
Verslag van die GTV konferensie (gehou op 22,23 April 2008, Potchefstroom) 
Tema: Manlik en Vroulik in die Kerk: Geslagtlikheid en die besondere dienste  

 
Bylae 1: Mosie van GTV, 22, 23 April 2008)  
Bylae 2 en 3: Beeld se artikels oor GTV konferensie  

 
Inleidend  
Ek was bevoorreg om die GTV se konferensie oor "Manlik en Vroulik in die Kerk: Geslagtelikheid in die 
besondere dienste" by te woon op 22, 23 April, in die sinodesaal, waar oor 9 maande hopelik 'n finale 
besluit "gebaar" gaan word oor die 'vrou in die amp' (VIDA).1  Watter baba daardeur gebore gaan word, 
sal ons nog moet sien. 
  
Hierdie debat kom al meer as 30 jaar, en ek dink, as daar nou een ding is waaroor almal saamstem, of jy 
nou vir of teen die VIDA is, is dat daar 'n finale besluit geneem moet word, wat hopelik vrede in die 
gemeentes sal bring, asook orde in die kerkverband aangaande hierdie saak.  
  
Nou, hoe moet 'n mens probeer saamvat wat nou eintlik 'gesê' is met hierdie konferensie ?  Hier 
(heel)onder my skrywe is die amptelike mosie wat aanvaar is deur die meerderheid van GTV lede, asook 
twee artikels uit die Beeld se verslag van die twee dae se gebeure.   
  
Lees gerus: 
a) die boek met bogenoemde titel wat beskikbaar is by Admin Buro (meer inligting: 
http://www.gksa.co.za/default1.asp)2  
b) die mosie  
c) die Beeld verslae, asook  
d) luister na wat ander GTV lede se mening is oor die konferensie,  
sodat u 'n geheelprent kan kry. 
  
Wat hier volg, is my eie mening van die gebeure. U is meer as welkom om my te wys waar my 
beoordeling van standpunte nie korrek is nie.3  Ten einde gaan dit vir ons almal oor God se eer, en die 
heil van sy gemeente.  
  
Dag 1 se verrigtinge 
Dag 1 was 'n samevattende uiteensetting van die inhoud van die bogenoemde boek, wat soos volg 
ingedeel en behandel is:  
1. Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe  
2. Skrifbeskoulike vertrekpunte    
3. Hermeneutiese vertrekpunte  
4. Eksegese en hermeneuse  
4.1 Bedoeling met die eksegese en hermeneuse  
4.2 Beginsels vir die beoordeling van eksegese en hermeneuse  
4.3 Die Bybel se gerigtheid op harte en nie op strukture nie   
5. Ou-Testamentiese Skrifdele – opsomming van Skrifgegewens 
6. Die vrou volgens die Evangelies  
7. Eksegese en hermeneuse van Efesiërs 5:21-33  
8. Eksegese en hermeneuse van 1 Petrus 3:1-7   
9. Eksegese en hermeneuse van Galasiërs 3:26-29   
10. Eksegese en hermeneuse van 1 Korintiërs 11:2-16   
11. Eksegese en hermeneuse van 1 Korintiërs 14:26-40   
12. Eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 2:8-15  
13. Eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 3:1-16  
14. Eksegese en hermeneuse van 1 Timoteus 5:3-16  
15. Eksegese en hermeneuse van Romeine 16:1-2  

                                                
1
 Tegnies gesproke, moet ‘n mens eintlik praat van die ‘vrou in die besondere ampte/dienste’, soos die boek ook 

aandui op bl.15ev., maar in hierdie skrywe word die tradisionele en term wat in die volksmond gebruik word, nl. 
“vrou in die amp” behou.  
2
 Douw G Breed, Fika J van Rensburg, Gert JC Jordaan, Manlik en Vroulik in die Kerk: Geslagtlikheid en die 

besondere dienste (Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies, 2008).  
3
 Sien veral voetnota 6 in hierdie verband.  



 2 

 16. Eksegetiese en hermeneutiese gevolgtrekkings  
16.1 Samevatting van eksegetiese & hermeneutiese gevolgtrekkings  
16.2 Gevolgtrekking oor geslagtelikheid in die besondere dienste  
17. Implikasies  
17.1 Inleiding   
17.2 Die ooreenstemming en verskille saamgevat en geweeg  
17.2.1 Ooreenstemming   
17.2.2 Verskille   
17.3 Moontlike implikasie vir kerke   
17.3.1 Geen teenoorstaande waarhede in God se openbaring nie   
17.3.2 Die pad vorentoe  
17.3.2.1 Gesindhede   
17.3.2.2 Besluitneming  
17.4 Finale gevolgtrekking   
  
Dr. Douw Breedt en proffs. Jordaan en Janse van Rensburg het om die beurt die verskillende afdelings 
hanteer.  
  
Daar is beklemtoon (sommig sal sê 'oorbeklemtoon') dat daar volle eenstemmigheid is oor 
Skrifbeskoulike en hermeneutiese vertrekpunte.  
  
Met die verduideliking van die eksegese, en dan in die besonder 1 Kor 11,14 en 1 Tim.2, is dit waar die 
"Story of Two Ways" na vore gekom het.   
  
In 'n neutedop behels dit die volgende: 
1. Prof Jordaan: in hierdie tekste spreek Paulus man en vrou aan in hul skeppingsordelike verband 
(manne en vroue), spesifiek in gemeentelike konteks. Heel eenvoudig: dit gaan oor kerklike optrede, as 
manne en vroue. Implikasie: vrou kan nie in die besondere dienste staan nie. 
2. Prof. Janse van Rensburg: in hierdie tekste gaan dit oor die huweliksordinasie wat beskerm moet 
word, dat die vrou haar man se skeppingsordelike leiding en gesag moet respekteer t.o.v. die huwelik in 
die kerklike lewe, en gaan dit nie spesifiek oor kerklike take en rolle opsigself nie. Implikasie: vrou kan in 
die besondere dienste staan. 
3. Dr Douw Breedt: wel, u moet hom maar persoonlik vra sodat hy dit in u oor kan fluister wat hy nou 
'eintlik' glo ... ;-) 
  
Die konklusie uit die 2 eksegetiese standpunte van prof Jordaan en prof JvR volgens die boek, is dat 
altwee is aanvaarbaar, eksegeties houdbaar, en dus 'bybels'.  Die een is nie reg en die ander verkeerd 
nie, ongeag die feit dat op twee teenoorgestelde konkrete antwoorde uitgekom word.  In die laaste 
bladsye van die boek onder die afdelings 'Moontlike implikasie vir kerke' [p.202-205], word die volgende 
konkluderend gesê: 
  
1. Geen teenoorgestelde waarhede in God se openbaring nie 
- die feit dat daar tot twee eksegetiese gevolgtrekkings gekom het, beteken nie dat daar nou "twee 
teenoorstaande waarhede" in die Bybel is nie. 
- die moontlike redes vir hierdie twee 'verstaansmoontlikhede' is: sondigheid en gebreke van eksegete, 
nog nie genoeg gestudeer nie, nie alle openbaringshistoriese lyne genoegsaam raakgesien het nie. 
Dus: daar is nog(steeds) nie genoeg eksegese gedoen nie. 
- God se openbaring gee nie vir alle geleenthede 'volledige antwoord(e)" nie.  Dus, omdat 'ons' 
(standpunte 1 en 2) saamstem oor Skrifbeskouing en hermeneuse, daarom moet nie een 
'verstaansmoontlikheid' bo die ander een gesanksioneer word en die ander een 'ketters' verklaar (word) 
nie. Eksegetiese verskille behoort immers nie die oorsaak van verdeeldheid in kerke te wees nie. Dit 
geld ook vir die kwessie van geslagtlikheid in die besondere dienste: kerke moet uitmaak of die verskille 
eksegeties van aard is of nie."  
  
2. Die pad vorentoe   
- ons moet mekaar nie etiketteer of groepvorming veroorsaak nie: "Elke gelowige moet hieroor die 
volgende vir hom-/haarself sê: "As ek moet erken dat iemand se navorsing bloot eksegeties vir my 
minder oortuigend is as my eie, moet dit my tot groot versigtigheid maan in my beoordeling."  
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- selfondersoek en bewustheid van eie sondigheid en gebrokenheid moet ons verdere besinning op 
kerklike vergaderings, veral oor hierdie onderwerp, kenmerk.  
  
3. Besluitneming 
- die vraag kom na vore: kan ons werklik God se wil weet oor hierdie saak ?  
- Daar is nie verskillende betekenismoontlikhede by elke Skrifgedeelte oor hierdie saak nie, maar wel 
verskillende 'verstaansmoontlikhede'. Dus, ons moet verder studeer.  
-  Dalk oorvra ons die Bybel en "moet biddend oorweeg word of dit hoegenaamd deel van die skopus 
van die Skrif is om oor geslagtlikheid in die besondere dienste inligting te gee."  
  
Die studie sluit af deur volgende aspekte vir die kerke te vermeld om in ag te neem vir die pad vorentoe: 
- as geslagtlikheid in die besondere dienste binne die skopus van die Skrif val, dan moet bestaande 
besluite gehandhaaf word en verder studeer word "tot tyd en wyl daar duidelikheid kom oor wat God 
daaroor in sy Woord bekendmaak." 
- Indien nie binne die skopus nie, moet besluite oor geslagtlikheid bloot geneem word met oog op 
ordelikheid in gemeentes en kerklike tradisie.  
- Indien geen duidelikheid oor of dit deel is van die skopus is of nie, "sal wysheid nodig wees om die 
inrigting van die kerk op so 'n manier te doen dat dit, menslik gesproke, God se wil die minste geweld 
sou aandoen"  
  
Vanuit laasgenoemde opmerking noem die boek laastens die volgende 3 'opsies':  
  
"1. As ooreengekom word dat elke plaaslike kerk oor geslagtelikheid in die besondere dienste doen soos 
hy goed dink, mag God bedroef word omdat die eenheid van die kerk bedreig word. 

2. As vroulike lidmate wel tot die besondere dienste toegelaat word, mag dit God bedroef deurdat dit sy 
kerkregering (Christus as Hoof se regering van sy kerk deur mense, vgl 1.1.6.9) ernstig aantas. 

3. As vroulike lidmate nie tot die besondere dienste toegelaat word nie, mag dit God bedroef omdat 
gawes wat Hy ten dienste van sy kerk gegee het (vgl1.1.6.12) nie aangewend word soos Hy dit bedoel 
het nie, en die Skrif verkeerdelik gebruik word om vroulike lidmate uit die besondere dienste te weer." 

En dan eindig die studie met die heellaaste woorde as opsomming: 

"Die verskille wat daar wel is, raak nie Skrifbeskoulike, eksegetiese en hermeneutiese vertrekpunte nie. 
Eerder is dit toe te skryf aan verskil in die beoordeling van die eksegetiese oortuigingskrag van die 
betrokke standpunte. Die verantwoordelikheid van die kerke is om hierdie verskille, insoverre as wat dit 
in die kerke bestaan, in afhanklikheid van die Here met groot verantwoordelikheid te bestuur." [p.205] 

Dit, so ver 'n kort opsomming van die boek/lesings gelewer op dag 1. 

 
Dag 2 se verrigtinge   
Dag 2 was gereserveer vir die repliek van ons buitelandse gaste: 
1. Dr. Paul Archbald (Reformed Church of New Zealand). Repliek: ds. Piet Venter 
2. Dr. Holwerda (Christian Reformed Church of North America). Repliek: ds. Danie Snyman 
3. Dr. George Knight (Orthodox Presbyterian Church). Repliek: dr. Braam Kruger 
  
Nr.1 en 3 was ten gunste van prof. Jordaan en teen prof. JvR se eksegese, terwyl nr.2 prof JvR se 
eksegese as 'n goeie nuwe moontlike toevoeging verwelkom het om VIDA te regverdig. Hy het erken dat 
dit vir hom 'nuut' was, maar dat die CRCNA dit heel moontlik sal omarm. 
  
Beide drs. Archbald en Knight het treffend met die Skrif gewerk, die verskillende Skrifgedeeltes kort en 
kragtig behandel, om te bevestig dat ons by die 'tradisionele eksegese' moet bly. Dr. Knight het 'n rustige 
tog passievolle pleitdooi gelewer dat ons moet bly by die bybelse standpunt van ons voorvaders, en 
daarop gewys dat as ons besluit vir die VIDA, ons moontlik bande gaan verloor met die ICRC, soos dit 
die geval was met die CRCNA wat lidmaatskap verloor het, ook uit die NAPARC (sien: 
http://opc.org/icr.html).  Hy het daarop gewys dat 'eenheid' nie net is met mekaar in die GKSA nie, maar 
met al ons susterskerke, waarvan 9 van die 13 kerkverbande nie vrou in die amp het nie, en 3 vroue 
diakonesse het.  
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Dr. Holwerda het 'n historiese oorsig gegee oor hoe die CRCNA tot die vrou in die amp besluit gekom 
het, en dat dit hoofsaaklik te danke is aan Webb se "redemptive-movement hermeneutic" standpunt van 
William J. Webb in sy boek met die titel: "Slaves, Women and Homosexuals"  (Sien 'n boekresensie van 
hierdie publikasie: http://www.cbmw.org/Resources/Book-Reviews/Slaves-Women-and-Homosexuals-
by-William-J-Webb-reviewed-by-Wayne-Grudemhermeneutic').  Oortuigingskrag uit die Skrif het 
ontbreek in hierdie voordrag, en is daar swaar gesteun op die sosio-historiese wetenskappe, en in my 
eie woorde, die "tye het verander" hermeneutiek. 
  
Dr. Archbald se besondere bydrae, was dat hy meen dat die skrywers van die boek reeds begin 
verkeerd gaan by hul 'hermeneutiese vertrekpunte', waar hul die 'regulerende beginsel' verkeerdelik 
verstaan en verkeerdelik as 'biblisisties' afmaak [sien p.46,47].4  Hy is van mening dat die regulerende 
beginsel juis die sleutel is wat daarop wys dat die vrou baie duidelik nie in die besondere dienste kan 
staan nie.   
  
In vrae tyd het iemand dan ook spesifiek genoem dat dit vir hom vreemd is dat altwee uiteenlopende 
standpunte tog nogsteeds dieselfde skrifbeskouing en veral dieselfde hermenetiese standpunte kan deel, 
en by teenoorgestelde standpunte uitkom ? Daarop het die persoon gevra dat dr. George Knight vanuit 
die OPC se aanvaarding van die regulerende beginsel (wat ook deur 3 of 4 van ons susterskerke 
formeel aanvaar word), te verduidelik: 
a. wat is die relevansie van die RB vir die saak oor die VIDA, en 
b. is die RB bloot 'n puriteins-presbiteriaanse verskynsel, of is dit 'n hermenetiese vertrekpunt van die 
reformatorie van die 16de eeu en daarna.  
  
Om een of ander rede, het daar verwarring ingetree, en is dié vraag, saam met andere, nie toegelaat 
om beantwoord te word nie, moontlik weens 'tyd'.  Die bespreking het tot 'n einde gekom.   
  
Dr. Archbald het wel in sy rede aangetoon dat Calvyn gewerk het met die regulerende beginsel uit die 
Skrif, en daarom moet ons dit ook verreken, wat die onderwerp van die VIDA betref.  Ek was dankbaar 
dat hy dit ook duidelik gestel het dat die RB juis binne die openbaringshistoriese lyn van die 
Skrif funksioneer en nie op 'n 'biblisistiese' wyse nie (d.w.s ge-isoleerde losstaande tekste nie).  In soveel 
woorde het hy gesê, dat ons nie die beginsel moet weggooi as dit dalk deur sekeres misbruik of 
'legalistic' gebruik word nie.  Ons moet nie die Lutheraanse weg volg van ons kan enigiets doen, solank 
die Skrif dit nie uitdruklik verbied nie.   
 
Na die konferensie, toe ek vir dr. Knight gegroet het, het hy aan my genoem dat die RB baie belangrik is 
vir die saak oor die VIDA. Ons kon egter nie verder gesels oor die saak nie, aangesien hy moes vertrek 
het.  In sy boek oor die onderwerp "The New Testament Teaching on the Role Relationship of Men and 
Women", skryf hy op 'n plek: 
  
"Finally I need to say in concluding about deacons, we need to always recognize the regulative principle, 
if I may use a traditional term from Presbyterianism, and that is we must not do in the church in its 
worship and its order anything but what the Scriptures prescribes. Christ is the Lord of the Church. He 
tells us how to worship and how to order His church. We can't add another officer."  
  
Soortgelyke lyne vind ons in v/a 96 van die HK Sondag 35 (wat handel oor die tweede gebod: die 
erediens), "... en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie", en NGB 
artikel 32 (wat handel oor die orde en tug in die kerk),  "(en) tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk 
van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel het nie."  
  
Ek hoop regtig dat sy (en dr. Archbald se ) opmerkings ons gereformeerde broeders opnuut sal laat dink 
oor die belangrikheid van die RB vir ons godsdiens, soos bely en verstaan word in NGB art.7, 32-35 en 
Sondag 33 (v/a 91) en Sondag 35.  
  
Nadenke 
Nadat ek besin het oor die GTV konferenssie se gebeure, die boek se inhoud, die skrywers se weergee 
van die inhoud van die boek, die oorsese gaste en hul respondente se repliek, die talle vrae en 
besprekings in die sinodesaal en daarbuite, kan ek die volgende gedagtes met u deel, 'voorlopig': 

                                                
4
 Sien voetnota 6 hieronder.  
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Of dit nou die bedoeling was van die skrywers van die boek en die GTV bestuur of nie, die boek en die 
konferensie se gevolg is dat die gevaar kan ontstaan dat almal wat nie saam met die laaste paragraaf 
van die boek saamstem nie, saam gegroepeer en ge-etiketteer kan word as moontlike 'kerkskeurders', 
en dat die oplossing is om die 'probleem' in ons kerk nou reg 'bestuur' moet word.  Die laaste woorde, 
om dit vir u weer deur te gee, is as volg: 
  
"Die verskille wat daar wel is, raak nie Skrifbeskoulike, eksegetiese en hermeneutiese vertrekpunte nie. 
Eerder is dit toe te skryf aan verskil in die beoordeling van die eksegetiese oortuigingskrag van die 
betrokke standpunte. Die verantwoordelikheid van die kerke is om hierdie verskille, insoverre as wat dit 
in die kerke bestaan, in afhanklikheid van die Here met groot verantwoordelikheid te bestuur." [p.205] 

Die boek en konferensie se poging was moontlik om die pole, die antitese te verskuif weg van 'reg vs 
verkeerd' na 'minder en meer oortuigend' (d.w.s. minder en meer reg).  Daar moet, ter wille van die 
'eenheid' van die GKSA wegbeweeg word van 'duidelikheid' oor hierdie saak, na 'onduidelikheid' oor 
hierdie saak, want 'onduidelikheid' kan teenoorgestelde standpunte akkomodeer, wat dan 'bestuur' kan 
word vir die groter saak van 'eenheid'. 

Ek hou die volgende redes voor vir hierdie stellings: 

1. daar is nou nie meer 2 standpunte oor die VIDA in die GKSA nie, maar (ten minste na die 
konferensie) drie of vier ! 
Standpunt 1: geen vrou in enige besondere dienste nie 
Standpunt 2: slegs as diakonesse 
Standpunt 3: vrou in alle ampte  
Standpunt 4: aldrie bogenoemdes is 'minder of meer oortuigend', ons is onduidelik daaroor, maar 
waaroor ons wel duidelik is, is dat nie enige van die drie bogenoemde standpunte die 'eenheid van die 
kerk' mag bedreig nie.   
  
Standpunt 4 moet nou ten alle koste bevorder word, met die oog op besluitneming tydens Sinode 2009.  
  
2. Daar is die afgelope 30 jaar wegbeweeg van die duidelikheid (claritas) van die Skrif oor hierdie saak 
deur die eeue, na die duidelikheid van ons 'onduidelikheid' aan die begin van die 21ste eeu.  
In 1935 skryf Totius nog in 'n artikel waarin juis tekste soos o.a. 1 Kor.11 en 14 asook 1 Tim.2 vermeld 
word dat: "Ons glo nie dat enige Gereformeerde vrou teen die duidelike uitsprake van die Woord van 
God in verset wil kom nie. Selfs deur die feministiese praktyke van ons dae sal sy haar nie uit haar koers 
laat dryf nie." (Versamelde Werke, deel 3, 1977: 197; kursief bygevoeg).   
 
Hier wil ‘n mens ook die vraag vra watter erns word daar gemaak met die getuienis deur die eeue 
aangaande die VIDA ?  Sekeres wil die VIDA as ‘n nie-konfessionele saak afmaak, omdat daar nie 
‘eksplisiet’ in die belydenis gehandel word oor die VIDA nie. So ‘n gesindheid sal egter nie net 
kerkhistories naief wees nie, maar ook oneerlik ook, want in die boek van die GTV word daar self die 
volgende kerkhistoriese feit gekonstateer: “Wat die Reformasie betref, was daar eenstemmigheid dat die 
vroue nie tot die leer en regeeramp toegelaat word nie” [p.34, kursief bygevoeg] 
 
Die Reformasie was dan ook die kerklik-historiese konteks waarin ons belydenisskrifte gestalte gekry het, 
en vir die reformatore was die Skrif duidelik dat die vrou nie in die besondere dienste mag dien nie.  
 
En vanuit die Reformasie, wat opnuut die Skrif ontdek het, het ons belydeniskrifte gekom, ook 
Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 30 oor die regering van die Kerk: 
 

Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy 
Woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet naamlik dienaars of herders wees om die 
Woord van God te verkondig en die sakramente te bedien; ook ouderlinge en diakens om saam 
met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware 
godsdiens onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en 
in toom gehou en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Op 
hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied wanneer betroubare persone 
gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus 
daavoor gee. 
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Nou, as daar gepleit word vir ‘n toestand van onduidelkheid oor hierdie saak, en dat beide standpunt 1 
en 2 se eksegese minder of meer oortuigend is, dan beteken dit vanselfsprekend dat ‘n mens nie o.g.v. 
onduidelikheid nuwe besluite neem o.g.v. nuwe eksegese  wat nie vir al die kerke oortuigend is nie. Dan 
bly jy by die duidelike eksegese en duidelike besluite van die verlede.  
 
3. dit wil voorkom dat ons nou net oor een ding duidelik en seker mag wees ... en dit is dat ons nie 
duidelik is oor reg en verkeerd oor hierdie saak nie ? 
  
4. die implikasie is, as jy nogsteeds glo dat die vrou nie in die besondere ampte mag nie, dan neem jy 
nie jou sondige aard genoeg in ag nie, het jy nog te min gestudeer, het jy dalk jouself nog nie genoeg 
ontledig nie, oorvra jy die Bybel, maak jy jou dalk skuldig aan etikettering en groepvorming, verhef jy 'jou' 
standpunt tot enigste waarheid, ens.   
  
5. beteken dit dat omdat ons nog 'onduidelik' is oor wat die Skrif werklik sê, daarom moet ons maar 'n 
besluit neem wat "God se wil die minste geweld" aandoen, ja daar waar die Skrif nou 'onduidelik' geword 
het, moet die kerk deur sy vernuftige 'bestuur' leiding gee, d.w.s. 'duidelikheid' bring in die praktyk. 
  
'n Paar GTVgangers het hul ook probeer beroep op Calvyn se uitspraak waarin hy noem dat sekere 
sake wesentlike sake is, soos bv. die Drie-eenheid, Godheid van Christus en dergelike sake, om 
daardeur 'n saak te probeer maar daarvoor dat geslagtlikheid in die kerk nie wesentlik is nie, ten minste 
nie vir die besondere dienste nie. Die eenheid sluit nie hierdie saak van VIDA in nie.   
  
Dit is egter goed om nie niet Skrif-met-Skrif te vergelyk nie, maar ook sommer Calvyn-met-Calvyn.  In 
sy verklaring by 1 Tim.2:12: "But this does not apply to the case of woman, who by nature (that is, by the 
ordinary law of God) is formed to obey; for γυναικοκρατία (the government of women) has always been 
regarded by all wise persons as a monstrous thing; and, therefore, so to speak, it will be a mingling of 
heaven and earth, if women usurp the right to teach. Accordingly, he bids them be “quiet,” that is, keep 
within their own rank5" (kursief bygevoeg) 
  
Nou of ons saamstem met Calvyn se sterk woorde of nie, dit is duidelik dat as hy die "vrou in die 
besondere dienste" en dan spesifiek hier in 'n regerende amp, beskou as 'n 'monstrous thing', dan lyk dit 
nie asof dit by hom bloot 'n 'middelmatige saak' sou wees nie, inteendeel, hy sien dit, as 'n mens hierdie 
woorde lees, asook die res van sy verklaring oor hierdie en ander gedeeltes, as: 
1. 'n omverwerping van God se skeppingswet en orde: 'it will be a mingling of heaven and earth',  
2. as 'n verwerping van God se wet: "who by nature, i.e., by other ordinary law of God'  
 
En daarom, lyk dit vir my, Calvyn sal met groot vrymoedigheid enige vrou in enige regeeramp in die kerk 
as sonde beskryf, asook hulle wat dit leer (soos dr. Knight ook by implikasie gesê het): 
  
"Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste 
genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem 
word in die koninkryk van die hemele." - Matt.5:19  
 
‘n Verdere besorgdheid aangaande die boek, is dat daar bloot 3 bladsye afgestaan is oor “Die vrou 
volgens die Evangelies” (bl.77-79), en die feit dat Jesus geen vroulike apostels aangestel het nie, word 
net as volg vermeld: “Die feit dat Jesus geen vrou as een van die twaalf dissipels geroep het nie (6.7), 
gee op sigself nie uitsluitsel oor die vraag of vroue vandag tot besondere dienste geroep kan word of 
nie.” (bl.79).  Daar kan seker meer besinning wees oor hierdie openbaringshistoriese feit, of hoe ?   
 
Vraag 
Het hierdie boek enige broeders van standpunt laat verander ?   
 
Niemand sal dit van elkeen kan weet nie, maar dit is seker so dat broeders wat daar gesit het dalk na die 
een of ander kant dalk finaal oortuig is, of na 'n middeweg posisie beweeg is.   
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Prof. Jordaan se skuif is seker die mees insiggewende om te vermeld, omdat dit publiek en in die 
openbaar was, met sy heellaaste woorde op dag 2, toe die drie skrywers elk 'n laaste woord gespreek 
het.6  
  
Prof. Jordaan is nog vas oortuig dat volgens die Skrif die vrou nie in enige van die besondere dienste 
kan dien nie, inteendeel, in sy eie woorde het hy vermeld dat enige twyfel by hom oor die saak deur 
hierdie jarelange studie uit die weg geruim is. Daarvoor is 'n mens dankbaar.  
  
Maar tog het die gewaardeerde professor na my mening wel epistemologies en dalk selfs eties geskuif.  
  
Hoekom sê ek dit ? 
  
Omdat 'n mens nie aan die eenkant kan sê dat 'enige twyfel' oor hierdie saak uit die weg geruim is, en 
nogsteeds 'n boek kan onderskryf wat aan die einde van die ondersoek nogsteeds vermeld "Kan ons 
werklik weet wat God" openbaar oor geslagtlikheid in die besondere dienste ? [p.203] 
  
Op p.204 word ook beweer dat daar nog die moontlikheid is dat hierdie saak buite die skopus van die 
Skrif val en dus "tot tyd en wyl daar duidelikheid kom oor wat God daaroor in sy Woord bekendmaak" is 
daar onsekerheid en twyfel oor hierdie saak.   
  
Die twee sake klop dus nie:  hoe kan twyfel verwyder wees oor die saak ... maar die boek eindig met 'n 
gesamentlike twyfel oor die saak ?  Dit maak nie sin nie, behalwe as ek of die professor verkeerd 
verstaan, of as jy 'n moontlike paradoksale epistemologie akkomodeer, a.g.v. die spanning van 'n 
bepaalde saak ?7  
  
Dit blyk dus dat die epistemologiese sekerheid van vorige geslagte oor hierdie saak (bv. Totius), is 
tenminste nie meer by baie teenwoordig nie, daarom blyk dit dat die saak nie meer so wesentlike saak is 
nie, ten minste nie wat die praktyk betref en die eenheid van ons kerk nie.  Ja, daar hoef nie 
saamgestem te word met ander eksegese nie, word beweer, maar dit kan wel ge-akkomodeer word. Die 
feit dat daar nog gestudeer moet word sodat daar wel 'duidelikheid' mag kom oor die onderwerp, 
bevestig die sekerheid-tog-onsekerheid dualisme (p.204).  Indien daar werklik sekerheid was o.g.v. sy 
eksegese dat dit 'duidelik' is dat die vrou nié in die besonderse amp mag dien nie, en dus daardeur  
a) teenoorgestelde eksegese uitsluit, en  
b) onduidelikheid uit die weg ruim,  
dan sou 'n mens mos nie kon saamgaan met dit wat in die laaste paar bladsye van die boek geskrywe 
staan nie, of hoe ?   
  
Daarom is die pertinente vraag: weet ons werklik nie met duidelikheid en sekerheid wat die Skrif leer en 
beveel oor hierdie saak nie (ongeag Paulus se 'beveel' uitsprake in 1 Kor.14:37 en 1 Tim.2:12), ongeag 
of my 'verstaansmoontlikheid' daarmee saamstem of nie ?   
  
Hoe kan twee uiteenlopende eksegeses met verskillende konklusies, altwee 'waar' en 'geldig' wees ?   
  

                                                
6
 In my gesprekke met prof Jordaan oor hierdie opmerkings van my, het prof. Jordaan my ingelig dat hy ‘n 

nabetragtingsverslag gaan lewer by die Skool vir Bybelwetenskappe, op Vrydag, 9 Mei 2008.  In sy verslag, wat 
later gepubliseer gaan word, blyk dit wel dat prof. Jordaan nie hierdie skuiwe beoog of gemaak het wat ek hier 
beweer nie, en juis in sy verslag vermeld dat die boek en die konferensie oor sekere sake verder sal moet studeer 
en besin, veral in die lig van die bydraes van die drie gaste van oorsee, asook die reaksies van die 
konferensiegangers.  Prof Jordaan gee in sy nabetragtingsverslag in die besonder aandag aan die regulerende 
beginsel as hermeneutiese sleutel, dat dit nie sonder meer afgeskiet kan word as ‘biblisisties’ nie (dr Archbald); die 
kwessie van minder en meer oortuigende eksegeses (dr Knight); die handhawing van veelvuldige 
verklaringsmoontlikhede (dr Knight en dr Holwerda); en die redes vir die handhawing van veelvuldige 
verklaringsmoontlikhede (die konferensiegangers).   
In die lig van my eie belewenis van die boek en die konferensie, het ek besluit om my oorspronklike indrukke van 
beide sake netso te laat, omdat ek geskryf het o.g.v. wat ek gelees en gehoor het, en nie o.g.v. wat sekere 
skrywers se bedoelings moontlik was nie.  Ek vra dus dat u my skrywe ook sal beoordeel in die lig van prof. 
Jordaan se verslag wat later gepubliseer gaan word.   
7
 Sien voetnota 6.  
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Dan het ons dalk nie net 'n epistemologiese krisis nie, d.w.s. dat ons nie kan weet wat God se wil is nie 
(die teendeel is waar: ons weet heel duidelik wat God se wil is);  maar ons het ook 'n etiese, 'n 
gehoorsaamheidskrisis, dat ek my nie wil onderwerp aan God se duidelike Woord en sy duidelike 
bevele oor hierdie saak nie ?   
  
Dan beteken dit, met verwysing na bovermelde aanhaling van Totius, dat die ('feministiese') 'praktyke' 
waarin ons huidiglik woon en werk dalk wel so 'n invloed op ons uitoefen, of ons dit nou besef of nie, of 
wil erken of nie, dat ek ten minste beweeg word na 'n standpunt wat 'n teenoorgestelde eksegese 
akkomodeer, ongeag dat dit mekaar eintlik weerspreek, en of dat ek terwille van die sensitiwiteit van die 
saak, die saak nou as 'onduidelik' begin afmaak.   
  
Die implikasie van die verskuiwing van sekerheid na onsekerheid, van duidelikheid na onduidelikheid oor 
hierdie saak, beteken verder dat ons vir die voorvaders daardeur sê dat hul sekerheid was verkeerd, 
asook dat die waarheid evolueer. Wie weet, oor 20 jaar kry ons nuwe inligting of nuwe eksegese wat ons 
daarop wys dat die saak ten gunste van homoseksualisme ook op die vlak lê van 'minder en meer 
oortuigend', en nie meer 'n gruwel in God se oë is nie.     
  
Daarteenoor is 'n mens baie dankbaar vir drs. Archbald en Knight se baie duidelike oortuiging dat die 
tradisionele gereformeerde eksegese reg is, en dat prof. JvR se eksegese nie aanvaarbaar is nie.   
 
Die pad vorentoe 
Ons het reeds die waarheid oor geslagtlikheid in die besondere dienste.  Ons moet dit nie nog ontdek 
deur verdere (sosio-historiese) studies nie, ons moet dit begin gehoorsaam.  Tydens Sinode 1988, dus 
20 jaar gelede, is daar reeds besluit “Die Sinode behoort nou, na studie van ten minste nege jaar aan die 
hand van uitvoerige studiemateriaal, ‘n duidelik Skrifgefundeerde uitspraak te lewe.” (Acta, bl.523, 
kursief bygevoeg)  
   
Dalk lê ons probleem nie by die ‘oorvra’ van die Bybel oor hierdie saak nie, maar dalk by die ‘oorstudeer’ 
van hierdie saak.  Gaan ons aanhou ‘studeer’ totdat die Bybel uiteindelik ‘sê’ wat ons wil hê dit moet sê ?  
Ons sal goed doen om die waarskuwing van tekste soos Spr.14:12; Pred.12:12 en 2 Tim.3:17 in ‘ons 
aanhou studeer’ te verreken.  
 
In plaas van om soveel tyd te spandeer aan ongehoorsaamheid aan God se duidelike bevele, moet ons 
al daardie tyd, krag en geld spandeer daaraan om juis mans nog beter toe te rus vir hul ampswerk en 
roeping, in huis, kerk en samelewing. So ook om ons vrouens toe te rus om goeie vrouens, moeders en 
diensmaagde te wees in Sy Koninkryk (dit was na my mening waarna ons oppad was met Sinode 1988 
se verslag oor die ‘vrou se taak in die kerk’).  Ons moet meer aandag gee aan die belang en betekenis 
van tekste soos Gen.1:26-28; Ps.127; 128; Spr.31:10-31; 1 Tim.2:15; 5;11-14; Tit.2:3-5, ens. aangaande 
die vrou se plek in die kerk en koninkryk.  Dan alleen kan daar weer orde wees in ons gesinne en kerke 
(1 Kor.14:40), as ons weer onvoorwaardelik buig voor die 'bevele van die Here' (1 Kor.14:37).  Christus 
het gekom om God se skeppingsorde te heilig, nie te vernietig nie (Bavinck).   
  
Ja, belangrike Koninkrykswerk in die GKSA en Nuwe SA ly skade (veral in die gesin) a.g.v. hierdie 
uitgerekte debat oor 'n saak waaroor die Skrif baie duidelik is.  Mag die Here die broeders en susters 
wat nie wil buig, vir watter redes ookal, voor die gesag van God se duidelike woord oor hierdie saak nie, 
geopende oë skenk om sy bevel raak te sien en te gehoorsaam (Ps.119:18), sodat hulle nie die oorsaak 
sal wees van 'n kerkskeuring in die 150jarige herdenking van die GKSA nie.  Mag die Here profete gee 
wat tydig en ontydig getuig teen hierdie gevaar wat die reeds wankelende eenheid van ons kerke 
bedreig.  
  
Ons moet ernstig bid dat die Here se wil nie deur ongehoorsaamheid aan sy duidelike bevele - oor die 
man en vrou se onderskeie roepinge en take in gesin, gemeente en gemeenskap - 'geweld' 
aangedoen word nie.   Mag die Here ons almal deur Sy Gees en Woord daartoe seën en genadig wees. 
  
Slabbert Le Cornu (VDM) __________________________________________________________  
GK Carletonville Tel & faks: 018 787 5444  Sel: 083 660 1578 Posbus 5 Carletonville 2500  
E-pos: proregno@gmail.com Blog: http://proregno.blogspot.com/  Web: www.esra-instituut.co.nr 
Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3 
_______________________________________________________________________________ 
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Bylae 1: MOSIE (van die GTV, 22-23 April 2008) 
 

1. Die GTV spreek sy dank en waardering uit teenoor Proff. GJC Jordaan en  JJ Janse Van 
Rensburg en Dr DG Breed, en diegene wat met hulle saamgewerk het, vir die deeglike studie 
waarvan die bevindinge aan hierdie vergadering voorgelê is. 

 
2. Die GTV neem met dank kennis van die groot aantal sake waaroor daar eenstemmigheid tussen 

die broeders is. 
 
3. Die GTV neem met begrip kennis van die sake waaroor daar verskil van standpunt is. 
 
4. Die GTV vereenselwig hom met die bevinding van genoemde broeders dat hierdie verskille, met 

name die verskil in interpretasie van wat die Skrif leer oor die vrou in die besondere dienste, in 
terme van eksegese en hermeneutiese beginsels: 

 
4.1       Nie op die vlak lê van toelaatbaar/ontoelaatbaar nie; 
4.2       Nie op die vlak lê van eksegeties houdbaar/ onhoudbaar nie; 
4.3       Wel op die vlak lê van eksegeties meer- of minder oortuigend. 

 
5. Die GTV spreek sy wens en bede uit dat hierdie bevinding in ag geneem sal word in die wyse 

waarop kerke verskille oor hierdie aangeleentheid in die toekoms sal hanteer. 
 

6. Die GTV versoek die Deputate van die Nasionale Sinode om die studie, soos dit neerslag vind in 
die boek “Manlik en Vroulik in die Kerk” in hul studie deeglik te verdiskonteer. 

 
Geteken: Cassie Aucamp 
  
Bylae 2: Besinning oor vrou se rol in die kerk 
Apr 22 2008 10:42:00:290PM - (SA)  
 
Neels Jackson 
 
Potchefstroom. ??-- Die man is die hoof van die vrou en die vrou moet hom onderdanig wees omdat die 
Bybel so sê. 
 
Dit was gister hier op 'n vergadering van die Gereformeerde Teologiese Vereniging (GTV) een van die 
aanvaarde standpunte onder gereformeerde predikante oor die posisie van vroue in die kerk. 
Die vergadering is byeen gebring om te besin oor 'n diepgaande studie oor wat die Bybel sê oor die 
posisie van vroue in die kerk. 
Dié studie is gedoen nadat daar die laaste jare kwaai spanning in die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika (GKSA) ontstaan het na aanleiding van verskillende standpunte oor die toelating van vroue tot die 
ampte van predikant, ouderling en diaken. 
 
Die hoofskap van die man en die onderdanigheid van die vrou was een van die kwessies wat uit dié 
studie na vore gekom het waaroor daar nié meningsverskil was nie. 
 
Dit is egter duidelik gestel dat dit nie beteken dat 'n man oor sy vrou moet heers nie. 
 
Volgens Efesiërs 5 is die man die hoof van die vrou soos Jesus Christus die hoof van die gemeente is. 
 
Prof. Jorrie Jordaan, Nuwe Testamentikus van die Teologiese Skool Potchefstroom, het verduidelik dit 
beteken 'n man moet nie 'n oorheersende hoofskap oor sy vrou beoefen nie, maar 'n liefdevolle hoofskap. 
Dis 'n liefdevolle selfverloëning soos Christus se hoofskap oor die kerk. 
 
Net so is die vrou se onderdanigheid nie 'n slaafsheid aan haar man nie, maar liefdevolle onderwerping. 
Die groot vraag waar die menings uiteengeloop het, is of die leiersrol van die man beperk is tot die 
verhouding tussen man en vrou in die huwelik en of dit 'n algemene reël is vir mans en vroue ook op 
ander terreine, soos die kerklike ampte. 
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Jordaan het oor tekste soos 1 Korintiërs 11 en 14, asook 1 Tim. 2, geargumenteer dat die uitsprake oor 
onder meer vroue wat nie toegelaat word om te praat nie, daarop dui dat vroue nie in die kerklike ampte 
behoort te dien nie. Sy kollega prof. Fika van Rensburg het gevoel dié tekste dui daarop dat 'n vrou nie 
die hoofskap van haar man moet ondermyn nie. Solank sy dit nie doen nie, kan sy predikant, ouderling 
of diaken word.  Die vergadering duur tot vandag. 
 
Die GTV kan nie besluite namens die GKSA neem nie, maar die hoop is dat die bespreking die kerk kan 
help om op volgende sinodes met meer duidelikheid besluite te kan neem. 
  
 
Bylae 3: 'GKSA moenie skeur weens die vroue-kwessie' 
Apr 23 2008 10:18:25:370PM  - (SA)   
 
Neels Jackson 
njackson@beeld.com 
 
Potchefstroom. - Mag die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) daarvan gespaar word om oor die 
kwessie van vroue in die kerklike ampte te skeur. 
 
Dít was gister hier op 'n konferensie van die Gereformeerde Teologiese Vereniging (GTV) die bede van 
dr. David Holwerda van die Christian Reformed Church in North America (CRCNA). 
 
Hy het die konferensie bygewoon waar gereformeerde predikante 'n indringende teologiese studie oor 
die Bybelse gegewens oor dié kwessie bespreek het. 
 
Die studie het nie die meningsverskil in die kerk bygelê nie, maar wel bevind dat die meningsverskil nie 
van só 'n diepliggende aard is dat dit tot verdeeldheid hoef te lei nie. 
 
Nie een van die twee kampe grond hul oortuigings op 'n miskenning of onverantwoordelike hantering 
van die Bybel nie. 
 
Holwerda het vertel dat die CRCNA ook so 'n meningsverskil gehad het. 
 
Hulle het toe besluit dat elke klassis self moet besluit of sy gemeentes vroue as predikante, ouderlinge 
en diakens mag toelaat of nie. 
 
Die grootste deel van die kerk het dit so aanvaar, maar 'n groep wat heftig gekant was teen die toelating 
van vroue tot die ampte, het weggebreek en 'n nuwe kerk gestig. 
 
Hoewel dit 'n kleinerige groep was, was dit vir die CRCNA baie pynlik. 
 
Holwerda het gesê hoeveel gewig die onderskeie groepe in die GKSA aan die verskille toeken, sal 
bepaal of die eenheid behou kan word of nie. 
 
Dr. George Knight van die Orthodox Presbyterian Church of North America, het op sy beurt sterk 
standpunt ingeneem teen die toelating van vroue tot die ampte. 
Hy het daarop gewys dat die CRCNA ná sy besluit uit 'n Noord-Amerikaanse ekumeniese liggaam 
geskop is. 
 
Hy het gewaarsku dat die GKSA se ekumeniese verhoudinge ook in gedrang kan kom as hulle vroue tot 
die kerklike ampte toelaat. 
Die GTV self het 'n mosie aanvaar waarin hy die standpunt van die studie aanvaar waarvolgens die 
meningsverskille oor die saak nie op 'n diepliggende vlak lê nie. 
 
'n Groepie lede het egter teen dié voorstel gestem. 
 

Die GKSA se nasionale sinode vergader weer in Januarie, wanneer die posisie van vroue in die kerk 
weer ter sprake sal kom. 


