het, moes geniet" (Heyns 1986: 120). By 

Trente speel pastorale redes 'n belangrike rol terwyl daar tog ruimte vir 

buitengewone omstandighede gelaat is. "Territoriale gemeentes is die 

reel, maar nie die enigste moontlikheid nie" (Heyns 1986:121 ). 

* .2 Gegewens uit die Bybel en belydenisskrifte. 

Die stelsel waarvolgens gemeentes in geografiese grense ingedeel word, 

word die parogiale stelsel genoem. In die verslag van die Algemene 

Kommissie vir Gemeentebediening aan die Algemene Sinode van die Ned 

Geref Kerk in 1990 word gemetd dat hierdie stelsel nie 'n Bybelse 

vereiste is nie, "maar het blykbaar in die vroee geskiedenis van die kerk 

gebruik geword" (Viljoen 1990:393). Daar is geen gegewens in die Bybel 

of die Gereformeerde belydenisskrifte ten opsigte van geografiese 
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grensafbakening van gemeentes nie. Daar word dus nie ten gunste van 

of teen die saak standpunt ingeneem nie. Gemeentes word weliswaar 

volgens die name van die dorpe en stede waar die gelowiges gewoon 

het genoem, maar dan word nie gese of die grense van die dorp of stad 

ook die grense van die gemeente was nie. Dit lyk in elk geval nie of dit 

in die vroee kerk 'n saak van enige belang was nie. Selfs in Jerusalem 

waar op 'n stadium van tot 5 000 lidmate in die gemeente melding 

gemaak word (Hand 4:4), word nie gese dat daar 'n poging aangewend 

is om die gemeente in geografiese grense te verdeel nie. Dit blyk uit 

Hand 2:46 dat die gemeente in kleiner "huisgroepe" bymekaargekom het 

en dat dit 'n rol in die bedieningspatroon gespeel het (vgl ook Hand 8:3; 

16:40; Rom 16:5 & 1 Kor 16: 19). Daar is egter geen aanduiding van 

geografiese afbakening nie. Was Jerusalem die eerste makrogemeente 

(of dalk Israel van ouds)? Dit is interessant dat selfs nadat die volk Israel 

na die trek deur die woestyn uiteindelik in Kanaan arriveer en die land 

volgens die verskillende stamme geografies afgebaken word (Josua 14:1 

vv), word daar nie vir elke gebied ook 'n afsonderlike geestelike Ieier 

aangestel nie. lnteendeel, in Jos 14:3 & 4 word twee maal baie duidelik 

gestel dat die Leviete wat as priesters by die tempe I moes diens lewer, 

nie 'n eie grondgebied ontvang het nie. Hulle kon hoogstens in sekere 

dorpe woon en hulle vee daar laat wei. Dit wil dus voorkom dat die volk 

Israel selfs in Kanaan as een gemeente georganiseer is. 

* .3 Huidige situasie in die Ned Geref Kerk. 

Wat die Nederduitse Gereformeerde Kerk betref, word die territoriale 

stelsel deurgaans toegepas by gemeentevorming alhoewel daar in die 

Kerkorde nie daaroor opdrag gegee word nie. Dit wil voorkom of dit 

vanselfsprekend aanvaar word dat die territoriale indeling as 

uitgangspunt vir die kerk dien. Die enigste verwysing na 

gemeentegrense in die Kerkorde is artikel 31 waar die reeling van 

gemeentelike grense in 31 .4 as werksaamheid van die ring beskryf word 
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en verder in die bepalings van streeksinodes duideliker uitgewerk 

word.37
) "Tans is daar geen gemeente wat nie volledig beskryfde 

37
) So bv bepaling 58 van die Sinode van Noord-Transvaal wat as volg lees: 

"31.7.1 Die ringskommissie stel die grense van die nuwe gemeente noukeurig vas op grond van 
die aanbevelings wat van die kant van die kerkraad/ kerkrade gemaak word. Onder geen 
omstandighede mag 'n deel van 'n aangrensende gemeente by 'n nuwe gemeente gevoeg word, 
alvorens daar 'n afstigtingsvorm uit daardie gemeente ontvang is of voordat die ringskommissie hom 
daarvan vergewis het dat die meerderheid lidmate van die betrokke gemeente ten gunste van 
sodanige afstigting is nie. 

31.7.2 By die vaslegging van die grense van nuwe gemeentes word geen lynplase genoem nie en 
elke gemeente vorm 'n geografiese eenheid. 

31.7 .3 Die ringskommissie beskrywe die grense van die nuwe gemeente noukeurig, ook die dele 
van die grense van die gemeente wat saamval met die grense van bestaande gemeentes. 

31.7 .4 Wanneer die grense van gemeentes vasgestel is, word wysigings nie sander gegronde redes 
aangebring nie. Voorstelle vir verandering van grense moet eers deur die betrokke kerkrade 
goedgekeur word en dan aan die ringkommissie(s) voorgele word, wat dit goedkeur en aan die 
skriba van die sinode berig stuur oor die grensverandering, om deur hom in Die Kerkbode 
gepubliseer te word. 

31.7.5 Waar 'n groep lidmate om gegronde redes aansoek doen om deur grenswysiging by 'n 
naburige gemeente ingeskakel te word en die betrokke kerkraad of kerkrade die aansoek weier, het 
hulle reg van appel. 

31.7. 6 Waar 'n kerkraad om gegronde redes aansoek doen vir grenswysigings en die betrokke 
kerkrade nie tot 'n vergelyk kan kom nie, het die ring die reg van beslissing. 

31 • 7. 7 In die geval waar grense deur die totstandkoming van onafhanklike of selfregerende state 
in die gedrang kom, reel die ringskommissie(s) in oorleg met die instansies die grense. Die reeling 
geskied verder in oorleg met die Sinodale Regskommissie(s). 

Bepaling 31.8 Die stigting van 'n nuwe gemeente 

31.8.1 Die stigting van 'n nuwe gemeente vind plaas op 'n vergadering van gemeentelede wat 
binne die voorgestelde grense woon en wat twee weke tevore in Die Kerkbode deur die skriba van 
die ringskommissie daartoe opgeroep word. 

31.8.2 Op hierdie vergadering word besluit oor die naam van die nuwe gemeente en die 
ringskommissie doen 'n aankondiging oor die afstigtingsvoorwaardes en watter leraar as konsulent 
vir die nuwe gemeente deur die ringskommissie benoem is. In die reel word die eerste kerkraadslede 
van die nuwe gemeente by dieselfde geleentheid gekies in ooreenstemming met bepalings 15.3.3 
en 15.5.4 en kan hulle by die eersvolgende gewone erediens bevestig word. 

31.8.3 Van die stigting van die nuwe gemeente gee die skriba van die ringskommissie kennis aan 
die skriba van die sinode met die vermelding van die naam van die gemeente, datum van afstigting, 
konsulent en grenslyne asook die gewysigde grense van die gemeente(s) waarvan die nuwe 
gemeente afgestig is met die oog op publikasie daarvan in Die Kerkbode. Die saakgelastigde van 
die sinode gee aan die Registrateur van Aktes van die stigting van die nuwe gemeente kennis op 
grond van die publikasie daarvan in Die Kerkbode deur die skriba van die sinode." 



- 131 -

geografiese grense het nie. In sommige gevalle is daar oorvleueling van 

grense soos by anderstalige gemeentes, maar elke gemeente se grense 

word by gemeentevorming bepaal" (Heyns 1986: 122). 

* .4 Beoordeling. 

Samevattend kan dus gese word dat die indeling van gemeentes volgens 

geografiese grense geen Bybelse beginsel is nie. Dit het in die 

Nerderduitse Gereformeerde kerk die gebruik geword bloat uit 

nabootsing van die maatskaplike en pragmatiese funksie daarvan in die 

verlede. Daarmee word nie beweer dat dit noodwendig reg of verkeerd 

is nie. Dit sou egter onverantwoordelik wees as hierdie manier van 

indeling so toegepas word dat dit dwingend vir elke lidmaat moet geld. 

Hoekendijk (1964:91-92) kla die geinstitusionaliseerde kerkdaarvan aan 

dat die parogiale manier van indeling verabsoluteer word ashy se: "Maar 

we hebben er iets heel anders van gemaakt: de parochie gecanoniseerd; 

van een incidenteel patroon werd ze een normatief model; van 

historisch-variant verschijnsel een onveranderlijke goddelijke instelling". 

Dit is sekerlik die gevaar en ook die Ned Geref Kerk sal moet seker maak 

dat hy nie aan hierdie aanklag skuldig is nie. Die waarskuwing word des 

te meer relevant as in ag geneem word dat daar besliste voordele in 

hierdie stelsel opgesluit is. In die verslag van die Sinodale 

Regskommissie van Noord-Transvaal aan die Sinodesitting van 1993 

word die volgende voordele van die territoriale stelsel genoem: 

"* 

* 

Aile lidmate word iewers in 'n parogie (begrensde gebied - eie 

verduideliking) ingedeel en elkeen kom in aanmerking vir herderlike 

sorg, maar kan ook betrek word hy die gemeente se erediens, 

werk, getuienis en offervaardigheid. 

Vir elke parogie is daar 'n predikant wat die geestelike sorg kan 

behartig, wat almal kan organiseer, lei en toesig oor hulle hou saam 

met die ander ampte. 



* 

* 

* 

* 

* 
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Die kerkraad word verkies uit die gemeente, is teenoor die 

gemeente verantwoordelik en kan die hele gemeentebediening, die 

gemeentesorg en die gemeente-opsig hanteer. Daar is die 

geleentheid om behoorlik aandag te gee aan die belange van die 

lidmate van 'n parogie. 

Wanneer die aantal lidmate per parogie en dus per predikant te 

groot word, kan 'n ander parogie afgestig word of die bediening 

kan vermeerder word deur meerdere predikante. Dit weer kan die 

geleentheid bied vir groter spesialisasie. 

Die bediening van die parogiale gemeente maak dit moontlik om 

vervreemding en ook afdwaling makliker te onderken en te bestry. 

Dit verhinder ook praktyke waar mense tug ontwyk deur net by 'n 

ander parogie in te skakel; of waar lidmate afgerokkel word om 

verskeie redes. 

Die parogie bied die geleentheid vir 'n hegte verhouding tussen die 

predikant en die ander ampte aan die een kant, en die lidmate aan 

die ander kant. Ook bied dit die geleentheid vir die vorming van 'n 

hegte onderlinge verband tussen die lidmate. 

Die parogie bevorder die gevoel van te behoort aan, om betrokke 

te wees by, om persoonlik verantwoordelikheid te neem, om 'n 

lojaliteit te kweek vir die eie gemeente en vir alles wat hier gedoen 

word en tot stand gebring word" (Carstens 1993: 117). 

Daar word egter ook 'n aantal nadele in dieselfde verslag genoem 

naamlik.: 

"* 

* 

Mense word soms in 'n gemeente saamgegroepeer wat nie 'n 

werklike eenheid vorm nie. Daar word gepraat van verskillende 

"koppe" of verskillende groepe. 

By die parogie staan die persoon en werk van die predikant 

sentraal. Met hom staan of val die gemeente dikwels. As kundige 

kan hy veel doen om die gemeente te lei en te stuur, maar hy kan 

ook baie dinge belemmer. 



* 

* 

* 

* 

* 
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Omdat hy vir soveel dinge verantwoordelik is en dit gewoonlik ook 

goed kan doen, word die gawes en talente dikwels nie benut nie en 

dit werk passiwiteit in die hand. 

Die werk van 'n parogie kan so sterk draai om die eie bestaan, die 

instandhouding van die gemeente, dat dit 'n versorgingseenheid 

word, waar die taak en roeping na buite verwaarloos word. 

Elke leraar het sekere gawes en kan sekere mense beter bereik as 

andere. Dus sal hy 'n groot deel van die lidmate bereik, maar nie 

almal nie. In 'n ander parogie is daar weer iemand wat die 

behoeftes aanspreek van die wat die eerste een nie bereik het nie. 

Sekere gemeentes se bedieningspatrone is sodanig dat dit mense 

aantrek en bevredig, terwyl hulle in hulle eie gemeentes koud 

gelaat word. Waar parogiedwang bestaan en hulle nie aan die 

werksaamheid van die ander gemeente mag deelneem nie, bly hulle 

net weg uit die eredienste en word passief of loop weg na ander 

gemeentes. 

Lidmate bly en werk vir jare in 'n gemeente, word deel daarvan, 

ken die mense en voel hier geestelik tuis. Dan verhuis hulle na 'n 

ander gemeente waar hulle om verskeie redes nie inpas nie, en dit 

terwyl hulle bruikbaar vir die eerste gemeentes is en graag daar wil 

bly" (Carstens 1993: 118). 

Nie a lies wat hierbo as voor- en nadele genoem word, is werklik relevant 

vir die saak van geografiese grense nie. Die verslag van die Algemene 

Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie aan die Algemene Sinode 

in 1990 is nader aan die kol deur die volgende te noem: 

"Die huidige stelsel (territoriale stelsel - eie verduideliking) het beslis 

bewese voordele. Die belangrikste daarvan is waarskynlik dat: 

* Potensiele lidmate maklik ge'identifiseer kan word. 

* Die gemeente se verantwoordelikheidsgebied duidelik omlyn is. 

* Die hele land sistematies met gemeentegrense gedek word. 

* Gemeentes nie so sterk dominee-gebonde is nie. 
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* Die binding aan 'n bepaalde gebied bestaan. 

Hierdie stelsel het egter ook bepaalde nadele. Hieronder tel onder 

andere: 

* Die gevaar om in 'n volkskerk te ontaard. 

* Verpligte (nominale) lidmaatskap. 

* "Outomatiese" oordrag van lidmaatskap" (Viljoen 1990:395). 

Wanneer egter na hierdie saak objektief en nugter gekyk word, moet 

erken word dat die nadele nie noodwendig in die territoriale stelsel as 

sodanig opgesluit le nie. Dit gaan hiermee soos wat dit dikwels met baie 

dinge gaan, naamlik dat 'n goedbedoelde stelsel ontaard omdat ander 

beginsels nie nougeset nagekom word nie. Feit van die saak is dat binne 

die huidige manier waarop met die territoriale stelsel gewerk word, bg 

nadele 'n werklikheid is. Daarom het die Sinode van Noord-Transvaal'n 

besluit in die regte rigting geneem op sy vergadering van Sept 1993 toe 

as volg besluit is: 

"1. om die territoriaal begrensde gemeente of parogie as 'n legitieme 

en verantwoorde wyse van strukturering te herbevestig, 

2. hand hawing van gemeentegrense moet gepaard gaan met liefde en 

verdraagsaamheid, 

3. om groter soepelheid toe te laat sodat volle lidmaatskap in 'n ander 

gemeente verkry kan word" (Carstens 1993:118-119). 

Om hierdie besluit toe te pas, is op die volgende prosedure besluit: 

"* 1 die lidmaat wat sy volle lidmaatskap in 'n ander gemeente wil 

uitoefen doen skriftelik by sy kerkraad aansoek met motivering van 

die redes vir sy aansoek; 

*2 indien die kerkraad dit goedkeur, versoek die kerkraad die ander 

kerkraad d.m.v. 'n skrywe en insluiting van 'n afskrif van die 

lidmaat se brief, om die lidmaat onder sy sorg te neem; 

*3 indien die ander kerkraad dit ook goedkeur, word die lidmaat se 

bewys van lidmaatskap oorgeplaas en word die lidmaat per brief 
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daarvan in kennis gestel; 

*4 daarna berus die verantwoordelikheid by die lidmaat om hom by 

die gemeente in wie se sorg hy geplaas is, aan te meld; 

*5 van al sodanige gevalle word skriftelik aan die ring/ringe waarin 

beide kerkrade val kennis gegee; 

*6 hierdie is nie grenswysiging nie, maar ordelike vergunning aan 

bepaalde lid mate". 

In hierdie besluit word versigtig gewaag om ten minste die deur op 'n 

skrefie oop te maak sodat lidmate by ander gemeentes as die binne wie 

se grense hulle woon, lidmaatsvoorregte kan geniet. Miskien sal dit 

meebring dat lidmate weer begin dink oor hulle lidmaatskap en wat dit 

alles behels. Dit hef egter nog nie die nadele wat hierbo genoem is op 

nie. Daarom sou dit beter wees om lidmate hoegenaamd nie te bind aan 

geografiese grense nie en toe te laat om by enige gemeente van hulle 

keuse aansoek om lidmaatskap te doen. Lidmate sal egter opgevoed 

moet word om hierdie keuse verantwoordelik en met die korrekte 

motivering te kan hanteer. Wat geografiese grense betref, bly dit bloot 

'n handige organisatoriese ordereeling wat kerkrade help om hulle 

omgewing te hanteer. Daar bestaan egter geen teologiese gronde 

waarom dit as norm vir lidmaatskap op gelowiges afgedwing mag word 

nie. Die prosedure wat hierbo genoem word, wek die kommer dat die 

kerkraad in so 'n mate oor gelowiges heers, dat hulle selfs by magte is 

om te kan besluit by watter gemeente 'n gelowige mag aansluit. Dit kan 

nie teologies geregverdig word nie en kom neer op 'n klerikalistiese 

hierargiese heerskappy oor lidmate. Lidmate behoort toegelaat te word 

om self te kan besluit38
) by watter gemeente hulle wil aansluit met die 

38
) Hierdie standpunt moet duidelik onderskei word van die independentistiese stelsel waar 

lidmate ook die vryheid het om oor lidmaatskap te kan besluit. Hier word nie daarvoor 
gepleit dat lidmate self kan besluit of hulle lidmate wil word of nie. Die gereformeerde 
standpunt word gehandhaaf dat aile gelowiges verplig is om hulle by die gemeente te 
voeg. Daaroor het geen gelowige 'n vrye keuse nie (vgl die Nederlandse Geloofsbelydenis 
artikel28). AI waarvoor hier gepleit word, is dat elke gelowige self mag besluit by watter 
gemeente hy hom wil voeg. 
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nodige pastorale begeleiding39
) van die kerkraad. 

Dit mag wees dat in sekere plattelandse gemeenskappe die territoriale 

stelsel baie goed werk omdat by bestaande samelewingstrukture 

aangesluit word. In die stad is dit egter 'n ander saak.40
) Daar het die 

onmiddellike omgewing dikwels vir mense net betekenis as plek waar hy 

bly en na afloop van die dag se arbeid kan kom ontspan. Plaaslike 

strukture soos besighede, sosiale verkeer met vriende, sportfasiliteite, 

ensovoorts is baie keer buite die grense van die onmiddellike 

samelewingsverbande. Hoekendijk (1964:37vv) praat van die "Great 

Society" waar die klem op die individu val wat los staan van die 

samelewingsverbande en gerig is op mag en materiele besit. Dit bring 

mee dat mense oor grense heen leef en soms geen behoefte het aan die 

plaaslike gemeenskap nie. "Die stadsmens is deel van 'n verskeidenheid 

w~relde en sy blyplek is maar een daarvan. In die middestad met sy talle 

woonstelle ontwikkel daar selde 'n gemeenskapsbewussyn onder die 

inwoners van dieselfde omgewing ... Gevolglik beleef baie lidmate hul 

lidmaatskap as 'n loutere vryetydse aangeleentheid" (Heyns 1986: 124). 

Heyns ( 1986:125) se oplossing, naamlik dat meer gemaak moet word 

van die kategoriale bedieningsvorm binne die territoriale stelsel, bevredig 

nie heeltemal nie omdat lidmate nog steeds verplig word om by 'n 

gemeente aan te sluit waar hy homself nie noodwendig tuis voel of 

39
) Dit kan gebeur dat lidmate om verkeerde redes by In gemeente wit aansluit soos bv dat 

dlt net gaan om In sekere prediker wat daar optree. Daarom moet lidmate pastoraal gelei 
word om te verstaan dat dit in lidmaatskap van In gemeente om veel meer gaan as om na 
In sekere begaafde prediker te gaan luister. Deur pastorale versorging sal lidmate dus 
opgevoed moet word om die volle omvang en betekenis van lidmaatskap te begryp sodat 
op In verantwoordelike wyse aansoek by In gemeente gedoen kan word. 

40
) Louw (1980:9-21) gee In kort uiteensetting van C A van Peursen se indeling van die 

ontwikkeling van die huidige kultuursituasie wat help om insig te kry in die manier waarop 
die stadsmens funksioneer. Dit word nl verdeel in die volgende periodes: die mitiese 
periode waar die klem val op In innige vervlegtheid tussen mens en omgewing; die 
ontologiese of metafisiese periode waarin die nadenke oor die werklikheid afstand tussen 
subjek en objek begin bring het; die funksionele per/ode met die klem op die funksie en 
praktiese waarde van dinge; die holisties-futuristiese periode waarin die mens gedegradeer 
word tpt In geval. 
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werklik sy gawes kan uitleef nie. 

3.1.2 Die Kategoriale stelsel. 

'n Ander wyse van gemeentevorming is volgens die kategoriale stelsel. 

Daar is ook ander begrippe wat vir hierdie stelsel gebruik word soos bv 

die paraparogiale stelsel, fuksionele gemeentes (Greinacher en KOng) of 

nie-territoriale stelsel (Heyns 1986:121). Hier word egter verkies om van 

kategoriale stelsel te praat op voetspoor van Heyns ( 1986:121) wat 

tereg aantoon dat dit 'n begrip is wat ingeburger is en uitsluitlik benut 

word om nie-territoriale gemeentes te beskryf. 

In hierdie stelsel is verskillende kategoriee deurslaggewend vir die 

vorming van 'n gemeente. "Ouderdom, geslag, beroep, belangstelling, 

betrokkenheid by 'n sekere inrigting, professie of situasie is almal faktore 

wat tot kate9_[9iale groepering kan lei. Jongmense, bejaardes, vroue, 

argitekte, medici, charismata, hospitaalpersoneel, anderstaliges, 

gestremdes, studente van 'n sekere inrigting en weermagslede kan almal 

in 6f kategoriale gemeentes 6f kategoriale groepe binne 'n gemeente 

saamgetrek word" (Heyns 1986:122). In die Ned Geref Kerk word 

hierdie stelsel op verskillende maniere benut. In sommige gevalle word 

gemeentes uitsluitlik volgens 'n bepaalde kategorie gevorm soos bv die 

gemeente vir dowes (wat voorsiening maak vir dowe lidmate), studente 

gemeentes, gemeentes vir anderstaliges soos die Portugese, ensovoorts. 

Somtyds word hierdie stelsel gekombineerd met die territoriale stelsel 

gebruik in 'n gemeente soos bv by Die Bult in Potchefstroom en 

Universiteitsoord in Pretoria waar vir studente afsonderlik van die res 

van die gemeente binne 'n bepaalde kategoriale gebied voorsiening 

gemaak word. Wat hier egter van groot belang is, is die feit dat in geen 

geval waar die kategoriale stelsel toegepas word, dit afgedwing word 

nie. lndien daar byvoorbeeld binne die geografiese grense van 

byvoorbeeld 'n studentegemeente iemand anders woon wat nie 'n 
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student is nie en ook daar lidmaat wil wees (soos bv die inwonende 

personeel by Puk-Kandelaar in Potchefstroom), is daar niks wat die 

persoon verhinder om daar sy lidmaatsvoorregte te benut nie. Die rede 

daarvoor is egter omdat die kategoriale stelsel tans ondergeskik is aan 

die territorial a stelsel (vgl Heyns 1986: 123). Tans het bg personeellid 

geen keuse nie omdat hy kerkordelik verplig word om by die 

studentegemeente in te skakel. Uit persoonlike ondervinding as 

studenteleraar van Potchefstroom Die-Bult weet skrywer dat dit by 

sommige ouer lidmate tot groot frustrasie lei omdat hulle glad nie tuis 

voel in die bedieningspatroon van so 'n studentegemeente nie. 

Daar is egter veel te se vir hierdie stelsel omdat dit vir lidmate 

geleentheid bied om te assosieer met ander gelowiges by wie hulle 

makliker aanklank vind. Dit lei gewoonlik daartoe dat lidmate meer tuis 

voel en beter gemotiveer word tot dienslewering. Geen wonder dat daar 

al meer stemme opgaan vir die uitbou van hierdie stelsel nie. Hoekendijk 

(1964:85 ev) maak voorbrand vir die "huisgemeente"; Louw (1980:101 

ev) pleit vir die kleingroep as vertrekpunt in die gemeentebediening 

asook die klem op die industria as arbeidsterrein; Hendriks ( 1992:95 ev) 

le klem op die gesin en die kleingroep as vertrekpunt in die 

gemeentebediening; in die VSA is daar sprake van "the small group 

revolution" (Meier P, Getz, G A, Meier, R A & Doran A R 1992:20 ev). 

Laasgenoemde skrywers vertel van die sukses wat behaal word met 

"caring groups" (omgeegroepe), 'n wyse van bediening rondom 

persoonlike betrokkenheid van lidmate in die kleingroep wat ook in die 

Ned Geref Kerk nie onbekend is nie. Hierdie klem op die kleingroep sluit 

aan by die kategoriale bedieningstelsel. 'n Ander verskuiwing wat 

deesdae meer en meer voorkom, is die klem op die charismatiese gawes 

en die inrigting van die bediening rondom die gawes van lidmate as 
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bedieningskategorie. 41
) 

3.1.3 Vo!ksverband. 

Uit die bespreking van die sistematies-teo!ogiese aspek van die 

ekk!esio!ogie is reeds gesien dat die kerk in die Ou Testament baie nou 

saamva! met die vo!k Israel as God se uitverkore volk. Dit wil dus in die 

Ou Testament voorkom asof die !idmaatskap van die kerk saamhang met 

behorende tot die Joodse vo!k wat Israel genoem is. Hierdie besondere 

verbintenis tussen God en Israel was ook die kenmerk wat hul!e van die 

ander volkere onderskei het. In Eks 33:16 verk!aar Moses: "Dit is juis 

deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u vo!k, anders is as a! die 

ander volke op die aarde". Daarmee saam het God die vo!k voortdurend 

verbied om met die ander nasies te meng en is streng strawwe opgele 

as hul!e hieraan ongehoorsaam sou wees. (vgl Jos 23:12-13). Dit is dus 

te verstane dat die lsraeliete nie anders kon nie as om te dink dat die 

ander nasies in terme van die Jode se verbintenis met God "onrein" was. 

God was die God van die Jode en nie van ander vo!kere nie. Wanneer 

Jona dan deur die Here opdrag gegee word om die boodskap van 

ver!ossing aan die heidennasie in Nineve te gaan verkondig, probeer hy 

van die opdrag !oskom deur van God af weg te v!ug. Wanneer hy tog 

uiteindelik in Nineve beland en sy boodskap verkondig en die volk deur 

God begenadig word, is Jona smoorkwaad vir die Here omdat Hy 

genade aan 'n "onrein" volk betoon het. Een van die redes vir Jona se 

gedrag, word deur verklaarders toegeskryf aan die feit dat Jona onder 

die indruk was dat die God van die Jode nie vir ander mense bedoe! was 

nie (vg! Vos!oo & van Rensburg reds 1993: 1290; van Zy! 1989:1011 ). 

Dit was b!ykbaar die a!gemene houding van die Jode van destyds want 

41) G Vgl in die verband olbert, L 1991. A Guide to Spiritual Gifts and Lay involvement. 
Lynchburgh: Church Growth Institute.; Bugbee, B 1989. Networking: equipping those who 
are seeking to serve. Pasadena: The Charles E. Fuller Institute; - 1989. Ministry 
descriptions. Pasadena: The Charles E. Fuller Institute. 
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ons merk op dat dit veral ook die geval is in die Nuwe Testament, selfs 

onder die dissipels. Die gebeurtenis waarvan Lukas in Hand 10 en 11 

vertel, is 'n sprekende voorbeeld hiervan. In 'n hemelse visioen verskyn 

God aan Petrus een middag op die dak van sy huis terwyl hy besig was 

om te bid. God toon aan hom 'n doek met allerlei onrein diere in en gee 

aan hom die opdrag om daarvan te eet. Petrus se wyering is eg Joods. 

God herhaal egter drie maal die opdrag en wanneer die boodskappers 

van Kornelius die Romeinse Ieier by Petrus opdaag, met die versoek dat 

hy na hulle heer moet gaan in opdrag van die Here, verstaan Petrus 

uiteindelik dat die Here ook die God van die ander nasies wil wees. Dit 

was nie net Petrus wat hierdie boodskap moes leer nie. Dit was die 

algemene gevoel onder die Joodse gelowiges van destyds dat die 

evangelie net vir die Jode bedoel was. Daarom is hulle ook kwaad vir 

Petrus wanneer hulle hoor dat hy by Kornelius, 'n heiden was en selfs 

saam met hom aan tafel was. Nadat Petrus aan hulle verduidelik het wat 

God aan hom openbaar het, naamlik dat die evangelie ook vir die 

heidennasies bedoel is, was hulle nie net tevrede nie, maar het God ook 

geloof en geprys: "Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle 

het God geprys en gese: "God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot 

inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee." (Hand 11: 18). 

Dit was natuurlik nooit die bedoeling van die Here in die Ou Testament 

om met die afsondering van die volk ekslusief net hulle God te word asof 

Hy nie in ander volke belangstel nie. Dwarsdeur die Ou Testament is 

daar sprake van mense buite Israel wat deel van God se volk kon word 

as hulle be reid was om God se verbondsvoorwaardes te aanvaar. 

Wanneer dit gebeur, word so 'n persoon behandel asof hy 'n gebore 

lsraeliet is. "Die vreemdeling wat jou beskerming geniet en die paasfees 

van die Here wil vier, moet besny word, hy en aldie mans en seuns by 

hom. Dan eers is hy soos 'n gebore lsraeliet en kan hy daaraan 

deelneem. lemand wat nie besny is nie, mag nie daarvan eet nie" (Eks 

12:48). Daarom het God ook vir Jona na Nineve gestuur om sodoende 
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vir die Jode te leer dat sy genade en soewereiniteit ook oor ander volke 

uitgestort word. Wanneer God dus sy volk straf omdat hulle met die 

ander nasies meng, is dit nie vanwee sosiale of politieke redes nie, ook 

nie om die volk se rassuiwerheid in stand te hou nie. God het aan sy 

volk 'n baie duidelike opdrag gegee naamlik: "Jy moet die Here jou God 

eer en dien en net in sy Naam 'n eed afle. Jy mag nie ander gode 

aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie, want die 

Here jou God eis onverdeelde trou aan Hom. Hy is by jou, en as jy ander 

gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam en sal Hy jou van die aarde 

at wegvee" (Deut 6:13-15). Saam met hierdie opdrag kom daar ook 'n 

duidelike waarskuwing: "As julie die verbondsverpligtings wat die Here 

julie God julie opgele het, nie hou nie en julie dien ander gode en buig 

voor hulle, sal die toorn van die Here teen julie ontvlam en sal julie gou 

verdwyn uit die goeie land wat Hy julie gegee het. II (Jos 23: 16). Hierdie 

waarskuwing was nie maar net hoi woorde nie. God se liefde vir sy volk 

is nie soetsappig sodat die tug daardeur agterwee gelaat word wanneer 

dit nodig is nie. Daarom lees ons: "Die koning van Assirie het die 

inwoners van Israel as gevangenes na Assirie toe weggevoer en hulle 

hervestig in Galag en aan die Gaborrivier in Gosan en in die stede van 

Media. Dit was omdat die inwoners van Israel nie gehoorsaam was 

aan die Here hulle God nie. Hulle het die verbondsverpligtinge wat die 

Here op hutle gele het, alles wat Moses die dienaar van die Here hulle 

beveel het, oortree. Hulle was ongehoorsaam en het die bevele nie 

uitgevoer nie". (2 Kon 18: 11-12) 

Paulus doen later baie moeite om die verskillende gemeentes te laat 

verstaan dat die koninkryk van God nie net vir 'n sekere volk bedoel is 

nie, maar dat God se liefde vir aile volke bedoel is. 11Dit maak nie saak 

of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus 

Jesus is julie almal elm. II (Gal 3:28. Vgl ook Hand 26:18; Rom 9:6-8; 

Gal 3:28; Ef 1:11 & 13; 1 Pet 2:9-10). In die Nuwe Testament word 

daar dan ook nooit in die kerk 'n onderskeid gemaak tussen mense van 
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verskillende rasse nie. Wanneer iemand tot geloof in Christus kom, word 

hy net soos die Jood in die gemeente opgeneem en word ook dieselfde 

norme vir gehoorsaamheid aan hom voorgehou. Aan die anderkant is dit 

ook so dat die Jood nie kon dink dat hy vanwee sy historiese agtergrond 

enige voorrang by God sou geniet en volgens ander eise deel van die 

kerk kon word nie. Dit maak Paulus baie duidelik as hy in Rom 2:11 se: 

"God trek immers niemand voor nie". (vgl ook Rom 9:6-8). 

In Kerk en Samelewing ('n Getuienis van die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk) soos goedgekeur op die Algemene Sinode van 1990, word as volg 

oor die begrippe "volk" en "nasie" geskryf: "Die Hebreeuse woorde vir 

"volk" en "nasie" naamlik am en goj kom altesaam 2 444 keer in die Ou 

Testament voor. In die enkelvoud verwys am gewoonlik na Israel, terwyl 

die meervoud van albei woorde na "nasies" verwys. Oor die algemeen 

kom am meer ooreen met ons woord "volk" as kulturele begrip, en goj 

met ons woord "nasie" as politieke begrip. Die Ou Testament hou wei 

rekening met die kulturele en politieke komponente in die lewe van die 

volke, maar hierdie komponente kry geen eie gewig nie. Hulle 

funksioneer binne die teenstelling tussen Israel as God se volk en die 

"nasies" wat nie tot die Godsvolk behoort nie. Van die Nuwe

Testamentiese terme wat gereeld of by geleentheid ook vir "volk" en 

"nasie" gebruik word (laos, ethnos, fule, genos, glossa, genos, 

ekklesia) is laos en ethnos verreweg die belangrikste. Hulle kom saam 

303 keer voor. Albei word in nasionaal-etniese sowel as in primer

religieuse sin gebruik. laos verwys in verreweg die meeste gevalle na 

Israel as die volk van God of na die kerk. Etnos word dikwels vir "volk" 

in nasionaal-etniese sin gebruik en wei vir Israel sowel as die ander 

volke. Tog verwys dit in die meeste gevalle as religieuse term na die 
! 

heidennasies in teenstelling met die Christene, en by wyse van 

uitsondering ook na die kerk as die volk van God. Van groat be lang is 

die feit dat ook die gebruik van laos en ethnos in nasionaal-etiese sin 

nog steeds in verband met die beskrywing van God se heilswerk staan 
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en geen "evaluering" van nasieskap as sodanig bevat nie. Die bestaan 

en verskeidenheid van volke as sodanig word nie positief aangeprys of 

negatief beoordeel nie, maar aanvaar as deel van die gegewe 

werklikheid" (Aigemene Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk 

1990:15-16). 

In verband met hierdie aangeleentheid is die Bybelse beskouing van die 

menslike geslag as 'n eenheid van groot belang. "Die skeppingsverhaal 

wat die ganse menslike geslag na een stamvader en -moeder herlei, 

beskou die mensdom as 'n wesenlike eenheid. Hierdie gesigspunt word 

deur die geslagsregisters in Gen 10, 1 Kron 1 - 9 en Luk 3:23-38 

bevestig waarin die wereldgeskiedenis as 'n uitgebreide 

familiegeskiedenis gesien word. In Hand 17:26 word verklaar dat God 

aldie nasies "uit een mens" gemaak het. In dieselfde gees word Christus 

beskryf as die "tweede Adam" wat die ganse menslike geslag, gesien as 

'n organiese eenheid, in sy heilswerk betrek. Hierdie gedagte van die 

fundamentele eenheid van die menslike geslag, is van groot belang vir 

die Bybelse beskouing van die waardigheid, pligte en 

verantwoordleikhede van die mens. Hierdie eenheid staan in die Bybel 

steeds in 'n religieuse verband, naamlik die mens se Godgegewe status, 

roeping, lotsverbondenheid en die universele aanbieding van die 

evangelie" (Aigemene Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk 

1990:14-15). 

Uit bg kan mens nie anders nie as om af te lei dat daar in die Bybel geen 

teologiese gronde bestaan om volksverband voorwaarde te maak vir 

kerklidmaatskap nie. Daarom word in Kerk en Samelewing verklaar: 

"Lidmaatskap van aile Ned Geref gemeentes is oop vir enige gelowige 

wat die belydenis van hierdie kerk aanvaar" (Aigemene Sinodale 

Kommissie 1990:35). Wanneer die Nederduitse Hervormde Kerk van 

Suid-Afrika dus in artikel 3 velkleur as voorvereiste vir lidmaatskap stel, 

is dit nie net onaanvaarbaar nie, maar moet dit ook as onteologies 
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afgewys word. Dieselfde geld die Afrikaanse Protestante Kerk wat 

volksverband as voorwaarde vir lidmaatskap van die kerk beskou. Wie 

sulke vereistes vir lidmaatskap aanvaar, loop gevaar om 'n volkskerk te 

word waar die klem swaarder op volksverband val as op die eise van die 

evangelie (vgl van Wyk de Vries 1947:23). Die volkskerk-gedagte is al 

van die tyd van Konstantyn met sy staatskerk aanwesig. Dit het later in 

Nederland sterk ingang gevind (Van Wyk de Vries 1947:22). Die 

voorstanders van hierdie saak, gaan uit van 'n bepaalde siening van die 

genadeverbond. "Volgens hulle sluit God die genadeverbond in die 

historie met 'n bepaalde volk in sy geheel en staan die volk nou voortaan 

as sodanig in die genadeverbond met God. Aile lede van die betrokke 

volk, al is daar duisende wat met die Christendom gebreek het, moet tog 

op grond van die verbond as Christene beskou word. Aile kinders uit die 

volk gebore, moet - synde uit die volk - gedoop word, al is hulle ouers 

ongelowig, al is daar geen die minste waarborg dat hulle Christelik en 

godsalig opgevoed sal word nie, en dat hulle, as hulle opgroei, werklik 

dissipels van die Here sal wees nie" (Van Wyk de Vries 1947:22). 

Hierbo is voldoende aangetoon dat die Bybel nie so 'n interpretasie van 

die verbond onderskryf nie (vgl die uiteensetting van die verbond in 

3. 2. 1 hieronder). 

3.1.4· Belydenjsaflegging van geloof. 

Om belydenis van geloof voor die gemeente af te 16, is sekerlik vir enige 

gelowige 'n baie groot oomblik. Ongelukkig kan dit gebeur dat hierdie 

saak soveel klem kry dat dit normatief vir die verkryging van 

kerklidmaatskap kan word. Die vraag is dan ook in watter mate dit nie 

al die geval geword het in die Ned Geref Kerk nie? Daarom is dit nodig 

om op die saak in te gaan. 

Wat betaken dit om belydenis van geloof af te 16? In Glo en Bely 

(leerboek vir katkisante) (Aigemene Jeugkommissie van die Ned Geref 
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Kerk 1983:9) word die volgende daaroor gese: 

"n Om jou geloof te "bely", beteken om dit "bekend te maak". Ons 

geloofsverhouding met God is onsigbaar. Ander mense kan dit nie 

sonder meer bemerk nie. Waar geloof bely word, word dit bekend. 

n Om jou geloof te bely, beteken om te bevestig wat jy glo. Dit 

beteken ook "ek stem saam" met wat God in sy Woord seen 

wat die kerk uit die Woord van Godse. 

Om jou geloof te bely, beteken om te handel: jy kom vorentoe, 

jy se "ja" op vier belangrike vrae". 

Die afle van geloofsbelydenis kan op een van twee maniere gedoen 

word. Die gedoopte kind van verbondsouers le belydenis van geloof af 

as antwoord op die verbond waaraan hy van kleinsaf deel het. Aan die 

anderkant le die ongedoopte mens wat tot geloof gekom het belydenis 

van geloof af as getuienis dat hy deel het aan Christus en daarom die 

teken van die verbond mag ontvang en dus gedoop kan word. In albei 

gevalle gaan dit dus om die verbondsmens. Om dus belydenis van geloof 

af te le, beteken dat die verbondsmens openlik getuienis lewer van sy 

eie geloofsbeslissing as antwoord op die beloftes wat in die doop 

geskenk word. "Om te glo beteken om God op sy Woord te neem. 

Geloofsgemeenskap is ten diepste Woordgemeenskap. Geloof is 'n 

individuele antwoord onder Ieiding van die Heilige Gees op God se 

genadige vernuwende handelinge deur sy Woord met die mens" (Kilian 

1992:214). Om belydenis van geloof af te le, beteken dat 'n lidmaat van 

die kerk in die openbaar midde in die gemeente kom getuienis gee van 

'n persoonlike geloofsverbintenis wat iewers op die pad van lidmaatwees 

gerealiseer het as antwoord op die verbondsluiting. Selfs waar 'n 

persoon buite die verbond tot geloof in Christus kom, word hy lidmaat 

van die gemeente op grond van die verbond en nie op grond van die afle 

van geloofsbelydenis nie. Ook in hierdie geval is die afle van 

geloofsbelydenis slegs 'n openbare getuienis van wat reeds gebeur het, 

al is dit so dat in die meeste gevalle die doop as bekragtiging van die 
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verbond sa am met die afle van geloofsbelydenis geskied. 

Die afle van geloofsbelydenis het in die kerk 'n betekenis gekry wat sy 

eintlike bedoeling totaal en al oorskry. Dit is opvallend dat selfs Burger 

(1991 :88 ev) die indruk laat dat hy die afle van geloofsbelydenis en 

lidmaatskap op dieselfde vlak plaas so asof eersgenoemde laasgenoemde 

konstitueer. Hy noem twee maniere waarop belydenisaflegging tans in 

die kerk hanteer word en sedan: "Die eerste benadering is die tipiese 

volkskerkbenadering waarvolgens die kinders van kerklidmate feitlik 

alma/ op 'n bepaalde ouderdom toegelaat word as lidmate van die kerk. 

Daar is 'n paar formele vereistes waaraan voldoen moet word, maar die 

bedoeling is om akkommoderend te wees en soveel moontlik in te sluit. 

Dit is by hoe uitsondering dat iemand nie toegelaat word tot 

belydenisaflegging nie - byna net as die persoon se houding totaal 

negatief is en hy of sy in elk geval nie ge'interesseerd is in lidmaatskap 

nie". Die daaropvolgende paragraaf versterk die indruk dat dit hier nie 

net gaan om die algemene gedagte van die kerk nie, maar dat hy self 

ook onder die indruk is dat die afle van geloofsbelydenis te make het 

met toelating tot lidmaatskap. "Skynbaar is die uitgangspunt by hierdie 

gemaklike benadering dat die kinders oor wie 'n mens nie heeltemal 

gerus is nie, maar toegelaat moet word tot die geloofsgemeenskap ten 

einde hulle bloot te stel aan 'n soort verlengde evangelisasieproses. 

Watter sin sou dit he, so word daar blykbaar geredeneer, om hulle uit 

die kerk te weer? As hulle lidmate van die kerk is, sal hulle ten minste 

s6ms in die kerk kom, waardeur hul kanse om die evangelie te hoor en 

uiteindelik tot geloof te kom, darem effens verbeter" (Burger 1991 :88). 

In die verband sal die kerk ook opnuut moet kyk na die bediening aan sy 

jeug. In die vraelys wat aan gemeentes se registerhouers voorgehou is 

(Bylaag A), is telkens deur die respondente gese dat die kinders in die 

gemeente nie beskou word as volwaardige lidmate nie (vgl die AJK se 

studiestuk 1990:7). Hulle is nog op pad om lidmate te word en dit 



- 147-

gebeur wanneer hulle belydenis van geloof afle. Die vraag waarop die 

kerk vir homself 'n eerlike antwoord sal moet kry, is of die kerk se 

jeugbediening werklik reg laat geskied aan die feit dat die kinders van 

verbondsouers lidmate van die kerk is. Die kerk aanvaar wei teoreties 

dat kinders van gelowige ouers lidmate van die kerk is. "Weliswaar is 

hulle doop- en belydende lidmate in verskillende stadia van groei en 

ontwikkeling, met eiesoortige behoeftes en probleme, maar om geeneen 

van hierdie of ander redes minder lidmaat as enigiemand van hoer 

ouderdom nie. Die jeug deel in die wese, die voorregte, maar ook in die 

diens en taak van die gemeente" (Nel 1982:32). Daarvoor sorg die 

inlywing in die gemeente deur die doop as teken en waarborg van die 

verbond (vgl die doopformulier en Gal 3:26-27: "Deur hierdie geloof in 

Christus Jesus is julie nou almal kinders van God, want julie almal wat 

deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan 

Christus behoort"). 

Met die verbondsopvoeding van die kinders is die kerk dus nie besig om 

nie-lidmate te help om lidmate te word nie. Verbondsouers, met die 

ondersteunende hulp van die kerk, het die taak om mense wat reeds 

lidmate van die kerk is, te help om nog beter lidmate te wees. Kinders 

moet van kleinsaf verstaan dat dit waarmee hulle besig is in die kerk in 

der waarheid gestaltegewing van kerklidmaatskap is. En tog beleef die 

jeug in die kerk nie hulle lidmaatskap as 'n werklikheid nie. Uit 'n 

tienerondersoek wat in 1992 in die Ned Geref Kerk gedoen is (De Ia Rey 

1992: 189-190) kom die volgende opmerking: "Die tiener se rol as 

gelowige en lidmaat van die NG Kerk is vaag omskryf en het ook 

beperkte inhoud. Hul huidige rol is drieledig: (i) dooplidmate; {ii) 

teikenindiwidu vir kategetiese onderrig; en (iii) lid van 'n verbondsgesin. 

Elkeen hiervan plaas die tiener in 'n rol wat ondergeskik aan ander 

lidmate se rolle is. Soos hierdie rol van die tieners tans benader en 

omskryf word, hou dit min opwindende moontlikhede in. Tieners in die 

NG Kerk het 'n baie beperkte beeld van die wyses waarop hulle in die 
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NG Kerkverband aan die Here diensbaar kan wees. Dit is dus te 

verwagte dat tieners in die NG Kerk in baie opsigte kerklik onbetrokke 

is. Die NG Kerk sal daaraan moet dink om meer gestalte aan die rol en 

taak van die gelowjge tiener te gee en groter veraotwoordelikhede aan 

hul op te dra binne die kerk se werksaamhede. Daar moet gesoek word 

na manjere waarop die tiener meer geleenthede kry om binne die NG 

Kerkverband aan die Here diensbaar te wees. Stappe moet gedoen word 

om 'n verdjeping in die tienergelowige se rol in die kerk te 

bewerkstellig". 

Wat die rede vir hierdie belewenis van die jeug is, kan aan verskillende 

faktore gekoppel word. Is die onderskeid in die benaminge 

"dooplidmate" en "belydende" lid mate nie dalk verantwoordelik daarvoor 

dat kinders hulleself nie werklik as lidmate beleef nie? Kilian (1992:379) 

merk op: "Die gevolg van hierdie kunsmatige onderskeiding is dat 

gelowige tiener lidmate hulle lidmaatskap as sekonder in vergelyking met 

die lidmaatskap van volwasse gelowiges beleef". Ora die uitsluiting van 

die kinders by die viering van die heilige nagmaal nie dalk by tot die 

negatiewe be Iewing van kinders met betrekking tot lidmaatskap nie? 

Ora die hele manier waarop die kategetiese arbeid ingerig word nie tot 

hierdie wanpersepsie by nie? Artikel50.3 (Sinodale Regskommissie van 

Noord-Transvaal 1991 :59) lui: "Die kinders van die gemeente, as 

dooplidmate, asook aile buitekerklikes wat tot die gemeenskap van die 

Kerk wil toetree, word deur middel van die kategese onderrig in die 

Woord van God en die leer van die Kerk. Hierdie onderrig geskied met 

die oog op belydenisaflegging waardeur hulle deel in die valle regte en 

verantwoordelikhede van belydende lid mate". Hier word die 

verbondsjeug en buitekerklikes op dieselfde vlak gestel. Verder word aan 

die onderrigtaak van die kerk 'n eindpunt gestel wat setel in die 

openbare afl~ van geloofsbelydenis. " "Volwaardige" lidmate is die jeug 

tog reeds op grond van hulle doop; maar verder: as die kategese moet 

lei tot by 'n bepaalde punt, word daar tog weer 'n eindpunt veronderstel 
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- iets van die "lewenslange" begeleiding, wat eie is aan die kategese, 

gaan hiermee verlore" (Clasen 1989:85). In die formulier vir die afle van 

openbare geloofsbelydenis (Aigemene Sinode/Sinodale kommissie van 

die Ned Geref Kerk 1988:79) word uitdruklik verklaar: "Op grond van die 

genadeverbond, soos verseE:U deur die doop, en kragtens die belydenis 

wat julie so pas afgele het, word hiermee verklaar dat julie belydende 

lid mate is van die Nederduitse Gereformeerde gemeente van ...... ". 

Objektief beskou, word met hierdie verklaring weliswaar nie bedoel dat 

die jongmens by daardie geleentheid vir die eerste maal lidmaat van die 

gemeente word nie, maar is dit hoe die gemeente dit subjektief beleef? 

Deur die verklaring te koppel aan lidmaatskap, word die indruk by die 

gemeente gelaat dat dit hier gaan om verkryging van lidmaatskap. Die 

bevinding van Kilian (1992:379) is baie insiggewend: "Die teologiese 

onverantwoordbare onderskeid tussen doop- en belydende lid mate in die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk benadeel die prakties-teologiese 

prinsipe van lidmaatskap op grond van die simboliese inlywing van die 

dopeling in die gemeente en die eventuele inkorporering van die 

gedoopte in die liggaam van Christus. Die gevolg van hierdie kunsmatige 

onderskeiding is dat gelowige tiener lidmate hulle lidmaatskap as 

sekonder in vergelyking met die lidmaatskap van volwasse gelowiges 

beleef. Genoemde ervaring van tienergelowiges gee daartoe aanleiding 

dat daar 'n onverantwoordbare aksentverskuiwing ten opsigte van die 

betekeniswaarde van die openbare belydenis van geloot plaasvind. 

Belydenisaflegging word beskou as die formele toelating van die jong 

gelowige tot volwaardige lidmaatskap van die gemeente op grond van 

'n formele verbintenis. Die persoonlike en geindividualiseerde 

geloofsbelydenis van die tienergelowige word gevolglik 

onderbeklemtoon. Hierdie onderbeklemtoning gee daartoe aanleiding dat 

die deur die Heilige Gees bewerkte inkorporering van die jong lidmaat in 

die gemeente as liggaam van Jesus geensins op 'n bybels verantwoorde 

wyse in die gemeente tot uitdrukking gebring word nie". 
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Die doel van die kategetiese arbeid is nie om kinders te help om lidmate 

te word nie, maar om beter lidmate te wees. Beleef ons kinders dit so? 

Word daar nie 'n te oordrewe aksent op die kognitiewe kennis in die 

kategetiese onderrig geplaas nie? 

Hier moet duidetik gestel word dat belydenisaflegging van geloof nie 

norm vir kerklike lidmaatskap is nie. "Die kerk se kategese of die 

geleentheid wat die kerk bied tot die aflegging van openbare 

geloofsbelydenis, maak nie van die gelowige (eers op daardie stadium) 

'n lidmaat van die kerk nie- dit is hy reeds op grond van Godse verbond 

en op grond van sy doop; die kategese maak hom hoogstens bewus van 

, en onderrig hom in die betekenis van hierdie status van hom, terwyl die 

openbare geloofsbelydenis hom die geleentheid gee om hierdie status 

met name in die openbaar te bely" (Clasen 1989:87). Natuurlik moet die 

jong gedoopte lidmaat iewers in sy lewe getuienis gee dat hy die 

beloftes wat by sy doop aan hom gegee is vir homself toe-eien. In "Gio 

en bely" (Aigemene Jeugkommissie 1983:7) word gese: "Daar is dus 'n 

baie nou band tussen jou doop en jou geloofsbelydenis. Eintlik vrll jou 

eie doop dat jy in die openbaar daarop moet antwoord". Kilian 

( 1992:207) stel dit so: "Die verbond-doop-geloof-korelasie is nie aileen 

van bepalende belang vir 'n teologies-teoretiese beoordeling van die 

inlywing van die gedoopte in die gemeente nie, maar ook - en veral - vir 

'n teologies verantwoorde perspektief op die praktyk van 

belydenisaflegging. Die verwagte realisering van die saligmakende geloof 

in die lewe van die verbondskind, as vrug van die vrymagtige werking 

van die Heilige Gees, bring die teologiese en psigologiese meriete van 

belydenisaflegging op 'n gegewe tydstip in die gedrang". 

Die vraag waaraan die kerk aandag sal moet gee, is of die afle van 

geloofsbelydenis hoegenaamd gekoppel moet word aan so 'n intensiewe 

onderrigplan en of dit noodwendig na 'n bepaalde ouderdom moet 

geskied. Myns insiens behoort dit van bg twee aspekte losgemaak te 
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word en aan die individu, onder Ieiding van die verbondsouer en onder 

kontrole van die betrokke kerkraad, oorgelaat te word om op watter 

stadium van die kind se /ewe hy ookal daarvoor gereed is, belydenis van 

geloof af te 1~. 

3.1.5 Ouderdom. 

Moet 'n mens eers 'n sekere ouderdom bereik het voordat jy lidmaat van 

die kerk kan word? Dit magna 'n snaakse vraag klink en tog leef dit in 

die gedagtes van baie van die lidmate van Ned Geref gemeentes. In 

gesprekke die afgelope tyd met meer as een honderd katkisante het dit 

duidelik geblyk dat hulle deur die bank dink hulle is nog op pad om 

lidmate van die kerk te word. Met die vereiste wat gestel word dat 'n 

kind eers sestien jaar oud moet wees voor hy belydenis van geloof kan 

afl~ (vgl die Sinodale regskommissie van Noord-Transvaal 1991: 152) en 

die gedagte wat by bg katkisante leef dat die belydenisaflegging van 

geloof die toegang tot lidmaatskap is, heers die oortuiging dat 'n mens 

eers 'n bepaalde ouderdom moet bereik voordat jy lidmaatskap van die 

kerk kan bekom. Hierdie gedagte word waarskynlik versterk deurdat 

jongmense van mening is dat hulle deur die bywoning van 

katkisasieklasse uiteindelik toegelaat sal word om belydenis van geloof 

afte I~ met die doel om lidmate van die kerk word. Hierdie gedagte word 

versterk deur die opmerking in die kategese handboek wat vir finalejaar 

katkisante gebruik word wat lui: "Met jou belydenis word jy as 

belydende lidmaat by die gemeente ingeskakel" (Aigemene 

Jeugkommissie 1983:7). Dit klink na 'n onskuldige opmerking maar 

omdat met die begrip belydende lidmaat dikwels verstaan word ware 

lidmaatskap, lei dit daartoe dat jongmense hulleself eers na aft~ van 

geloofsbelydenis as lidmate van die gemeente beskou (vgl ook die term 

volwaardige lidmaat op p 32 van Glo en bely: handboek vir leraars). 

Moontlik speel bepaling 50.3 van die Kerkorde en aanvullende bepalings 

(sinode van Noord-Transvaal) 'n rol in hierdie misverstand. Dit lui: 
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"Hierdie onderrig geskied met die oog op belydenisaflegging waardeur 

hulle deel in die volle regte en verantwoordelikhede van belydende 

lid mate". Die bepaling ondersteun nie die gedagte direk nie, maar deur 

die jare het baie mense die boodskap verkeerd gehoor. Dit gaan in 

be paling 50.3 om volle regte en verantwoordelikhede. Daardeur word nie 

bedoel dat tot op daardie punt daar geen regte en verantwoordelikhede 

is nie. In die volksmond leef die gedagte egter dat 'n doop/idmaat nog 

nie werklik 'n lidmaat is nie en dus ook nie regtig regte en 

verantwoordelikhede in die kerk het nie. 

In die Jig van die bespreking hierbo oor die verbond en die doop as teken 

van die verbond, moet dit hier duidelik gestel word dat daar geen 

ouderdomsbeperking vir lidmaatskap van die kerk gestel kan word nie. 

Die kind van gelowige ouers is reeds lidmaat van die kerk en het dus as 

sodanig regte en verantwoordelikhede. Kinders word wei beskou as 

lid mate wat nog onderrig moet word in die Woord van die Here (Deut 6), 

maar nerens in die Ou- of Nuwe Testament word aan kinders gedink 

asof hulle nie deel van die kerk uitmaak nie. Paulus spreek hulle ook 

pertinent in Ef 6:1-3 aan as "gelowiges" wat bepaalde 

verantwoordelikhede het asook sekere regte (Ef 6:4). 

3.1.6· Rasionele kennis. 

Tans word in die Ned Geref Kerk baie klem geplaas op die kennisaspek 

van die geloofslewe. Daar word moeite gedoen met die voorbereiding 

van kategesestof asook met die toerusting van kategete om die stof aan 

die kinders aan te bied. Wanneer 'n persoon toegelaat word om 

belydenis van geloof voor die gemeente af te le, word uitdruklik bepaal 

dat die kennis van so 'n persoon voldoende moet wees. Die volgende 

besluite van die Algemene Sinode (Sinodale Regskommissie van Noord

Transvaal 1991 :152) geld: 

"2.1 Die ondersoek na en moontlike toelating tot aflegging van 
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belydenis vind plaas na voltooiing van die volle kategetiese 

leerplan, dit wil se 6 jaar in die junior kategese, 4 jaar in die 

senior kategese en een volle jaar in die belydenisklas. 

2.2 In 'n geval waar die persoon nie die normale kategetiese leerplan 

deurloop het nie, word hy slegs toegelaat tot ondersoek en 

belydenisaflegging, nadat hy minstens die ouderdom van 16 jaar 

bereik het en die leerstof van die hele leerplan met hom behandel 

is". 

Met hierdie riglyne word aangesluit by die Heidelbergse Kategismus wat 

in Sondag 7 "kennis" as een van die aspekte van geloof beskryf. As die 

mens dan sy vertroue in iets moet stel, is dit belangrik dat hy moet weet 

waarop hy gaan vertrou. Dit is ook die geval waar dit gaan om die geloof 

in God. Daarom is dit sekerlik belangrik dat die kerk sal seker maak dat 

'n persoon die nodige kennis oor die evangelie moet opdoen. Hierdie 

gedagte kom ook navore in bepaling 26.1 0 van die Kerkorde en 

aanvullende bepalings van die Noord-Transvaalse sinode (Sinodale 

Regskommissie van Noord-Transvaal1991 :33) waar dit gaan om lidmate 

van ander kerke wat by 'n gemeente van die Ned Geref Kerk om 

lidmaatskap aansoek doen. Telkens word bepaal dat die persoon die 

kerkraad moet oortuig dat hy/sy oor genoegsame kennis beskik en indien 

nie, moet die kerkraad die kennis aanvul. Dit is veral in sulke persone se 

situasie van belang omdat dit moontlik is dat hulle in die ander kerke te 

doen kon gekry het met verkeerde inhoude oor die evangelie. Daar sal 

egter steeds gewaak moet word teen oorbeklemtoning van die 

kennisaspek om te verhoed dat daar verval word in 'n rasionalisering van 

die evangelie. 

Dit is egter opvallend dat dit nie in die Nuwe Testament voorkom of die 

kennisaspek 'n vreeslike belangrike rol speel nie. Dit gebeur by 

verskillende geleenthede dat persone tot geloof kom nadat die evangelie 

verduidelik is en dan daar en dan gedoop word en dus so as lid mate van 
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die gemeente aanvaar word. Vgl Hand 2:41; 8:35 & 36; 10:48; 16:15. 

In die verband is die opdrag wat Jesus aan sy dissipels in Matt 28:19 & 

20 gee van belang: "Gaan dan na aldie nasies toe en maak die mense 

my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die 

Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julie beveel 

het". Om die betekenis van die participia behoorlik te laat uitstaan, sou 

mens kon vertaal: "maak die mense my dissipels allerende". AI is daar 

in bg skrifgedeeltes nie sprake van breedvoerige onderrig voordat mense 

gedoop (lidmate gemaak is) is nie, was daar tog telkens eers die 

verkondiging en uitleg van die Woord gedoen. Later is daar tog in 

gemeentes moeite gedoen om die gelowiges toe te rus en te leer (vgl Ef 

4:11-16, 21; Hand 11:26; 18:11 & 25; 19:9-10; 20:31). Dit wil in elk 

geval voorkom asof 'n minimum kennis van die evangelie nodig was om 

as lidmaat van die kerk aanvaar te word en dat die eintlike onderrig later 

gedoen is. 

Om saam te vat, sou ons dus hier moet se dat 'n bepaalde minimum 

kennis as deel van geloof tog as vereiste vir lidmaatskap moet geld. 

Daar sal egter steeds gewaak moet word teen 'n ooraksentuering van 

die rasionele kennis. Daar sal ook duidelik onderskei moet word tussen 

'n basiese kennis van die evangelie en die voortgaande toerusting in die 

geloofskennis. Die gevaar bestaan tans in die Ned Geref Kerk dat hierdie 

twee aspekte met mekaar verwar word en dat die kennis 'n te groot rol 

speel wanneer iemand lidmaat van die kerk wil word. 

3.2 Wesensnorme. 

Met wesensnorme word bedoel die norme wat deur die Skrif gegee word 

waardeur kerklike lidmaatskap gekonstitueer word. 
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3.2.1 Die genadeverbond. 

Wanneer gesoek word na die vereistes vir kerktidmaatskap, moet 

noodwendig gekom word by die betekenis van die verbond en die rot 

wat dit in kerkwees speel. Heyns (1978:226) stet dit uitdruktik "dat etke 

besinning oor die kerk sonder die verbond, die kerk tot 'n inhoudtose 

historiese gestalte degradeer". God handel met sy mense op geen ander 

manier nie, as deur 'n verbondsverhouding. Andersom gestel: die mens 

wat in 'n geloofsverhouding tot God te staan kom, kan dit nie anders 

doen nie, as deur die verbond wat God met die mens gesluit het. 

Bavinck (Derde deel 1967: 184) stel dit pragtig as hy se: "Ats godsdienst 

waarlijk gemeensckap van God en mensch zal zijn, waarin God niet 

aileen, maar ook de mensch zijne zelfstandigheid als redelijk en zedelijk 

wezen behoudt en met zijne ptichten ook rechten ontvangt, dan kan dit 

aileen in dezen weg geschieden, dat God tot den mensch afdaalt en met 

hem een verbond aangaat". Die verbond is inklusief, dit wil se, 

"ongeveer aile aspekte van Gods handelinge met die mens, kom in 

mindere of meerdere mate, op die een of ander wyse, binne die 

gesigseinder wanneer oor die verbond gehandel word" (Heyns 

1978:200). Konig (1986:112) stel dieselfde gedagte s6: "lmmers die 

genadeverbond is inderdaad die basiese struktuur van God se totale 

geskiedenis met die mens". 

'n Detailbespreking van die verbond is nie hier relevant nie, maar slegs 

in soverre dit betekenis het om die verhouding tussen die verbond en 

kerklidmaatskap te verstaan. Die volgende aspekte geniet aandag. 

* .1 'n Kort geskiedenis van die verbond. 

Die verbondsverhouding tussen God en mens word op verskillende 

maniere benoem. Daar is sprake van 'n werkverbond of 

skeppingsverbond, natuurverbond, die Sinai'tiese verbond en die 
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genadeverbond. Die gevaar bestaan egter dat indien die konteks 

waarbinne die verbond voorkom nie reg verstaan word nie, dit kan lyk 

asof daar van verskillende verbonde sprake is terwyl dit uiteindelik om 

slegs een verbond gaan. "Ons het te doen met een liefdes- en 

trouverbond van God met mense, wat dateer van die begin van die 

skepping, tot aan die voleinding toe, en wat, soos aile handelinge van 

God, 'n geskiedenis deurmaak. In die voortgang van die een 

verbondsgeskiedenis, is dit die deurgaande handelinge van God met 

mense, en die reagerende handelinge van mense ten opsigte van God, 

wat 'n konstante struktuur verseker" (Heyns 1978:200). In hierdie 

geskiedenis is daar nie sprake van verskillende ou verbonde wat telkens 

opgehef word en nuwe ander verbonde wat gesluit word nie. 

"Hoogstens kan ons praat van verskillende gestaltes, fasette of 

bedelinge wat die een verbond, in sy heilshistoriese ontwikkelingsgang, 

deurmaak" (Heyns 1978:200). Ook Calvyn (lnstitusie 2, 10,2) 

beklemtoon hierdie eenheid van die verbond wat op verskillende wyses 

in die praktyk bedien word (vgl ook Dijk sa: 197 ev; Bavinck [derde deel] 

1967:176, 192; Marais 1968: 199). 

In die verloop van die verbondsgeskiedenis kan die volgende gestaltes 

(Heyns 1978:201) of bedelinge (Dijk sa: 199) onderskei word: 1. ante 

legem (v66r die wetgewing aan Israel), 2. sub lege (in Israel) en 3. post 

legem (die nuwe testamentiese bedeling waarin ons ook leef). Die eerste 

bedeling word weer verdeel in twee periodes naamlik die tyd van Adam 

tot by Abraham en van Abraham af tot by Sinai. Jonker (1988:84-85) 

maak daarvan melding dat in die gereformeerde verbondsleer deur 

sommige persone (soos Olevianus, Ursinus en Calvyn) gemeen word dat 

die verhouding tussen God en Adam voor die sondeval reeds as 'n 

verbondsverhouding bestempel kan word. Die vernaamste argument ten 

gunste van hierdie siening is dat hulle meen die genadeverbond na die 

sondeval bedoel is om 'n bestaande verbondsverhouding te herstel. 

Daarom is die genadeverbond na die sondeval nie 'n tweede verbond 
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nie, maar 'n voortsetting van die een verbond tussen God en mens. 

*. 1 . 1 Die werkverbond met Adam (ante legem). 

Reeds van die begin van die mens se bestaan as beeld van God het die 

mens in 'n geestelike staat verkeer en word hierdie verhouding tot God 

as 'n verbondsverhouding beskryf (Heyns 1978:207).42
) Daaroor het 

die Reformatore saamgestem. Oor die naam van hierdie verbond bestaan 

daar egter verskil van opinie. Verskillende name is al voorgestel: 

"lewensverbond - omdat daar lewe aan die mens gegee is, 

natuurverbond -aangesien dit met die natuur van Adam ooreengekom 

het en ook van nature aan die mens bekend was, wetsverbond - in die 

hart van die mens het God sy wet gegee en later ook nog die 

proefgebod daaraan toegevoeg, paradysverbond- na aanaamlikeiding 

van die plek waar dit met die mens opgerig is, skeppingsverbond- reeds 

met die skepping is die verbond gegee, en werkverbond- omdat die 

42
) Alhoewel die woord verbond nie in Gen 2 & 3 gebruik word nie en ook nie in een van die 

drie Formuliere van Eenheid voorkom nie, voer Heyns (1978:207) tog die volgende 
argumente ten gunste daarvan aan: "1. 'n Direkte Skrifbewys- en locus classicus- vir die 
werkverbond is Hos 6:7, waar God van die opstandige Israel se: Maar hulle het soos Adam 
die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen My gehandel. Die woorde soos Adam 
kan natuurlik ook anders vertaal word: soos 'n mens of soos die mens. Om versk.illende 
gegronde redes moet die vertaling soos Adam, egter gehandhaaf word. 2. In die 
geskiedenis van die skepping en val word die verbondsnaam Here gebruik. 3. Die parallel 
wat tussen Christus, as Hoof van die genadeverbond, en Adam getrek word (vgl Rom.5 
en 1 Kor.15), maak dit teologies noodsaaldik dat ook Adam as verbondshoof gesien sal 
word ... 4. In ander belydenisskrifte soos byvoorbeeld die Westminster-Konfessie van 
164 7, die Helvetiese Formula Con census van 1675, en die Walcherse Artikels van 1693 
word wei van die verbond met Adam melding gemaak". Hierdie argumete hou egter nie 
almal water nie. In Hos 6:7 word die naam van 'n dorp, Adam, genoem wat gelee was in 
die antieke gebied wan die teenswoordige Tell ed-Damje (Transjordanie) ± 25 Km noord 
van Jerigo aan die mond van die Jabbokrivier (vgl Wolff 1974:105, Mays 1969:99-100 
en Van Leeuwen 1978:146). Dit gaan in die uitleg om 'n keuse tussen b'adam (in Adam) 
en k'adam (soos Adam). lg keuse word bemoeilik deur die voorkoms van 'iJ'Ji wat met . 
"daar" vertaat word, die feit dat daar verder in die hoofstuk na sondes by verskillende 
plekke verwys word asook die feit dat Hosea aan die verbond dink in terme van die uittog 
gebeure (12:10; 13:4) en die woestynverblyf (9:10). Dit laat mens vermoed dat dit hier 
gaan om 'n bepaalde ptek en nie om die mens of Adam in die paradys nie. Ten spyte van 
lg kies Laetsch (1970:60) egter vir k'adam en vertaal met "like men" en se dit verwys 
terug na Adam en sy ongehoorsaamheid in die tuin van Eden. 
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werke wat die mens, in gehoorsaamheid aan God, moes verrig, hierin 'n 

sentrale rol speel" (Heyns 1978:207). Heyns kies vir die begrip 

skeppingsverbond, so ook Dijk ( 1964: 197). Die terme werkverbond en 

genadeverbond is egter so bekend dat daarby gehou sal word. 

Hierdie eerste bedeling van die verbond word gekenmerk deur die 

skepping van die mens na die beeld van God. God noem self hierdie 

skeppingshandeling goed (Gen 1:27 & 31 ). Daarmee word egter nie 

bedoel dat Adam toe alreeds alles ontvang het wat God vir hom en sy 

nageslag bedoel het nie. Die mens het nog 'n groot verantwoordelikheid 

gehad tot kultuurbeoefening en oorheersing van die natuur en natuurlik 

die opdrag tot voortplanting en vermeerdering. Hy sou dus nog langs die 

weg van gehoorsaamheid die ewige lewe later van God ontvang. (Heyns 

1978:208). Die gehoorsaamheid wat God van Adam verwag het, was 

nie die manier waarop Adam die ewige lewe van God sou verdien nie. 

Dit sou eenvoudig die weg wees waarlangs die ewige lewe in ontvangs 

geneem sou word. Adam sou mede-arbeider van God word. "mede

arbeider omdat dit 'n werkverbond is, en mede-arbeider omdat dit 'n 

werkverbond is" (Heyns 1978:208). Adam sou egter nie hierin volhard 

nie en uiteindelik word die ganse mensdom onbekwaam om God volledig 

te gehoorsaam deur Adam se ongehoorsaamheid. God weier egter om 

die mens aan homself oor te laat en te vernietig. "God beeindig nie die 

verbond nie, maar gaan daarmee voort, en die wyse waarop Hy -

vervullend - daarmee voortgaan is om weer 'n mens te gee - nee, die 

Mens" (1978:209). So word die werkverbond nie vervang nie, maar 

deur God self uit genade in Christus vervul. Die werkverbond word dus 

in die genadeverbond voortgesit. "Die karakter van die genadeverbond 

in hierdie periode is min of meer universeel. Nie dat dit aile mense, hoof 

vir hoof, omsluit het nie, maar wei dat God in die periode tot die 

bestaande mensheid gekom het met sy Wet en Evangelie, en dat die 

verbond nie beperk was tot een of ander spesifieke volk nie" (van Wyk 

de Vries 1947:20). 
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* .1.2 Die verbond met Noag (ante legem). 

Rondom die sondvloed word die woord verbond vir die eerste keer 

gebruik (Gen 6:18 & 9:9 ev). "Noag ontvang die belofte van behoud en 

beskerming omdat in hom, die saad van die vrou (Gen.3:15) bewaar 

moet word vir die geboorte van die beloofde Messias" (Heyns 

1978:212). Hierdie verbond word ook die natuurverbond genoem. So 

sou hierdie fase van die verbond eweneens Godse trou en genade aan 

die mens en trouens die hele aarde uitbeeld. Daarvan word die reenboog 

dan ook die teken. 

* .1.3 Die genadeverbond met Abraham (ante legem). 

Alhoewel by Abraham die genadeverbond 'n baie besondere eie karakter 

aanneem, is dit nie 'n nuwe verbond wat gesluit word nie. "Volgens 

algemene oortuiging is die verbond met Abraham niks anders nie, as 'n 

bevestiging en toespitsing van Gods openbaring van genade direk na die 

val (Gen.3:15, die sg. moederbelofte). Dit lei tot die gedagte dat daar 'n 

omvattende verbond van genade is wat direk na die val in werking tree, 

wat in die universele natuurverbond met Noag neerslag vind, maar in sy 

besondere gestalte as partikuliere heilsverbond beslag kry in die 

verbonde met Abraham, met Israel en met Dawid, terwyl dit uiteindelik 

met die bloed van Christus in die nuwe verbond beseel word" (Jonker 

1988:83). In Abraham word 'n enkele mens afgesonder tot diens van 

God se verbondsbedoelinge en begin die diens van 'n ganse volk (Heyns 

1978:212). Hier word die inhoud van die genadeverbond asook die 

verbondsverpligting wat op die mens gele word, in meer detail gegee. 

Die genadeverbond sou nou nie meer 'n universele karakter dra nie, 

maar op 'n spesifieke geslag betrekking he. Hierdie geslag word 

ge'identifiseer as die geslag van Abraham waarmee nie noodwendig net 

die fisiese nageslag van Abraham bedoel word nie, maar veral hulle wat 

in die geloof aan Abraham as die vader van die gelowiges gekoppel sou 
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word. Paulus redeneer met die gemeente te Rome oor hierdie saak en 

se: "Omdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het 

dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit 

was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy 

het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seel wat bewys dat 

God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede 

was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo 

al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek 

omdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van 

die besnedenes wat nie net besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo 

het toe hy nog onbesnede was" (Rom 4:9-12). Daarmee plaas Paulus al 

die klem op die geloof en verduidelik dat mense op grond van die geloof 

deel uitmaak van die nageslag van Abraham as hulle vader. "Julie sien 

dus dat die wat glo, kinders van Abraham is". (Gal 3:7) 

Die geloof sou voortaan die onderskeidende teken wees, selfs tussen 

mense van dieselfde huisgesin. So word die verbond voortgesit in lsak 

en nie lsmael nie en in die nageslag van Jakob en nie Esau nie. 

* .1.4 Die Sinaitiese verbond (sub lege). 

Na die uittog van Israel uit Egipte, op pad na die beloofde land Kanaan, 

vind daar by Sina'i egter 'n verdere ontwikkeling van die verbond plaas. 

"daar heeft de Here Zijn verlost en uitgeleid volk publiek tot Zijn volk 

aangenomen" (Dijk 1964:200). By Sina'i word naamlik die wet van God 

aan die volk gegee. "Die wet wat hier aan die volk gegee is, bind nie net 

die volk aan mekaar nie, maar verbind hulle ook op 'n besondere wyse 

met God self (vgl Deut.29:9 e.v.). Daarin spreek enersyds die 

Verbondsgod tot die verbondsvolk, en daarin kan, andersyds, die 

verbondsvolk hul gehoorsaamheid aan Hom konkretiseer en hul 

verbondslewe stileer" (Heyns 1978:213). Die feit dat God eers hier by 

Sinai sy wet aan die volk gee, betaken egter nie dat die volk tot dusver 
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heeltemal wetteloos geleef het nie. Hulle ontvang hier ook nie 'n nuwe 

wet nie. Daar moet steeds in gedagte gehou word dat die mens by die 

skepping die wet van God in sy hart ontvang het. As gevolg van die 

sonde het die wet egter al hoe meer verduister geraak en het die 

besonderhede daarvan verlore geraak (Heyns 1978:213). By Sinai kom 

spel God sy wil vir sy verbondsvolk weer uit sodat hulle nie net 

gehoorsaam die verbondsverpligtinge kan nakom nie, maar ook hulle 

kinders daaroor kan onderrig (vgl Deut 6). 

* .1.5 Verbond in die Nuwe Testamentiese tyd (post legem). 

In die Nuwe Testament word die hele verbond in Christus saamgebind 

en vervul. So word dan 'n nuwe verbond tot stand gebring wat nie 'n 

ander verbond is nie maar slegs 'n vervulling van die verbond betaken 

(Heb 8: 13). "Die God van die verbond is die God in Jesus Christus en 

die mens van die verbond is die mens in Jesus Christus" (Heyns 

1978:217). Jesus Christus sou met die woorde wat Hy gespreek het, 

die dade wat Hy gedoen het en met sy lewe wat Hy afgel~ het die 

verbondseise vervul. Die werke van gehoorsaamheid aan die wet van 

God sou deur Jesus volmaak uitgevoer word. Daarby het Hy ook sy 

lewe afgel~ om die offer te bring vir die sondes van die volk om so die 

straf van Godse toorn oor die sonde te dra. Daarom kan elkeen wat glo 

in Jesus Christus deel kry aan die verbond van God met die mens. So 

word Christus die Middelaar van God se heil aan die mens. Daarom merk 

Heyns (1978:218-219) tereg op: "Die seeninge wat Christus verwerf 

het, word nie outomaties (ex opere operato) deel van die mens net 

omdat dit seeninge van die verbond is nie. So 'n uitvoerende of 

toepassende magsinstansie is die verbond nie. Die verbond het, buite 

God om, geen eie selfstandige bestaan of werking nie. Die verbond self 

is kragteloos, aangesien dit bloot die wyse is waarop God sy, deur die 

sonde gebroke skepping, herstel. Daarom verwerf Christus die heil {m 

dee I dit ook uit ... en ook hiervoor het Christus gesorg en wei deur sy 
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Heilige Gees te stuur .. : die Heilige Gees werk deur sy wederbarende 

werkinge, geloof in die mens, en aileen deur die geloof in Christus word 

die gehoorsaamheid van Christus ook sy deel en word hy s6 in die 

verbond opgeneem". 

* .2 Die wese van die verbond. 

Na hierdie kort oorsig oor die historiese ontwikkeling van die verbond, 

kan gekom word by die wese van die verbond. Om dit reg te verstaan, 

moet eers gekyk word na die verskillende woorde wat gebruik word om 

die verbond uit te druk. In die Ou Testament word die woord berith met 

"verbond" vertaal. Pop (1964:464) dui aan dat dit nie seker is presies 

waar hierdie woord vandaan kom nie. "Vast staat echter, dat de 

vertaling "verbond" meer een vrije omschrijving is dan een goede 

vertaling". Daarom meen hy is dit ook nie werklik toereikend om die 

inhoud van die woord berith met verbond weer te gee nie. Volgens Dijk 

(sa: 198) hou die woord verband met die werkwoord bara wat die 

betekenis van "sny" bevat. Dit hou verband met die gebruik om by die 

sluiting van 'n verbond 'n dier stukkend te sny as simboliese uitdrukking 

van wat met die een wat die verbond verbreek, sal gebeur. Volgens 

Heyns (1978:202) betaken die woord berith in die algemeen ooreenkoms 

of verordening maar in besonder ook wilsbeskikking en testament. Hoe 

dit ookal sy, die woord "verbond" is by ons also 'n bekende begrip dat 

die ~etekenis daarvan vir ons nog die naaste aan die hebreeuse woord 

bring. 

In die Ou Testament is daar verskillende voorbeelde van verbondsluiting. 

So sluit Jonatan bv met Dawid 'n verbond omdat hy hom liefgehad het 

(1 Sam 18:1 vv). Die liefde gaan dus die verbondsluiting vooraf en lei 

daartoe. Dit maak ook van die liefde iets meer. "In het berith wordt 

immers de liefde 6pgeheven tot in een rechtsverhouding, die onder 

sacrale waarborgen staat" (Pop 1964:464). So is daar ook 'n verbond 
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tussen Laban en Jakob gesluit in Gen 31:44 vv. Laban wou daarmee 'n 

einde maak aan die toestand van regsonsekerheid (Pop 1964:465) en 

Jakob gaan daarmee akkoord. 

In die Septuaginta en die Nuwe Testament word berith met die woord 

diatheke vertaal. Dit was 'n term uit die regswereld wat die betekenis 

het van 'n reeling wat deur een persoon gemaak word. Die woord wat 

die Grieke vir "verbond" gebruik het, was die woord syntheke wat 'n 

ooreenkoms tussen twee partye aandui. "Welbewust vermijdt de 

Septuaginta (en die Nuwe Testament - eie byvoeging) dit woord ter 

vertaling van berith, omdat dit te gemakkelijk de gedachte kon wekken 

van gelijkwaardigheid der partners" (Pop 1964:468. Vgl ook Heyns 

1978:202). Bavinck (Dee I 3, 1967: 185) gee as rede vir hierdievoorkeur 

van die Septuaginta die feit van "de een-zijdige, Goddelijke oorsprong en 

natuur, welke in het Hebreeuwsch aan het verbond toekomt". Ook die 

Latynse vertaling volg die Septuaginta na en vertaal diatheke met 

"testamentum". Hier moet egter nie gedink word in terme van ons 

gebruik van die woord testament waarby die testamentmaker eers moet 

te sterwe kom voordat die inhoud van die testament openbaar gemaak 

kan word nie. Laasgenoemde gebruik is 'n navolging van die Romeinse 

Reg (Bavinck Deel3, 1967:185). Hier geld die Grieks-Siriese wet ten 

tyde van die Septuaginta. "Volgens gene was c:S'ta61'}K'l eene plechtige 

handeling, waarbij eene onherroepelijke overdracht van rechten ·en 

goederen plaats had; en deze trad, althans gedeeltelijk, onmiddellijk in 

werking en was dus van den dood van den testamentmaker 

onafhankelijk" (Bavinck deel3 1967: 185). Dit is in hierdie laasgenoemde 

gees wat die woord met verbond vertaal word. 

Om die wese van die verbond te verstaan, moet na twee aspekte gekyk 

word teen die agtergrond van wat hierbo genoem is, naamlik die 

monopleuriese en die dupleuriese karakter van die verbond. 
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* .2.1 Die monopleuriese karakter van die verbond. 

Die heel belangrikste kenmerk van die verbond is die feit dat God die 

inisiatief geneem het en sonder dat die mens iets daarvan verdien of 

enige inset daartoe gelewer het, het Hy na die mens afgedaal en Hom 

aan die mens kom verbind. "Hierdie een-sydigheid van die verbond 

word sy monopleuriese karakter genoem" (Heyns 1978:202). Daarmee 

word baie duidelik gese dat dit in die verbond nie gaan om gelyke partye 

wat met mekaar 'n verbond sluit nie. Dit is God, die Skepper van die 

hemel en die aarde, wat met die mens in 'n verbondsverhouding tree. 

Hierdie verbondsluiting is dus nie 'n natuurlike saak waarin die mens 

hom outomaties bevind nie, maar spreek van 'n besondere 

gemeenskapsband wat deur die inisiatief van God met die mens 

aangegaan is en deur Homself van inhoud voorsien is. Die feit dat die 

mens dit nie uit verdienste ontvang nie onderstreep die "genade" aspek 

van die verbond. Bavinck (deel 3, 1967:199-200) stel dit baie mooi as 

hy se: "Israel is uit de volken genomen; het was niet anders en niet 

beter dan andere volken, overtrof hen nog in hardnekkigheid en 

wederspannigheid en werd aileen uit genade verkoren, Deut. 7:7, 9:13, 

32:5v., Jer. 5:23, Ezech. 16:3v., Am. 9:7, Matth. 11:21 v. ". Hy praat 

verder op dieselfde bladsy van die "gratia specialis" wat die heiden nie 

ken nie. Die Here is die God van Israel voor en afgesien van aile 

waardigheid van Israel en Hy bly dit tot in ewigheid. "Het is een eeuwig 

verbond, dat zelfs door geene zonden en ongerechtigheden van lsraels 

zijde kan vernietigd worden, Deut. 4:31, 32:26 v., Richt. 2:1, Ps. 89:1-

5,105:8,111:5, Jes. 54:10, Rom. 11:1,2,2 Cor. 1:20" (Bavinckdeel 

3 1967:201 ). 

* .2.2 Die dupleuriese karakter van die verbond. 

Die feit dat God die inisiatief geneem het en die verbond met die mens 

kom sluit het, beteken egter nie dat die mens volledig passief in die hele 
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saak is nie. Heyns (1978:202) noem die verbond na sy oorsprong 

monopleuries maar na sy bestemming, dupleuries. Daarmee word bedoel 

dat die mens tot gehoorsaamheid opgeroep word. "Die mens is in die 

verbondsverhouding nie passief nie, maar in die hoogste mate aktief. Hy 

moet Gods beloftes aanvaar en Gods bevele gehoorsaam" (Heyns 

1978:202). Maar ook om dit te kan doen, is die mens volledig van God 

afhanklik. God moet dus tegelyk ook gee wat Hy van die mens vra. Dit 

beteken egter nie dat ons hier met 'n "subjek-objekskema" te make het 

nie. God is nie die Subjek wat met die mens as objek so handel dat die 

mens daarin geen se het nie. Volgens Heyns (1978:203) moet hier 

eerder aan 'n "gemeenskapskema" van "intersubjektiviteit" gedink word. 

Bevestiging hiervan word oa gevind in die werkwoorde wat vir God en 

mens met betrekking tot die verbond gebruik word in die Skrif. "God rig 

sy verbond op; Hy gaan oor in of tot 'n verbond; Hy laat die verbond tot 

stand kom; laat mense tot die verbond toetree; Hy sny 'n verbond; dink, 

bewaar en hou sy verbond (Gen.6: 18, 9:9, 15: 18; Eks.6:3; Deut.5:2, 

3:29, 29: 12; Eseg.16:8, 20:37; Jes.61 :8; Gen.9: 15; Deut. 7:9). Die 

mens behoed en bewaar die verbond; hou vas aan die verbond; handel 

volgens die verbond. Maar negatief: die mens verbreek, venietig, 

oortree, verlaat, verwerp en verag die verbond (Gen.17:9, 14; Eks.19:5; 

Ps.1 03: 18; Jes.56:4, 6; 2 Kron.34:32; Lev .26: 15; Deut.17:2, 29:25, 

31:16; Jer.11:10; 1 Kon.19:10; 2 Kon.17:15; Ps.78:37)" (Heyns 

1978:203). 

Bavinck (1967:206) som die wese van die verbond mooi op met die 

volgende woorde: "Het wezenlijke van het genadeverbond bestaat dus 

daarin, dat het uit Gods bijzondere genade voortvloeit en niets dan 

genade, onverdiende en verbeurde zegeningen tot inhoud heeft ... Hij 

heeft het dan ook vastgesteld en aile deelen ervan bepaald; het is zijne 

ordening en installing. Maar in dat werkverbond kwam God toch tot den 

mensch met den eisch der gehoorzaamheid en beloofde Hij hem, eerst 

in dien weg en na die volbrachte gehoorzaamheid, de zaligheid des 
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hemels, het eeuwige Ieven, de genieting zijner aanschouwing te 

schenken". 

* .3 Wie is in die verbond ingesluit? 

Uit wat hierbo ges~ is, is dit dus duidelik dat die genadeverbond 'n baie 

belangrikge rol in die mens se lewe speel. Daarom is dit van groot belang 

om vas te stel wie is nou eintlik in die verbond ingesluit. 

* .3.1 Die gelowige en sy nageslag. 

Die verbond word telkens met die gelowige mens en sy nageslag gesluit. 

"Abraham en sy nageslag ontvang die toesegging dat God vir hulle 'n 

God sal wees (Gen 17:7), en hierdie nageslag sal die verbondsvolk wees 

en draers van aldie verbondsbeloftes" (Heyns 1978:212). Alhoewel God 

met Abraham en sy nageslag die verbond sluit en alma! die besnydenis 

as verbondsteken ontvang (ook lsmael, Gen 17:23), blyk dit dat nie 

almal die blywende seen van die verbondsbeloftes ontvang nie. lsmael 

word ook tydelik geseen (Gen 17:20) maar, s~ God: "dit is met lsak, die 

seun wat Sara vir jou oor 'n jaar in die w~reld sal bring, dat Ek my 

verbond sal nakom" (Gen 17:21). In die verbond met Abraham word 

daar dus 'n baie besliste onderskeidende vereiste neergel~. Hierdie 

vereiste is die geloofsgehoorsaamheid van die mens aan God. So 

ontvang lsak die verbondsbeloftes en nie lsmael nie, Jakob en nie Esau 

nie (Gen 27:39; Mal1 :3; Rom 9:6-13; Heb 12:16, 17). "Daarom salons 

moet s~ dat die verbondsbeloftes aan die saad van Abraham, ten 

diepste, nie op sy natuurlike en vleeslike nakomelinge betrekking het nie, 

maar op sy gelowige nakomelinge. Die verbond met Abraham en die 

besnydenis as teken daarvan (Gen.17: 10) beperk die weldade van die 

verbond tot 'n bepaalde mens en tot 'n bepaalde volk. Nie die Egiptenare 

of die Filistyne nie, maar Israel word die verbondsvolk" (Heyns 

1978:213). Dit gaan dus in die verbond ten diepste om die geloofslyn 
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en nie om die bloedlyn nie. Eintlik sou dit meer korrek wees om te se dat 

dit primer om die geloofslyn gaan maar dan ook om die bloedlyn. In die 

bloedlyn word die eis van die geloof egter nie opgehef nie, maar steeds 

onverminderd van toepassing gehou (Heyns 1978:215). Daarom kom 

Paulus met die vermaning na die gemeente in Rome: "Dit wil se: Dit is 

nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat 

kinders van God is nie; dit is die kinders wat kragtens die belofte van 

God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word" (Rom 9:8). 

"Daarom is die mens wat nie in die bloedlyn van Abraham gebore word 

nie, nie vanselfsprekend uit die verbond uitgesluit nie. Juis omdat die 

geloofslyn so belangrik is, kan so 'n mens tot geloof kom en word die 

genadeverbond met hom en sy nageslag opgerig. Dit is hier van groot 

belang om raak te sien dat God baie beslis die verbond met Abraham en 

sy nageslag opgerig het. "God le beslag op die gelowige, en die 

gelowige mens is per definisie, op grond van sy ingeskape 

voortplantingsmoontlikhede, nie 'n enkelvoudige nie, maar 'n 

meervoudige wese. En op hierdie totale mens le God beslag en oor 

hierdie totale mens proklameer God sy eiendomsreg. Ook die kinders van 

die gelowiges is Gods eiendom en moet daarom die teken van sy 

eienaarsreg ontvang" (Heyns 1978:220). Wat moet dan onder die 

n_ageslag van Abraham verstaan word? "Letterlik, dit wil se, vleeslik kan 

dit nie opgevat word nie, aangesien dit van die begin af duidelik was dat 

die vervulling van die belofte aan Abraham nie aan al sy kinders geskenk 

is nie. Paulus gee 'n verklaring ashy daarop wys dat nie die kinders van 

die vlees nie, maar die kinders van die belofte, die saad van Abraham is 

(Rom.9:8) .... Die uitdrukking: nageslag van Abraham dui op almal wat 

deur God in Christus van ewigheid af uitverkies is, deur Gods Woord 

voorberei en deur die Heilige Gees lewend gemaak is om as erfgename, 

al die beloftes van die verbond wat aan Abraham belowe is, en deur 

Jesus Christus verwerf is, in ontvangs te neem" (Heyns 1978:224). 

Prakties beteken dit dus dat daar baie ander (nie-uitverkorenes) is wat 

rondom die gawes van die verbond vergader en selfs die teken van die 



- 168-

verbond ontvang, maar later blyk dit dat hulle nie wesenlik daaraan deel 

het nie. 

Konig (1986:106) noem die uitsluiting van kinders uit die verbond 'n 

vreemde en kunsmatige skeiding. Hy gaan voort: "As die verbond die 

omvattende verhouding is waarin God en sy kinders saamleef, waarin Hy 

hulle hele lewe seenend begelei, is kinders deel van die verbond al kan 

hulle nog nie bewustelik al die seeninge geniet nie. Die insluiting van die 

kinders in die Ou Testament was nie 'n tydelike toegewing of 'n 

natuurlike ongeestelike gebruik nie, maar die vanselfsprekende gevolg 

van die inhoud van die verbond as die omvattende lewensgemeenskap 

tussen God en sy kindersll. Hierdie gedagte is nie 'n nuwe gedagte van 

die moderne tyd nie, maar is deur die Reformatore reeds onderskryf. Toe 

Zwingli met die Wederdopers te make gekry het, is die verbondsleer 

breedvoerig uitgewerk. Hy het 'n groot invloed op die ander reformatore 

uitgeoefen sodat hulle hom in sy verbondsleer grootliks nagevolg het. 

liOns vind by Bullinger, Oecolampadius, Capito, Bucer, Calvyn en 

Musculus 'n visie op die verbond wat in baie opsigte verwantskap met 

Zwingli vertoon. Almal van hulle handhaaf die eenheid van die verbond 

as 'n verbond van genade in die ou en die nuwe bedeling, beklemtoon 

dat die verbondstruktuur in die twee bedelings dieselfde gebly het en dat 

die verbondsbeloftes van God in die nuwe bedeling aan die kinders 

gegee is so goed as aan die volwassenes" (Jonker 1988:81 ). Kinders 

was nie in die oudste christelike kerk as geisoleerde enkelinge beskou 

nie. Die huisgesin vorm in die Bybel en veral in die Ou Testament 'n baie 

hegte eenheid. Trouens, die hele sosiale gemeenskap en familia het om 

die huisgesin as sentrum gevorm. II 
11 'n Huis 11 was 'n eenheid voor die 

aangesig van God, soos dit by Abraham die geval was. Die geloof van 

die vader en die moeder omsluit ook die kinders" (Avenant 1982:100). 

Daarom word in die 11 Formulier vir die bediening van die doop aan die 

kinders van gelowiges" (Aigemene Sinode/Sinodale kommissie van die 

Ned Geref Kerk 1988:60) aanvaar dat kinders gedoop behoort te word 
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omdat hulle in die genadeverbond ingesluit is. "Kinders van gelowiges 

moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy 

verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe 

Testament gedoop waar die ouer(s) tot geloof gekom het. AI verstaan 

die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid 

daarvan vir hulle nie. Trouens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is 

wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hut 

verlossing". 

Wat die kinders betref, is dit egter van groot belang dat hulle dus as 

bondelinge beskou moet word tot tyd en wyl hulle deur hulle manier van 

lewe toon dat hulle dit nie is nie (vgl de Klerk 1949:4). Wanneer dit 

gebeur, is.dit egter nie God wat van sy kant af die verbond met hulle 

verbreek nie, maar hulle wat van hulle kant af die verbond verwerp. Dit 

betaken dat die verbondsbeloftes aan die kinders kondisioneel gemaak 

word. "God bied aan almal genade en versoening aan. Of hierdie 

weldade ons deel word, hang dan van ons geloof af" (de Klerk 1949:6). 

Wanneer hierdie beloftes van die verbond wei deur die geloof aanvaar 

word, is dit God wat die geloof in die hart van die bondeling werk (Joh 

1 :13). De Klerk (1949:5) konkludeer met die woorde: "Die feit dat ons 

d.eur geboorte in die verbond 'n plek ontvang, wil nie s~ dat ons daarin 

dieselfde plek ontvang nie". 

* .3.2 Mense wat buite die verbond gebore word. 

Veral in die Nuwe Testament word vertel van mense wat buite die 

verbond gebore is en dan later in hulle lewe tot bekering kom en 

Christus as Verlosser aanvaar. Wanneer dit gebeur, is dit opmerklik dat 

telkens onmiddellik aan hulle ook die teken van die verbond (kyk 

hieronder by 3.2.1.3.4) gegee word. So word op pinksterdag bv oor die 

drie duisend mense gedoop waarvan baie mense uit ander volke as die 

Joodse volk afkomstig was (Hand 2). Later bedien Filippus ook die doop 
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aan die Etiopier nadat hy tot geloof gekom het (Hand 8:26 vv). In Hand 

16:33 lees ons van die tronkbewaarder se vreesaanjaende ervaring wat 

uiteindelik gelei het tot sy bekering en doop. Daar is nog talle ander 

voorbeelde waaruit dit duidelik blyk dat die mens buite die verbond 

gebore tog geleentheid kry om die verbondsbeloftes deelagtig te word. 

Trouens, dit was ook die laaste opdrag wat Jesus Christus aan sy 

dissipels gegee het kort voor die hemelvaart in Matt 28:19: "Gaan dan 

na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die 

Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees". "In die geval van 

'n heiden, moes hy eers glo en hom bekeer en daarmee toon dat die 

verbond, waarin hy nie gebore is nie, nou inderdaad ook homself insluit. 

Dan kan hy ook die uiterlike teken van die verbond en heenwysing na 

die reiniging deur die bloed (die soendood} van Christus, die doop, 

ontvang" (Avenant 1982:101}. 

* .4 Die teken van die yerbond. 

Die verbond van God met die mens het 'n baie besliste teken wat as 

waarborg sou dien. "Het besneden-zijn is het teken van het verbond, de 

besnijdenis zelf is het verbond, vgl. Hand. 7:8" (Van Selms 1967:235) 
43

). Kinders is deel van die verbond en kan daarom ook die 

verbondsteken ontvang en is gevolglik lidmate van die kerk. Dit is egter 

interessant om daarop te let dat daar nie in die periode vanaf Adam tot 

by Abraham 'n teken vir die verbond gegee is nie. Die rede daarvoor is 

nie vir ons duidelik nie (Kirkby 1988:57). Eers in Gen 17:9-14 word 

detail opdragte in verband met hierdie teken gegee: aan wie dit bedien 

moet word (vers 10 "elke lid van die manlike geslag"; vers 12 "van ag 

dae oud"), watter deel van die liggaam bedoel word (vers 11 "aan die 

voorhuid"), ens. Die volk Israel was nie uniek in die gebruik van die 

43
) Miskien stel van Selms dit 'n bietjie sterk ashy se dat die besnydenis die verbond is. Die 

getuienis van die Skrif ondersteun nie die gedagte dat die teken en die inhoud van die 
verbond identiek is nie. Vgl. Avenant 1982:50. 
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besnydenis nie. Hulle het daarmee aangesluit by 'n bekende gebruik van 

hulle tyd. Daar was ook van die ander volke wat die besnydenis geken 

het (Konig 1986:66-67). Van Selms (1967:234) noem naas die 

wessimmitiese en hamitiese volke ook nog die maleis-polenesiese 

groepe,44
) Afrika en groepe in Amerika. By Israel het dit egter nie net 

om 'n fisiese saak gegaan nie45
), maar het daar ook 'n baie besliste 

"geestelike" betekenis daarmee gepaard gegaan sodat hulle dus ook 

duidelik onderskei word van die ander volke wat die besnydenis geken 

het. "Die figuurlike betekenis van die besnydenis word nie net in direkte 

verband met die letterlike besnydenis gebring nie, maar ook met die 

Abrahamverbond" (Konig 1986:67). 

Oor die besnydenis as verbondsteken is daar nie 'n despuut nie. Oat dit 

die teken van die verbond is en dat die kinders van agt dae oud af 

daarby ingesluit is, kan duidelik uit die Bybel afgelees word. Dieselfde 

kan egter nie van die doop gese word nie. By die doop as verbondsteken 

is daar ongelukkig nie 'n paar direkte teksgedeeltes wat dit net so 

glashelder as by die besnydenis uitspel nie. Dit betaken egter nie dat 

elke saak waaroor die Bybel handel altyd woordeliks uit die Skrif 

aangehaal moet word nie. So moet ook nie vir die bevestiging van die 

doop as verbondsteken net na 'n paar tekste gesoek word nie (vgl 

Berkouwer 1954:210 ev; Konig 1986: 199-202; Barnard 1984:46 ev; 

Bromiley 1979:1 ev; Marcel 1981:187 ev). Die saak is veel meer 

gekompliseerd as dit. Miskien is dit juis daarom dat geleerdes dwarsdeur 

44
) Vir 'n meer volledige uiteensetting van die voorkoms van die besnydenis vgl A venant, W 

J 1982. Die betekenis van die besnydenis in die Ou Testament. 'n M.Th. tesis, Universiteit 
Stellenbosch. 

45
) Van Selms (1967:234-235) maak die volgende interessante opmerking oor die besnydenis' 

in sy kommentaar op Gen 17:10: "Het bijzondere in Israel is, dat ze slechts aan manlijke 
personen voltrokken wordt (elders wordt soms aan meisjes de clitoris besneden) en 
(vs.12) op de achtste dag (elders is zij verbonden met de intrede van de puberteit en de 
inwijding in de stam-lore, vgl. de 'besnijdenisscholen' bij de Bantoes). Wie eenmaal de wit
gemaakte Bantoe-jongmens of -meisjes in de 'besnijdenisschool' gezien heeft, weet dat 
het gaat om een nieuwe geboorte (ook zwarten worden blank geboren, doch kleuren 
weldra bij!)". 
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die eeue verskil oor die vraag of die doop werklik die plek van die 

besnydenis ingeneem het as verbondsteken en daarmee saam die hele 

kwessie van die kinderdoop. In verband met hierdie stryd merk 

Berkouwer (1954:210) op: "Deze strijd om het goed recht van de 

kinderdoop is maar nie een strijd tussen theologen, maar raakt direct de 

belijdenis en de geloofspractijk der kerk". Daarom is dit so belangrik dat 

daaroor 'n paar woorde geskryf moet word. 

Berkouwer ( 1954:212 ev) wys daarop dat Karl Barth omstreeks 1940 

met felle kritiek teen die kinderdoop gekom het en dat dit die stryd sterk 

aangeblaas het. Dit het egter daartoe gelei dat daar met nuwe besinning 

oor die kinderdoop nuwe publikasies na vore gekom het en die hele saak 

van die kinderdoop in die lig van die gehoorsaamheid aan die Skrif 

gefundeer is. Barth le groot klem op die noodsaaklike verband tussen die 

doop en geloof. Omdat die geloof nog by die klein kind ontbreek, 

verwerp hy die kinderdoop. "in de doop gaat het naamlik. altijd om een 

cognitieve relatie, om de kennis des geloofs en geenszins om een 

causate werking, die van de doop zou uitgaan" (Berkouwer 1954:214). 

Die doop het vir hom wei in die plek van die besnydenis gekom, maar dit 

beteken nie dat die doop aan kinders bedien moet word omdat 

besnydenis aan kinders bedien is nie. Die besnydenis le op die natuurlike 

vlak van die voortplanting. Die geslagtelike word verbind met die belofte 

van die heil van die Messias. Mense moes in die Ou Testament trou en 

vrugbaar wees om die Messias te laat gebore word. Dit is egter in die 

koms van die Messias vervul en daarom is die besnydenis afgeskaf. Die 

doop neem die plek daarvan in maar le op 'n ander vlak, naamlik die van 

die koninkryksgebeure. Die doop is die teken van die toelating tot die 

koninkryk van God en daarom is geloof nodig (Berkouwer 1954:215-

217). Aldus Karl Barth. 

In die kringe van die Gereformeerde teologie is daar egter algemene 

aanvaarding van die doop as teken van die verbond en daarby ook die 
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kinderdoop as teken van die verbond omdat die kinders van 

verbondsouers deel het aan die verbond en daarom ook die teken mag 

ontvang. Die vernaamste redes ter motivering van hierdie standpunt is 

die volgende: 

* .4.1 Kol 2:11-12. 

In 'n sekere sin sou mens kon s~ dat hierdie skrifgedeelte die locus 

classicus is vir die argument dat die doop in die plek van die besnydenis 

gekom het. Daar skryf Paulus: "Deur julie verbondenheid met Hom is 

julie ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, 

maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem 

van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat 

julie toe saam met Hom begrawe is. Deur julie verbondenheid met Hom 

is julie ook saam met Hom opgewek, omdat julie geglo het in die krag 

van God wat Hom uit die dood opgewek het". 

Die agtergrond waarteen hierdie uitspraak gemaak word, is van groot 

belang. Paulus reageer op die dwalinge wat in die gemeente van die kant 

van die Judai'ste bestaan het wat oa daarop aangedring het dat die 

gelowiges ook besny moet word. "Paulus reageer hierop deur te verklaar 

dat dit onnodig is omdat die heiden-christene at reeds besny is! Hy bedoel 

nie die letterlike besnydenis nie, maar wei dat hulle die betekenis van die 

bsnydenis ontvang het" (Konig 1986:73). Dit het naamlik gebeur by 

elkeen se doop. Dit betaken dus dat mense wat gedoop word nie net die 

betekenis van die doop deelagtig word nie, maar terselfdertyd ook die 

betekenis van die besnydenis ontvang. Daarmee koppel Paulus die doop 

en die besnydenis aan mekaar en beweer dat die betekenis van die twee 

met mekaar saamval en oorvleuel. 

Teenoor hierdie uitleg van Kol 2:11-12 is daar diegene wat beweer dat 

Paulus nie hier die fisiese besnydenis in gedagte het nie, maar slegs na 
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die geestelike besnydenis verwys wat bestaan in die besnydenis van die 

hart (vgl Rom 2:29). In Kol 2 gaan dit egter nie vir Paulus om die kontras 

tussen die uiterlike en die innerlike besnydenis soos wat hy in Rom 2:25-

29 (vgl Jer 4:4; Deut 10: 16) doen nie. "As Paulus hier uitdruklik verklaar 

dat hy nie die letterlike besnydenis bedoel nie maar die besnydenis van 

Christus, beteken dit dus nie dat hy oor iets anders as die besnydenis 

handel nie, maar dat hy oor heiden-christene handel wat nie letterlik 

besny is nie maar tog nie meer besny hoef te word nie omdat hulle deur 

die doop die besnydenis van Christus ontvang het- d.i. die betekenis 

van die besnydenis" {Konig 1986:73-7 4. Vgl ook Calvijn [vierde dee I] 

1972:199). Daarmee word ook bedoel dat die besnydenis 'n veel ryker 

betekenis gehad het as maar net 'n nasionale teken van 'n volk. Daar 

bestaan die alter nouste verband tussen die fisiese besnydenis, die 

geestelike besnydenis en die genadeverbond (vgl Konig 1986:67). Die 

doop kom doen nou vir die mens wat vroeer deur die bsnydenis gedoen 

is. "Zoo is dan de doop een teeken der zaak, die tevoren eer hij 

geschiede, door de besnijdenis afgebeeld werd" (Calvijn [vierde deel] 

1972:199). Na die koms van Christus word die besnydenis nou 

afgemaak as die "werk van mensehande" en dus oorbodig. "Doch de 

doop als "besnijdenis van Christus" neemt het wezenlijke en eigenlijke 

van de besnijdenis op" (Uitman 1972:61). 

'n Mens sou dus te ver gaan as mens sou beweer dat Paulus in hierdie 

teksgedeelte probeer aantoon dat die doop letterlik die plek van die 

besnydenis inneem. Aan die ander kant is dit ook waar dat omdat die 

inhoud waaroor die doop handel 'n voortsetting is van dit waaroor dit in 

die besnydenis gegaan het, die handeling van die besnydenis vir die 

gelowige oorbodig geword het met die koms van Jesus Christus en dat 

die doop dus inderdaad tog die plek van die besnydenis kom inneem het. 

lndirek is dit dan tog wat Paulus probeer duidelik maak. 
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* .4.2 Rom 4:11-12. 

In bogenoemde gedeelte trek Paulus 'n sterk verband tussen die 

besnydenis en die geloof. "Hy (Abraham) het die besnydenis as 'n teken 

ontvang. Dit is 'n seel wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat 

hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy 

die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle 

word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. Ons voorvader 

Abraham sou ook die vader wees van die besnedenes wat nie net besny 

is nie, maar ook glo, soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was". Die 

agtergrond waarteen hierdie opmerking gemaak word, is Paulus se hele 

betoog oor die regverdiging deur die geloof (Rom 3-4). Abraham leef 

430 jaar voordat die wet by Sinai aan die volk gegee is. Dit sou dus 

sinloos wees om te beweer dat Abraham eers die wet onderhou het en 

op grond daarvan by God vryspraak ontvang het. Daarom le Paulus 

groot klem in vers 10 op die feit dat Abraham eers geglo het en toe die 

besnydenis ontvang het as God se waarborg dat Hy Abraham op grond 

van sy geloof vrygespreek het. Die kort opmerking wat in Gen 15:6 oor 

Abraham gemaak word, is veelseggend: "Abram het toe in die Here 

geglo, en die Here het dit goedgevind dat Abram so volgens die wil van 

die Here gehandel het". Eers daarna word aan hom die besnydenis 

gegee. Dus: eers geloof en dan die geloofsakrament van die besnydenis 

(Konig 1986:71-73). 

So word Abraham ook die vader van twee groepe mense genoem: die 

(heidene) wat eers geglo het en daarna die verbondsteken ontvang het 

en hulle wat in die verbond gebore is en daarna geglo het. "Vir almal is 

die besnydenis 'n waarborg van geloofsgeregtigheid - as hulle glo. Die 

heidene moes soos Abraham eers glo, die verbondskinders word eers 

besny en moet daarna glo, maar besnydenis en geloof bly volkome op 

mekaar betrokke: besnydenis as waarborg van geloofsgeregtigheid" 

(Konig 1986:72). Dit is juis hierdie betekenis van die besnydenis wat die 
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kinderdoop as verbondsteken in die gedrang bring. As mense wat buite 

die verbond gebore is en deur te glo deel kry aan die doop, is dit ook 

soos by die besnydenis terugwerkend die geval, naamlik dat kinders wat 

uit verbondsouers gebore word die doop as teken mag ontvang en 

daardeur opgeroep word om later tot geloof te kom. Vir hulle is die doop 

ewe belangrik as vir die heidene wat eers glo en dan gedoop word. 

* .4.3 Teologiese verband tussen besnydenis en doop. 

Konig (1986:76) kom tot die konklusie dat daar 'n baie besliste 

teologiese verband tussen die besnydenis en die doop bestaan. "Dit 

beteken dat as mens die betekenis van die bsnydenis vergelyk met die 

doop se betekenis, word dit saaklik duidelik dat die doop in die 

Christelike kerk die funksie vervul wat die besnydenis in die Ou 

Testamentiese tyd vervul het. Natuurlik het die doop 'n veel ryker 

betekenis. Maar soos die bsnydenis beteken die doop in elk geval die 

inlywing in die genadeverbond en die beeindiging van die ou lewe. Maar 

juis omdat die besnydenis sy ware betekenis in die tyd van Jesus verloor 

het en saam met die wet ten onregte as 'n heilsweg beskou is, was dit 

nie vreemd dat mense wat besny was ook gedoop is nie". 

Hierdie verband word deur Marais (1968:196-197) ondersteun as hy 

aantoon dat die ou verbond en die nuwe verbond wesenlik dieselfde 

verbond is en ook dat die evangelie wat in die Ou Testament verkondig 

is, dieselfde evangelie van die Nuwe Testament is. In Gal 3:8 word 'n 

sterk verband tussen die verbond en die evangelie getrek. "Die Skrif het 

vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek 

as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir 

Abraham gebring: 'In jou sal al die nasies geseen word'." En wanneer 

ons lees dat Filippus uit die Ou Testament die evangelie van Jesus aan 

die hofdienaar verduidelik (Hand 8:35), is die wesenlike verband van 

dieselfde blye evangelie in beide testamenta aangetoon (Marais 
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1968: 197). Die eenheid word bewerk deurdat Jesus Christus die inhoud 

en vervulling van die verbond is. Uit Mark 16:15 & 16 en Matt 28:19 is 

dit duidelik dat die doop as teken en sei:H van die evangelie diens doen. 

Daardeur word weereens die verband tussen die doop en die verbond 

duidelik angetoon. 

In die verband skryf Heyns (1978:342): "Eerder as dat enkele teksverse 

aangevoer kan word, is dit die boodskap van die ganse Bybel, en met 

name die betekenis van die verbond en veral die noue samehang tussen 

die verbond in die ou en in die nuwe bedeling, wat die geldigheid van die 

kinderdoop nie maar net as 'n pastorale beslissing nie, maar as 'n 

algemeen teologiese beginsel, bo aile twyfel bevestig". 

* .4.4 Die gesinsverband. 

In die Ou Testament en waarskynlik nog ten minste in die tyd waarin die 

vroee kerk se mense geleef het, was die gesinsverband baie belangiker 

as wat dikwels vandag die geval is. Die hele gemeenskap het gewoonlik 

rondom die gesin as vertrekpunt gedraai. Vanuit die gesin as kleinste 

verbondseenheid is ander gemeenskapsverbande gevorm. In die lig 

daarvan het die vader en eggenoot van die gesin gewoonlik in belang 

van die hele gesin (familie} opgetree (vgl Jos 24: 15}. "There was a 

family solidarity which we have lost, and this might stand behind the 

New Testament references" (Balchin 1979:65). In die Nuwe Testament 

lees mens dikwels van 'n hele gesin wat op grond van die pa se geloof 

gedoop is en die evangelie aanvaar het. Kornelius en sy gesin ontvang 

die Heilige Gees en word gedoop (Hand 10:47), aldie gesinslede van die 

tronkbewaarder in Filippi luister na die evangelie en word gedoop (Hand 

16:32-34), in Korinte kom Krispus (die hoof van die sinagoge) en sy hele 

gesin tot geloof en word gedoop (Hand 18:8) en in 1 Kor 1:16 en 16:15 

lees ons van Stefanus en sy gesin wat die eerste bekeerlinge in Agaje 

was en deur Paulus gedoop is. Dit is moeilik om te s~ wat die ouderdom . 
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van die kinders in bg huishoudings was. Die vermoede is egter sterk dat 

daar ten minste kinders en selfs klein kindertjies onder die gesinslede 

moes wees. (vgl Heyns 1978:344). "Die hegte eenheid tussen kinders 

en hul ouers blyk duidelik uit 'n teks soos 1 Kor 7:14, terwyl die eenheid 

van die kinders en die gemeente gemustreer word in Hand 21 :5; 

Kol.3:20e.v.; Ef.6:1 e.v.; 1 Joh.2: 12, 14; 1 Tim.3:4" (1978:344). 

* .4.5 Ander geskrifte. 

In die Heidelbergse Kategismus (Aigemene Sinode/Sinodale kommissie 

van die Ned Geref Kerk 1988:204) word by Sondag 27 Vraag 74 gevra: 

"Moet jong kinders ook gedoop word?" Die antwoord wat daarop gegee 

word lui: "Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond 

van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as 

aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die 

sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk, beloof nie. Daarom 

moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike 

kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So 

is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan 

in die Nuwe Verbond die doop ingestel is". 

In hierdie antwoord word veel meer as net die vraag beantwoord. Die 

redes wat aangegee word vir die kinderdoop, is veelseggend: die 

aanname dat die kinders ook in die verbond ingesluit is en die belofte 

van die evangelie. Daarby word aanvaar dat die doop as teken van die 

verbond die plek van die besnydenis ingeneem het en dat die kind deur 

die doop in die kerk as lidmaat ingelyf word. Juis dit bring 'n onderskeid 

tussen die kinders van gelowiges en kinders van ongelowiges. By die 

opstellers van hierdie geskrif bestaan daar dus geen twyfel nie dat die 

doop die plek van die besnydenis ingeneem het en dat kinders van 

gelowiges ook hierdie teken van die verbond mag ontvang. 
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In die Nederlandse Geloofsbelydenis word aanvaar dat Christus, deur 

sy bloed te stort, 'n einde gemaak het aan elke ander vorm van 

bloedvergieting (ook die besnydenis} wat 'n mens ter versoening van die 

sondes wil aanwend. "Hy het die besnydenis, wat met bloed gepaard 

gegaan het, afgeskaf en in die plek daarvan die sakrament van die doop 

ingestel. Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van 

aile ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy 

eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra .... Ons glo 

daarenteen dat ons hulle (die gelowiges se kindertjies - eie inset} behoort 

te doop en met die teken van die verbond te beseel, net soos die 

kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons 

kinders gemaak is. En waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die 

reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet 

nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van 

wat Christus vir hulle gedoen het, ... Buitendien doen die doop aan ons 

kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen 

het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop ".... die 

besnydenis deur Christus ... " noem (Kol 2:11 )" (Aigemene 

Sinode/Sinodale kommissie van die Ned Geref Kerk 1988: 178-180). Ook 

in hierdie geskrif word dus aanvaar dat die doop in die plek van die 

besnydenis gekom het en dat die kinders van gelowige ouers net soveel 

reg daarop het as die volwassenes. 

Aan die einde van sy navorsing oor hierdie saak konkludeer Avenant 

(1982:102} as volg: 

"(1) Die verbond van God is uitdrukking v~,n 'n eenheid tussen Ou en 

Nuwe Testament. In die Ou Testament is die besnydenis die teken 

van die verbond. In die Nuwe Testament is die doop die teken van 

die nuwe verbond. 

(2) By die proselietedoop vind ons dat wanneer volwassenes 

oorgegaan het na die Jodendom, ook hul kinders gedoop is. 

(3) Argeotogiese vondste bewys dat die onderdompeling nie altyd die 
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doopswyse kon wees nie. Die vondste getuig nie teen die 

kinderdoop nie. 

(4) In die Nuwe Testament self vind ons die tekste waar huisgesinne 

gedoop is. Ons kan aanneem dat dit ook kinders ingesluit het. 

(5) Geloof hoef nie noodwendig doop vooraf te gaan nie. Geloof is 

absoluut noodsaaklik, maar kan steeds op die doop volg. 

(6) Paulus wys die besnydenis as teken van die nuwe verbond sterk 

at. Die besnydenis moet nou plek maak vir die doop. Die pasga het 

in die nuwe bedeling in die nagmaal oorgegaan. Die besnydenis het 

weer in die doop oorgegaan" .46
) 

* .5 Die verbond en kerklidmaatskap. 

Met betrekking tot die verbond is daar nog een saak wat van die 

allergrootste belang is en wat alles wat hierbo ges~ is prakties laat 

grondvat en dit is die verband wat daar bestaan tussen die verbond en 

kerklidmaatskap. 

Teen die agtergrond van die aanvaarding dat die doop in die plek van die 

besnydenis as teken van die genadeverbond gekom het, is die verband 

wat telkens tussen die gedooptes en kerklidmaatskap getref word 

veelseggend. Ons lees telkens in die Nuwe Testament dat mense wat tot 

46
) In verband met hierdie saak kan ook na die volgende werke gekyk word: Kirkby, C G 

1988. Signs and seals of the covenant. Worcester, Great Britain: Billing and Sons Ltd.; 
Van't Spijker, W, Balke, W, Exalto, K & van Oriel L 1983. Rondom de doopvont. Kampen: 
Uitgeverij De Groot Goudriaan; Mitchell, L L 1991. Worship: Initiation and the churches. 
Washington, DC: The Pastoral Press; Smilde, E 1946. Een eeuw van strijd over verbond 
en doop. Kampen: J.H.Kok; Berkouwer, G C 1954. De Sacramenten. Kampen: J.H.Kok; 
Bromiley, G W 1979. Children of promise. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.; 
Marcel, P CH 1959. The biblical doctrine of infant baptism. Second impression. Translated 
by Philip Edgcumbe Hughes. Cambridge: James Clarke & Co.; VanWyk, J H [sa]. Die 
doop as verbondsteken. Kaapstad: N.G.Kerk-Uitgewers; Barnard, A C 1982. Ek is gedoop. 
Pretoria: N G Kerkboekhandel; Jeremias, J 1962. Nochmals: Die Anfange der Kindertaufe. 
Munchen: Chr. Kaiser. 
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geloof kom, ook gedoop word en dan as lidmate van die kerk gereken 

word {vgl Hand 2). In die Ou Testament was die kerk en die 

verbondsvolk van God sinoniem. Met ander woorde, iemand wat in die 

verbond ingesluit is, is ook as deel van die volk van God of die kerk van 

God gereken. Daarom word dikwels in die nuwe Afrikaanse 

bybelvertaling van Israel as die "gemeente" gepraat (vgl Eks 12:3, 6; 

16:9; 35:1; Lev 8:3, 4; ens). Le Roux (1991: 197) merk tereg op: "Die 

oorsprong van die kerk is in God self gelee, met die inter-trinitariese 

verbond as grondslag. Ook Israel (sowel as die "huisgemeentes" van 

Adam, Henog, Noag ens.) is in hierdie sin reeds "kerk" - vir sover dit 

ruimte bied vir inter-subjektiewe (en daarom ook kultiese) 

verbondsgemeenskap tussen Jahwe en sy bondgenote, en tussen die 

bondgenote onderling. En saam met die kerk van die Ou Testament vorm 

die Nuwe Testamentiese kerk dus die gemeenskaplike volk van God. 

Soos te verwagte het hierdie term tegelyk verbonds- em eskatologiese 

betekenis. Dit vorm immers deel van God se verbondsformule (Ek sal vir 

julie 'n God wees, en julie sal vir My 'n volk wees) en is van die begin 

af gerig op die voltooide eskaton op die nuwe aarde (Openb 18:4, 21 :3). 

God se plan het te doen met 'n volk". 

In verband met die vereistes vir kerklidmaatskap word by die Algemene 

Sinode van 1990 oa deur die Algemene Kommissie vir Ampsbediening 

en Evangelisasie gerapporteer: "God verbind deur die verbond, die mens 

aan homself en sy gemeente soos in die doop beseel. Hierdie beginsel 

is Bybels" (Viljoen 1990:393). Daarmee word aanvaar dat die mens wat 

aan die kerk van Christus wit behoort, moet deel kry aan die verbond 

van God. Andersom gestel, 'n mens wat in die verbond van God 

opgeneem is, hetsy deur sy geloof of deur geboorte uit gelowige ouers, 

het ook deel aan die kerk van Christus en kan daarom 'n lidmaat van die 

plaaslike gemeente wees. 

Wat hier egter van groot belang is, is die feit dat kinders ook deel het 
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aan die verbond en daarom ook as gedooptes lid mate van die gemeente 

vorm. Kinders is dus nie op pad om lidmate te word nie, maar is reeds 

lidmate van die kerk kragtens hulle insluiting in die verbond en die 

beseeling daarvan deur die doop (vgl Keet 1963:45). daarom word aan 

ouers wat hulle kinders na die doopvont bring, gevra: "Bely u dat ons 

kinders, al is hulle in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande 

ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe, tog in Christus 

geheilig is en daarom as lidmate behoort gedoop te wees (my 

beklemtoning)?" (Aigemene Sinode/Sinodale kommissie van die Ned 

Geref Kerk 1988: 66). Dit het verrykende implikasies vir die kinders in die 

kerk. Hulle is nie op pad na lidmaatskap nie, maar moet van kleinsaf 

geleer word om meer en meer te word wat hulle reeds is, naamlik 

volwaardige lidmate van die gemeente met al die voorregte en 

verantwoordlikhede wat lidmaatskap meebring. 

*. 5. 1 Samevattend. 

In 'n neutedop saamgevat, kan dus oor die genadeverbond ges€1 word 

dat dit ~~n verbond is wat God met die mens sluit (monopleuries) 

waardeur aan die mens God se seen en beskerming beloof word en 

waarin die mens ook tot gehoorsaamheid opgeroep word (dupleuries). 

Hierdie verbond vind in Christus vervulling in die sin van voltooiing (nie 

afhandeling nie). Daarom verander die teken van die verbond ook van 

die besnydenis in die Ou Testament tot die doop in die Nuwe Testament. 

In hierdie verbond word gelowiges ingesluit asook hulle kinders. Die 

kinders word deur die verbond opgeroep tot geloofsaanvaarding van die 

verbondsbeloftes. Verder is die verbondskring 'n groter kring as die 

verkiesingskring wat dus beteken dat nie alma I wat uiterlik die teken van 

die verbond ontvang noodwendig ook uitverkies is en daarom deel 

uitmaak van die ware kerk van Christus nie. (Vgl Avenant 1982:1 02· 

103). Verbondsmense het egter deel aan die kerk van Christus en moet 

as sodanig aan God gehoorsaam leef deur hulle iewers by die plaaslike 
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gemeente as gestalte van die liggaam van Christus te voeg. 

3.2.2 Geloof. 

Hierbo is reeds melding gemaak van die gelowiges wat in die verbond 

ingesluit is en dat verbondsmense ook lidmaatskap van die kerk ontvang. 

Dit is egter nodig dat afsonderlik gekyk word na die hele saak van geloof 

as vereiste vir lidmaatskap. Hierdie vereiste speel tans so 'n belangrike 

rol in die Ned Geref Kerk dat in paragraaf 251 van Kerk en Samelewing 

(1990) verklaar word: "Geloof in die God van die Heilige Skrif soos dit 

in die drie Formuliere van Eenheid tot uitdrukking kom, is die enigste 

voorwaarde om aan 'n Ned Geref gemeente as gemeente van die Here 

Jesus Christus te behoort". En in paragraaf 252 word ges~: 

"Lidmaatskap van aile Ned Geref gemeentes is oop vir enige gelowige 

wat die belydenis van hierdie kerk aanvaar" (Aigemene Sinodale 

kommissie van die Ned Geref Kerk 1990:35). Besselaar (sa:171) sluit 

hierby aan: "De enige voorwaarde voor het lidmaatschap der Kerk, die 

gesteld mag worden, is die van het geloof in Jezus Christus". Vanwaar 

sou die klem op die geloof kom? 

In die Nuwe Testament word die klem swaar op die geloof geplaas. Dit 

word beskou as die kenmerkende verskil tussen mense wat aan die kerk 

behoort en hulle wat nie deel van die kerk uitmaak nie. Daarom word 

van die gemeentes gepraat as "gelowiges" (vgl Hand 11 :21; 14:22-23; 

16:5; 18:8; Rom 1 :8; Ef 1:1 ). By die bespreking van die sistematies

teologiese aspek van die ekklesiologie is reeds verwys na metafore 

waarvan die sentrale boodskap uitgaan dat die kerk van Christus mense 

is wat in 'n besondere verhouding met Christus en dus ook met God 

staan. Daarom word die kerk die "Liggaam van Christus", "die uitverkore 

volk van God" en "die kudde van die Here" genoem (vgl by hoofstuk 

twee). Hierdie besondere verhouding met God word moontlik gemaak 

deurdat God deur die werking van die Heilige Gees die geloof in die hart 
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van die mens bewerk sodat hy die evangelie van verlossing kan 

aanneem. In artikel 22 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (Aigemene 

Sinode/Sinodale kommissie van die Ned Geref Kerk 1988: 168-169) word 

dit so gestel: "Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons hart 

laat ontvlam om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. 

Die geloof omhels Jesus Christus metal sy verdienstes. Dit maak Hom 

ons eie en soek na NJKS anders as na Hom nie". In die Heidelbergse 

Kategismus (Aigemene Sinode/Sinodale kommissie van die Ned Geref 

Kerk 1988: 189) word in antwoord 20 by Sondag 7 gese dat slegs hulle 

in Christus salig word "wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf word en 

al sy weldade aanneem". Daarom meen de Groot ( 1949:429) heeltemal 

tereg dat die geloof onder die "genadeweldaden" die eerste plek inneem. 

Bijl (1986:153) beskryf die gemeente "als de vergadering van de 

gelovigen, dat is een kudde met Christus als opperherder en een lichaam 

waarvan Hij het hoofd is, 'met hart en wil samengevoegd en verenigd in 

eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof' ". Van Ruler ( 1972:11) 

sluit daarby aan en meen dat die geloofsvraag die kernvraag van die 

mens se lewe is. 

Dit is egter nie die geloof wat die mens red en deel van die kerk maak 

nie. Dit is die soenverdienste van Jesus Christus wat dit doen omdat 

God ons liefhet (Joh 3:16). Daarom word in artikel 22 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis (Aigemene Sinode/Sinodale kommissie 

van die Ned Geref Kerk 1988: 169) uitdruklik gese: "Ons bedoel nie dat 

die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slegs die 

middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhels, maar wei dat 

Jesus Christus ons Geregtigheid is. Hy reken ons sy hele verdienste toe 

en ook al sy heilige werke wat Hy vir ons en in ons plek gedoen het, 

terwyl die geloof die middel is wat ons, in die gemeenskap aan al sy 

weldade, aan Hom verbind". Wat is geloof dan? Die Heidelbergse 

Kategismus {Aigemene Sinode/Sinodale kommissie van die Ned Geref 

Kerk 1988: 190) antwoord: " 'n Ware geloof is nie aileen 'n vasstaande 
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kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het 

vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees 

deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander 

nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die 

verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en 

saligheid geskenk het". Balchin (1979:45) wys daarop dat geloof in die 

Nuwe Testament 'n omvattende term is. "It includes the 

acknowledgement of certain facts about Christ. John concentrates on 

the truth that 'Jesus Christ has come in the flesh' (1 John 4:2), while 

Paul lists among the 'terms of the gospel' the facts of Christ's death for 

sins, his burial and his resurrection on the third day (1 Corinthians 15:1-

5)". Geloof is egter meer as net om iets aan te neem. Dit is om iets te 

omhels (Volten sa:143), 'n persoonlike omhelsing. "Het geloof is een 

zeer subjectieve aangelegenheid; de hele mens is er bij betrokken, maar 

in het geloof zijn we toch nooit met onszelf bezig. Geloven is kijken, 

goed kijken, persoonlijk kijken, maar het is kijken naar een ander en daar 

is het van vervuld. Geloven is zien, "zien van Jezus" (Hebr.2:2) en zodra 

wij gaan letten op 6ns zien van Jezus, is het al mis. Geloven is zo 

gerichtheid naar buiten, het is een uitkijktoren, van waaruit wij de 

sterren van Gods beloften zien stralen in de donkerste nacht" (Volten 

[sa]:143-144). Vir Heyns (1978:307) is geloof die voortsetting van die 

werk wat deur die Heilige Gees in die mens begin is. Hy sien dit as die 

eerste teken van groei van die geestelike lewe. Daarom omskryf hy dit 

as volg: "geloof is die mens se, deur die Heilige Gees ingegewe 

gehoorsame antwoord op Gods handelinge met hom in Jesus Christus ". 

Die intieme verhouding tussen God en die mens wat in so 'n 

antwoordende geloof prakties gestalte kry, word mooi deur van Ruler 

(1972:12) beskryf: "Ais ik zo spreek, heb ik het over God, stel ik mij 

tegenover Hem op, maak ik mij tot zijn partner, ik houd het met Hem, ik 

kies zijn partij - tegen aile wilde beesten in, die in mijzelf en in de wereld 

woeden. lk belijd Hem, ik prijs Hem, ik kom voor Hem uit, ik kom voor 

Hem op, ik ga Hem dienen, ik maak gemene zaak met Hem". Teenoor 



- 186-

hierdie "aktiewe" siening van geloof stel Calvyn (lnstitusie 3, 13, 5; 3, 

11, 7; 3, 14, 7; 3, 18, 8; 2, 3, 6; 3, 2, 29; 3, 13, 4) meer passief voor: 

dit is bloot die instrumentele oorsaak van redding. Kilian (1992:201) sluit 

hierby aan deur te s&: "Die diepste punt van die reformatoriese 

perspektief op die doop-geloofkorrelasie is gelee in die feit dat geloof nie 

die mens/ike aandeel in die totstandkoming van die heil verteenwoordig 

nie. Dit is slegs instrumenteel in die soewereine heilshandelinge van God 

- die weg waarlangs ons deel verkry aan die heil wat buite ons toedoen 

om deur God op sy eie manier bewerk is". 

Dit betaken natuurlik ook weer nie dat hier van enige geloof sprake is 

nie. Daar moet onderskeid gemaak word tussen ware geloof en onegte 

geloof. Ware geloof is saligmakende geloof. Onegte geloof toon geen 

vrug van die wedergeboorte nie, maar is slegs gawe van God se 

algemene genade {de Groot 1949:432). Volgens de Groot onderskei die 

Skrif verskillende vorme van geloof. Hy noem die historiese geloof, 

tydgeloof en die wondergeloof. In die historiese geloof word slegs 

verstandelik vir waar gehou wat God in sy Woord aanbied. Dit is dus 

slegs 'n rasionele aanvaarding van die feite van die Bybel. Die tydgeloof 

gaan 'n stappie verder en bring saam met die rasionele aanvaarding van 

die feite ook 'n emosionele ontroering mee. Met wondergeloof word 

bedoel die geloof in God as die Wonderwerker. God word slegs aanvaar 

in die mate as wat Hy wonders kan verrig. De Groot erken dat die 

wondergeloof dikwels gepaard gaan met saligmakende geloof maar stel 

dit duidelik dat dit nie altyd die geval is nie. Bg verskillende soorte van 

geloof verskil wesenlik van die saligmakende geloof daarin dat die vaste 

vertroue ontbreek. Dit is juis hierdie vaste vertroue in Christus wat die 

mens aan Hom verbind en 'n persoonlike verhouding tussen die gelowige 

en Christus tot stand bring. "We seek more than dry, institutional faith; 

we hunger for a God-reality at the center of our being. We are more 

than rational beings; we are also emotional and spiritual beings who 

need to be filled with God's presence, to encounter the living God, and 
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to know and be known" (Ogden 1990:18). 

Juis vanwee die gevaar dat sommige mense se hulle glo en tog nie 

werklik glo nie word in die Bybel so sterk klem gele op die vrug van die 

geloof in die mens se lewe. Jakobus verklaar uitdruklik: "Wat help dit, 

my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? 

Kan so 'n geloof 'n mens red?" (Jak 2:14). Hy gebruik 'n beeld om dit 

verder te verduidelik: " 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is 

die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood" (Jak 2:26). Balchin 

(1979:46) maak 'n interessante opmerking in verband met hierdie 

skrifgedeelte as hy se: "So it is fairly plain that mere professed belief 

was not regarded as enough for salvation and, consequently, for church 

membership. (The New Testament writers would not have distinguished 

between the two. There was no salvation outside the church in the 

sense in which we have defined it)". Ware geloof gaan oor in dade van 

dienslewering en as daar nie dade is nie, geen verandering in gedrag nie, 

bedrieg die mens homself. Hierdie klem op geloof wat sigbaar word in 

die manier waarop die mens lewe, is nie 'n latere ontwikkeling nie, maar 

word deur Johannes die Doper al verkondig. Hy vermaan die 

skrifgeleerdes en die fariseers: "Ora liewer vrugte wat bewys dat julie 

bekeer is" (Matt 3:8) en se: "Die byl le klaar teen die wortel van die 

borne. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die 

vuur gegooi" (Matt 3:1 0). Hierdie boodskap word deur Jesus verder 

verkondig wanneer ook Hy met hierdie vermaning die evangelie 

verkondig. Hy waarsku die volk teen die valse profete deur juis te wys 

op die manier waarop hulle lewe: "Pas op vir die vals profete. Hulle kom 

na julie toe in skaapklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende 

wolwe. Aan hulle vrugte sal julie hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan 

doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, 

maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte 

vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat 

nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julie 
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die vals profete dan aan hulle vrugte ken .... Nie elkeen wat vir My s~: 

'Here Here,' sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy 

wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is" (Matt 7:15-21 ). 

Daarmee roep Hy nie net die mens op om sy geloof prakties uit te leef 

nie, maar wys ook op die geweldige konsekwensies van 'n skyn geloof. 

Metal bg in gedagte kan ons dus saamvat deur te s~ dat ware geloof 'n 

onmiskenbare vereiste is vir kerklidmaatskap. Die kerk sal dus baie 

streng moet sorg dra dat die mens wat kom aanmeld vir kerklike 

lidmaatskap, werklik tekens toon van ware geloof in Jesus Christus se 

versoeningswerk aan die kruis. Sonder so 'n geloof, is lidmaatskap 

onmoontlik. 'n Ware geloof is ook die wyse waarop verbondskinders 

toon dat hulle self verantwoordelikheid aanvaar vir hulle inlywing in die 

gemeente op grond van hulle doop. Dit is egter juis hier wat die mens sy 

eie tekortkominge besef omdat dit per slot van rekening nie vir mense 

moontlik is om werklik 'n ander se hart te kan ken nie. Dit mag egter nie 

as verskoning geld vir 'n gebrek aan ondersoek om sover dit menslik 

moontlik is, vas te stel of 'n persoon werklik oor die ware geloof beskik 

nie. 

3.2.3 Betrokkenheid (verbintenjsl. 

Die vraag wat hier gevra moet word, is of dit hoegenaamd van belang 

is dat iemand wat 'n lidmaat van die gemeente is aktief betrokke by die 

werksaamhede van die gemeente en die gemeenskap hoef te wees. Om 

hierdie vraag te beantwoord, moet gekyk word na die swaar klem wat 

in die Bybel gel~ word op die feit dat die mens wat se dat hy aan die 

Here behoort, se manier van lewe dit prakties sal moet toon. In die 

prediking van Jesus speel dit 'n groot rol. Hy s~: "Ora liewer vrugte wat 

bewys dat julie bekeer is" (Matt 3:7-8. Vgl ook Matt 12:33; 21 :43; 

13:18-23; Luk 3:8-9; 6:43-44; 13:6-9; Joh 15:2). Daarmee het Jesus 

meer as een keer beklemtoon dat die mens wat s~ dat hy aan Jesus 
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verbind is se lewe daarvan moet getuig. In Joh 15:4-6 se Hy: "Ek is die 

wingerdstok, julie die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, 

want sonder My kan julie niks doen nie. As iemand nie in My bly nie, 

word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke 

lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand". Wie dus beweer 

dat hy in Jesus Christus glo, se manier van Iewe sal ook noodwendig 

daarvan getuig. Net so min as wat die loot van 'n gesonde wingerdstok 

sonder druiwe bly, net so min sal die mens wat in 'n noue verbintenis 

met Jesus staan, sonder die gepaste vrug bly. Paulus sluit by hierdie 

gedagte aan as hy vir die gemeente se: "Deur julie verbondenheid met 

die liggaam van Christus het julie gesterwe en staan julie nie meer onder 

die wet nie. Julie behoort nou aan iemand anders, aan Hom wat uit die 

dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens 

van God" (Rom 7:4). 

Hoe sal hierdie vrug gestalte vind? Paulus beklemtoon dit dat God deur 

die werking van die Heilige Gees aan elke gelowige 'n spesiale gawe 

gegee het en die doel daarvan is onder andere om die gemeente 

daarmee te dien. Daar is dus 'n na-binne gerigtheid van die 

dienslewering van elke gelowige net soos daar ook 'n dienslewering na 

buite die gemeente is. Hierdie gedagte kom die mooiste voor in die beeld 

wat in 1 Kor 12 gebruik word waar die gemeente die liggaam van 

Christus genoem word. Net soos die liggaam van die mens 'n eenheid. 

is en tog ook uit baie lede bestaan, so ook die kerk. Die doel van die 

verskeidenheid is om die liggaam as eenheid te dien. In 1 Kor 14 

beklemtoon Paulus verder hierdie gedagte deur die gemeente daarop te 

wys dat die gemeente as eenheid van groter belang is as die inividuele 

gelowige. Daarom moet elkeen sy gawe primer gebruik om die gemeente 

mee te dien. "As julie julie toele op die gawes van die Gees, streef dan 

na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julie daarin kan 

uitmunt" ( 1 Kor 14: 12). Een van die opvallende kenmerke in die eerste 

gemeente net na pinksterdag was juis die betrokkenheid van die 
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gelowiges op mekaar. Met selfopofferende liefde het hulle in mekaar 

be lang gestel. "AI die gelowiges was eensgesind en het a lies met 

mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld 

aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte" (Hand 2:44-45}. 

Wanneer Paulus die gemeentes onderrig, le hy klem op die feit dat die 

gelowige geroep is om in die gemeente diens te lewer. Dit is die manier 

hoe die gelowige sy vryheid in Christus moet be nut. "Julie, broers, julie 

is tot vryheid geroep. Moet net nie julie vryheid misbruik as 'n 

verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde" (Gal 

5: 13}. Hierdie dienslewering is so belangrik dat God aan die gemeente 

"gawes" skenk in die vorm van leiers met verskillende bedieninge. "Sy 

doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die 

opbou van die liggaam van Christus" (Ef 4: 12}. Die gemeentelede moet 

dus voortdurend toegerus word om diens te lewer sodat die gemeente 

kan groei en geestelik volwasse kan word. "Eikeen van hulle vervul sy 

funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde" (Ef 4: 16}. 

Wanneer Jakobus aan die gemeente skryf in verband met geloof dan 

beklemtoon hy die feit dat geloof nie 'n teoretiese saak is nie, maar 'n 

saak wat in die praktyk sigbaar gestalte kry. Hy vra: "Wat help dit, my 

broers, as.iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan 

so 'n geloof 'n mens red?" (Jak 2:14}. Die antwoord wat veronderstel 

word is, nee. Daarom: " 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So 

is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood" (Jak 2:26}. 'n Mens 

kan nou maar eenmaal nie net se dat jy 'n gelowige is sonder dat dit 

iewers in jou lewe gestalte kry in die vorm van goeie werke nie. Balchin 

( 1979:46) skryf oor die teks in Jak 2: "When he called for works he was 

saying that real faith carries over into action, and if there is no action, 

no change in behaviour, the person is simply deceiving himself". Dit 

word die wesenlike van die godsdiens genoem. "Gee julleself aan God 

as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die 
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wesenlike van die godsdiens wat julie moet beoefen" (Rom 1 2:1). En: 

"Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en 

weduwees in hulle moeilike omstandighede byte staan en om jou skoon 

te hou van die besmetting van die w~reld" (Jak 1 :27). 

Bijl ( 1 986: 152ev) beklemtoon die feit dat lid mate van die kerk 'n groep 

heilige mense is wat aan Christus verbind is. "De kerk is meer dan een 

heleboel mensen bij elkaar". Wanneer Burger (1991 :73ev) probeer nuut 

dink oor die gemeente en die bediening, I~ hy sterk klem op die 

"geloofsverbintenis" van elke gelowige. Die kerk word dan vir hom die 

geloofsgemeenskap van die gelowiges. Hierdie "geloofsverbintenis" is 

die daad-kant van geloof. Hy s~: "In die Nuwe Testament is dit dan ook 

'n reel dat daar geen deelgenootskap aan die gena de en aan die 

geloofsgemeenskap is sonder 'n vaste verbintenis aan Christus en die 

eise van dissipelskap nie" (Burger 1991 :75). Verder skryf hy oor geloof 

en diens: "Dade en diens is nie 'n konsekwensie van geloof nie- dit is 

self dee/ van geloof. Jy glo nie eers en gaan doen dan nie. Deur die 

do en word jou geloof gevorm en gevestig en versterk. 'n Mens verstaan 

nie eers en dan doen jy nie. Jy leer soms om te verstaan juis deur die 

doen heen. Daarom is dit so belangrik dat doen en diens van die eerste 

tree af dee/ sal wees van die leerskool en /ewe van elke lid van die 

Christelike geloofsgemeenskap, kinders inkluis." (Burger 1991: ]28). 
I Z--Lf 

Dit is baie duidelik dat lidmaatskap van die gemeente nie maar net te 

make het met die inskryf van 'n naam in 'n lidmaatregister nie, maar 

veral met die uitleef van 'n mens se geloofsverbintenis met die Here. 

Lidmaatskap en christenskap loop hand aan hand. Wie dus s~ dat hy 

werklik 'n gelowige is, sal ook moet besef dat lidmaatskap van die 

gemeente getuienis van hierdie geloof sal moet lewer. Hierdie vereiste 

vir lidmaatskap mag nie afgewater word nie. Tog blyk dit in baie 

gemeentes 'n probleem te wees. Van der Merwe (1994:14) skryf in 

verband met dienslewering in gemeentes: "In 'n vraelys wat ek by 
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gemeentes laat invul om die leierskap van die gemeente te toets, kom 

die volgende patroon deurgaans voor - ongeag of dit 'n stads- of 

plattelandse gemeente is: 

+ Die meeste lid mate is nie by georganiseerde dienswerk betrokke nie 

en beoefen ook nie 'n bediening volgens hulle gawes en talente nie. 

+ Kerkraadslede het weliswaar 'n baie goeie teoretiese begrip van die 

kerk se dienstaak, maar erken dat die gemeentes nie regtig daarin slaag 

om deur dienswerk die nood rondom hulle effektief op te los nie". 

3.3 Samevatting: minimum vereistes. 

Na bg uiteensetting ontstaan die vraag of daar nie sprake is van 

"minimum vereistes" vir lidmaatskap van 'n gemeente nie. As daar 

minimum vereistes is, wat behoort dit te wees? 

In die Ou Testament kom daar 'n paar interessante tekstgedeeltes voor 

wat die indruk laat dat daar vir Israel ook bepaalde minimum vereistes 

vir lidmaatskap gestel is. In Deut 23 word gese dat geen persoon "wie 

se geslagsorgane verbrysel is of iemand wat ontman is" (vers 1 ), mag 

lid van die gemeente wees nie. Kloppers (1989:218) verduidelik: "Dit 

moet primer godsdienstig verklaar word. Dit was 'n gebruik wat by die 

Kanaanietiese heiligdomme voorgekom het. Dit gaan dus nie oor 'n 

persoon wat deur siekte of ongeluk so geraak het nie (vgl. Jes.56:3-5), 

maar om iemand wat dit self gedoen of laat doen het uit 'n oortuiging 

wat verband hou met afgodsdiens. Die ontmanning was dan 'n teken dat 

so 'n persoon aan 'n afgod behoort en sy lewe aan die afgod gewy het". 

In Deut 23:2 word gese dat "Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare 

geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie". Kloppers 

(1989:218) verduidelik: "Oat dit nie dui op voorhuwelikse 

geslagsgemeenskap of verkragting nie, blyk uit die voorgeskrewe reeling 

in 22:28 en 29. Dit dui eerder op bloedskande (vgl. Lev.18:6-18). Dit 
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kon ook kinders aandui van 'n tempelprostituut (17-18- vgl. Lev.21:7-

8). Die redes is dus almal godsdienstig van aard". Die heiligheid van die 

gemeente is vir God dus baie belangrik. 

In Deut 23:3 word weer gese dat geen Moabiet ooit lid van die 

gemeente van God se volk mag word nie (vgl ook Neh 1 0:30; 13:1). 

Verhoef (1994:4) verduidelik: "Die rede vir die opvallende uitsluiting van 

die Moabiete uit die 'gemeente' van Israel, word in vers 4 van die 

gedeelte uit Deut 23 verstrek: hulle het aan Israel by geleentheid nie die 

verskuldigde gasvryheid betoon nie, en boonop vir Bileam gehuur om die 

lsraeliete te vervloek. Hulle vyandskap teen die volk van God was 

implisiet ook 'n vyandskap teen die volk se God". Hy wys verder daarop 

dat alhoewel hierdie verbod normaalweg dwarsdeur Israel se geskiedenis 

gegeld het, daar tog ook vir Moab die vooruitsig op die heil van die 

eindtyd was (Jer 48:47; Sef 3:9). Vir individuele Moabiete was daar 'die 

geleentheid om by die volk van God aan te sluit "op voorwaarde dat 

hulle hulle, soos Rut (Rut 1 : 16-17), met die volk en God van Israel 

vereenselwig het". Hy wys daarop dat: "AI hierdie en dergelike bepalings 

was van toepassing binne die kultiese konteks van die ou bedeling. Toe 

die voorhangsel met Christus se kruisiging geskeur het (Matt 27:51 ), 

was die weg gebaan vir 'n ander toegang tot en omgang met god in sy 

heiligdom, naamlik deur die voorhangsel van Christus se gebroke 

liggaam a an die kruis (Heb 1 0: 19-:20)". Burden ( 1993: 273) vat hierdie 

verse in Deut 23 saam deur te se: "Die gemeente moet vry van 

sinkretisme (vermenging van heidense godsdienste met die ware geloof) 

bly. Mense wat nie oortuig is van hulle geloof nie bring skadelike 

elemente in en dit kan lei tot die ondergang van die geloof". 

Wanneer Jesus met sy dissipels praat oor volgelingskap, stet Hy dit baie 

duidelik dat daar sekere minimum vereistes is waaraan sy volgelinge 

moet voldoen. "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 

verloen, elke dag sy kruis dra en My volg" (luk 9:23). lvm hierdie eis se 
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Balchin (1997:44): "It is clear that Jesus made quite sure that those 

who identified themselves with him understood the terms on which they 

came". Lukas koppel hierdie eis wat Jesus ten opsigte van volgelingskap 

stel met 'n gelykenis wat Jesus vertel het. "lemand wat nie sy eie kruis 

dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie. Wie van julie 

wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te 

sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? Anders, ashy die 

fondament gel~ het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal 

almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. Hu11e sal s~: 'Hier is 'n 

man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.' Of watter koning 

wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit 

en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander 

een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie? anders 

stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander 

een nog ver is. So kan niemand van julie my dissipel wees as hy nie 

bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie" (Luk 14:27-33). 

Dit is duidelik dat 'n mens baie mooi moet besef wat dit beteken om 

volgeling van die Here te wees. Daarom moet jy die eis van dissipelskap 

voor die tyd deeglik in berekening neem voordat jy jou in so 'n kosbare 

en gesogte verbintenis begeef. As jy dit nie doen nie, kan jy dalk later 

ontdek dat die eise te veel is. 

Dit sou onverantwoordelik wees as mense toegelaat sou word om 

lidmaatskap van die Ned Geref Kerk te aanvaar sonder dat hulle weet 

wat die eise daaraan verbonde behels. Die Bybel stet dit-onomwonde dat 

daar 'n minimum vereiste is naamlik dat die mens wat deel wit kry aan 

die Liggaam van Christus ten minste opreg moet glo. "Geloof in die God 

van die Heilige Skrif soos dit in die drie Formuliere van Eenheid tot 

uitdrukking kom, is die enigste voorwaarde om aan 'n Ned Geref 

gemeente as gemeente van die Here Jesus Christus te behoort" (Kerk en 

Samelewing 1990:35). Hierdie geloof sal nie net uit lippetaal kan 

bestaan nie, maar sal in die manier waarop 'n persoon lewe sigbaar 
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gestalte moet kry. Dit is hier waar die probleem inkom. Hoe stel mens 

vas of iemand se dade van ware geloof getuig? Wanneer doen iemand 

genoeg om geloofwaardigheid aan sy geloof te verleen? Aan die 

anderkant gebeur dit soms dat mense se dade oorvloedig kan wees 

sonder dat dit noodwendig van ware geloof getuig. Daarvan is die 

lewens van die skrifgeleerdes en die fariseers in die Nuwe Testament 

oorgenoeg getuienis. Louw (1980:27) praat van 'n osmose-proses wat 

in die kerk aan die gang is. "En terwyl die westerse gemeenskap 

christelike waardes geabsorbeer het los van geloof in Christus om, het 

christene weer gesekulariseerde waardes uit die westerse maatskappy 

getrek wat geen verband hou met die christelike geloof nie. In hierdie 

osmose-proses is daar 'n buitestaander geskep. Daardie persoon wat 

met die christendom gebreek het maar verborge gekoppel bly aan die 

christelike geloof; asook daardie persoon wat openlik daarop aanspraak 

maak om 'n christen te wees, maar in die geheim reeds met die geloof 

gebreek het". Baie van hierdie mense kom meld aan om as lid mate van 

die kerk aanvaar te word en uiteindelik is dit vir mense baie moeilik om 

iemand se egtheid te kan meet. 

Hierdie onvermoe van die mens het dikwels al daartoe gelei dat daar 

geen kontrole oor lidmaatskap uitgeoefen word nie. Dit is egter ook nie 

aanvaarbaar nie. Elke kerkraad sal steeds moet sorg dat die eer van God 

beskerm word deur na die beste van hulle vermoe toe te sien dat mense 

wat lidmaatskap van die gemeente wil aanvaar ten minste oor 'n opregte 

geloof beskik. Hierdie opregte geloof sal egter sigbaar geleetmoet word. 

Daarom het Burger ( 1991 :86) dit heeltemal reg as hy die volgende sake 

noem as onverhandelbare elemente van christenskap : 

"* Getroue bywoning van die samekomste van die gemeente (dit wil 

se die eredienste en die kleingroepbyeenkomste). 

* 

* 

'n Lewenstyl wat die evangelie waardig is (dit verwys na die 

handhawing van 'n Christelike geestelike en morele kode). 

Die bereidheid om dee/ te neem aan die getuienis- en/of diensaksies 
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van die gemeente - elkeen ooreenkomstig sy of haar gawe of 

roeping (vocatio). Dit hoef nie noodwendig deelname aan 'n 

formele aksie van die gemeente te wees nie. Die essensie is dat aile 

lidmate moet weet dat hulle bewustelik behoort deel te neem aan 

God se heilsproses in hierdie w~reld. 

Hulp aan lid mate om ook hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar 

en teenoor die gemeente na te kom deur praktiese dienslewering 

in die gemeente, deur in die ampte te dien, en deur hul dankoffers 

getrou te gee. 'n Mens sou kwalik aan goeie redes kon dink 

• waarom Christene enige huiwering sou kon h~ om hulle te verbind 

tot bogenoemde ondernemings; of 

• waarom 'n kerk nie bogenoemde vier sake as minimum-beloftes 

aan die geloofsgemeenskap sou kon beskou nie". 

4. 'n Teorie van lidmaatskap. 

Nadat al bogenoemde ges~ is, kan nou gekom word by 'n teorie vir 

lidmaatskap. 

4. 1 Wat is teoriee 7 

"Teoriee is 'n bespreking van en 'n besinning en beplanning oor die 

praktyk" (Heyns 1994:27). Om by die formulering van 'n teorie uit te 

kom, word hoofsaaklik van deduktiewe en/of induktiewe denke gebruik 

gemaak. "In sowel deduktiewe as induktiewe denke is die veelheid die 

vertrekpunt en word daarvandaan na die enkele geredeneer. In die geval 

van deduktiewe denke is dit egter van die talle algemene beginsels na 

die enkele besondere teorie terwyl dit in die geval van induktiewe denke 

van talle besonderhede tot 'n enkele algemene teorie is" (Heyns, 

1994:28). Die een metode is nie belangriker as die ander een nie en mag 

dus nie voorkeur geniet nie. Albei metodes is ewe geldig en kan ook 

saam benut word om resultate te verkry. Mouton en Marais (1985:63) 
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toon aan dat die funksie van teoretiese definiering is: "om die 

belangrikste betekenisdimensies van teoretiese konsepte op logiese 

wyse te orden en te sistematiseer". 

Vir ons doel in hierdie studie is die samevattende opmerking van Heyns 

(1994:29) veelseggend: "'n prakties-teologiese teorie is 'n bespreking 

en besinning oor die kerklike en geloofspraxis en 'n beplanning vir die 

kerklike en geloofspraxis". 

4.2 'n Teorie vir lidmaatskap. 

Nadat gekyk is na die sistematies-teologiese perspektief op die 

ekklesiologie, die prakties-teologiese perspektief op die ekklesiologie, die 

beginsels wat 'n rol speel by lidmaatskap, die norme wat uit die Woord 

van God relevant is en die aanvanklike hipoteses getoets is, kan nou 'n 

poging aangewend word om 'n teorie vir lidmaatskap te formuleer. 

Lidmaatskap is die sigbare organisatoriese gestaltegewing volgens 

die rig/yne van die Skrif van die verbondsverhouding tussen God en 

mens in die plaaslike gemeente as geloofsgemeenskap tot opbouing 

van die kerk, uitbreiding van Godse koninkryk en die verheerliking 

van Godse Naam. 

4.3 Onderliggende teoriee, 

In hierdie teorie is die volgende onderliggende teoriee verreken: 

4.3.1 Lidmaatskap het te make met die organisatoriese dimensie van kerkwees 

as noodsaaklike vergestalting van die kerk as organisme. Hierdie 

organisatoriese dimensie het 'n gelokaliseerde vertrekpunt in die 

plaaslike gemeente as volledige kerk van Christus. 
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4.3.2 Lidmaatskap is nie opsioneel nie, maar 'n noodsaaklikheid vir elke 

verbondsmens. Dit is elke verbondsmens se eie verantwoordelikheid. 

4.3.3 Die verbondsmens leef nie net as 'n individu in sy verhouding met God 

nie, maar vorm dee! van 'n groep mense wat saam met hom aan God 

verbind is. Lidmaatskap verbind die mens sigbaar aan hierdie groep 

mense wat saam 'n geloofsgemeenskap vorm. 

4.3.4 Die riglyne waaraan die strukturele verbintenis moet voldoen, kom uit die 

Woord van God en nie uit die pragmatisme nie. 

4.3.5 Die genadige verbondsooreenkoms van God met die mens is die 

konstituerende vertrekpunt vir lidmaatskap. Dit beteken dat God die 

inisiatief neem. 

4.3.6 Lidmaatskap het ten doel om aan die verbondsmens die nodige 

geborgenheid en ondersteuning te verleen waardeur hy geleentheid kry 

om God te verheerlik deur opbouende en uitbouende diens binne en 

buite die gemeente as geloofsgemeenskap te !ewer. 

4.3. 7 Deur lidmaatskap kry die kerk geleentheid om die koninkryk van God te 

dien. 
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Hoofstuk 5. 

Lidmaatskap: praktiese besinning. 

Soos reeds aangetoon, het lidmaatskap te make met die plaaslike 

gemeente. Dit gaan dus hier om die praktiese vraag oor die hoe van 

lidmaatskap in elke plaaslike gemeente van die Ned Geref Kerk. "Die 

mees knellende problema van kerkvernuwing le sander twyfel op die 

vlak van die h6e van die geloofsverbintenis. Daar sal nog heelwat studie 

gedoen moet word, maar een ding is reeds seker: As ons ernstig is oor 

kerkvernuwing, sal ons minder huiwerend moet wees oor die vaste 

en definitiewe verbintenis waarvoor mense hulle inlaat as hulle glo 

in Jesus Christus" (Burger 1991 :85). 

In die antwoord op hierdie vraag sal duidelik onderskei moet word 

tussen die bedoeling van die kerk soos wat dit in die Kerkorde en 

Bepalings uitgespel word, die praktyk van die saak soos wat dit oor die 

algemeen tans geskied en 'n nuwe praxis wat voorgestel sal word om 

die leemtes tussen die eerste twee aan te spreek. 

1. Kerkordelike bepalings. 

Dit is opvallend dat die saak van lidmaatskap redelik breedvoerig 

behandel word in die Kerkorde en Aanvullende bepalings. Daaruit word 

die gevolgtrekking gemaak dat hierdie tog vir die kerk as instituut 'n 

belangrike saak is. Daarom word dit ook volledig hier weergegee. 

"Bepaling 26.8 Uit wie die gemeente bestaan 

Elke gemeente bestaan uit 

26.8.1 die belydende- en dooplidmate wat binne die bepaalde grense, vir 

die gemeente deur die ring vasgestel, woonagtig is en wie se lidmaatskap 



- 200-

deur die kerkraad in ooreenstemming met die kerklike bepalinge daaromtrent 

erken en aangeteken is; 

26.8.2 die nog ongedoopte kinders van belydende lid mate wat kragtens die 

verbond van God in betrekking tot die gemeente staan; 

26.8.3 Lidmate aan wie kragtens bep 26.13 lidmaatskap verleen is. 

Bepaling 26.9 Beiiindiging van lidmaatskap 

'n Persoon kan op drie maniere ophou om lidmaat van die gemeente te 

wees: 

26.9.1. Wanneer hy uit die gemeente vertrek na 'n ander gemeente van die 

Ned Geref Kerk. In die geval word volgens Bepaling 26.12 opgetree. 

26.9.2 Wanneer hy skriftelik versoek dat sy lidmaatskap van die Kerk 

beeindig word. In die geval word: 

* Vorm 5 aan hom uitgereik word. 

* Die nodige aantekening word in die register gemaak. 

* Die naam word aan die gemeente bekendgemaak. Die bekendmaking mag 

die rede (byvoorbeeld huweliksredes) vir die beeindiging van lidmaatskap 

aandui. 

26.9.3 Wanneer gehandel word langs die weg van die kerklike tug wat 

uitloop op afsnyding van die gemeente. In die geval word volgens Artikel 

64.1 .3 opgetree. 

Be paling 26. 1 0 Terugkeer tot en oorkoms na die kerk 

26. 10.1 Belydende lid mate wat die kerk verlaat het en hulle by sektes of 

nie-erkende kerke (vergelyk Uittreksels uit Sinodale Besluite: 5.1, p. 143) 
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gevoeg het word na behoorlike ondersoek en tot bevrediging van die 

kerkraad weer as lid mate van die kerk erken, mits hulle na die kerk terugkeer 

met bewys van berou oor hulle afdwaling. Hulle moet weer voor die 

gemeente antwoord op die vrae wat gestel word by die openbare belydenis 

van geloof. Dieselfde geld vir lidmate wat die kerk verlaat het om ander 

redes as dwaalleer en ongeloof en terugkeer met 'n 'Verklaring insake 

lidmaatskap' behalwe dat geloofsbelydenis nie weer nodig is nie. 

26.10.2 Die kerkraad besluit in elke individuele geval of lidmate van kerke 

met dieselfde belydenisskrifte as die Ned. Geref. Kerk (vergelyk Uittreksels 

uit Sinodale Besluite: 5.1, p. 143) wat met bewys van lidmaatskap of 'n ver

klaring insake lidmaatskap, na die Ned. Geref. Kerk oorkom sonder meer 

aanvaar word en of hulle eers voor 'n kommissie van die kerkraad moet 

verskyn vir 'n gesprek oor hulle beweegredes en/of verdere onderrig. 

26.10.3 Lid mate van protestantse kerke met belydenisskrifte wat, alhoewet 

dit nie die Drie Formuliere van Enigheid behels nie, tog in hoofsaak daarmee 

ooreenstem, moet bewys van lidmaatskap indian en die kerkraad oortuig dat 

hulle 'n genoegsame kennis van die Woord van God en 'n juiste begrip van 

die leer van die kerk het. Hulle moet voor 'n kommissie van die kerkraad, of 

voor .die gemeente antwoord op die vrae wat by die open bare belydenis van 

geloof gestel word, voordat hulle as lidmate van die gemeente erken word. 

26.10.4 Lid mate van kerke wat in hoofsaak protestantse beginsels huldig, 

maar ook op sommige punte afwykende beginsels huldig, word erken as 

lid mate onder dieselfde voorwaardes as by 26.10.3 met dien verstande dat 

spesiale aandag gegee word aan die punte van verskil en dat so 'n applikant 

nie aanvaar word voordat hy/sy die kerkraad tevrede gestel het dat hy/sy 

afsien van die standpunt soos deur sy/haar kerk voorgestaan en instemming 

met ons belydenis betuig nie. 

26.10.5 Aile ander kerke of genootskappe wat nie onder bogenoemde 
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groepe val nie, word beskou as nie-erkende kerke of sektes en lidmaatskap 

van die Ned. Geref. Kerk kan aileen aan hulle verleen word na behoorlike 

katkisasie en openbare belydenis voor die gemeente of in besondere gevalle 

voor die kerkraad. 

Bepaling 26.11 Register vir Doop en Belydende Lidmate 

26.11.1 Die kerkraad sorg vir 'n behoorlike doop en belydende lidmate

register in elke gemeente. 

26.11.2 Die kerkraad moet jaarliks afskrifte van die doop en belydende 

lidmateregister laat maak, en dit deur 'n kommissie van die kerkraad namens 

die kerkraad laat nasien en onderteken en by die gewone ringsvergadering 

indien (vergelyk punt 2.2.9 en 3.5 van die Argiefreglement). 

Bepaling 26.12 Attestate en bewyse van lidmaatskap 

26.12.1 Belydende lidmate wat nie onder tug staan nie, ontvang wanneer 

hulle na elders vertrek, en binne ses maande na hulle vertrek daarom 

aansoek doen, van die kerkraad 'n attestaat volgens die voorgeskrewe vorm 

(Vorm 2). Hierdie attestaat is slegs vir ses maande na uitreiking geldig. 

26. 12.1.1 Die attestaat is die gebruiklike vorm vir oordrag van lidmaatskap, 

en elke kerkraad benoem 'n kommissie vir die uitreiking van 

attestate, wat genoemde vorm ook moet onderteken namens die 

kerkraad en met rapport aan die kerkraad. 

26.12.1.2 lndien daar besware teen die uitreiking van 'n attestaat is, word 

'n bewys van lidmaatskap volgens die voorgeskrewe vorm 

(Vorm 3) aan 'n lidmaat wat binne ses maande na vertrek 

daarom aansoek doen, uitgereik. 
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26.12.1.3 'n Uitgereikte attestaat wat nie binne ses maande na uitreiking 

ingelewer is nie, word deur die ontvangende kerkraad beskou as 

'n bewys van lidmaatskap en ondersoek na die redes vir die 

versuim behoort ingestel te word. 

26.12.1.4 In die geval waar 'n lidmaat Ianger as ses maande uit die 

gemeente vertrek het, word slegs 'n bewys van lidmaatskap aan 

hom uitgereik, met vermelding van hierdie feit daarop. Die 

ontvangende kerkraad behoort dit egter nie te aanvaar sonder 

behoorlike ondersoek nie. 

26.12.1.5 Met die gebruikmaking van die bewys van lidmaatskap in 

tuggevalle moet 'n begeleidende brief direk aan die betrokke 

kerkraad gestuur word met kennisgewing daarvan aan die 

betrokkene. 

26.12.2 Bewys van lidmaatskap wat verlore raak. 

26.12.2.1 lndien 'n lidmaat se bewys van lidmaatskap nie opgespoor kan 

word nie, kan die kerkraad 'n verklaring (Vorm 6) as bewys van 

lidmaatskap aanvaar en die persoon se naam as wettige lidmaat 

in die gemeente se lidmateregister aanbring. 

26.12.2.2 As 'n attestaat of bewys van lidmaatskap verlore raak mag 'n 

duplikaat uitgereik word, mits daar duidelik op aangeteken word 

dat dit 'n duplikaat is en die rede verstrek word waarom 'n 

duplikaat uitgereik word. 

26.12.3 Lidmate word aangemoedig om die dokumente waaroor dit hier 

gaan liefs persoonlik aan te vra van die gemeente waarvandaan 

hulle vertrek en dit self in te lewer in die nuwe gemeente waar 

hulle gaan woon, maar indien vertrekkende lidmate dit nie self 

aanvra nie, moet dit op aanvraag direk aan die betrokke kerkrade 
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gestuur word. 

26.12.4 Die nuwe adres van die betrokke lidmate moet indien enigsins 

moontlik altyd ingevul word op hierdie vorms. 

26.12.5 Sodra 'n lidmaat uit 'n gemeente vertrek, verval sy lidmaatsregte 

in daardie gemeente. Voordat sy attestaat of bewys van 

lidmaatskap nie ingedien is by die kerkraad van die gemeente 

waar hy hom gaan vestig nie, mag hy daar geen lidmaatsregte 

geniet nie, hoewel die kerkraad kragtens die aard van die 

kerkverband geroepe is amptelike sorg aan dergelike lidmate te 

bestee. Lidmate wat van elders intrek, word voortdurend, maar 

veral by elke afkondiging van die volgende doop- en 

nagmaalsgeleentheid, daaraan herinner dat hulle sander versuim 

hulle attestate of bewyse van lidmaatskap moet indien. 

26.12.6 Lidmate wat tydelik op 'n ander plek verkeer as die waar hulle 

gevestig is, bly nog lidmate van hul tuisgemeente, maar hulle 

moet beskou word as staande onder toesig van die betrokke 

plaaslike kerkraad. Oit geld alleenlik lidmate wat hulle 

huisgesinne tuis gelaat het. Lidmate wat hulle huisgesinne met 

hulle saamneem, moet formeel inskakel by die plaaslike 

gemeente en beskou word as volwaardige lidmate van die 

gemeente waar hulle verkeer. 

26.12. 7 Geen lidmaat wat onder sensuur is het die reg om 'n attestaat 

of bewys van lidmaatskap op te eis nie. Lidmate wat 'n bewys 

van lidmaatskap opeis met die doel om hulle van die kerk af te 

skei, word op die voorgeskrewe vorm voorsien van 'n blote 

verklaring dat hulle lidmate van die kerk was en 'n afkondiging 

hieromtrent geskied by 'n erediens (Vorm 5). 
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26. 12.8 Wanneer attestate aan vertrekkende kerkraadslede uitgereik 

word, word dit daarop vermeld dat hulle as sodanig gedien het. 

26.12.9 Lid mate wat rondreis en in verskillende plekke in die buiteland 

moet vertoef, ontvang 'n reisattestaat (Vorm 4). So 'n 

attestaat word gerig aan kerkrade van erkende kerke waar sulke 

lidmate vir 'n tydjie vertoef. Hierop word aantekeninge gemaak 

deur elke kerk waar dit tydelik ingelewer word. 

26.12.10 Diensdoenende leraars word tel kens in die lidmateregister van 

die gemeente geregistreer op grond van hul akte van demissie. 

Die datum van die demissie word in die lidmateregister 

aangeteken as die datum van vertrek. 

26.12.11 Proponente en emeriti word in die lidmateregister geregistreer op 

grond van hulte attestaat. 

26.13 lidmate wat buite gemeentegrense woon. 

Lidmate wat hulle volle lidmaatskap in 'n ander gemeente van die Ned. 

Geref. Kerk wil uitoefen volg die volgende prosedure: 

26.13.1 die lidmaat wat sy volle lidmaatskap in 'n ander gemeente wil 

uitoefen doen skriftelik by sy kerkraad aansoek met motivering 

van die redes vir sy aansoek; 

26.13.2 indien die kerkraad dit goedkeur, versoek die kerkraad die ander 

kerkraad d.m.v. 'n skrywe en insluiting van 'n afskrif van die 

lidmaat se brief, om die lidmaat onder sy sorg te neem; 

26.13.3 indien die ander kerkraad dit ook goedkeur, word die lidmaat se 

bewys van lidmaatskap oorgeplaas en word die lidmaat per brief 
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daarvan in kennis gestel; 

26.13.4 daarna berus die verantwoordelikheid by die lidmaat om hom by 

die gemeente in wie se sorg hy geplaas is, aan te meld; 

26.13.5 van al sodanige gevalle word skriftelik aan die ring/ringe waarin 

beide kerkrade val kennis gegee; 

26.13.6 hierdie is nie grenswysiging nie, maar ordelike vergunning aan 

bepaalde lidmate" {Regskommissie van die Sinode van Noord

Transvaal 1991 soos gewysig in 1993:32-36). 

1.1 Samevatting. 

Samevattend kan die volgende belangrike aspekte ivm lidmaatskap en 

hoe die kerk graag wil he dit hanteer moet word uit bg bepalinge 

aangedui word: 

1.1.1 Die normale is dat 'n gelowige lidmaatskap behoort te bekom van die 

plaaslike gemeente binne wie se geografiese grense 'n persoon 

woonagtig is {Bep 26.8.1 ). Dit is egter ook moontlik om oor 

gemeentegrense heen lidmaatskapvoorregte in 'n ander gemeente te 

mag geniet {Bep 26.13). 

1.1.2 Om lidmaat van 'n gemeente te wees, moet jy in die verbond van God

met die gelowiges ingesluit wees {Bep 26.8.2). As bevestiging dat dit 

wei die geval is, geld die ouers van ongedoopte kinders se 

geloofsgetuienis, die doop wat aan kinders bedien is {dooplidmate) of die 

persoonlike afle van geloofsbelydenis waardeur die persoonlike 

aanvaarding van die verbondsinhoud betuig word {belydende lidmate). 

1.1.3 Persone wat van sektekerke of nie-erkende kerke by 'n gemeente om 
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lidmaatskap kom aansoek doen, moet deur die kerkraad behoorlik 

ondersoek en erken word. Hulle moet voor die gemeente belydenis van 

geloof afle. lndien hulle voorheen lidmate van In Ned Geref gemeente 

was, moet hulle berou toon van hulle dwaling (Bep 26.10.1 ). 

1 .1 .4 Persone wat voorheen lid mate was van kerke met dieselfde 

belydenisskrifte of belydenisskrifte wat in hoofsaak met die van die Ned 

Geref Kerk ooreenstem en om lidmaatskap by In gemeente kom aansoek 

doen, moet deur die kerkraad van die gemeente ondersoek word voordat 

lidmaatskap aanvaar kan word (Bep 26.10.2 & 26.10.3). Die klem by die 

ondersoek val klaarblyklik op die nodige kennis van die kerkleer soos oa 

blyk uit Bep 26.10.4 en 26.1 0.5. 

1.1.5 Van elke lidmaat word behoorlik rekord gehou in In lidmateregister (Bep 

26.11.1 & 26.11.2). Kinders wat gedoop is en nog nie belydenis van 

geloof afgele het nie se name word in In dooplidmateregister geskryf en 

persone wat al belydenis van geloof afgele het se name kom in 'n 

belydende lidmateregister. 

1.1.6 'n Persoon kan bewys van sy lidmaatskap ontvang by wyse van 'n 

attestaat indien hy binne ses maande na sy vertrek uit In gemeente 

daarom aansoek doen (Bep 26.12.1) of andersins word bloot In bewys 

van lidmaatskap aan In persoon uitgereik (Bep 26.12.1.4) met 

vermelding van die feit dat hy Ianger as ses maande uit die gemeente is. 

Vir die hantering van attestate moet daar In kommissie van die kerkraad 

aangewys word. Die verskil tussen In attestaat en 'n bewys van 

lidmaatskap is daarin gelee dat eersgenoemde bedoel is om 'n getuienis 

van meelewendheid te bied terwyllaasgenoemde slegs erkenning is dat 

'n persoon lidmaat van In bepaalde gemeente was. Myns insiens is dit 

baie jammer dat slegs die verloop van tyd as maatstaf gebruik word om 

onderskeid te maak tussen die uitreik 'n attestaat of 'n bewys van 

lidmaatskap. 
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1.1. 7 Lid mate is self verantwoordelik vir die dokumente waaroor dit hier gaan 

(Bep 26.12.3) en lidmaatsregte is afhanklik van die indiening van 

sodanige dokumente by die gemeente waar lidmaatskap verlang word 

(Bep 26.12.5). 

1.1.8 Dit wil voorkom dat wanneer 'n persoon met 'n attestaat van een Ned 

Geref gemeente na 'n ander oorkom, die persoon sonder meer as lidmaat 

aanvaar word. 'n Persoon wat met bewys van lidmaatskap na 'n ander 

gemeente gaan, moet eers deur die kerkraad ondersoek word alvorens 

lidmaatskap toegestaan word (Bep 26.12.1.3 & 26.12.1.4). 

1.1.9 Wanneer 'n persoon binne die geografiese grense van een gemeente 

woon en lidmaatskapregte by 'n ander gemeente wil geniet, het hy die 

toestemming van beide gemeentes se kerkrade nodig (Bep 26.13). 

2. Die huidige algemene praktyk binne die sjnodale . gebied van Noord

Transvaal. 

Alhoewel die sinode betreklik duidelike riglyne in die Kerkorde en 

aanvullende bepalings in verband met lidmaatskap gee, is dit opvallend 

dat daar in die huidige praktyk min daarvan tot hul reg kom. Uit 

telefoniese gesprekke wat met die skribas/saakgelastigdes (verder 

registerhouers genoem) van verteenwoordigende gemeentes uit elke ring 

in die sinodale gebied aan die hand van 'n vraelys (Bylaag A) gevoer is, 

blyk dat lidmaatskap oor die algemeen as volg hanteer word. 

2.1 Alhoewel die sinode verkies dat lidmate self hulle dokumente hanteer, 

verkies die registerhouers om dit self aan te vra en direk aan ander 

gemeentes te pos eerder as om dit aan individuele lidmate uit te reik. In 

sommige gevalle weier registerhouers selfs om dit aan lidmate te 

oorhandig. In baie gemeentes waar dit "goed gaan" is die kerkraad of die 

leraar gou by nuwe intrekkers om hulle welkom te heet en die mense se 
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besonderhede te kry sodat hulle die lidmaatskapsertifikate kan laat 

aanvra. Dit bring mee dat lidmate al gewoond geraak het dat hulle 

lidmaatskap nie hulle eie verantwoordelikheid is nie, maar die van die 

plaaslike kerkraad en die skriba van die gemeente. Sommige lidmate sal 

die kerkraad (en die leraar) van 'n gemeente selfs kwalik neem as hulle 

nie gou genoeg sorg dat die lidmaatskapsertifikate aangevra word nie. 

Die vernaamste rede vir bogenoemde optrede deur registerhouers is dat 

daar gevrees word dat sommige lidmate sal "wegraak" as hulle self die 

dokumente hanteer. Die vraag is egter of lid mate wat so min erg aan 

lidmaatskap van die kerk het dat hulle nie self by 'n gemeente aanmeld 

nie werklik behoort lidmate te wees? Is dit nie uiteidelik 'n vorm van self 

sensuur toepas nie? Aan die ander kant is die vraag of iemand wie se 

dokumente by 'n gemeente is terwyl daar geen ander betrokkenheid by 

die gemeente voorkom nie, nie in elk geval "weggeraak" het nie? Dit wil 

voorkom dat die besorgdheid oor lid mate se dokumente 'n veel groter rol 

in die kerk speel as die lidmate se werklike meelewendheid. 

2.2 Alhoewel die sinode duidelik uitspel dat die uitreik van attestate die 

"gebruiklike vorm vir die oordrag van lidmaatskap behoort te wees" (Bep 

26.12.1.1 ), gebeur dit selde dat 'n attestaat uitgereik word. Dit gebeur 

ten spyte van die feit dat die registerhouers deurgaans getuig dat die 

meeste lid mate wat uit die gemeente vertrek, hulle dokumente binne ses 

maande na vertrek uit 'n gemeente aanvra. 

Alhoewel lidmaatskapsertifikate die meeste van die tyd uitgereik word 

vir die oordrag van lidmaatskap, word daar nie op die sertifikate enige 

aantekeninge gemaak nie (vgl Bep 26.12.1.4). Slegs hier en daar word 

daar deur registerhouers op die dokumente gemeld dat 'n persoon bv op 

die kerkraad gedien het. 

2.3 lndien 'n persoon met 'n attestaat of 'n lidmaatskapsertifikaat vanaf 'n 
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ander Ned Geref gemeente by 'n gemeente kom aanmeld, word dit in die 

meeste gevalle sonder meer aanvaar sonder enige ondersoek of navraag. 

In die meeste gevalle word dit slegs direk in die lidmaatregister ingeskryf 

en van die kansel afgekondig. Daar is oor die algemeen geen direkte 

manier waarop kerkrade die lidmaatskap van persone wat van ander 

gemeentes af oorkom kontroleer of goedkeur nie. Slegs in twee 

gemeentes word van lidmate verwag om hulle weer opnuut aan 'n 

gemeente te verbind by wyse van 'n verbintenisvorm. 

2.4 Alhoewel die sinode aile persone wat in die verbond ingesluit is (selfs 

ongedoopte kinders van belydende lidmate) (vgl Bep 26.8.2) as lidmate 

van die kerk beskou, word kinders oor die algemeen nie as lidmate van 

die kerk erken nie. Hulle moet nog by wyse van verpligte kategese en 

die afle van geloofsbelydenis lidmate van die gemeente word. Baie 

kinders wat hieroor uitgevra is, huldig ook hierdie siening. Die kerk slaag 

dus nie daarin om kinders hulle lidmaatwees van die kerk te laat ervaar 

as 'n realiteit wat met sekere lidmaatsverantwoordelikhede en -regte 

gepaard gaan nie. 

2.5 In die meeste gemeentes bestaan daar nie 'n kommissie wat attestate 

hanteer nie (Bep 26.12.1.1 ). lndien 'n attestaat uitgereik moet word, 

word dit net deur die skriba en die leraar hanteer. 

2.6 In verreweg die meeste gevalle het die hantering van lidmaatskap in 

gemeentes te make met die oorkom van persone vanaf ander 

gemeentes. Dit gebeur min dat 'n persoon vanuit die "heidendom" 

lidmaatskap van die kerk ontvang. Waar volwassenes wei uiteindelik 

belydenis van geloof afle, was hulle gewoonlik as babas gedoop en kom 

dus uit 'n agtergrond waar die verbond in elk geval 'n rol gespeel het. 

Oeurgaans word persone wat as volwassenes tot die kerk toetree eers 

gekatkiseer voordat hulle toegelaat word om belydenis van geloof af te 

le en/of gedoop word. 
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Dit is dus duidelik dat die manier wat die sinode bedoel het lidmaatskap 

in die gemeentes hanteer moet word, nie in die praktyk tans so geskied 

nie. Dit gebeur ten spyte van die feit dat byna aldie registerhouers wat 

ondervra is, ges~ het dat hulle die dokumente volgens die bepalings in 

die Kerkorde hanteer. Die praktyk mag vir baie mense baie mooi lyk, 

maar die konsekwensies daarvan vir die waarde wat lidmaatskap vir die 

individuele gelowige behoort te h~, is dikwels verwoestend. Hierdie 

goedbedoelde stelsels het dikwels tot gevolg dat lidmate die indruk kry 

lidmaatskap het slegs administratiewe waarde en is nie werklik 'n 

prioriteit wat elke gelowige oproep tot bepaalde 

diensverantwoordelikhede nie. In baie gemeentes word die indruk gelaat 

dat dit slegs van belang is dat 'n persoon se naam in die lidmaatregister 

geskryf staan. Wat verder van die lidmaatskap tereg kom, is nie van 

belang nie. Daarvan getuig ook die baie min tuggevalle wat in gemeentes 

voorkom. Geen wonder nie dat daar so baie "dooie hout" in die Ned 

Geref Kerk se gemeentes aangetref word nie. Hiervan is die lae 

gemiddelde persentasie lidmate wat gereeld die eredienste bywoon 

(36%) 'n bewys. 

3. Hipotesetoetsing. 

Voordat 'n nuwe praxis vir lidmaatskap geformuleer kan word, sal dit 

goed wees om hier eers die hipoteses wat in hoofstuk een gemaak is te 

toets aan alles wat in die studie waargeneem is. 

Ten einde op deduktiewe wyse 'n afleiding te kan maak met betrekking 

tot die basiese hipotese, naamlik dat daar 'n onlosmaaklike verband 

bestaan tussen die wyse waarop kerklike /idmaatskap organisatories 

hanteer word en die aanwesigheid of afwesigheid by lidmate van begrip 

vir die wese van die kerk van Christus en hoe dit in die praktyk gestalte 

in mense se lewens behoort te kry, moet net eers gekyk word na die 

paar vermoedens wat genoem is. 
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Die ekklesiologie van die Ned Geref Kerk is sistematies-teologies en 

prakties-teologies verantwoordbaar. 

In Artikel 1 van die Kerkorde van die Ned Geref Kerk (Sadler 1990:1) 

word verklaar: "Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord 

van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van Enigheid soos 

vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe 

en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse 

Kategismus en die Vyf Dordtse Leerreels". In hoofstuk twee van hierdie 

studie is 'n sistematies-teologiese perspektief op die ekklesiologie 

uiteengesit aan die hand van enkele Bybelse metafore en uitdrukkings 

asook wat oor die kerk in die Nederlandse Geloofsbelydenis en die 

Heidelbergse Kategismus verkondig word. As dit met mekaar vergelyk 

word en die verklaring in Artikel 1 van die Kerkorde aanvaar word, kan 

mens nie anders nie as om bogenoemde vermoede te bevestig en 

daarmee te aanvaar dat wat die Ned Geref Kerk oor die kerk leer, 

teologies verantwoordbaar is. 

* Daar bestaan 'n diskrepansie tussen die ekklesiologie en die praxis 

in die kerk met betrekking tot lidmaatskap. Hierdie diskrepansie I~ 

op twee vlakke: eerstens bestaan daar 'n diskrepansie tussen die 

ekklesiologie en die kerkordelike bepalinge in verband met 

lidmaatskap en tweedens bestaan daar 'n verdere diskrepansie 

tussen die kerkordelike bepalinge in verband met lidmaatskap en 

die praktiese hantering daarvan. 

In hoofstuk drie van hierdie studie is die prakties-teologiese 

perspektief op die ekklesiologie as keersy van die sistematies

teologiese perspektief nagegaan aan die hand van die vernaamste 

prakties-teologiese funksies, kerklike bedieningsmodelle en die 

kenmerke van die kerklike regeringstelsel. Daarna is in hoofstuk 

vier en vyf gekom by die huidige ( 1994) praxis in die kerk met 
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betrekking tot lidmaatskap. As die resultate van hierdie besinnings 

langs mekaar geplaas word, is dit duidelik dat ook hierdie vermoede 

as waar aanvaar moet word. 

Die volgende word oa genoem. Terwyl die kerk aan die een kant 

aanvaar dat die mens deur die doop as teken van die verbond as 

lidmaat van die gemeente ingelyf word, leef die persepsie by baie 

lid mate dat 'n mens eers regtig lidmaat van die kerk word nadat jy 

op 'n bepc;~alde ouderdom belydenis van geloof afgele het. Vir 

hierdie belydenisaflegging van geloof, is veral 'n sekere standaard 

rasionele kennis nodig. Behalwe vir die Sinode van Noord-Transvaal 

wat 'n vergunning met betrekking tot lidmaatskap oor geografiese 

grense gemaak het, is dit belangrik dat 'n persoon lidmaatskap 

moet aanvaar van die gemeente binne wie se geografiese grense 

'n mens woon. Vir hierdie eis is daar geen Bybelse gronde nie. 

Selfs binne die tegniese hantering van lidmaatskap oor geografiese 

grense heen in die Sinodale gebied van Noord-Transvaal bestaan 

daar 'n diskrepansie daarin dat die verantwoordelikheid vir 

lidmaatskap uit die individu se hande geneem word en op die 

kerkrade van die betrokke twee gemeentes oorgedra word. Eers 

indien albei kerkrade goedkeuring aan die persoon verleen het, kan 

lidmaatskap verkry word. Alhoewel daar baie besliste minimum 

norme vir kerklidmaatskap uit die Woord van God aangetoon kan 

word, word hierdie norme oor die algemeen glad nie gekontroleer 

wanneer 'n persoon lidmaatskap van 'n gemeente verkry nie. So 

word lidmaatskap in die praktyk hanteer asof dit universeel in elke 

gemeente geldend is . 

As gevo/g van bg diskrepansies is daar tans persone wat lidmate 

van die Ned Geref Kerk is wat nie lidmate behoort te wees nie 

omdat hulle nie aan die minimum vereistes vir lidmaatskap voldoen 

nie. 
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Dit is moeilik om hierdie vermoede te bevestig of te ontken omdat 

daar nie in die verband 'n deeglike empiriese ondersoek ingestel is 

nie en verder omdat dit baie moeilik sou wees om hierdie vermoede 

akkuraat te meet. Hier kan aileen gekonstateer word dat die 

moontlikheid groot is dat die vermoede waar kan wees omdat dit 

duidelik is uit die studie dat daar min of weinig kontrole oor lid mate 

uitgeoefen word by die verkryging van lidmaatskap by 'n 

gemeente. Omdat dit so is, is dit na aile waarskynlikheid ook waar 

dat min lidmate selfs weet wat die minimum vereistes vir 

lidmaatskap werklik is vanwee 'n gebrek aan inligting in hierdie 

verband. Hiervoor is die plaaslike kerkraad te blameer. Hierdie 

vermoede bly dus 'n vermoede wat moontlik waar kan wees. 

'n Verdere konsekwensie van bg diskrepansies is dat die kerk 

gevaar loop om met betrekking tot lidmaatskap te verval in 'n 

institusionalisme wat die funksionering en betekenis van die kerk 

vir lidmate negatief beinvloed. 

lndien met institusionalisme bedoel word die meganiese hantering 

van lidmaatskapsadministrasie ter wille van die afhandeling van 'n 

bepaalde strukturele stelsel sonder dat aan die wese van die saak 

aandag gegee word, dan moet hierdie vermoede bevestigend 

beantwoord word. In die praktiese hantering van lidmaatskap, gaan 

dit in die kerk hoofsaaklik om die vlot afhandeling van 

administratiewe dokumente en is daar weinig sprake van die 

hantering van die mens en sy verbintenis met die gemeente. 

Die basiese hipotese: 

Daar bestaan 'n positiewe verband tussen die wyse waarop 

kerklike lidmaatskap organisatories hanteer word en die 

afwesigheid by lidmate van die korrekte begrip vir lidmaatskap van 
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'n bepaalde plaaslike gemeente en hoe dit in die praktyk gestalte 

in mense se /ewens behoort te kry. 

Met die aanvaarding van die vermoede dat die ekklesiologie van die 

Ned Geref Kerk sistematies-teologies en prakties-teologies . 

verantwoordbaar is, kan nou gekonstateer word dat die gebrek aan 

verstaan van lidmaatskap van die kerk nie gelee is in die feit dat die 

kerk 'n verkeerde inhoud gee aan die konsep "kerk" nie. Begrip vir 

'n saak hang ten nouste saam met die feite wat as inhoud van die 

beg rip moet dien. Daarom is dit belangrik dat die ihoudelike van die 

kerk se belydenis verantwoordbaar moet wees. Die kerk se 

probleem (vgl hoofstuk een) kom dus nie van die verkondiging van 

verkeerde leerstellings oor die kerk nie. 

Met die aanvaarding van die vermoede dat daar 'n deskrepansie 

bestaan tussen die ekklesiologie en die praxis in die kerk met 

betrekking tot lidmaatskap, kan nou afgelei word dat daar 'n sterk 

waarskynlikheid bestaan dat die effek van hierdie deskrepansie(s) 

grootliks verantwoordelik is vir 'n negatiewe beinvloeding van 

gelowiges ten opsigte van begrip en belewing van hulle 

lidmaatskap. Dit sou moeilik wees (indien nie onmoontlik nie) om 

met absolute sekerheid te s~ dat die praxis random lidmaatskap 

beslis 'n negatiewe effek het omdat die mens nie so 'n simplistiese 

wese is wat net deur 'n enkele faktor negatief bei'nvloed word nie. 

Daar is talle ander faktore wat in di6 verband 'n rol te speel het. 

Sommige daarvan is baie moeilik meetbaar en sommige waarskynlik 

totaal onmeetbaar omdat dit abstrakte sake is. Hier kan egter van 

'n sterk waarskynlikheid gepraat word omdat dituit die studie blyk 

dat daar in die huidige praxis wei 'n aantal negatiewe 

deskrepansies bestaan wat nie anders kan nie as om die verstaan 

en belewing van lidmaatskap negatief te be'invloed. Hierdie 

aanname word duidelik ondersteun deur die opmerkings van 
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lid mate wat oor die afgelope aantal maande lidmaatskap bekom het 

by die Ned Geref Gemeente Pierneef aan die hand van die nuwe 

praxis wat hierna (punt 3) voorgestel word. Telkens wanneer na 

afloop van die inligtingsessies aan voornemende lidmate gevra is 

hoe hulle die proses beleef het, was die reaksie tweeledig: deur die 

bank het lidmate erken dat hulle aanvanklik baie antagonisties oor 

die mahier van doen gevoel het omdat hulle onder die indruk was 

dat hulle mos lidmate van die Ned Geref Kerk is en omdat aile 

gemeentes maar dieselfde is, is hulle lidmaatskap outomaties 

oordraagbaar van gemeente tot gemeente. Dus het hulle nie hierdie 

soort begeleiding nodig nie. Hulle moes egter ook erken, en dit met 

entoesiasme, dat hulle nadat die sessies deurloop is, nie kan dink 

dat mens op 'n ander manier lidmaat van 'n gemeente kan word nie 

omdat hulle soveel beter begrip het vir die betekenis van 

lidmaatskap en daarom met veel meer sin hulle lidrriaatskap sal kan 

uitleef. 

4. 'n Nuwe praxis yir lidmaatskap. 

Hierbo (hoofstuk 4 punt 4.3) is reeds 'n teorie vir lidmaatskap 

geformuleer. Voordat nou gekom kan word by 'n nuwe praxis vir 

lidmaatskap, moet net eers kortliks gekyk word na die verhouding tussen 

teorie en praxis in die praktiese teologie. Heyns (1994:26 ev} gee so 'n 

pragtige uiteensetting van hierdie saak dat dit kortliks hier weergegee 

word. 

4. 1 Wat is praxis? 

Die praxis kan kortliks saamgevat word as 'n konkrete handeling of 

handelinge van enkelinge of groepe in die kerk of samelewing wat in 

diens van die koninkryk van God staan. 
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4.2 Die verhouding tussen teorie en praxjs. 

Heyns (1994:30 ev) noem die volgende moontlikhede in die verhouding 

tussen teorie en praxis. 

4.2.1 Teorie sonder praxis. 

In hierdie geval neem die teoretikus glad nie die praxis in ag nie. Hy 

maak asof dit glad nie vir hom bestaan nie en as dit bestaan, is dit op 'n 

ander vlak en het vir hom geen relevansie nie. 

Hierdie is egter 'n onmoontlike moontlikheid omdat teorie nie sonder die 

praktyk kan bestaan nie. "Die teorie staan bewus of onbewus in die 

gang van die geskiedenis en is 'n verlengstuk van die geskiedenis. Elke 

teorie staan daarom direk of indirek in verhouding tot die praxis en word 

in sy vorming deur die praktyk be'invloed" (Heyns 1994:30). 

4.2.2 Praxis sonder teorie. 

Volgens hierdie standpunt is teoriee oorbodig. Die daad is belangrik. 

Daar bestaan ook nie 'n teorielose praktyk nie. "Die praxis word altyd 

deur die teorie medebepaal. Diegene wat die teorie wil uitskakel, sit met 

'n onbewuste teorie en ideologiese praxis" (Heyns 1994:31 ) . Dit is 'n 

onhoudbare situasie omdat die praxis nie beoordeel kan word nie en die 

praxis dan die laaste woord te spreek het. 

4.2.3 Voorrang van die teorie bo die praxjs. 

Vir sommige mense is die teorie belangriker as die praxis omdat hulle die 

praxis nie sonder die teorie kan indink nie. In die teologie was mense vir 

lank geneig om hierdie standpunt te huldig omdat die teorie as die 

onveranderlike en die praxis as die veranderlike beskou is. 
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"Vanselfsprekend is die veranderlike werklikheid ondergeskik aan 'n 

onveranderlike verhewe waarheidl Die verdere risiko is dat hierdie 

onveranderlike waarheid daartoe lei dat die teologiese teoriee eweneens 

onveranderlik en staties word. Op die ou end word aan die teologiese 

teoriee en daarom ook die prakties-teologiese teoriee goddelike gesag 

verleen" (Heyns 1994:32). 

Hierdie standpunt kan ook nie gehandhaaf word nie omdat God se 

waarheid altyd aan die praktyk gekoppel word en juis daarin grondvat. 

"Jesus het nie met abstrakte teorie gewerk nie, maar sy boodskap 

gebring in voortdurende konfrontasie met spesifieke persona en sosiale 

omstandighede. Die waarheid was nie vir Hom abstrakte teoriee wat in 

die lug bly hang het nie. Die waarheid moes gedoen word (Jh 3:21 ). In 

die teologie kan ons nie net met 'n teorie oor God werk nie, maar moet 

deeglik kennis neem van God se dade in die verlede en die hede, van die 

gebeure waarin God mense ontmoet" (Heyns 1994:32). 

4.2.4 Voorrang van die praxis bo die teorie. 

Hierdie model verteenwoordig weer presies die teenoorgestelde toestand 

as die vorige. Hier word van die praktyk af beweeg na die teorie. Mense 

wat hierdie standpunt huldig, reken dat van die praktyk af na die teorie 

toe beweeg word. "Teoloe het 'n plek en praktiese teoloe mag daar ook 
~ (\ 

wees, maar die belangrikste is tog die gebeure waar God §_e- mens 

mekaar ontmoet. Die teoloog mag en moet oor die gebeure nadink, maar 

is tog afhanklik van die gebeure self" (Heyns 1994:32). 

Die gevaar van hierdie stand punt is dat die praktyk so aanvaarbaar kan 

word dat daar geen ruimte vir verandering en verbetering is nie. Vir hulle 

het die kerk reeds gearriveer en daarom moet die status quo ten aile 

koste gehandhaaf word. 
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4.2.5 Teorie en praxis gelykwaardig. 

"Teorie en praxis mag nie teen mekaar afgespeel word nie. Geeneen het 

voorrang bo die ander nie. Hulle is gelykwaardig en langs mekaar. Die 

gedagte dat die gebeure tussen God en mens prim~r is en derhalwe aan 

die praxis 'n sekere voorrang gee, klink baie oortuigend, maar die saak 

is nie so eenvoudig nie. Wanneer mense byvoorbeeld saamkom om te 

aanbid, funksioneer 'n magdom prakties-teologiese teoriee. 

Hoewel teorie en praxis gelykwaardig is, is daar tog 'n verskeidenheid 

verhoudinge waarin teorie en praxis tot mekaar kan staan, naamlik van 

volledige skeiding tot identifikasie met mekaar. 

4.2.6 Bipol~re spanningsverhouding. 

In navolging van Greinacher onderskryf Heyns (1994:34) die verhouding 

tussen teorie en praxis as 'n bipol~re spanningsverhouding en stel dit 

grafies met 'n ellips voor: 

• 

" 'n Ellips is twee sirkels wat 'oopgemaak' het vir mekaar en saam 'n 

nuwe eenheid gevorm het, maar dan 'n eenheid met twee middelpunte. 

In 'n ellips is daar twee middelpunte en elke middelpunt lewer 'n 

selfstandige bydrae tot die ellips. Tussen hierdie middelpute is daar 'n 

spanningsverhouding wat in 'n volmaakte balans is. Verslap hierdie 

verhouding, dan skuif die middelpunte oormekaar en vorm 'n sirkel met 
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een middelpunt. Word die spanning te groot, breek die verhouding en 

kry ons weer twee sirkels" (Heyns 1994:34). 

Deur hierdie verhouding tussen teorie en praxis met 'n ellips uit te beeld, 

word die selfstandigheid van elk nie vernietig nie en word die 

interafhanklikheid van mekaar gehandhaaf: eenheid, maar nie identiteit 

nie, verskeidenheid maar nie verdeeldheid nie. Daarmee word die 

onderlinge afhanklikheid wat 'n wedersydse kritiese afhanklikheid is, 

onderskryf. Daarom beskou Heyns (1994:35) hierdie model ook as die 

belangrikste stuk gereedskap van die praktiese teologie. "Nie te veel 

spanning sodat hulle van mekaar verwyderd raak nie en nie te min 

spanning dat die wedersydse kritiese ingesteldheid bedreig word nie. 

Saam word hulle deel van 'n lewende, dinamiese proses waar openheid 

voorop staan". 

4.3 'n Nuwe praxis vir lidmaatskap. 

Dit is nodig dat 'n nuwe praxis vir lidmaatskap in die kerk ontwerp word 

waarin die teorie vir lidmaatskap verreken word. Hiermee word die heil 

van die kerk nie in strukture gesoek nie, maar word die noodsaaklikheid 

vir meer effektiewe strukture as raamwerk waarbinne die kerk moet 

funksioneer ten einde sy spiritualiteit te laat grondvat in die wereld, 

aangespreek. Ogden gebruik die beeld van die menslike liggaam om die 

betekenis van die kerklike struktuur vir die ekklesiologie te verduidelik. 

· Hy vat saam deur te se: "This is all to say that in spite of the absolute 

priority we must give to the church as organism, there is a real need for 

the institutional elements of leadership, policy, and structure" (Ogden 

1990:46-47). 

Dit is egter nie die eerste keer dat hierdie kreet in die kerk gehoor word 

nie. Hendriks wend juis 'n poging aan om gemeentes te help om vir so 

'n vernuwingsproses te kan beplan (Hendriks 1992:8). Vander Spuy dui 
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in sy ondersoek ivm die erediens aan dat die teologiese teorie by baie 

aspekte van die erediens nie in die kerklike praktyk neerslag vind nie 

(van der Spuy 1987:135-185). De Klerk toon aan dat die pragtige 

prinsipiele deurbraak van die Reformasie nie genoegsaam deurgewerk 

het in die kerklike lewe van die na-reformatoriese tye nie (de Klerk 

1979:33). Hierby sluit Ogden aan deur te praat van die "unfinished 

business" van die Reformasie en die "New Reformation" wat in die kerk 

moet plaasvind (Ogden 1990:11 & 25). Louw skryf oor die eise wat die 

verstedeliking van die kerk se lidmate aan die kerk stel en pleit vir die 

herstrukturering van die kerk. "Wanneer metodes en strukture van kerk

wees nie daarin slaag om die stadsmens vir Christus te wen nie, moet 

die kerk bereid wees om struktureel te verander" (louw 1980:78). Met 

die ontwerp van 'n nuwe praxis word by hierdie vernuwingseis 

aangesluit. Dit gaan hier nie om vernuwing ter wille van vernuwing nie, 

maar omdat die huidige praxis uitgedien geraak het en, soos reeds 

aangetoon, 'n negatiewe uitwerking op die praktyk van kerkwees het. 

4.3.1 Mikpunt. 

Voordat die stelsel vir die hantering van kerklike lidmaatskap uiteengesit 

word, moet net eers gese word wat hopelik daarmee bereik wil word. 

* .1 lndividuele eienaarskap. 

Dit is van die uiterste belang dat die individuele gelowige werklik 

eienaarskap vir sy lidmaatskap sal aanvaar. Dit bly die individu se 

verantwoordelikheid en primer sy saak. Daarom sal ook die stelsel vir die 

hantering van lidmaatskap hierdie belangrike aspek moet bevorder en nie 

die saak uit die hand van die individuele gelowige neem nie. Ander 

ondersteuning in die proses sal deurentyd so gedoen moet word dat die 

gelowige steeds die boodskap kry dat lidmaatskap van 'n gemeente 'n 

eie persoonlike keuse en verantwoordelikheid is. 
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* .2 lidmaatskap behels sekere voorregte en verantwoordelikhede. 

In ons dag sal lidmate baie meer daaraan herinner moet word dat 

kerklike lidmaatskap vir elke lidmaat sekere voorregte inhou maar baie 

beslis ook sekere verantwoordelikhede. Wanneer Paulus in sy briewe die 

gemeente beskryf as 'n liggaam met baie lede wat elkeen van God self 

'n bepaalde gawe en funksie in die gemeente ontvang het, dan bedoel 

hy dat elke lidmaat sy funksie moet vervul. Eers wanneer elke lidmaat 

sy funksie vervul, sal die gemeente groei en homself kan opbou (Ef 

4:16). Daar is in die kerk nie ruimte vir passiewe lidmate wat maar net 

in naam lidmaat van die kerk is nie. In Joh 15:2 maak Jesus dit self baie 

duidelik dat elkeen wat nie vrugte dra nie afgesny word en weggegooi 

word. Daar is tans te vee! lid mate in die Ned Geref Kerk wat toegelaat 

word om bewustelik en onbewustelik die kerk te sien as 'n hotel waar 

net diens ontvang word in plaas daarvan om die kerk. te sien as 'n 

liggaam waar elkeen diens lewer. 

* .3 Pro-aktiewe optrede. 

Die stelsel het ten doel om 'n pro-aktiewe optrede ten opsigte van 

lidmaatskap te wees. Met pro-aktief word hier bedoel dat nuwe lidmate 

sowel as bestaande lidmate deur middel van hierdie stelsel nuwe 

waardering sal kry vir die waarde van hut lidmaatskap en dat hierdie 

nuwe waardering tot grater betrokkenheid sal lei wat uiteindelik ook vir 

ander minder betrokke en onbetrokke lidmate sal aanspoor tot grater 

bewuswording van die betekenis van kerklidmaatskap. Gelowiges moet 

weer tot die besef kom dat dit 'n gesogte kleinnood is om lidmaat van 

die kerk van Christus te wees. 

* .4 'n Sinvolle keuse vir lidmaatskap. 

Die stelsel is daarop afgestem om 'n persoon wat lidmaat van 'n 
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gemeente wil word, te help om uiteindelik 'n sinvolle besluit oor 

lidmaatskap te kan neem. "'n Geloofsgemeenskap wat mense toelaat 

tot volle lidmaatskap sonder dat hulle die geloofsverbintenis van die 

gemeenskap verstaan en dit bewustelik op hulle neem, kompliseer 

hulle effektiewe funksionering op 'n ingrypende wyse" (Burger 

1992:89). Soos wat lidmaatskap tans in die kerk hanteer word, word 

mense dikwels lidmate van die plaaslike gemeente sonder dat hulle 

naastenby eers weet waarom dit in die gemeente gaan. Dit kan daartoe 

lei dat lidmate verkeerde verwagtings in 'n gemeente koester of soms 

eers later ontdek dat hy moeilik by die bepaalde bedieningspatroon in 'n 

gemeente tuisvoel. 

* .5 Kerkwees volgens Bybelse riglyne. 

Deur beter te verstaan wat in 'n gemeente gedoen word en waarom dit 

so gedoen word, kan 'n nuwe lidmaat ook beter verstaan wat die 

Bybelse eise vir lidmaatskap is. Met "kerkwees volgens Bybelse riglyne" 

word nie bedoel dat elke gemeente vandag volgens dieselfde strukturete 

patroon gevorm moet word en dat hierdie struktuur uit die Bybel 

afgelees kan word nie. In die Bybel bestaan daar nie so 'n vaste 

struktuur waarvolgens elke gemeente gevorm moet word nie. Maar daar 

word in die Bybel wei bepaalde riglyne vir kerkwees gestel waaraan elke 

gemeente sy eie struktuur sal moet meet. Hierbo is reeds breedvoerig 

stilgestaan by die vernaamste vereistes vir lidmaatskap (vgl paragrawe 

4.3. 7 en 4.3.8). Hierdie vereistes stel die minimum riglyne vir die 

praktyk van kerkwees. 

Met hierdie stelsel word gepoog om te waak teen die gevaar van 

insitusionalisme en 'n gesonde balans te handhaaf tussen die kerk as 

organisme en die kerk as instituut. Om dit te bewerkstellig word gepoog 

om 'n gesonde wisselwerking tussen die sistematies-teologiese 

perspektief op die ekklesiologie en die prakties-teologiese perspektief op 



-224-

die ekklesiologie te bewerkstellig. Hiervan moet lidmate bewus wees 

sodat gewaak kan word teen 'n ongesonde beklemtoning van die 

praktyk wat soms ook kan steun op 'n kerklike tradisie wat nie altyd 

voldoen aan die Bybelse eise vir kerkwees nie. 

As deel van die Bybelse lidmaatskap het hierdie stelsel ook ten doel om 

gelowiges te help verstaan dat daar nie tussen lidmate onderskeid in 

lidmaatskapvoorregte en -verantwoodelikhede is nie behalwe in die mate 

waarin 'n bepaalde lidmaat volwasse genoeg is om sekere voorregte te 

kan be nut en God a an elke gelowige 'n bepaalde gawe gegee het. 

Hierdie lidmaatsvoorregte en -verantwoordelikhede word nie eers deel 

van lidmaatskap op 'n sekere ouderdom of wanneer die gelowige aan 'n 

sekere geslag (manlik of vroulik) behoort nie of aan watter ander 

bykomende vereistes voldoen word nie. Dit beteken dat ons kinders ook 

van kleinsaf geleer sal moet word dat hulle van God gawes ontvang het 

om op hulle eie vlak van ontwikkeling te beoefen. 

*. 6 Opbou van die gemeente. 

Uiteindelik sal die stelsel meehelp dat daar len minste 'n gesonder 

strukturele fondament in elke gemeente bestaan waarop die 

gemeentebouaksies kan voortbou. 'n Beter begrip van lidmaatskap sal 

daartoe lei dat daar by lidmate 'n stuk ontvriesing tot stand kom wat 

weer bevrugtend op die proses van gemeentebou kan inwerk. Uit die 

aard van die saak sal hierdie stelsel nie noodwendig veroorsaak dat 'n 

gemeente outomaties opgebou word nie. Per slot van rekening word 'n 

gemeente gebou deur die Heilige Gees wat die diens van gehoorsame 

lidmate gebruik. Dit is egter my oortuiging dat 'n gesonder en meer 

Bybelse struktuur daargestel kan word wat die hele saak van 

gemeentebou baie positief sal dien. 
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4.3.2 'n Stelse! vir die haotering van !idmaatskap in die plaaslike gemeente. 

Die stelsel wat hieronder beskryf sal word, s!uit in hoofsaak aan by 'n 

ste!se! wat reeds die afgelope jaar in die Ned Geref Gemeente Pierneef 

(Pretoria) toegepas is. Dit is dus nie net 'n stuk teorie wat nog nie in die 

praktyk grondgevat het nie. Die praktyk het juis daartoe gelei dat 'n paar 

aanpassings reeds gedoen kon word en sekerlik in die toekoms nog 

gemaak sal moet word. Verder is hierdie stelsel hoofsaaklik afgestem op 

persona wat reeds in die verbondsverhouding met God opgeneem is 

omdat die oorgrote meerderheid van mense wat om lidmaatskap by 

gemeentes aansoek doen uit hierdie verbondsagtergrond kom. Daar 

word wei ook ruimte gemaak vir mense wat van buite die verbond tot 

die gemeente toetree. 

* .1 Formele aanmelding. 

Lidmaatskap is die individu se eie verantwoordelikheid. Om dus by 'n 

gemeente om lidmaatskap aansoek te doen, is 'n besluit wat elke 

individu self moet neem. Wanneer iemand dus binne die geografiese 

grease van 'n bepaalde gemeente gaan woon, mag niemand aanvaar dat 

so 'n persoon vanselfsprekend ook lidmaat van daardie spesifieke 

gemeente wil word nie. Daar mag verskeie legitieme redes bestaan 

waarom 'n persoon nie by daardie gemeente lidmaatskap wil aanvaar 

nie. So kan dit bv gebeur dat 'n persoon baie aktief by 'n bepaalde 

bediening in 'n vorige gemeente betrokke is en dit nog wil bly voortsit. 

lndien dit logisties vir die persoon moontlik is, is daar geen rede waarom 

hy nie daarmee kan voo[tgaan nie. Dit is moeilik om hier aile moontlike 

redes waarom 'n persoon nie lidmaat van 'n betrokke gemeente wil 
,. 

wees nie uiteen te sit. Elke saak salop eie meriete hanteer moet word. 

Dit betaken egter ook nie dat 'n nuwe intrekker in 'n gemeente nie deur 

die lidmate en/of die kerkraad daar hartlik verwelkom moet word nie. 

Natuurlik moet aile nuwe intrekkers in 'n gemeente deur die inwoners 
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hartlik verwelkom word. Daar is min dinge wat 'n mense so tuis laat voel 

in 'n gemeenskap as wanneer die mense tussen wie jy gaan bly jou daar . 

laat tuisvoel. Om iemand te verwelkom is egter iets anders as om 

sommer dadelik die verantwoordelikheid vir die persoon se lidmaatskap 

uit sy hande te neem. 

Indian 'n persoon dus binne die grense van· 'n gemeente kom woon, 

moet so 'n persoon uitgenooi word na die eredienste en die ander 

aktiwiteite van die gemeente. Tydens die eredienste kan dan 'n 

geleentheid geskep word vir persona wat graag lidmate van die 

gemeente wil word, om formeel te kom aanmeld en hul voorneme 

bekend te maak. Hierdie aanmelding behels nie die verskaffing van 

besonderhede sodat 'n persoon se lidmaatskapsertifikaat van 'n vorige 

gemeente aangevra kan word nie. Dit gaan hier slegs om 'n 

bekendmaking van die persoon se voorneme dat hy graag lidmaat 

van die betrokke gemeente wil word. So 'n aanmeldingsgeleentheid 

kan op verskillende maniere geskep word. Een van die mees effektiewe 

maniere is om oral in die kerkbanke houers met kaartjies en 'n skryfding 

beskikbaar te stel sodat persone deur die verloop van die erediens die 

kaartjies kari invul en in die kollektebordjie kan plaas. Na afloop van die 

e_rediens word die kaartjies dan gekanaliseer na persone wat daartoe 

aangestel is om hierdie aanmeldings verder op te volg. Hierdie persone 

hoef nie noodwendig die leraar of die kerkraadslede te wees nie. Dit is 

egter belangrik dat daar spesifieke persone aangewys en toegerus word 

om hierdie aanmeldings op te volg. 

* .2 Persoonlike kontak. 

Nadat iemand kom aanmeld het met die oog op lidmaatskap van die 

gemeente, is dit belangrik dat met die persoon kontak gemaak moet 

word. Hierdie persoonlike kontak moet die geleentheid bied om navraag 

te doen oor die persoon se motivering vir lidmaatskap, die geskiedenis 



- 227-

van die persoon se kerklike inskakeling aldan nie, 'n verduideliking van 

die stelsel vir die hantering van lidmaatskap asook 'n uitnodiging aan die 

persoon om 'n aantal inligtingsessies te kom bywoon. Dit is belangrik 

dat hierdie inligting persoonlik aan voornemende lidmate oorgedra sal 

word sodat seker gemaak kan word dat hulle dit verstaan en hulle ook 

geleentheid gebied kan word om onduidelikhede uit die weg te ruim. 

* .3 lnligtingsessies. 

Die hart van die stelsel bestaan uit 'n aantal inligtingsessies wat 

voornemende lidmate moet bywoon. Die hoeveelheid sessies kan wissel 

na gelang van omstandighede. Gewoonlik is vier tot vyf sessies 

voldoende. Wat egter van belang is, is wat tydens die sessies behandel 

word. Die bedoeling van die sessies is nie om die plek van die formele 

kategese in te neem nie, maar om aan voornemende lidmate die nodige 

inligting te verskaf wat hulle in staat sal stel om met betrekking tot die 

bepaalde gemeente georienteer te word. Die volgende sake is van 

minimum belang: wat in die gemeente aanvaar word as 'n Bybelse kerk

en ampsbeskouing, watter betekenis hierdie beskouing vir 

kerklidmaatskap inhou, wat die bepaalde gemeente se toekomsvisie en -

~issie is, hoe die gemeente prakties struktureel funksioneer en hoe en 

waar die persoon as lidmaat met sy persoonlike gawe(s) betrokke sal 

kan raak. 

Om hierdie sessies te hanteer, sal dit dalk aanvanklik nodig wees dat die 

leraar van die gemeente dit self doen. Dit sou egter goed wees as 'n 

groep mense opgelei kan word om hierdie taak as hulle bediening te 

neem. 'n Handige hulpmiddel is ook om die inhoud van die sessies 

volledig in 'n brosjure te publiseer. Die inligtingsbrosjure mag egter nooit 

die plek van die persoonlike aanbieding daarvan inneem nie. Die 

persoonlike aanbieding van die stof het nie net as doel die oordra van 

inligting nie, maar ook die bou van 'n persoonlike verhouding met die 
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voornemende lidmate. lndien gebruik gemaak word van verskillende 

leiers om namens die groepe wat hulle verteenwoordig die inligting te 

kom oordra, bied dit terselfdertyd aan voornemende lidmate die 

geleentheid om hierdie leiers persoonlik te ontmoet en nader te leer ken. 

So kan bv die voorsitters van die verskillende kommissies van die 

kerkraad en die verskillende aksies in die gemeente genooi word om 

hulle werksaamhede aan die voornemende lidmate bekend te stel. 

'n Kort uiteensetting van wat in elke sessie behandel kan word, is die 

volgende: 

Sessie 1: 

<I 'n Bybelse kerk- en ampsbeskouing. Hiervoor kan aangesluit word 

by die sistematies-teologiese en prakties-teologiese perspektiewe 

op die ekklesiologie. Dit is verstommend hoeveellidmate nie meer 

weet wat kerkwees werklik betaken nie. Dit is belangrik vir elke 

lidmaat om te verstaan wat God se bedoeling met sy kerk is en 

waar hy as individu in die hele prentjie inpas. 

Sessie 2: 

<I Waar kerklidmaatskap vandaan kom. 

<I Verduidelik die betekenis en rol wat die verbond in di~ verband 

speel. 

<I Help ouers verstaan wat hulle taak as verbondsouers is ten opsigte 

van die begeleiding van hulle kinders wat reeds lidmate van die 

kerk is op grond van die feit dat hulle in die verbond ingesluit is en 

gelei moet word om self 'n geloofsbeslissing te maak. 

<I Verduidelik vir die kinders in die groep wat lidmaatskap op hulle 

vlak betaken. 

P Hier kom die saak van lidmaatsvoorregte en -verantwoordelikhede 

ter sprake. 
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Sessie 3: 

¢- Teen die agtergrond van eersgenoemde twee sessies moet nou 

verduidelik word hoe hierdie plaaslike gemeente aan kerkwees 

gestalte gee. 

¢- Behandel die gemeente se visie en missie vir die toekoms en die 

verskillende maniere hoe die visie bereik gaan word. Hier word 

natuurlik veronderstel dat daar in elke gemeente behoorlike 

doelgerigte beplanning ivm die bediening gedoen is. "Beplanning is 

in 'n groot mate die enigste manier om te ontsnap aan die 

versoeking om jaarliks dieselfde dinge op ander datums te doen ... 

Beplanning is om energie waarmee daar in die rondte gehardloop 

is, doelbewus te gebruik om vorentoe te beweeg - op die weg van 

die Here vir sy gemeente" (Nel 1988:49). Wat dus hier gebeur, is 

dat die voornemende lid mate gehelp moet word om te verstaan wat 

"hierdie deel van God se kerk ('n bepaalde gemeente) se doel in 

hierdie spesifieke deel van God se wereld" (Nel 1988:50) is. 

¢- Verduidelik die verskillende doelwitte en die aksiestappe wat 

beplan word. Help die voornemende lid mate dus verstaan dat die 

bediening in die gemeente nie daar is net omdat daar 'n bediening 

moet wees nie. Verduidelik dat elke saak wat in die gemeente 

aangepak word 'n bepaalde plek het en deel uitmaak van die 

manier waarop die gemeente God se doel vir hulle gaan bereik. Dit 

lei tot motivering en gee sin aan elke lid se deelname in die 

gemeente. 

Sessie 4: 

¢- In samehang met die vorige sessie word die praktiese 

bedieningstruktuur van die gemeente hier verduidelik. Hoe die 

kerkraad saamgestel is, watter kleingroepe funksioneer, watter 

verskillende aksiegroepe bestaan, watter kommissies of 

diensgroepe daar is, ens. Dit is baie goed om by hierdie geleentheid 

aan die verskillende voorsitters of leiers van die groepe die 
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geleentheid te bied om self kortliks te verduidelik hoe elkeen se 

groep funksioneer . 

.P Verduidelik hier die hele inrigting van die gemeentelike 

bedienigstruktuur. Ook hoe die kerkkantoor en die finansies van die 

gemeente werk. 

Sessie 5: 

.P Gee aandag aan die manier waarop elke voornemende lidmaat by 

wat in die vorige sessies verduidelik is, kan inskakel deur die klem 

te laat val op die gawes wat God aan elke gelowige deur die 

werking van die Heilige Gees gee. Behandel die gawes van die 

Gees en gee wenke hoe elkeen se gawe ontdek kan word.47
) 

.P Hanteer in hierdie sessie ook die saak van die verbintenisvorm en 

wat dit betaken . 

.P Hanteer aile vrae wat nog in die gemoedere van die voornemende 

lidmate mag wees. 

Die beste tyd vir sulke sessies sal in elke gemeente wissel na gelang van 

plaaslike omstandighede. 'n Tyd wat egter oor die algemeen baie goed 

werk, is dieselfde tyd as die kategetiese onderrig van die kinders. In baie 

gemeentes geskied dit na afloop van die oggend se erediens. Die 

voordeel hiervan is dat die meeste mense gewoonlik daardie tyd van die 

dag beskikbaar is. Wat verder van belang is, is dat kinders van 

huisgesinne ook saam met hulle ouers die sessies sal bywoon. Dit sal 

aan hulle die geleentheid bied om saam met hulle ouers te wete te kom 

waarom dit in die gemeente gaan en ook hulle eiesoortige vrae te vra. 

47
) In die verband is daar verskillende kursusse op die mark. Een van die bekendste 

hulpmiddels is 'n kursus getiteld "Ontdekjou gawes" wat in Afrikaans vertaal en verwerk 
is deur dr Flip Buys van die Gereformeerde Kerk. Met vrug kan ook gebruik gemaak word 
van Bugbee, B l [red] 1989. Networking, equipping those who are seeking to serve. 
Pasadena: The Charles E. Fuller institute. Kyk ook na Bugbee, B l [red] 1989. Ministry 
descriptions. Pasadena: The Charles E. Fuller Institute. 
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Omdat lidmaatskap so uiters belangrik is, maak dit nie saak as 'n kind 

'n maand of wat later by die formele kategetiese onderrig in die 

gemeente aansluit nie. 

Ten slotte nog 'n opmerking oor die frekwensie van die sessies. Jndien 

dit 'n gemeente is waar baie mense voortdurend aanmeld as nuwe 

lidmate, kan die sessies deurlopend elke maand of ses weekliks 

aangebied word. In kleiner meer gevestigde gemeentes waar moontlik 

heelwat minder aanmeldings geskied, kan die sessies kwartaalliks of 

soos nodig aangebied word. Dit is egter verkieslik dat dit voor 

kerkraadsvergaderings afgehandel moet word sodat die kerkraad oor 

nuwe lidmate 'n besluit kan neem. Die gedagte hier is dus dat 

voornemende lid mate in groepe hanteer sal word en dat daar nie vir elke 

individuele voornemende lidmaat afsonderlik inligting verskaf word nie. 

* .4 Persoonlike verbintenis. 

Nadat 'n voornemende lidmaat die reeks sessies bygewoon het en op 

hoogte is van presies wat in die bepaalde gemeente gebeur, is dit 

belangrik dat so 'n persoon 'n bewustelike besluit oor sy lidmaatskap sal 

neem. lndien die persoon besluit om lidmaatskap van die betrokke 

gemeente te aanvaar, moet hy dit doen deur 'n verbintenisvorm te 

onderteken. Hierdie vorm van verbintenis kan op verskillende maniere 

ingeklee word. Wat egter van belang is, is dat dit aan die persoon die 

geleentheid sal bied om 'n bewustelike verbintenis met die gemeente te 

maak. Elemente waaruit so 'n verbintenis kan bestaan, is byvoorbeeld 

'n verklaring van persoonlike geloof in Christus as verlosser, 

onderskrywing van die visie en missie van die gemeente, gewilligheid om 

meelewend saam te werk aan die verwesentliking van hierdie visie en 

indien moontlik ook 'n aanduiding van watter gawes hierdie persoon tot 

beskikking van die gemeente gaan stel. In werklikheid is hierdie 

verbintenisvorm in 'n groot mate 'n aansluiting by en kontrolering van 



' . 

- 232-

dit wat 'n persoon by die afl~ van geloofsbelydenis in die openbaar 

verklaar. In die Ned Geref Kerk is daar geen ander formele manier 

waarop dit wat 'n persoon by die afl~ van geloofsbelydenis onderneem, 

weer gekontroleer word nie. "Oat iemand op 'n keer 'n sekere oortuiging 

uitgespreek of 'n sekere onderneming gegee het, waarborg net nie dat 

hy die res van sy lewe presies s6 gaan voel oor die saak nie. Die 

Calvinisme het nog altyd die wispelturigheid van die mens/ike hart geken 

en verreken" (Burger 1991 :93). 

Ouers moet hulle kinders bystaan in die voltooiing van hierdie vorm. 'n 

Voorbeeld van so 'n verbintenisvorm word as Bylaag B aangeheg. 

* .5 Kontrole. 

Burger (1991 :92) s~ ivm geloofskontrolering die volgende: "Gesonde en 

effektiewe geloofskontrolering kan net gedoen word aan en deur mense 

wat reeds weet dat hulle hulle aan 'n sekere lewensvisie, lewenswyse 

en lewenskode verbind het". Nadat 'n voornemende lidmaat die 

inligtingsessies voltooi en die vorm van verbintenis onderteken het, moet 

die kerkraad oor so 'n persoon se lidmaatskap 'n besluit neem. Hierdie 

besluit moet geneem word aan die hand van die aanbevelings deur 'n 

kommissie wat deur die kerkraad vir hierdie doel benoem is (vgl die 

kommissie vir die hantering van attestate in bepaling 26.12.1. 1 in die 

Kerkorde en aanvullende bepalings van die sinode van Noord-Transvaal). 

Die kommissie is verantwoordelik vir deeglike kontrole oor 'n persoon 

voordat 'n aanbeveling mbt lidmaatskap gedoen kan word. In die 

kontroleproses moet die volgende sake in ag geneem word: die 

bywoning van die inligtingsessies en ondertekening van die 

verbintenisvorm, die persoon se meelewing in die gemeente en die 



- 233-

inhandiging van 'n bewys van lidmaatskap 48
) (tans 'n attestaat of 'n 

lidmaatskapsertifikaat) van 'n vorige gemeente of kerk indien die 

persoon vantevore lidmaat van 'n ander gemeente of kerk was.49
) In 

die uitoefening van hierdie kontrole moet die kerkraadslede van die wyk 

waarbinne die voornemende lidmaat woonagtig is in die saak geken 

word. Dit betaken dat hierdie kerkraadslede dus van die oomblik dat 'n 

voornemende lidmaat sy voorneme bekend gemaak het, met pastorale 

begeleiding by sodanige lidmaat betrokke sal raak. Daar moet liefs ook 

'n persoonlike gesprek met hierdie voornemende lidmaat gevoer word. 

Nadat die kommissie die nodige kontrole gedoen het en daarvan oortuig 

is dat die voornemende lidmaat dit ernstig met kerklidmaatskap bedoel, 

kan hulle 'n aanbeveling aan die kerkraad maak dat sodanige persoon as 

lidmaat van die gemeente erken word. lndien die kommissie nie oortuig 

is van die persoon se ems nie, moet sodanige aanbeveling ook aan die 

kerkraad gemaak word en moet die pad van pastorale begeleiding en/of 

evangelisering met sodanige persoon gestap word. So 'n persoon wat 

nie voldoen aan die minimum vereistes vir lidmaatskap nie, mag nie 

toegelaat word om lidmaatskap van die kerk te ontvang nie. Hier geld die 

woorde van Paulus in 2 Kor 6: 14; "Moenie met ongelowiges in dieselfde 

jl:Jk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe 

48
) By die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk van 1986 is besluit dat daar voortaan 

gebruik gemaak sal word van 'n dooplidmaatregister en 'n belydendelidmaatregister. By 
die Algemene Sinode van 1990 is daar deur die sinode van SWA 'n beskrywingspunt 
ingedien wat as volg lui: "Die Sinode versoek die Algemene Argiefkommissie om slegs een 
register aan te I~, nl 'n "Lidmateregister" en so weg te doen met die bestaande gebruik 
van Doop- en Lidmateregisters" (Viljoen 1990:434). Skrywer wil graag by die'Sinode van 
SWA aansluit en die gedagte vir slegs een register ondersteun en daarby ook net een 
benaming nl "lidmaat" vir lidmaatskap van 'n gemeente van die Ned Geref Kerk. 

49
) In verband met die hantering van die lidmaatskap van persone wat vantevore lidmate was 

van "nie-erkende" kerke of wat oorkom uit ander kerkgenootskappe, geld die riglyne soos 
in bepaling 26.1 0 van die Kerkorde en aanvullende bepalings van die sinode van Noord
T rans~aal beskryf, bykomend by die voorgestelde stelsel. 
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kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?". 50
) Met so 'n 

persoon word in der waarheid dan die pad van tug geloop. "Kontrolering 

is op sy beste nie 'n gewilde saak nie, maar daar mag oor die nodigheid-

die wesenlikheid- daarvan geen twyfel wees nie" (Burger 1991 :80). 

* .6 Bekendstelling. 

Nadat die kerkraad die aanbeveling van die kommissie vir die hantering 

van lidmaatskap op 'n kerkraadsvergadering goedgekeur het, word die 

nuwe lidmate in die gemeente verwelkom en aan die gemeente 

voorgestel. 'n Goeie manier om dit te doen, is om sulke persone se name 

tydens 'n erediens van die kansel af te noem en hulle te vra om vir 'n 

oomblik op te staan sodat die gemeente kan sien wie hulle is. Dit sal vir 

die gemeente geleentheid gee om hulle te identifiseer en later makliker 

tuis te laat voel. lndien sulke nuwe lidmate nog nie belydenis van geloof 

afgeiA het nie, is hierdie 'n goeie geleentheid om dit te doen. 

Na die bekendstelling aan die gemeente gedoen is, kan die besonderhede 

van die nuwe lidmate in die lidmateregister(s) geskryf word. 

*. 7 Persone uit ander kerke en buite die verbond. 

Persone wat voorheen lidmate van ander kerke was en by 'n gemeente 

om lidmaatskap kom aansoek doen, kan op dieselfde wyse as wat hierbo 

uiteengesit is hanteer word met in agneming van die nodige bepalings 

in die kerkorde. Vir 'n persoon wat nog nooit voorheen 'n lidmaat van 

50
) Hier moet opgemerk word dat dit weliswaar in die meeste gevalle van voornemende 

lidmate gaan om mense wat in die verbond ingesluit is. Daarom sou mens kon redeneer 
en s~ dat dit hier inderdaad gaan om mense wat deel het aan die liggaam van Christus en 
daarom nie soos heidene behandel mag word nie soos wat die geval was in die gemeente 
van Korinte waarna Paulus in 2 Kor 6:14 verwys. Dit mag so wees. Maar, terselfdertyd 
moet ook onthou word dat mense wat deur hulle manier van lewe nie meer aan die 
minimum vereistes van kerklidmaatskap voldoen nie, daardeur self van hulle kant af die 
verbond met God opges~ het. Jesus self gee aan die kerk die opdrag om sulke "broers" 
soos d.ie "heiden en die tollenaar" te behandel (Mat 18:15-17). 
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'n kerk was nie en van buite die verbond tot bekering kom en daarom 

om lidmaatskap van 'n bepaalde gemeente kom aansoek doen, geld 

dieselfde reeling. 

* .8 Beeindiging van lidmaatskap. 

Volgens die Kerkorde (Bepaling 26.9) kan lidmaatskap op die volgende 

maniere beeindig word: 

* Deur uit die gemeente te verhuis en by 'n ander gemeente om 

lidmaatskap aansoek te doen. (Bepaling 26.9.1 ). 

* Deurdat die individu om bepaalde redes uit 'n gemeente bedank en sy 

lidmaatskap opse (Bepaling 26.9.2). In so 'n geval moet die kerkraad op 

die saak ingaan en na pastorale begeleiding van so 'n persoon die 

persoon se lidmaatskap kanselleer indien die persoon by sy standpunt 

van bedanking bly staan. Soms kan dit gebeur dat 'n persoon om 

onbenullige redes bedank en kan die probleem deur gesprekvoering 

opgelos word. Dit bly egter die individu se verantwoordelikheid om oor 

sy lidmaatskap te besluit en so 'n persoon kan sy lidmaatskap opse 

indien ditverkies word. Prakties word gehandel volgens Bepaling 26.9.2. 

* Deur sensuur as laaste stap in die proses van 'n tughandeling kan die 

li_dmaatskap van 'n persoon ook beeindig word (Bepaling 26.9.3). In so 

'n geval geld Artikel 64.1.3 en 64.2.3 van die Kerkorde van die Ned 

Geref Kerk. 

Wanneer iemand se lidmaatskap beeindig word, moet die kerkraad deur 

middel van die kommissie wat lidmaatskap hanteer, adviseer word op 

welke wyse die bewys van die persoon se lidmaatskap hanteer moet 

word. Tans word gebruik gemaak van 'n attestaat wanneer 'n 

meelewende persoon se lidmaatskap beeindig word of 'n 

lidmaatskapsertifikaat indien die persoon nie meelewend was nie of na 

ses maande nadat uit 'n gemeente vertrek is om bewys van lidmaatskap 

aansoek gedoen word. Hierdie is nie 'n gelukkige praktyk nie omdat dit 
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slegs tydsverloop as aanduiding van erns met lidmaatskap in ag neem. 

As na die praktyk van die hantering van bewys van lidmaatskap gekyk 

word aan die hand van die vraelys wat aan registerhouers (Bylaag A) 

gestel is, blyk dit dat daar baie min meelewende lid mate in die Ned Geref 

Kerk is aangesien attestate slegs nou en dan uitgereik word of van ander 

gemeentes ontvang word. Myns insiens behoort daar slegs van 

lidmaatskapsertifikate gebruik gemaak te word waarop daar ruimte 

gelaat word vir aantekeninge wat die registerhouer moet invul na gelang 

van die aanbeveling van die kommissie van die kerkraad wat hierdie saak 

hanteer. Op die lidmaatskapsertifikaat kan vooraf 'n aantal moontlike 

opsies gedruk word wat net deur die registerhouer afgemerk kan word 

soos wat op die persoon van toepassing is. So bv kan aangetoon word 

of die persoon op die kerkraad gedien het, of die persoon op 'n ander 

wyse Ieiding geneem het, of die persoon gereeld eredienste bygewoon 

het, ens. Wanneer 'n hele gesin uit 'n gemeente bedank, behoort elke 

gesinslid in elk geval 'n afsonderlike lidmaatskapsertifikaat te ontvang 

omdat die gestalte wat elke persoon se lidmaatskap in die gemeente 

aangeneem het tog verskillend van die ander s'n is. Op hierdie manier 

kan die individuele aard van lidmaatskap gehandhaaf word. 

5. Die doel (konsekwensies) van lidmaatskap. 

Dit behoort teen hierdie tyd al duidelik te wees dat lidmaatskap van 'n 

gemeente nie sommer 'n goedkoop saak sonder betekenis is nie. Met die 

stelsel wat hierbo uiteengesit is, word juis gepoog om mense te help 

verstaan dat dit in lidmaatskap van die kerk nie maar gaan soos 

lidmaatskap van enige ander organisasie of sportklub nie. In die 

handboek vir kerkleiers van die Willow Creek Community Church in 

Illinois (VSA) word die saak so verduidelik: "The key to understanding 

what it means to be a "member" is to understand the New Testament 

concept. While we use the term to refer to belonging to a club or an 

organization- "I am a member of the Rotary"- the Bible uses it to refer 

' 
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to a much deeper connectedness. A club member can drop his 

membership and still have an identity and existence. A body part only 

has meaning and value as it is connected to a body. Unfortunately, we 

often think we are to be connected to the local church in the same way 

we are connected to a social club. Nothing could be further from the 

truth ... A member of the church is someone who is actively and 

intimately interrelated to the other parts of the body" (Stewart 

1991 :55). 

Daarom is· dit nodig om te beset dat lidmaatskap bepaalde 

konsekwensies het. Vir die lidmaat betaken dit bepaalde voorregte maar 

ook bepaalde verantwoordelikhede. 

5.1 Pie voorregte aan !idmaatskap yerbonde. 51
) 

5.1.1 Geborgenheid. 

As deel van die gemeente beleef die lidmaat die geborgenheid en 

versorging wat reeds beskryf is in paragraaf 3.1 onder die prakties

teologiese funksies van die kerk. Wanneer hierdie funksies van die kerk 

i~ die gemeente beoefen word, bied dit aan die lidmaat geleentheid om 

homself uit te leef terwyl hy self geestelik veilig en geborge voel. In die 

liggaam van Christus metafoor in 1 Kor 12 is dit juis een van die 

kenmerke van die gemeente naamlik dat gelowiges mekaar nodig het en 

nie sonder mekaar oor die weg kan kom nie. Dit maak ons anders as 

mense wat geen deel aan die liggaam van Christus het nie. 

Hierdie geborgenheid betaken prakties dat die gelowige b~hoort aan 'n 

51
) Hier word verkies om van lidmaatsvoorregte te praat eerder as van lidmaatsregte omdat 

dit steeds vir die gelowige 'n voorreg bly om deel van die kerk van Christus te wees en 
God saam met die gemeente te dien. Dit is te verstane dat wanneer op kerkregtelike wyse 
gepraat word, daar na lidmaatsregte verwys word. Prakties-teologies gaan dit egter vir die 
gelowige om bepaalde voorregte en nie regte waarop aanspraak gemaak kan word nie. 
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groep mense wat geestelik en fisies by hom betrokke is. Dit is 'n groep 

medegelowiges, broers en susters in Jesus Christus (Mark 10:29 & 30), 

wat saam die lewe vir mekaar help makliker maak. In die boek 

Handelinge is dit een van die mees opvallende kenmerke van die eerste 

christelike kerk dat die gelowiges mekaar gedra en ondersteun het (vgl 

Hand 2:43-47; 4:32-37). 

5.1.2 Die seen van die erediens. 

Dit bly vir die gelowige die hoogtepunt van geloofsuiting om saam met 

die gemeente in die erediens God te ontmoet. Barnard (1981 :61-63) 

noem die erediens die gesig van die kerk; die hart van die kerk; die naaf 

van die wiel van die kerklike lewe en arbeid; die prisma wat die 

besondere kwaliteit van lewe en gehoorsaamheid van die kerklike lewe 

en arbeid opbreek in die duidelike kleure; die operasiebasis vir die lewe 

en werk van die kerk in die wllreld. "Die erediens is die belangrikste, 

dringendste en heerlikste wat op aarde kan geskied omdat sy primllre 

werk geen mensewerk is nie, maar die werk van die Heilige Gees en ook 

die werk van die geloof is" (Barnard 1981 :63). 

5.1.3 Sakramentsgebruik. 

Die voorreg wat die gelowige het om as deel van die gemeente God in 

die erediens rondom die Woord van God te ontmoet, word voortgesit in 

die gesamentlike gebruik van die sakramente. Oor die sakramente word 

in Artikel 33 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (Aigemene 

Sinode/Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk 1988: 177-178) 

gesll: "Ons glo dat ons goeie God, omdat Hy rekening hou met ons 

stompsinnigheid en swakheid, die sakramente vir ons ingestel het om sy 

beloftes aan ons te beseel, tekens van sy goedheid en genade teenoor 

ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by 

die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des 

te beter voor te stet wat Hy ons deur sy Woord te kenne gee en wat Hy 
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inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan 

ons meedeel". Wat 'n voorreg dus om deel te kan neem aan die gebruik 

van die sakramente. 

In die verband moet hier net 'n opmerking gemaak word oor die 

onderskeid wat in verband met lidmaatsvoorregte gemaak word tussen 

"dooplidmate" en "belydende lid mate". In die Bybel word daar nie 

onderskeid gemaak tussen lidmate en aan sommige meer voorregte as 

aan andere gegee nie. Daar word slegs opgemerk dat sommige lidmate 

geestelik meer volwasse as ander is (vgl 1 Kor 3:1 & 2; 8:9-11; Ef 4:12-

16). Aan die hand van artikel 50.1 van die Kerkorde verklaar die kerk 

dan ook: "Die jeug is dus vandag reeds die gemeente, saam met die 

lid mate wat reeds ouer is ... Daar is in die gemeente geen plek vir die 

beskouing dat kinders en jongmense eers later, wanneer hulle ouer is, 

belangrik is en word nie. Wanneer ons dit doen, dra ons 'n beskouing 

wat groot skade vir die kerk beteken in die gemeente in. Die beginsel 

wat in Artikel 50 en in die jeugbeleid neerslag gevind het, naamlik dat 

die jeug 'n wesenlike deel van die gemeente is, is deurslggewend. 

Kinders se geloofsontwikkeling word grootliks daardeur bepaal. Hulle 

beleef hulle aanvaarding deur God langs die weg van hulle aanvaarding 

deur die gemeente. Die gemeente moet daarom erns maak met hulle 

deelwees van die gemeente. Anders kan dit maklik gebeur dat hulle 

redeneer dat hulle ook eers later, wanneer hulle ouer is, vir God 

belangrik is" (Aigemene Jeugkommissie van die Ned Geref Kerk [boekie 

11 1989:6. Vgl ook Beukes 1993:30 ev). 

Alhoewel die kerk dus erken dat kinders ook volwaardige lid mate van die 

kerk is op grond van die verbond waaraan hulle deel het (Kilian 

1992:268), is dit tog opvallend dat hulle van sekere lidmaatsvoorregte 

uitgesluit word. Onder hierdie voorregte is veral die uitsluiting van die 

nagmaal 'n ernstige leemte. Daarom is dit verblydend dat daar in die 

laaste tyd baie stemme vanuit die kerk opgaan wat pleit dat 
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kinderkommunie ingestel word. So is daar byvoorbeeld by die Algemene 

Sinode se vergadering in 1990 deur die Algemene Jeugkommissie _ 'n 

studiestuk oor hierdie saak voorgele wat die saak van kinderkommunie 

aanbeveel. Daarvan is kennis geneem {Gaum 1990:609). Na aanleiding 

daarvan is aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake opdrag 

gegee om 'n studie oor die saak te maak en in samewerking met die 

Algemene Jeugkommissie en die Algemene Kommissie vir Erediens met 

'n aanbeveling na die volgende vergadering van die Algemene Sinode in 

1994 te kom {Gaum 1990:620). 

As uitvloeisel van hierdie opdrag het AKLAS reeds 'n konsepverslag 

opgestel waarin die volgende aanbeveling gemaak word: 

"2.1 Die Sinode besluit om gemeentes te versoek om voortaan ook 

verbondskinders wat nog nie openbare belydenis van hulle 

geloof afgele het nie, tot die gebruik van die nagmaal toe te laat. 

Aan die ouers word dit oorgelaat om te besluit op watter 

ouderdom die kind sinvol van hierdie voorreg gebruik kan maak. 

2.2 Die Sinode doen 'n beroep op ouers en kerkrade om die kinders te 

onderrig in die troosryke en geloofsversterkende betekenis van die 

doop en die nagmaal" (Aigemene Jeugkommissie (Dooplidmate) 

1994:97). 

Hierdie verslag moet nog verder verwerk word met die oog op finale 

aanbevelings aan die Algemene Sinode. Wat hier van belang is, is die 

feit dat dit wil voorkom dat daar al meer openheid is vir die gelyke 

hantering van lidmate in die kerk. Dit is verblydend en moet beklemtoon 

word. 

Sonder om die saak van die kinderkommunie hier breedvoerig te. 

beredeneer, wil skrywer hiervan hom vereenselwig met die prinsipiele 
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stand punt dat kinders ook nagmaal mag gebruik 52
) soos verwoord deur 

die Ad hoc-kommissie vir vernuwing van die erediens by die vergadering 

van die Algemene Sinode van 1990 wat lui: "Die kommissie is daarvan 

bewus dat die kwessie van kinderkommunie ook langs ander wee onder 

die Sinode se aandag sal kom, maar wil tog rapporteer dat dit ons 

oortuiging is dat kinders op 'n vroeer leeftyd as tans, toegelaat moet 

word tot die nagmaal. Die redes vir ons oortuiging, is kortliks die 

volgende: 

* 

* 

* 

. * 

* 

Toelating tot die nagmaal hoef nie afhanklik gemaak te word van 

'n uitvoerige kennis van die leer en belydenis nie. Die geheim van 

die geloof word eerder al vierende ontdek en beter verstaan. 

'n Kind kan ook op 'n vroee ouderdom opreg glo en die Here met 

oorgawe dien. Dit is 'n misvatting om te dink dat 'n kind eers in 

adolessensie kan onderskei waarom dit gaan by die nagmaal. 

Die nagmaal se wortels I~ waarskynlik in die pasga en daar was dit 

juis die kinders wat 'n sleutelrol in die viering gespeel het. Dit was 

in antwoord op hulle vrae, nadat daar aangesit is aan die tafel, dat 

die verhaal van die uittog weer vertel is. 

Die verbond I~ aan die grondslag van die hele kerk. Die nagmaal is 

die verbondsmaal. Hoe kan ons dan die kinders wat reeds die teken 

van die verbond (doop) ontvang het, van die verbondsmaal uitsluit? 

Dit is juis aan die nagmaalstafel dat die gemeente se eenheid tot 

52
) Vgl in hierdie verband ook die proefskrif van Clasen, F 1989. Die kinderkommunie 'n 

Prakties-teologiese studie. 'n 00-tesis. Universiteit van Pretoria. Teenoor bg standpunte 
is daar ook die anderkant van die saak nl dat die nagmaalgebruik deur kinders nie 
aanvaarbaar is nie. Vgl in die verband bv die studie van Lombard, I M 1983. Problematiek 
van die kindernagmaal. 'n 80-verhandeling. Universiteit van Pretoria. Hy kom tot die 
gevolgtrekking dat die gebruik van die nagmaal deur kinders ongeregverdigd is hoofsaaklik 
omrede die feit dat kinders nog nie die geestelike volwassenheid besit om hu11eself te kan 
ondersoek nie en ook nie oor die nodige kennis van die sakrament se betekenis beskik nie. 
Hierdi~ gevolgtrekking word as verskraling van die betekenis van die nagmaal afgewys. 
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uitdrukking kom. As ons oordeel dat die kind ten volle deel is van 

die gemeente, hoe kan ons hom dan uitsluit daar waar die eenheid 

konkrete gestalte aanneem? 

Die kinders het die versterking van die nagmaal nodig. Juis die 

lewensfase waarin hulle verkeer, maak dat hulle die versterking van 

hulle geloof dringend nodig het - miskien meer dringend as die 

volwassenes" (Viljoen 1990:208). 

Daarmee word beklemtoon dat daar nie in gemeentes prinsipieel enige 

onderskeid gemaak moet word tussen die lidmaatsvoorregte wat 

volwassenes en kinders geniet nie. Verbondsouers se verantwoordlikheid 

in die verband word sterk beklemtoon (vgl die AJK se studiestuk 

1990:41 ). 

5.2 Die appal Cverantwoordelikhede) van lidmaatskap. 

Dit behoort ook duidelik te wees dat lidmaatskap baie beslis bepaalde 

verantwoordelikhede op die skouers van die gelowige plaas. Daar word 

'n appal aan elke gelowige gerig vanwee sy verbondenheid aan 'n 

plaaslike gemeente as praktiese gestalte van die Liggaam van Christus. 

'n Gemeente is nou eenmaal nie 'n hotel waar mense eise kan stel en 

bedien word nie. Uit die metafore wat vir die beskrywing van die kerk 

van Christus gebruik word, en uit alles wat hierbo uiteengesit is, is dit 

duidelik dat daar 'n sekere inset van die kant van elke lidmaat verwag 

word. Hierdie verantwoordelikheid behels oa die lewer van 'n bepaalde 

diens wat saamhang met die gawes van die Heilige Gees soos God dit 

gewil het (Rom 12:3-8), betrokkenheid by mekaar as gelowiges om 

mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke (Heb 10:24-25), die 

bywoon van die gemeenskaplike byeenkomste in die gemeente soos 

veral die erediens (Heb 10:24), die uitreiking na die w6reld sodat ander 

wat nog in die duisternis !ewe ook in die lig van Godse genade kan kom 



- 243-

(1 Pet 2:9), ens. Die gelowige het dus 'n bepaalde verantwoordelikheid 

teenoor die gemeente self en teenoor ander wat nie deel vorm van die 

gemeente nie. Kortliks kan dit as volg omskryf word. 

5.2.1 Diens. 

Die verantwoordelikhede van die lidmaat kan alles saamgevat word 

onder die begrip diens. Daartoe word elke gelowige geroep. Hierdie 

dienende funksie van die gemeente is reeds volledig bespreek in 

hoofstuk drie. Aansluitend daarby word hier net daarop gewys dat 

hierdie dienende funksie van die kerk aile gelowiges se 

verantwoordelikheid is. Hierdie diens moet aan God gelewer word omdat 

die gelowige aan Hom behoort (Rom 6:13, 19 & 22; 7:4; 1 Pet 2:16), 

diens aan mekaar (Gal 5:13; Matt 23:10-11; Luk 22:26), diens deur 

benutting van die gawes van die Gees wat God aan elke gelowige gegee 

het (Rom 12:6-8; 1 Pet 4:10-11) en dit is bedoel om te lei tot die opbou 

van die gemeente (1 Kor 14:12). Vanuit die liggaamsmetafoor in 1 Kor 

12 praat Kilian (1992: 191) van "Die sakramentele verantwoordelikheid 

van die gelowiges teenoor mekaar op grand van hulle sakramentele 

inlywing in die gemeente ... terwyl die interafhanklikheid van gelowiges 

i~ hulle eenheid en verskeidenheid op grond van hulle afhanklikheid van 

Christus en sy Gees beklemtoon word". 

Daar sal moeite gedoen moet word om die kinders te help verstaan dat 

hulle ook van kleinsaf die verantwoordelikheid en geleentheid het om 

aan hierdie dienslewering deel te h~. "In plaas daarvan dat kinders 

grootgemaak word met die gedagte dat hulle eendag sal moet kies of 

hulle God wil dien of nie, moet verbondskinders van kleins af hoor en 

weet dat daar van Godswee reeds besluit is oor hulle lewens en dat 

hulle eintlik in die saak nie regtig meer 'n keuse het nie ... Kinders moet 

van kleins af gehelp word om te verstaan dat om 'n lid van die 

Christelike geloofsgemeenskap te wees, betaken om mense te dien en 
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te help". (vgl ook die AJK se studiestuk 1990:63). In elke gemeente sal 

veral die verbondsouers toegerus moet word om hulle kinders in die 

verband te help. Verder sal die bediening aan die jeug deur middel van 

die kategese en die jeugaksiess veel meer aandag moet gee aan die 

wyses waarop die jong lid mate prakties in die gemeente diens kan lewer. 

"Om die gemeente op te voed tot diens en in te lei in sy 

dienskneggestalte, is dus vir die bediening van die versoening van groot 

belang. Hierdie voorbereiding en toerusting tot diens is dikwels 'n 

jarelange proses" {Nel 1982:26). Hierdie dienskarakter is nie net 

belangrik vir die gemeente self nie, maar ook om missioner uit te reik na 

die wereld daar buite {Nel 1982:27). "Deur sy diens, die kwaliteit en 

inhoud daarvan, is die gemeente reeds 'n getuienis wat roep tot 

dissipelskap van Jesus Christus". Om so diens te !ewer is nie net die 

taak van die volwasse lidmate van die kerk nie, maar ook van die jeug 

wat kragtens die verbond, die doop en die openbare belydenis van 

geloof wesenlik deel van die gemeente vorm. "Die jeug deel in die wese, 

die voorregte, maar ook in die diens en taak van die gemeente" {Nel 

1982:32). 

5.2.2 Die byeenkomste van die ·gemeente. 

Wanneer die skrywer van die Hebreerboek aan die gemeente voorskrifte 

gee ivm hulle onderlinge byeenkomste, stel hy dit baie duidelik dat dit 

elke lidmaat se verantwoordelikheid is om daar te wees waar die 

gelowiges bymekaar kom om God te dien (Vgl Heb 10:25). Van hierdie 

samekomste is die erediens die ononderhandelbare verantwoordelikheid 

van elke gelowige. In hoofstuk een is reeds gewys op die sentrale plek 

wat die erediens in die gemeente behoort in te neem (vgl ook die 

opmerkings hierbo by 4.5.1.2). 

Hier moet net weereens beklemtoon word dat dit van die uiterste belang 

is dat die hele gemeente as God se verbondsvolk by die erediens 
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teenwoordig moet wees. Die stand punt van die kerk soos in 1978 by die 

Algemene Sinode goedgekeur is en weer in 1986 en 1990 herbevestig 

is, naamlik dat die kind 'n integrale deel van die gemeente vorm en as 

sodanig 'n onmisbare plek by die eredienste van die gemeente behoort 

in te neem, word heelhartig ondersteun. Hier kan volstaan word met die 

beleidsriglyne soos goedgekeur by die Algemene Sinode se vergadering 

in 1986 (Handelinge 1986:616) wat as volg lui: 

"1. In verband met die erediens moet klem gele word op die 

gesinsbetrokkenheid daarby en die saambelewing daarvan as deel 

van die verbondsgemeente. 

2. Kategese en erediens het elk sy eie onderskeie funksie en karakter 

en moet dus aanvullend tot mekaar in die kerk se 

dooplidmaatbediening erken en gebruik word. 

3. Die ouers se verantwoordelikheid om die kinders voor te berei vir 

die erediens, hulle te ondersteun en te begelei tydens die erediens 

en om na die diens en in die huisgodsdiens aan te sluit by die 

erediens in hulle verbondsopvoeding van hulle kinders, word 

beklemtoon (vgl Eks.12:24-27)". 

Daarmee word standpunt ingeneem teen die hou van aparte 

kinderdienste in die gemeente. In verband met hierdie saak is deur die 

Algemene Jeugkommissie van die Ned Geref Kerk (Jeugbediening: 

Handleiding vir die Ned Geref Kerk 1990, boekie 7) deeglik uitgewerkte 

riglyne uiteengesit vir die hantering van hierdie aangeleentheid. Dit sou 

'n verskraling van die erediensbelewing tot gevolg he as die kinders uit 

die erediens weggeneem word. 

Kilian {1992:222) vat dit alles mooi saam deur te se: "Die gemeente 

staan met sy belydenis in diens van die Waarheid. Die prediking is ten 

dienste van die proklamering van die waarheid, die liturgie is die viering 

van die waarheid, en die diakonia die diens aan die waarheid. Die 

missionere opdrag van die gemeente is: gekontinueerde inkarnasie". 
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6. lnstandhouding van lidmaatskap. 

Omdat lidmaatskap so 'n belangrike saak is, is dit van die allergrootste 

belang dat dit ook in stand gehou sal word. Met hierdie opmerking word 

nie bedoel dat lidmaatskap doel op sigself is nie. Lidmaatskap bly steeds 

ondergeskik aan die kerk as organisme en is slegs die strukturele 

raamwerk waarbinne die kerk van Christus in die praktyk gestalte gee 

aan bulle geloofsverbintenis aan Christus. Nogtans is dit van groot 

belang dat hierdie lidmaatskap altyd so hanteer sal word dat die waarde 

en betekenis daarvan werklik verstaan sal word. lnstandhouding is 

belangrik sodat die struktuur nie belangriker as die organisme word nie. 

Omdat die Bybel nie die onderskeid tusen lidmaatwees en gelowige wees 

ken nie, gaan die instandhouding van lidmaatskap hand aan hand met 

die instandhouding van die geloofslewe. Die volgende opmerkings moet 

teen hierdie agtergrond verstaan word. 

6.1 Geloofsverryking. 

Deur die gelowige se betrokkenheid by al die verskillende prakties

teologiese funksies van die kerk, word die geloof versterk. Daardeur kry 

die gelowige ook die geleentheid om sy gawes in diens van die 

gemeente uit te leef. Na die mate waarin dit gebeur en die gelowige 

homself tuisvoel in die gemeente, na die mate word die waarde van 

lidmaatskap ook ervaar en versterk. Daarom is dit van die allergrootste 

belang dat die vierende-, dienende-, lerende-, versorgende-, ens funksies 

in die gemeente effektief georkestreer sal word. Lidmate moet gehelp 

word om hulle lidmaatskap as integrate deel van bulle geloofslewe te 

verstaan. 
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6.2 Geloofsbevestiging. 

Om getuienis van jou geloof te gee, is nie net 'n saak wat by die afle 

van geloofsbelydenis behoort te geskied nie. Daar sit groot waarde in om 

van tyd tot tyd aan lidmate die geleentheid te bied om op 'n spontane 

wyse getuienis van hulle geloof te lewer. In sommige gemeentes is daar 

die gebruik om die erediens soms as 'n getuienisdiens in te rig. Tydens 

so 'n erediens kry gemeentelede geleentheid om te getuig wat die Here 

vir hulle betaken. Dit dien tot versterking van die geloof en uiteindelik 

ook van die lidmaatskap. Met die oog hierop merk Burger (1991 :77) op: 

"Die kerk moet sy bediening in verband met die geloofsgemeenskap: 

-. intensioneel rig op die gelootstormasie ( = geloofsopbou van 

mense; 

- meer geleentheid skep vir publieke ge/oofsbelydenis en 

belydenisvernuwing; 

- ruimte maak vir ge/oofskontrolering; 

- en voortdurend soek na geloofsverbreding en -verdieping by al sy 

lid mate. 

Op die manier moet die geloofsgemeenskap gelei word om werklik te 

leef vanuit hul geloofsverbintenis aan Christus". 

6.3 · Lidmaatskapbevestiging. 

In sommige kerke is die gebruik om van hulle lidmate te verwag om van 

tyd tot tyd weer hulle lidmaatskap te bevestig. Burger (1991 :84) verwys 

na die Anabaptistiese tradisie en se: "By die groepe geld nie net streng 

vereistes vir toelating tot lidmaatskap nie; daar is gewoonlik ook 'n sterk 

kontrolesisteem waardeur mense "verplig" word om hulle belydenis in 

stand te hou". So bv word deur die Willow Creek Community Church in 

Chicago van sy lidmate verwag om jaarliks hulle lidmaatskap te 

herbevestig (vgl Stewart 1991 :49). Miskien is 'n jaarlikse herbevestiging 

van lidmaatskap 'n bietjie erg en oordrewe. Dit is egter 'n saak waaraan 
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aandag gegee kan word. Die belangrike punt is dat mense geleentheid 

kry om hulle oor hulle lidmaatskap uit te spreek. Die stelsel vir die 

hantering van lidmaatskap wat hierbo beskryf is, sal in elke geval 'n 

soortgelyke effek tot gevolg h~, ten minste dan vir nuwe lid mate van die 

gemeente. 

6.4 Opsig en tug. 

Die pastorale versorging van die lidmate moet sterk beklemtoon word. 

"Die vertrekpunt moet bly dat die pastoraat een van die plekke is waar 

daar ruimte is vir 'n geregverdigde toespitsing op die individu en sy of 

haar spesifieke omstandighede" (Burger 1991:91 ). Die toepassing van 

die tug wat daarmee gepaard gaan, sal opnuut in die kerk ontdek moet 

word. Die regte toepassing van die tug was nog altyd 'n sterk 

instrument in die hand van die Here om die lidmaat terug te bring tot 

gehoorsaamheid. Tug kan dus 'n belangrike rot speel in die 

instandhoudingsproses van lidmaatskap. 

6.5 Doelgerigte gemeeotebou. 

Lidmaatskap word meer waardeer waar daar moetie gedoen word om 

lidmate in te skakel by 'n doelgerigte gemeentebou program. Dit gee vir 

die lidmaat die gevoel van "te behoort". Dit skep doelgerigte geleentheid 

tot dienslewering. So word kerklike lidmaatskap betekenisvol. 

7. Lidmaatskap en vernuwjng. 

Uit wat hierbo alles ges~ is, blyk dat dit van kardinale belang is dat die 

Ned Geref Kerk op 'n hele aantal terreine van die kerklike lewe ernstige 

aandag aan vernuwing sal moet gee ten einde 'n kerklike struktuur daar 

te stet waarin kerklike lidmaatskap organisatories so hanteer word dat 

lidmate daardeur gelei word tot 'n nuwe waardering van kerklike 
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lidmaatskap. In verband met so 'n pad van vernuwing moet egter 'n 

aantal opmerkings gemaak word. 

7.1 Die noodsaak!ikheid van vernuwing. 

Is dit nodig dat 'n kerk moet vernuwe? Is die kerk nie die een komponent 

binne 'n samelewing waar daar juis stabiliteit en kontinu'iteit gehandhaaf 

moet word nie? Kan 'n kerk wat per slot van rekening werk met die 

Woord wat die onveranderlike waarheid van God bevat, dan nog 

verander sander om die waarheid te verander? Dit is vrae soos hierdie, 

en daar is meer, wat die vraag na die noodsaaklikheid van vernuwing op 

die tafel bring. 

Wanneer hier gepraat word van vernuwing, word nie bedoel dat die 

waarheid van die Woord self moet vernuwe nie. Hier word verwys na die 

noodsaaklikheid dat die ewige waarheid van God telkens binne die 

situasie van die mens gestalte moet kry op so 'n wyse dat dit relevant 

is vir die tyd en omstandighede waarbinne die mens leef. Dit gaan dus 

hier hoofsaaklik om strukturele vernuwing van die kerk as instituut. 

'n Aantal redes vir vernuwing kan genoem word. 

7.1.1 Die statistieke wat in hoofstuk een genoem word, dui al klaar die 

noodsaak!ikheid vir vernuwing aan. 

7.1.2 Kerklike tradisies raak so gevestig dat dit later verabsoluteer word. 

7.1.3 Die eiesoortige aard van die moderne mens roep om vernuwing. 

Tipiese eienskappe van die moderne mens is byvoorbeeld die 

rasionele benadering van die lewe ook met betrekking tot die 

godsdienstige lewe, die ekonomiese klem op kapitaalgroei, kulturele 

vergroting van die informasie en edukasiestrukture, 
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samelewingstrukture is outonoom en selfstandig en verdring die 

kerk (Van der Ven 1993:26), ensovoorts. 

7.1.4 By sommige mense is daar 'n reaksie teen die oordrewe klem op 

die institusionele in die gevestigde kerke. 

7. 1 . 5 Sommige mense loop gevaar om te wil verander net ter wille van 

verandering. 

7.1.6 By die jongmense vera! kom daar al meer 'n behoefte dat die klem 

in die kerk op die belewenis moet val en nie op die belydeniskerk 

nie. 

7.2 Weerstand teen verandering. 

Nie aile mense hanteer verandering ewe maklik nie. By sommige mense 

is daar weerstand teen verandering. Smit (ongepubliseerde lesing by 

SEVTO 1993) noem die volgende redes vir hierdie weerstand teen 

verandering: 

7.2.1 Onveiligheid. Mense soek veiligheid in die bekende van die verlede. 

7 .2.2 Onkunde. lndien mense nie behoorlik ingelig word oor die sin van 

verandering nie, kan onkunde weerstandigheid veroorsaak. 

7.2.3 Misverstand. Gaan dikwels hand aan hand met 'n gebrek aan intigting of 

foutiewe inligting. 

7.2.4 Persepsies. Mense vorm met verloop van tyd bepaalde persepsies wat 

as paradigmas dien vir die hantering van veranderings. Foutiewe 

persepsies bring weerstand mee. 
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7 .2.5 Eie belang. Mense is soms gemaklik in die bekende en nie gewillig om 

hierdie eie gerief prys te gee ter wille van verandering nie. 

7.2.6 Groepdruk. Sommige mense plaas 'n hoe premie op hulle individualiteit 

en sodra verandering as groepdruk ervaar word, bied hulle weerstand. 

7.2.7 Onmondigheid. "Onmondige mense hou by die bekende, want daarmee 

voel hulle veilig en geborge" (Vander Merwe 1994:14). 

7.3 Die proses van vernuwjng. 

Om bg weerstand af te breek en vernuwing effektief te implimenteer, is 

die hantering van die vernuwingsproses baie belangrik. Van der Merwe 

( 1994: 14) noem die volgende momenta vir 'n strategie van verandering. 

7.3.1 'n Proses word bestuur. Die bestuur van verandering is belangrik. In 

hierdie verband speel kommunikasie 'n deurslaggewende rol. 

7.3.2 "Reframing" moet plaasvind. 'n Ander denkraamwerk moet gevestig 

word. 

7 .3.3 Verbintenis. "Die doe I met 'n proses van verandering is uiteraard dat 

lid mate hulle sal verbind aan die verandering". 

7.3.4· Bemagtiging. "Die doel van die gesprek oor verandering is om mense te 

laat voel dat hulle iets betaken en hulle in staat te stel om reg te dink oor 

hulleself as Christene, om as Christene te leef en om met vrymoedigheid 

sekere funksies of take te kan uitvoer". 

7.3.5 Die proses verloop in 3 fases: Ontvriesing, transformasie en 

implimentering. 

7 .3.6 Die proses verloop op drie vlakke: sleutelindiwidue, betrek indiwidue in 

groepsverband en die gemeente as geheel. 

lndien vernuwing in die kerk op die regte manier bestuur word, kan dit 

heilsaam wees vir die hele kerk omdat die betekenis van lidmaatskap tot sy 
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reg kom. Die gesonde verstaan van en waardering vir kerklike lidmaatskap 

sal die noodsaaklike sterk motiverende fondament bied vir die funksionering 

van die kerk op aile terreine. Hierin sal elke Ieier moet saamwerk sodat dit 

van die Ned Geref Kerk werklik waar sal wees dat die eer van God voorop 

staan omdat elke gelowige 'n lidmaat vir Christus is. 

Soli Deo Gloria ! 
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BYLAAG A 

I. Vrae aan skribas van gemeentes ivm die bantering van lidmaatskap. 

1. Wanneer iemand in die gemeente intrek, wie hanteer die persoon se 
attestaat/1 id maatska psertifi kaat? 
- die persoon self? _ 
- die kerkraadslede? _ 
- iemand anders? __ 

2. Hoe word die sertifikaat hanteer? 
- na ontvangs outomaties in die register geskryf (na afkondiging) 
- ingeskryf nadat die kerkraad dit goedgekeur bet_ 
- ingeskryf nadat die kerkraad die saak ondersoek bet om seker te maak 
dat die persoon dit opreg bedoel en dan goedgekeur bet_ 
- ingeskryf nadat die persoon begelei is mbt die nuwe gemeente se eie 
bedieningspatroon en die persoon hom bewustelik aan die gemeente 
verbind bet _ 
-ietsanders ______________________________________________________________ ___ 

3. Hoe word persone wat nog nooit vantevore lidmate van 'n kerk was nie 
hanteer? 
-by ondergaan eers intensiewe kategetiese onderrig en word dan na die 
afl~ van geloofsbelydenis en/of doop as lidmaat aanvaar _ 
-by word aanvaar as lidmaat nadat by gedoop is en dan eers onderrig_ 
- by word net ondervra om seker te maak dat by waarlik glo en dan na 
aflegging van geloofsbelydenis as lidmaat aanvaar _ 
- iets anders: 

4. lndien 'n persoon uit die gemeente vertrek en sy 
attestaat/1 id maatska psertifikaat opvra: 
-gee u dit vir hom in die hand_ 
- verkies u om dit self aan die nuwe gemeente te stuur _ 
- stuur u dit slegs vir die nuwe gemeente op versoek van die lidmaat _ 
- verkies u dat die ander gemeente se skriba/saakgelastigde dit eers moet 
aanvra voor u dit stuur 
- iets anders: 
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5. Met die uitreiking van 'n attestaat/lidmaatsertifikaat skryf u enige 
kommentaar op die sertifikaat _ 
- indien wei: 

P. slegs in uitsonderlike gevalle van sterk meelewendheid 
P. slegs in gevalle van onmeelewendheid _ 
P. altyd __ 

6. Is die manier wat u lidmaatskapsertifikate hanteer die algemene praktyk 
inuring?_ 
- indien nie, hoe verskil ander gemeentes van u metode 7 

7. Wat is u siening oor die kinders in die gemeente? 
- hulle is volwaardige lidmate wat as sodanig behandel word _ 
- hulle sal volwaardige lid mate word by belydenisaflegging van geloof _ 

II. Resultate van gesprekke. 

1 . Steekproef. 

Op selektiewe basis is een gemeente uit elke Ring in die Sinodale gebied 
van Noord-Transvaal se registerhouer gekontak en dan op so 'n wyse dat 
makro- en een-man gemeentes in die steekproef verteenwoordig is. Die 
volgende gemeentes is ingesluit: 

Wonderboompoort, Waverley, Wonderboom-Suid, Lynnwood, Sonop, 
Levubu, Koedoeskop, Pietersburg-Noord, Naboomspruit, Arcadia, 
Floraunapark, Monumentpark, Wespoort, Rustenburg-Bergsig, The Reeds, 
Elcforaigne, Voortrekkerhoogte, Warmbad-Wes en Montana. 

2. Respons. 

Vraag 1 

Vraag 2 

In vyftien gemeentes is die hantering van lidmaatskapdokumente 
die verantwoordelikheid van die kerkraad. By een gemeente is dit 
die gesamentlike verantwoordelikheid van die kerkraad en die 
individu en in een geval hanteer die skriba die dokumente uit die 
kerkkantoor. Slegs in een gemeente vra vertrekkende lid mate 
redelik getrou self hulle dokumente aan terwyl al die ander 
gemeentes getuig dat dit selde gebeur dat iemand persoonlik om sy 
dokumente vra. 

Behalwe by een gemeente word deur die ander gese dat lidmaat
skapsertifikate/attestate direk na ontvangs daarvan in die 
lidmateregister ingeskryf word (behalwe van persone uit ander 
kerke as die Nederduitse Gereformeerde Kerk). In een gemeente 
word gese dat die kerkraad eers die opregte bedoelings van 'n 
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persoon kontroleer. 

Vraag 3 By al negentien gemeentes word 'n persoon wat om lidmaatskap 
aansoek doen en nog nooit 'n lidmaat van 'n kerk was nie, eers aan 
behoorlike kategetiese onderrig onderwerp voordat hy/sy 
lidmaatskap van die gemeente mag bekom. 

Vraag 4 AI die gemeentes se registerhouers verkies dat 
lidmaatskapdokumente deur die ander gemeente se registerhouer 
aangevra word en stuur dit dan direk na die betrokke gemeente se 
kantoor. Slegs in uitsonderlike gevalle is hulle be reid om dokumente 
vir 'n lidmaat self te gee. 

Vraag 5 Registerhouers skryf selde enige · kammentaar op 
lidmaatskapdokumente. Slegs by twee gemeentes word op die 
dokumente gemeld dat 'n persoon op die kerkraad gedien het. 

Vraag 6 AI. die gemeentes se registerhouers se dat die ma.nier~waarop,hulle . 
die lidmaatskapdokumente hanteer in hoofsaak die manier is 
waarop die ander gemeentes in die Ring dit ook doen en is dan ook 
daarvan oortuig dat dit volg~m; die bepalings van die Kerkorqe en 
Bepalings is. 

Vraag 7 By twaalf gemeentes bestaan daar wei 'n kommissie vir die 
hantering van attestate. 

Vraag 8 AI die registerhouers se dat hulle baie min attestate uitreik. Die 
uitreik van lidmaatskapsertifikate instede van attestate, is die reel. 

Vraag 9 Dieselfde geld die ontvang van attestate (vgl die opmerking by 
vraag 8). 

Vraag 10 Slegs een registerhouer se dat vertrekkende lidroate redelik getrou 
hulle dokumente binne ses maande aanvra. 

Vraag 11 AI die registerhouers beskou kinders as mense wat nog op pad is 
om lidmate te word. 



- 256-

BYLAAG 8 

Vorm van verbintenis aan die Ned Geref gemeente --------

Hiermee verklaar (volle naam en van} ------------
(adres en tel nommer} ------------ dat: 

van 

1. Ek Jesus Christus as my persoonlike Saligmaker ken, liefhet en dien. 

2. Ek die hele Bybel (Ou en Nuwe Testamenta} as die Woord van God 
aanvaar. 

3. Ek die leer wat in die Bybel verkondig word aanvaar as die volkome en 
enigste leer vir my saligheid. Daarmee verwerp ek enige leerstelling wat 
daarmee in stryd mag wees. 

4. Ek begeer om in die krag van die Heilige Gees en deur die genade van 
God 'n heilige lewe te leef en die Here na die beste van my vermoe, 
getrou te dien. 

5. Ek verstaan wat dit beteken om lidmaat van die gemeente te wees en is 
gewillig om met die gawes en krag wat die Here my gee met vreugde 
diens te fewer in die gemeente. Daarmee stel ek myself beskikbaar om die 
visie van die gemeente te help bereik. 

6. Ek die kerkraad versoek om as dienaars van God my pastoraal te versorg 
en te vermaan as dit nodig mag wees. 

Geteken op (datum} -------

Handtekening: ----------
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