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1. Inleiding 

“Dit beteken dat ons tans by die grootste meningverskil van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) in sy 

144-jarige bestaan uitgekom het. Die meningsverskil is onweerlegbaar, maar ons bede is dat die Here ons van ‘n 

skeuring sal bewaar.”  

 

Dit is ‘n aanhaling van professor-emeritus JH van Wyk, redakteur van Die Kerkblad, die amptelike kerkblad van die 

GKSA in die Desember 2003 uitgawe.  Hierdie oordeel is gemaak as gevolg van ‘n aantal besluite wat geneem is op 

die Sinode van die GKSA in Januarie 2003. Een van die besluite wat geneem is, is dat vroue tot die amp van diaken 

toegelaat mag word.   

 

Baie plaaslike gemeentes was nie bereid om hierdie besluit te aanvaar en te implimenteer nie, en by die 2006 

Sinode het heelwat beswaarskrifte daaroor gedien.  By 2006 Sinode is op ‘n kerkordelike punt terugbeweeg na die 

besluite van 1988.  Dit het weer ongelukkigheid by ander gemeentelede en predikante tot gevolg gehad.   

 

Waaroor almal wel saamstem, is dat die ‘meningsverskil’ onweerlegbaar is oor die saak van die vrou in die amp.  

Daarom moet daar verder besin en studeer word oor hierdie belangrike saak, wat wel tot skeuring kan lei as ons 

nie by Skrif, belydenis en kerkorde hou nie.  

 

2. Probleemstelling 

Indien daar soveel verskil is oor die rol van die vrou in die kerk, in die besonder oor die ampte,  kan daar 

nogsteeds beweer word dat dit bloot ‘n middelmatige verskil of ‘saak van interpretasie’ is ?  Is daar nie meer op die 

spel nie ?  Openbaar die uiteenlopende standpunte nie ook ‘n verskil in die manier hoe daar met die Skrif 

omgegaan word nie, veral in terme van openbaringshistoriese ondersoek ? Is daar nie onderliggende verskil in 

terme van Skrif-, kerk- en ampsbeskouing nie ?   

   

3. Doelstellings 

Die algemene doel is om te sien of en hoe die beginsels van openbaringshistoriese ondersoek toegepas is op die 

Nuwe Testamentiese tekste wat gebruik is in die onderskeie sinodes van die GKSA se rapporte oor die plek van die 

vrou in die kerk.   

Die besondere doelstellings is om vas te stel watter Skrif-, kerk- en ampsbeskouing openbaar die verskillende 

rapporte in hul hantering van die onderskeie Nuwe Testament tekste. 

 

4. Werkswyse 

Eerstens, word daar kortliks vasgestel wat openbaringshistoriese ondersoek behels.  Tweedens,  word gekyk in hoe  

‘n mate die openbaringshistoriese metode gedoen is in Sinodes 1988, 2003 en 2006 se rapporte oor die plek van 

die vrou in die kerk.  Daar gaan ook gekyk word hoe elke jaar se rapporte aan die breë Skriflyne van 

Skrifbeskouing, Kerkbeskouing en Ampsbeskouing voldoen, ook in hul onderlinge samehang.  Derdens word ‘n eie 

geheelbeskrywing gegee van die plek van die vrou in die kerk, as afronding en konklusie op die voorafgaande 

studie.  
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5. Openbaringshistoriese ondersoek  

Coetzee (1995: 66) kom in sy studie oor die Openbaringsgeskiedenis as Nuwe Testamentiese teologiese 

deelwetenskap tot die volgende finale definisie:  

Openbaringsgeskiedenis is die teologiese deelwetenskap wat hom daarop toelê om die betekenis van die 

Skrifgeopenbaarde dade van God in die geskiedenis in hulle onderlinge samehang te bestudeer, en hulle 

geheelboodskap en/of geheelprediking wetenskaplik te beskryf – sowel in hulle historiese voortgang as by 

wyse van dieptesnitte in sentrale temas van die Godsopenbaring.  

 

Die volgende sleutelgedagtes kan uit hierdie definisie gehaal word ter wille van eenvoud: 

- Skrifgeopenbaarde dade van God 

- geskiedenis 

- onderlinge samehang 

- geheel boodskap en/of prediking 

- historiese voortgang 

- dieptesnitte in sentrale temas 

- Godsopenbaring  

 

Openbaringsgeskiedenis as “gesistematiseerde weergawe van God se Skrifopenbaring” behels die volgende 

wesentlike aspekte (Coetzee, 1995: 65) 

i. Die erkenning dat ons in die Skrif Godsopenbaring vind, en nie menslike nadenke, idees en refleksie 

van God nie.   

ii. Dit was God se wil om in die verloop van die geskiedenis Homself te openbaar.  

iii. Daardeur word getuig dat ons in die Skrif nie te doen het met teenstrydige of verskillende ‘teologieë’ 

van die Bybelskrywers nie, maar dit is “God se geopenbaarde wil deur Godverkose menslike 

skrywers”.  

Coetzee verwerp die benaming en werkswyse van ‘Bybelse teologie’ vir verskeie redes, wat in sy wese saamgevat 

kan word in die woorde van Snyman (1977: 139): “Die Skrif bevat geen teologie, die vrug van menslike nadenke 

oor God nie, maar Openbaring, d.i. soos God Homself aan ons bekendmaak”.  Ons moet daarom nie praat van die 

bv die ‘teologie van Paulus’ nie, maar die ‘boodskap of prediking’ van Paulus. 

Jordaan (2003a: 2) gee die volgende ‘werksdefinisie’ van openbaringshistoriese ondersoek: 

‘n Openbaringshistoriese ondersoek beteken dat ‘n teks nie net binne die konteks van die boek waarvan dit 

deel vorm gelees word nie maar ook binne die konteks van die res van die Bybel. 

 

Hierdie woorde beteken dat ‘n teks beide intertekstueel en intratekstueel gelees sal word: 

- intertekstueel: volgens die eiesoortigheid van elke bepaalde boek. 

- intratekstueel: soos die teks gelees word binne die verband van die betrokke boek, asook binne die 

verband met verwante gedeeltes in ander Bybelboeke. 

 

Op ‘n ander plek stel Jordaan (2003b: 6) dit dat die taak van ‘Openbaringshistoriese Skrifverklaring’ is om die 

volgende vrae te beantwoord:  

- Hoe pas hierdie besondere Skrifdeel binne die geheelgeskiedenis van God se openbaring in ?  

- Wat is die openbaringshistoriese verband van ‘n bepaalde teks ? 
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Volgens Jordaan omvat die openbaringshistoriese lyn ook die verbondshistoriese en heilshistoriese lyne.  Die aard 

van ‘n Openbaringshistoriese benadering behels dan ook die volgende basiese hermeneutiese vertrekpunte 

(Jordaan 2003b: 8):  

i. Die Skrif is Godsopenbaring, waarin God Homself en sy dade (en woorde ?) openbaar. 

ii. Die historiese karakter van die Godsopenbaring. God het Hom in die verloop van die geskiedenis 

geopenbaar. 

iii. Die eenheid van die Kanon. Die Heilige Gees is die eerste Skrywer en die één Outeur van die Skrif.  

iv.  Verskeidenheid te midde van die eenheid. Die 66 boeke “deur ‘n verskeidenheid van skrywers met 

verskillende invalshoeke, met gebruikmaking van verskillende literêre genres en tegnieke onder 

verskillende sosio-historiese omstandighede”. 

 

Ten einde wil die openbaringshistoriese benadering net een vraag beantwoord: Wat sê God vir ons ? 

  

Toepassing op werkstuk  

In die openbaringshistoriese ondersoek van die rapporte van die verskillende Sinodes moet die volgende sake 

aandag geniet (Jordaan, 2003a: 2): 

i. Hoe die bepaalde tekste wat gebruik word in die rapporte saamhang met ander verwante 

Skrifgeopenbaarde werke van God, d.w.s. Skriftemas wat verwant is aan die tema van die vrou in die kerk; 

ii. Die plek wat die tekste inneem in die groeiende openbaringshistoriese lyn van die verwante tema in die 

Skrif inneem.     

iii. Om tot ‘n geheelbeeld te kom van die gebruik van die tekste vir die bepaalde tema soos dit in die Nuwe 

Testament na vore kom.  

 

6. Rapport van Sinode 19881  

6.1 Skrifbeskouing 

Die rapport se Skrifbeskouing kom tot uiting in die volgende hermeneutiese uitgangspunte, soos verwoord aan die 

begin van die rapport: 

i. Die Bybel is die Woord van God.  Dit beteken: 

- Die Bybel is beklee met Goddelike gesag waarvoor die mens moet buig. 

- Die Heilige Gees is die eintlike Skrywer wat die eenheid van die Skrif bevestig. 

- Omdat die Heilige Skrif die eenheid van die Skrif bevestig, kan Skrif-met Skrif vergelyking gedoen word. 

- Die eenheid van die Skrif lei daartoe dat die Skrif homself nie kan weerspreek nie. 

 

ii. Die Bybel is God se Woord vir en deur mense. Dit beteken: 

- Die verskeidenheid van mense deur wie God geskryf het openbaar die verskeidenheid van die Skrif midde 

die eenheid. 

- Die Bybel is nie tydloos nie maar tydgerig, d.w.s. op ‘n sekere tyd en plek gerig. 

- Die Skrif is duidelik, en daarom moet minder duidelike gedeeltes gelees word in die lig van meer duidelike 

gedeeltes.   

 

                                        
1 Die volledige Bylaag van Sinode 1988 kon ongelukkig nie in hierdie werkstuk by hierdie plek verwerk word nie, omdat die 
student dit te laat ontvang het.  Die basiese lyne kom wel voor in die behandeling van Sinode 2003 en 2006 se rapporte.  
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iii. Die Bybel is die ewige en altyd geldende Woord van God.  

- Die Skrif is gegee vir alle mense en alle tye. 

- Dit beteken nie dat alle dele vir alle tye voorskriftelik is nie. Die Skrif self bepaal watter dele is vir vandag 

nog voorskriftelik, en nie die eksegeet nie. 

- Daar moet volgens die Skrif onderskei word tussen sentrum en periferie van elke Skrifuitspraak.  

 

Die rapport openbaar reeds in die behandeling van die OT gegewens hul Skrifbeskouing, wanneer daar by 

3.2.1.2.1 reeds verwys word na 1 Tim.2:14.  Daar word verduidelik dat Eva se poging om leiding oor te neem deel 

is “van die sonde en moet as sodanig bestry word (1 Tim.2:14).”  Hier sien ons dus dat die hermeneutiese 

beginsel, vanuit die OT, toegepas word, nl. die eenheid van die Skrif (om Skrif-met-Skrif te vergelyk), asook die 

Skrif is duidelik (om die minder duidelike gedeelte (Gen.3) te lees in die lig van die duideliker gedeelte (1 

Tim.2:14).   

 

6.2 Ampsbeskouing 

6.2.1 Inleidend  

Die ampsbeskouing kan nie los gesien word van die verhouding man en vrou by die skepping nie, asook nie van 

die gevolge van die sondeval nie.  Die man en vrou is gelyk in waarde en wese geskep, maar verskil ten opsigte 

van rol.  Die man moet liefdevolle leiding bied aan die vrou en die vrou moet diensbare bystand verleen aan die 

man.   

Met die sondeval verander die man sy leiding na heerskappy en die vrou verander haar bystand na opstand, deur 

te wil leiding oorneem oor die man.  Hierdie openbaringshistoriese lyn moet deeglik verantwoord word. 

 

6.2.2 Ou Testament 

In die rapport se OT behandeling word daar gewys op verskillende wyses van uitsondering waar die vrou in die 

openbare lewe opgetree het.  Vir die doel van hierdie studie, word daar verwys na Luk.2:36, waar Anna as 

profetes optree, as sy Christus “in die tempel profeties begroet”.  Sy is een van die oorgangsfigure tussen die Ou 

en Nuwe Testament.  Hierdie teksgedeelte word treffend binne die kader geplaas van die ontwikkeling van God se 

openbaring.  God gebruik vroue regdeur die Skrif vir ‘besonderse take’, selfs hier om as ‘profetes’ op te tree.  

Belangrik egter is dat volgens die OT gegewens geen vrou die priesteramp, wat die ‘leerkarakter’ dra, beklee het 

nie. Vrouens het deelgeneem aan liturgie, maar nie leiding geneem nie.   

 

Christus het die ampte van koning, priester en profeet vervul en ander ampte in die plek daargestel.  Die nuwe 

ampte het elemente van die OT ampte, maar kan nie sommer meer gelykgestel word daaraan nie. Daarom kan ‘n 

beroep op vroue in sekere van die OT ampte nie vrou in die nuwe ampte regverdig nie.  Deur hierdie redenasie 

bevestig die rapport dat daar ontwikkeling is in God se openbaring, en dat tekste in die OT gelees moet word in 

‘onderlinge samehang’ met die res van God se openbaring, dus ook die NT.   

 

6.2.3 Die Nuwe Testament 

Die rapport begin om ‘n bepaalde tema openbaringshistories toe te lig: die rol van die skopus van die evangelie 

van Christus ten opsigte van die verhouding tussen man en vrou.  Daar word erken dat Jesus se koms verreikende 

implikasies en veruiming tot gevolg het vir die plek van die vrou.  Christus handhaaf die Godgegewe ordening van 
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die huwelik en heilig dit van die sondige heersug van die man (Matt.19:3-12). Daar kan bygevoeg word by die 

rapport, Christus heilig ook die huwelik van die sondige opstand van die vrou wat leiding wil oorneem.   

Alhoewel Christus die skeppingsordening handhaaf, is daar ‘n groter vryheid en benutting van die vrou wat 

plaasvind in die Nuwe Testamentbedeling (Joh.4; Gal.3:28; Rom.16, ens.).   Die skopus van die evangelie bevestig 

dus die gelykwaardigheid van man en vrou (Gal.3:28) en word man en vrou opgeroep om onderdanig aan mekaar 

te wees (Ef.5:21).  Christus se versoening en opstanding bevestig die man se hoofskap en die vrou se helperskap 

(Ef.5:25).  

 

Hierdie Skrifgedeeltes wat die rapport na verwys, bevestig die openbaringshistoriese werkswyse, nl om bepaalde 

tekste ook tematies te ondersoek en te begrond volgens die ontwikkelingsgang van God se openbaring.  Christus 

se verlossingswerk, hef nie sy skeppingswerk en orde op nie, maar heilig dit.  Daar is dus beide eenheid en 

diversiteit in verhouding met die Ou Testament.  Die skeppingsorde word gehandhaaf, maar die sondigheid van die 

OT samelewing en volk word veroordeel en gereinig in Christus.   

Van toepassing op die ampskwessie, beteken dit dat Christus die gawes van vrouens bevestig en hul toerus vir 

spesifieke take in die kerk. Sentraal in die ampskwessie is roeping, maar dan moet dit roeping wees volgens die 

vereistes van die Skrif.   

 

6.3 Kerkbeskouing 

6.3.1 Ou Testament  

In die OT kerk en samelewing het die ‘sondige heerssug’ van die man oor die vrou sterk na vore gekom, bv. op 

wetlike en maatskaplike terrein.  Dit is egter belangrik om onderskeid te maak tussen Godsopenbaring en die OT 

kerk en samelewing se antwoord daarop.  Die ongehoorsaamheid van Israel moet nie verwar word met God se 

voorskrifte vir man en vrou nie.       

 

6.3.2 Nuwe Testament  

Die rapport wys daarop dat die sendingbriewe, wat veral daarop gerig is om die kerke in te rig volgens God se wil 

(1 Tim.3:15), die huweliksverhouding tussen man en vrou beskerm.  In die erediens het die hoofbedekking gewys 

op die vrou se erkenning van die hoofskap van die man (1 Kor.11).  God gee ook in sy gemeente gawes aan al die 

lidmate (Ef.4) en daarom het die vroue ook diens om te lewer in die kerke (Hand.18:26; Rom.16).    

Die rapport wys daarop in 3.2.2.2.4 “Dit kom dus voor of die reël gegeld het dat vroue – moontlik ter erkenning 

van die hoofskap van hulle mans – nie in die besondere dienste gestaan het nie.” Daar is wel onsekerheid oor 

diakonos in Rom.16:1,2, en teksgedeeltes soos 1 Tim.3:11 en 1 Tim.5:9 wys op ‘n moontlike aparte kategorie van 

amptelike dienswerk vir vroue in die kerk.   

 

Hier geld dan ook die reël in lyn met openbaringshistoriese benadering, dat hierdie gedeeltes, onduidelike 

gedeeltes, gelees moet word in die lig van meer duidelike gedeeltes.  Veral Rom.16 word gevind in ‘n historiese en 

nie voorskriftelike konteks nie, en kan daarom nie meer gewig dra as bv. 1 Tim.2:8-15 nie.  

 

Verder is daar volgens die rapport ‘geen konkrete voorbeelde’ van vroue as ouderlinge en Woordbedienaars nie.  

Die rapport stel dit ook duidelik dat aldrie besonderse ampte op verskillende maniere leiding bied, en dat die 

swyggebod van 1 Tim.2 dui op die vrou wat nie so moet praat of voorgaan dat sy oor haar man leiding neem nie.   
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6.4 Samevattend 

Die rapport handhaaf die skeppingsordening tussen man en vrou. Christus het dit kom heilig en nie verander nie. 

Geen vroue is tot die besonderse dienste geroep nie. Daar is wel die moontlikheid van ‘n ekstra besondere diens vir 

vroue (weduwee-diakonesse).  Die kerke moet in hul ampsbeskouing die skeppingsordening tussen man en vrou 

eerbiedig: die man moet liefdevolle leiding deur sy hoofskap aan die vrou bied, en die vrou moet diensbare 

helperskap gee.  1 Tim.2:8-15, in die besonder vers 12 dui op die hoofskap van die man in die algemeen (‘die’ man 

en nie ‘haar’ man nie).  Die vrou is geroep deur gawes om besonderse ‘take’ en nie besonderse ‘dienste’ te lewer in 

die gemeente van Christus.   

 

7. Rapporte van Sinode 2003  

Sinode 2003 se rapporte sluit aan by die grondwerk wat gedoen is met die rapport van Sinode 1988.  By Sinode 

2003 was daar wel ‘n bykomend by die rapport ook ‘n alternatiewe gedeeltelike rapport (die afkorting AGR sal 

gebruik word hieronder).  Aangesien die minderheidsrapport van Sinode 2003 nie enige eksegese na vore bring 

nie, sal dit nie behandel word nie.   

Verder, aangesien Sinode 2003 voortbou op Sinode 1988, gaan alles wat reeds gesê is nie weer herhaal en 

behandel word nie.  Sinode 2003 is veral belangrik vir die doel van hierdie werkstuk, vir 3 redes:  

- ‘n meer volledige uiteensetting van die ampsvraagstuk, d.w.s. ampsbeskouing (3.5),  

- omdat spesifieke tekste van die Nuwe Testament behandel word na aanleiding van sekere ‘loslyne en 

onbeantwoorde vrae’ (3.4), bv. Rom.16:1-2; 1 Kor.11:3; 14:34; Gal.3:28; 1 Tim.2:12; 3:11; 5:9;  en  

- Skrifbeskouing veral na vore kom in die saak oor die tydgerigtheid en/of tydsbepaaldheid van sekere tekste 

(3.11).   

Hierdie sake sal spesifiek aandag geniet in die werkstuk se openbaringshistoriese ondersoek.  As gevolg van die 

omvang van die rapporte, gaan die beredenerings nie in detail weergegee word nie, maar bloot bespreek word met 

die nodige verwysings. Daar gaan in lyn met die openbaringshistoriese metode as’t ware ‘n paar ‘dieptesnitte’ 

gedoen word, om ‘n aanduiding te kry van die Skrif-, kerk-, en ampsbeskouing wat na vore kom in die rapporte.  

 

7.1 Skrifbeskouing 

Die rapport erken dat die Bybel tydgerig en nie tydloos nie.  Ongeag dat dit tydgerig is, geld dit vir alle mense, en 

is die Bybel ‘dieselfde onveranderlike Bybel aan ons’ (3.11.1.1).  In hierdie afdelings sluit die rapport aan by die 

rapport van Sinode 1988 en word erken dat ‘sosio-historiese gegewens’ wel ‘n regmatige plek het aangesien die 

Bybel in spesifieke tye, omstandighede en plekke gegee is.   

Die vraag waarmee die rapport dan geworstel het, is: beteken dit dat tekste soos bv. 1 Kor.14:34 en 1 Tim.2:12 

‘tydgebonde, gemeentegebonde of probleemgebonde’ is wat ‘net vir daardie tyd gegeld het’ (3.11.2.1).  

Deur die openbaringshistoriese benadering te volg word hierdie standpunt afgewys, omdat die 

samelewingsgebruike oftewel die ‘moontlike’ sosio-historiese omstandighede heersend word oor die teks self. Die 

teks moet nie deur laasgenoemde inligting ‘aangepas/verander’ word nie (3.11.3.1) juis omdat een van die 

openbaringshistoriese metode se sentrale hermeneutiese vertrekpunte (en dus Skrifbeskouing) is:  

“Dit sou beteken dat ‘n bron buite die Bybel gesag oor die Bybel kry, en is in stryd met die reël Sacra 

Scriptura sui ipsius interpres.”   

Belangrik, word dit genoem dat sosio-historiese gegewens feilbaar is (3.11.3.2) en dat daar groot verskil is oor wat 

die werklike historiese agtergrond was van bepaalde tekste.  Hierdie uitspraak veronderstel die gereformeerde 
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Skrifbeskouing van veral NGB artikel 7, waar ons die genoegsaamheid en onfeilbaarheid van die Skrifte bely 

(3.11.3.3), en die feilbaarheid van mensewerke.  

‘n Verdere getuienis van die rapport se Skrifbeskouing word gevind in 3.11.3.4 waar die ‘duidelikheid’ (claritas) van 

die Skrif gehandhaaf word.  In 1 Kor.14:34 beroep Paulus hom op die ‘wet’ (nomos) en nie die omstandighede van 

sy tyd nie; in 1 Tim.2 beroep Paulus hom op die skepping en sondeval, nie die gemeente se besondere situasie en 

probleme nie. In laasgenoemde geval sien ons ook hoe die rapport die eenheid van die Skrifte handhaaf deur Skrif-

met-Skrif vergelyk. Die rapport spreek hom ook baie sterk uit die teen die gevaar om “in stryd met ons aanvaarde 

hermeneutiese riglyne wanneer gegewens van buite die Bybel die beslissende sê kry in die verklaring van die Skrif. 

Hierdie soort bewering maak van 1 Tim 2 minder as openbaring, selfs minder as gemeente-teologie – dit is dan 

bloot ‘samelewingsteologie’ “ (3.11.3.9). 

Waar gevra word of die opdragte van 1 Tim.11,12 nie op dieselfde kultuurvlak val as bv 1 Tim.2:9 oor kleredrag en 

die hoofbedekking van 1 Kor.11 nie, antwoord die rapport die probleemvraagstuk as tema deur die betrokke tekste 

“in hulle onderlinge samehang te bestudeer” (Coetzee, 1995:66).  Die parallele opdrag in 1 Petr.3:3 wys daarop 

dat God nie teen versiering opsigself is nie, maar daarteen is as dit – en nie vroomheid nie - die karakter van die 

vrou bepaal.  

Hier kan bygevoeg word dat ‘n openbaringshistoriese ondersoek van tekste soos Esg.16:11-15 en Jes.3:16:23 ook 

daarop wys dat God self sy volk ‘versier’, en daarom nie teen versiering opsigself is nie maar die misbruik daarvan.  

Hierdie Skrif-met-Skrifvergelyking bevestig ook die skrifbeskoulike hermeneutiese vertrekpunt dat die Skrif (en dus 

God) nie Homself kan weerspreek nie.  Ons moet verder studeer as ons probleme in tekste vind, en dit nie as 

‘teenstrydig’ etiketteer nie.   

 

In die konklusie van hierdie gedeelte van die rapport (3.11.4.1) gee die rapport dan ook die volgende belangrike 

hermeneutiese sleutel: “Wat in die Skrif as opdragte gegee word, moet vandag nog gehoorsaam word, tensy daar 

in die Skrif aangedui word dat dit nie blywend geld nie.”   

Hierdie reël onderskryf die onmisbare teenwoordigheid van die openbaringshistoriese teologiese deelswetenskap as 

onderdeel van die gereformeerde eksegeseproses.  Ons moet elke teks en tema van die Skrif in sy onmiddelike en 

verdere konteks bestudeer, veral soos die teks en/of bepaalde tema deur God se verdere openbaring ontsluit word.  

Ons kan eers sê “God sê” nadat ons met die geheel van die Skrif, die volle raad van God omgegaan het wat 

daardie teks of tema betref.    

 

Die AGR sluit hom aan by die basiese Skrifbeskouing en hermeneutiese vertrekpunte van die rapport hierbo.  

Hierdie rapport bepleit op grond van hul eksegese van die betrokke tekste dat die vrou wel tot al die ampte 

toegelaat kan word.  Daar is veral een uitspraak in hierdie rapport waaraan aandag gegee word wat spesifiek die 

saak aanraak van Skrifbeskouing en hoe ons die Skrif openbaringshistories ondersoek: 

In 5.7.1 word daar as volg in die finale samevatting dit gestel:  

“Alles in ag genome, uitgaande van die vertrekpunt dat daar in die Bybel nie ‘n teks is waarin spesifiek 

gesê word of vroue in die besondere ampte mag dien of nie, in die lig van bosstaande Bybelse gegewens, 

kan die gegronde afleiding gemaak word dat God die vrou (getroud en ongetroud) gelykwaardig met die 

man met gawes toerus en op ‘n besondere wyse in die kerk wil gebruik, ook in die besondere wyse in die 

kerk wil gebruik, ook in die besondere dienste. In geheel gesien is daar net twee Skrifgedeeltes wat 

eksplisiet ‘n beperking op die vrou se optrede in die gemeente plaas (vgl punt 5.6).  Dit is egter nie ‘n 

absolute verbod nie, maar ‘n kwalifisering vir die getroude vrou se optrede in die gemeente.”  
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Hierdie woorde openbaar die volgende: 

- ‘n fundamentalistiese Skrifbeskouing: ‘dat daar in die Bybel nie ‘n teks is waarin spesifiek ...’ 

- die Skrif weerspreek homself: ‘n ‘afleiding’ word belangriker beskou as ‘twee Skrifgedeeltes wat eksplisiet ‘n 

beperking op die vrou se optrede in die gemeente plaas.’ 

- die eenheid van die Skrif word losgelaat: ‘bosstaande Bybelse gegewens’ word nie in lyn met mekaar gebring nie, 

maar word verander om aan te pas by die veronderstelling dat vroue wel in die amp kan dien.  

 

In 5.7.3 wil dit ook blyk dat persoonlike sake soos ‘gewetensbinding’ en ‘vroue wat geroepe voel’ ingespan word 

om die hermeneutiek en verklaring van die Skrif vir vandag te bepaal. Daaraan sal egter meer aandag gegee word 

hieronder.    

 

7.2 Ampsbeskouing 

In afdeling 3.5 word in die besonder aandag gegee aan die ampskwessie, en dan spesifiek die karakter van die 

amp in die NT. Die rapport gee die volgende ‘definisie’ van die ampte (3.5.2.1): “Ampte of besondere dienste is 

vaste vorme van dienslewering wat God in en vir Sy (sic) kerke daargestel en laat ontwikkel het. Hy doen dit ter 

wille van die goeie order en leiding in die gemeente as liggaam van Christus.”  Die behels die volgende basiese 

aspekte: 

- Die NT onderskei die besondere dienste van herder/leraar, ouderling en diaken (1 Kor.12:28; Ef.4:11; 1 

Tim.3:1-12; 4:17).   

- God gee verskillende geestesgawes om die gemeente te bedien, vir beide man en vrou (Ef.4:7; 1 

Petr.4:10). 

- Die besondere dienste is ook uitoefening van charismata. 

- Christus is die enigste Hoof van die kerk en het alle gesag.  Die ampte bedien slegs Christus se gesag. 

 

Met dit as basis vermeld die rapport dat die ampte van koning, priester en profeet nie net so oorgedra kan word na 

die NT-ampte nie.  Christus het die ampte vervul. Daar is elemente teenwoordig, maar dit is nuwe ampte deur 

Christus ingestel.   

Die AGR bepleit vir groter kontinuiteit tussen die OT en NT gawes, en belangrik, die feit dat die vrou saam met die 

man ‘geestesgawes’ ontvang, beteken dat hul ook in al die besondere ampte kan dien.   

 

Die rapport wys dan ook deur ‘n openbaringshistoriese ondersoek dat die vrou die volgende rolle of ‘ampte’ vervul 

het:  

- Vroue as gelowiges 

- Vroue as deel van die gemeentes 

- Vroue as huweliksmaats 

- Vroue as moeders 

 

Vroue het as profete, leraresse en regeerders in die OT by geval van uitsondering. Die belangrike opmerking word 

gemaak dat die teenwoordigheid van sekere gawes nie by voorbaat beteken dit moet in ‘n besondere amp beoefen 

word nie (3.13.2.4): “Die profetiese gawe kan beoefen word sonder om in ‘n besondere amp te staan”.  Die vrou 

beoefen ‘n verskeidenheid van gawes in die amp van gelowige in die NT, maar nie in die besondere amp nie.  Die 
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rapport erken ook wel dat daar wel ooreenkomste is tussen die ‘gawes van leer en profeteer, en tog ook ‘n 

onderskeid (1 Kor.12:28) ...” (3.13.3.1).  

Openbaringhistories gesien kan Debora en Atalia se regeerskap in die OT nie gebruik word om die vrou in die 

regeeramp goed te praat nie, want “Daar is immers nie ‘n direkte lyn vanaf die Ou-Testamentiese besondere 

dienste na die Nuwe Testamentiese ampte toe te trek nie ...” (3.13.4.2).  Die gelykwaardigheid van die man en 

vrou hef nie die besondere rolle en ampte op nie.  Die rapport pleit ook daarvoor dat die vrou se gawes in die amp 

van die gelowige beoefen sal word.  

Samevattend: “Uit die Woord blyk dit ook dat vroue nie hulle gawes so mag beoefen dat dit die verhouding wat die 

Here van die begin af tussen ‘n man en sy vrou verorden het, skaad nie” (3.14.1.3) 

 

7.3 Kerkbeskouing  

Onder hierdie afdeling gaan daar gekyk word of die bepaalde tekste aangaande die vrou se rol openbaringhistories 

hanteer word ter wille van die kerk vandag, sodat ons God gehoorsaam is in ons kerkbeskouing: Rom.16:1-2; 1 

Kor.11:3; 14:34; Gal.3:28; 1 Tim.2:12; 3:11; 5:9.  By hierdie gedeeltes word verskillende verklarings gegee, wat 

nie hier almal genoem word nie. Slegs tersaaklike opmerkings sal gemaak word met die oog op die doel van 

hierdie werkstuk.  

 

7.3.1  Rom.16:1-2  

Nadat die rapport verskillende standpunte en verklarings oor die woord ‘diakonos’ en of Fébé nou as diaken 

opgetree het, kom hul tot die volgende konklusie (3.6.2): “Daar kan nie op grond van Rom.16:1-2 met absolute 

sekerheid gesê word of Fébé in die besondere diens van diaken gedien het nie.  Febe het in haar gemeente ‘n 

vorm van vaste dienswerk verrig wat erkenning geniet het. Haar dienswerk hou verband met ondersteuning van en 

bystand aan medegelowiges.”   

Daaruit blyk dit dat die Skrif hier ‘onduidelik’ en by implikasie in die lig van duideliker dele gelees moet word, d.w.s. 

Skrif-met-Skrifvergelyking. 

Die AGR meen egter dat die eksegetiese gegewens van die rapport genoegsaam is “vir die standpunt dat Fébé wel 

‘n diaken volgens 1 Tim.3 is” (2.2.1). 

Die AGR gaan dus verder as die rapport deur te besluit dat ongeag die onduidelikheid, daar wel ‘duidelikheid’ is ?   

Hier moet ook genoem word dat dit vreemd is dat die konteks van Rom.16:1-2 nie genoegsaam verreken word 

nie?  Die teks staan in ‘n lys van mense wat gegroet word, en binne bepaalde historiese literatuur.  Gedeeltes soos 

in die pastorale briewe is wel duideliker oor hierdie saak en handel spesifiek oor die ‘kerk en ampte’, en daarom 

moet in lyn met die gereformeerde openbaringshistoriese skrifbeskouing, die onduideliker dele in die lig van die 

duideliker dele gelees word.     

 

7.3.2  1 Kor.11:3; 14:34; Ef.5  

Die rapport gee in die behandeling van hierdie gedeeltes duidelike aanduidings daarvan dat openbaringshistories te 

werk gegaan word omdat “met verwerking van gegewens uit Genesis 1 en 2 duidelike uitsprake wat as vertrekpunt 

geneem moet word” (3.10.1.1). Die rapport is van mening dat dit in 1 Kor.11 oor vroue in die algemeen gegaan en 

in 1 Kor.14 oor getroude vroue, terwyl die AGR meen dit gaan in albei gevalle oor getroude vroue.   

Die rapport stel dit ook duidelik: “Dit is verder baie belangrik dat openbaringshistories van 1 Kor 11 as vertrekpunt 

na gedeeltes soos 1 Kor.14, 1 Tim 2 en Ef.5 beweeg word. Wat Paulus in 1 Kor 11 as vertrekpunt stel, het 

konsekwensies vir die kerk (1 Kor.14, 1 Tim 2) en vir die huwelik (Ef 5)” (3.10.1.8).   Die rol van man en vrou is ‘n 
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skeppingsordening en reflekteer die verhouding tussen Christus en sy volk. “Dit word as ‘n algemeen en altyd 

geldende waarheid gestel.”  By 3.10.2.3 word ‘Skrif-met-Skrif vergelyking’ ook gehandhaaf.   

 

7.3.3  Gal.3:28  

Hierdie vers beteken nie dat die verskillende rolle opgehef word nie, maar dat alle mense, d.w.s. man en vrou ook 

soteriologies gelyk voor God staan. Die AGR wil dit verder beklemtoon dat dit nie net oor verlossing gaan nie maar 

ook sosio-maatskaplike gevolge het.  Die rapport stel dit duidelik dat “so ‘n standpunt is egter hermeneuties nie 

houdbaar nie. Verskillende Skrifgedeeltes wat oor ‘n saak handel (bv. die rol van die man en vrou in kerk) moet in 

samehang met mekaar gelees en verklaar word, en nie in ‘n voorrang-volgorde nie (Skrif-met-Skrif vergelyk en nie 

Skrif-bo-Skrif-stel nie)” (3.12.1.4).   In die hele brief van Galasiërs gaan dit oor ‘n ‘soteriologiese kwessie’ en nie ‘n 

‘ekklesiologiese vraag’ of die Godgegewe verhouding tussen man en vrou nie.  Soteriologiese gelykheid lei nie tot 

funksionele eendersheid of gelykpligtigheid nie: “Die verlossing in Christus hef immers nie die Godgegewe in die 

skepping/wêreld op nie, maar heilig en vernuwe dit” (3.12.1.9).  

 

7.3.4  1 Tim.2:12; 3:11; 5:9   

Die rapport is van mening dat daar nie ‘uit hierdie verse ... onomstootbaar beantwoord’ kan word of dit na 

getroude of ook na vroue in die algemeen verwys nie, of dat dit wys op ‘vroue van diakens’, vrouediakens, of ‘n 

verdere ander ampsdiens nie.  In die behandeling van hierdie tekste word daar verwys na verskillende tekste in die 

NT, d.w.s. elke teks word in samehang met ander NT gedeeltes bestudeer.   

Die AGR is egter weereens van mening dat die onduidelikheid tog duidelike besluite mag regverdig.  Hier kan dan 

gevra word of daar werklik openbaringshistories omgegaan word met die tekste, en of inligting of oorwegings van 

buite die teks nie die verklaring daarvan begin bepaal nie ?   

Wat die kerkbeskouing betref, is die verskillende standpunte dit almal eens dat “Die GKSA onderneem om die 

waarde van die vrou soos deur die koms van Christus herstel, doelgerig in die kerkgemeenskap te erken en uit te 

leef”  

 

Daar word bely en erken dat Christus alleen sy kerk regeer en dat Hy nooit sy gesag oordra aan ‘n mens nie. Die 

ampte moet sy gesag bedien.  Mense word geroep om hierdie regeermag te bedien.   

Die vraag aan die AGR is egter wel in hoe ‘n mate hul kerkbeskouing ook onder spanning kom, wanneer hul aan 

die einde van hul rapport dit stel:  

“Daar is baie vroue wat hulle innerlik geroepe voel tot die diens van bedienaar van die Woord. Hierdie 

vroue het ook die gawes daarvoor ontvang. Indien hierdie vroue aanspraak maak daarop dat God hulle tot 

hierdie diens geroep het, moet die toetssteen daarvoor nie ook wees die uiterlike roeping, naamlik die 

beroeping van ‘n gemeente nie ? Kan een mens vir ‘n ander sê dat haar roeping ongeldig is ?” (5.7.3) 

 

Hier word die kerk se rol om volgens die Skrif mense tot die ampte toe te laat, verby gegaan of onderwerp aan die 

‘persoonlike roeping’ van individue.  Wat van die homoseksueel wat hom geroepe voel, mag iemand vir hom sê sy 

roeping is ongeldig ?   

Roeping is nie net innerlik nie, maar ook uiterlik deur die gawes en die roeping van die kerke wat volgens die 

vereistes van die Skrif moet roep.  Bogenoemde paragraaf is nie in lyn met openbaringshistoriese omgaan met die 

Skrif nie, maar eerder huidige en hedendaagse ‘sosio-historiese’ druk wat die GKSA die Bybel anders wil laat lees 

en toepas.  
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8. Rapporte van Sinode 2006  

Weereens gaan daar in hierdie afdeling nie herhaal word wat reeds gedek is met twee vorige sinodes se rapporte 

nie. Daar gaan gefokus word op ‘nuwe argumente’ wat na vore gebring is tydens die meerderheids- en 

mindersrapport wat sou gedien het, indien die beswaarskrif van Part-Sinode Bosveld nie geslaag het nie.   

 

8.1 Skrifbeskouing 

Beide die meerderheidsrapport (MER) en die minderheidsrapport (MIR) neem die hermeneutiese vertrekpunte oor 

soos dit verwoord is in die 1988 en 2003 Sinode se rapporte (4.1.2 en 4.1.3). 

Die MER beroep hul op die volgende drie Skrifgedeeltes as begronding van vroue diakonesse: 

- Rom.16:2 

- 1 Tim.3:11 

- 1 Tim.5:9-15  

Hierdie tekste is reeds by die afdeling hierbo van Sinode 2003 behandel, en gaan nie weer hier herhaal word nie.  

 

Dit is egter veral in die behandeling van 1 Kor.11, 14 en 1 Tim 2 wat die sosio-historiese metode ‘n baie sterk rol 

begin speel in die MER.  Volgens die MER was Paulus nie besig om ‘beginsels’ in hierdie plekke neer te lê nie, maar 

‘ordereëlings’ wat net vir sy tyd gegeld het (4.7.1; 4.7.11).  Daar word baie gemaak oftewel veronderstel van die 

‘destydse samelewing’ teenoor die samelewing vandag en hoe dit nou ons verklaring beinvloed (of selfs bepaal?).  

Daar word bv. die volgende aanname gemaak sonder bewysvoering: “Die vrou van daardie tyd het nie in die 

openbaar gepraat nie. Sy was, op enkele uitsonderings na, ongeleerd en het nie deel gehad aan die opvoeding 

soos die seuns en mans nie. Dit is dus verstaanbaar dat sy nie in die openbaar kon praat nie” (4.7.6). 

Selfs al was die tweede sin waar, is dit nog nie die rede waarom Paulus dit gestel het waarom die vrou nie kon 

‘praat’ in die erediens nie.    

 

Die feit dat by die MER die sosio-historiese gegewens nie meer ‘dienend van aard’ is nie, kom na vore in die 

volgende uitspraak: “Die beklemtoning dat die vrou nie onderrig moet gee nie, is verstaanbaar in die lig van die 

situasie in die samelewing van daardie tyd ...” (4.7.2) en dan word wat eintlik ‘n ‘beginsel’ is soos geopenbaar in 1 

Tim.2:14, die skeppingsorde en sondeval, afgemaak as “Paulus gebruik dan ook ‘n versterkende argument, 

waaroor ‘n vrou nie mag onderrig gee nie, hier, nl: v.14.”   

 

Ook die sosio-historiese inligting van vandag word ingespan om die Skrif nou anders oor hierdie saak te lees, as 

daar verwys word daarna dat in die ‘Westerse wêreld’ vrouens nou maar onderrig kan gee, en daarom kan vroue 

ook in die ampte voorgaan in die gemeentes (4.7.13).   

 

Die MER se gevolgtrekkings is:  

- “Die wesenlike van 1 Kor 11:2-6, 1 Kor.14:34 en 1 Tim 2:11 is nie om uitspraak te lewer oor of vroue 

leerdiens mag verrig of nie. Wanneer hierdie tekste binne konteks verklaar word, plaas dit nie ‘n prinsipiële 

belemmering op vroue om leerdiens te verrig nie” (4.7.16). 

- “Dat geslagtelikheid geen deurslaggewende rol speel by wie tot die besondere dienste verkiesbaar is nie” 

(4.13.1.1). 

- “Dat sodanige Skrifgegewens geen verbod of verhindering gee waarom vroue nie tot die besondere dienste 

kan word nie” (4.13.1.2) 
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Jordaan (2001: 191) wys dat die doelwit van die sosio-historiese benadering nie verkeerd is nie, nl “die kultuur-

historiese oftewel sosio-historiese konteks van die Bybelboeke” in die kalklig te stel.  Dit was nog altyd deel van die 

grammaties-historiese eksegese.   

 

Die gevaar van hierdie metode is egter eensydigheid, dat daar weer te ver beweeg word na die historiese kritiek.  

Jordaan (2001:191) wys as volg op hierdie probleme: 

- reduseer die historiese deel van die eksegese net tot die gedeelte waar die sosio-historiese konteks van ‘n 

skrifgedeelte bestudeer is.   

- die sosio-historiese gegewens word die eintlike sleutel tot die verstaan van die teks. 

- die Bybel word ‘n blote produk van die sosio-historiese gegewens. 

 

Een van die sentrale probleme waartoe die sosio-historiese eksegese kan lei is dat die Heilige Skrif as tydgebonde 

aan sy sosio-historiese konteks gesien word, en nie meer as tydgerig soos die Gereformeerde 

openbaringshistoriese verklaringsmodel dit stel nie. 

 

Dit is juis die gevaarwaters waarin die MER hom bevind met die uitsprake dat die beginsels van 1 Kor.14 (‘die wet’) 

en 1 Tim.2 (die skeppingsordening en sondeval) bloot ‘ordereëlings’ is vir ‘n bepaalde tyd, d.w.s tydgebonde.  

Daarteenoor stel die MIR dit dat “Die swyggebod was tog nie op grond van die kultuursiening van daardie tyd 

gegee nie, maar op grond van die wet van God” (3.15.3).  

 

Skrywer is oortuig dat die kennis wat die Skrif gee genoegsame inligting om dit te verstaan, deur Skrif met Skrif te 

vergelyk, en dat die kultuur (sosio)-historiese inligting wat die Skrif self gee, ook genoegsaam is vir die verstaan 

daarvan (sien bv. Mark.7:3,4).   

 

Die boodskap van die Skrif kan skeefgetrek word indien dit nie in sy eie Skriftuurlike konteks reg lees en verstaan 

nie, en soos Christus dit self stel vir die Sadduseërs: “Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die 

krag van God nie” (Matt.22:29).  Die Skrywer van die NT het al die inligting gegee wat nodig is in die teks, om 

deur die leiding van die Gees, en die grammaties-historiese verklaring van die Skrif, gedoop in volhardende gebed, 

tot ‘n duidelike en korrekte verklaring van ‘n teks te kom.  Daarom is ons opdrag: “Lê jou daarop toe om jou 

beproef voor God te stel as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.” (2 

Tim.2:15) 

 

Die 'sleutel van die kennis en verstaan' van die Skrifte is die Gees en die Woord (Joh.4:24; 16:13; 17:17).  

Wanneer die verrekening van ‘sosio-historiese inligting’ daardie rol probeer oorneem, dan loop dit die gevaar om 

die gesag van die Skrif te ondermyn.  Soos prof. L. Floor dit duidelik stel:  

"Watter hermeneutiese model gaan ons gebruik? Vir my is dit die openbaringshistoriese model.  By ander 
modelle is daar die versoeking en die gevaar dat ons buite-Bybelse gegewens van maatskaplike, sosiale en 
kulturele of politieke aard laat heers oor die Bybelteks. Dat hierdie gegewens 'n dienende funksie het, sal 
niemand betwyfel nie. Maar wanneer hulle oor die teks gaan heers, is ons nie meer op die reformatoriese 
pad nie.  My wens is dat ons met mekaar indringend gaan besin oor hoe ons die Bybel wil verklaar." (Die 
Kerkblad, Des 2003, p.11.  Beklemtonings bygevoeg - SLC ). 
 

Daarom is skrywer van mening dat die kultuur-historiese agtergrond benadering nogsteeds die mees 

verantwoordbare benadering is vir die gereformeerde eksegeet in die lig van Skrif en belydenis, en dan wel met die 
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kennisneem en gebruikmaking van sekere resultate van die sosiaal-historiese benadering waar dit die Skrif dien en 

nie daaroor probeer heers nie.    

 

Gereformeerdes het nog altyd buite-Bybelse inligting geraadpleeg om ons daardeur te help om tot ‘n beter 

verstaan van die Skrif te kom.  Dit is genoem: die kultuur-historiese agtergrond van die Bybel.2  

 

Ons glo dat God se Woord geopenbaar is in die geskiedenis, deur en aan mense wat dit op skrif gestel het (2 

Petr.1:19-21; sien NGB artikel 3), en daarom is die Bybel tydgerig maar nie tydgebonde nie.    

 

Die vraag wat gevra moet word, bly dus: wat is die verhouding tussen die Bybel en buite bybelse inligting (kultuur 

en/of sosio-historiese inligting), dus hoe word buite Bybelse inligting verreken in die verstaan van en toepassing 

van die Bybelse teks?  

 

Waar lê die finale gesag: in die Skrif se uitsprake of in die buite-Bybels gegewens?  

 

Konklusie: as met sosio-historiese benadering bedoel word die tradisionele kultuur-historiese omstandighede van 

die Bybelteks wat in ag geneem moet word as agtergrond vir die verklaring van die teks, dan is dit, of was dit nog 

altyd welkom in die Gereformeerde openbaringshistoriese verklaringsmodel.  As daarmee bedoel word dat dit oor 

die Teks begin heers en die sleutel word waarmee die teks ontsluit word, dan moet ons dit verwerp.   

 

8.2 Ampsbeskouing 

Die MER stel dit dat “Christus het die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die man herstel” (p.418).  Hieruit kan die 

vraag ontstaan of die OT opsigself geleer het dat die vrou nie gelykwaardig is aan die man nie?  ‘n 

Openbaringshistoriese ondersoek van tekste soos Gen.1:26-28; 2:21-25; Ex.20:12; Num.36:8; Deut.24:1-4; 1 

Sam.25:3; 1 Kon.2:19; 2 Kon.18:2; Ps.144:12; Spr.18:22; 31:10-31, ens., dui daarop dat die vrou wel 

gelykwaardig was en is met die man. Met gelykwaardigheid word dan bedoel dat beide man en vrou gelyk in 

waarde en wese is voor God, maar wel verskil wat betref onderskeie roepinge en rol.   

In die OT het die vrou ook beskerming van die wet gehad (bv.Ex.20:12 en Deut.24:1).  Dit is daarom belangrik om 

te onderskei tussen dit wat die OT openbaar teenoor die OT samelewing wat getuig het van die sondige afwyking 

van God se wil.  Die MIR getuig ook daarvan in 3.1.4.3 dat ons moet onderskei tussen die ‘Joodse samelewing van 

destyds’ en wat ‘Ou Testamenties’ is.  

Die MIR wys ook daarop dat die feit dat vroue wel profeties opgetree het in beide Ou en Nuwe Testament nie 

begronding kan wees vir vrou in die amp nie, aangesien ‘n openbaringshistoriese studie van die profetiese- en 

leergawes wys dat: “die verskil tussen profete en leraars lê veral hierin dat by profesie die moontlikheid van 

besondere openbaring nog aanwesig was, terwyl leraars die reeds gegewe openbaring vir mense geleer het” 

(3.6.2).   

                                        
2 Duvenhage skryf in die inleiding van sy boek as volg: “Om die Nuwe Testament werklik te kan verstaan is dit dus 
onontbeerlik om ook kennis te neem van die historiese en kulturele milieu in die breedste sin van die woord. … Om die Nuwe 
Testament in die regte lig te sien is inderdaad veel meer nodig as om uitsluitlik kennis te neem van die Joodse ‘Umwelt’ … 
Daarom moet die Nuwe Testament bestudeer word teen die breër agtergrond van die hele destydse bekende wêreld. … Die 
Nuwe Testament gee uiteraard self betekenisvolle getuienis van die hellenistiese omgewing en daarvan moet uiteraard kennis 
geneem word.” (Die dékor van die Nuwe Testament. ‘n Kultuur-historiese agtergrondstudie. Kaapstad: NG Kerk Uitgewers.) 
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Die MER bevorder ook die volgende argumente ten gunste van die vrou in die amp: 

- ‘n baie sterk klem daarop dat die feit dat alle gelowiges genadegawes ontvang, hul ook toerus om 

bepaalde ampte te verrig, en nie net die amp van gelowige nie.  

- Die gawe van profesie wat vrouens in die NT beoefen het, het beteken dat hul nie heeltemal geswyg het 

nie. 

- Daar word ‘n (te) sterk onderskeiding, selfs skeiding gemaak tussen die man en vrou se rolle in die gesin 

en die rolle in die kerk. (Die openbaringshistoriese verband gaan verlore.) 

- Die man en vrou is in geestelike sake gelyk en dus ook wat die besondere ampte betref. 

- Die hoofskap van die man belemmer nie ‘n vrou om in die besondere ampte te staan nie. 

- Die verbod in 1 Tim.2 en 1 Kor.14 behels net die wyse waarop die vrou optree, en nie die feit dat sy 

gesagvol kan optree nie. 

- 1 Kor.11 wys net op die huwelik en nie die kerk nie. 

- Efesiërs 5 staan die huwelik op die voorgrond en nie die gemeente nie. 

- 1 Petr.3 gaan oor voorskrifte vir die huwelik en gesin en nie die verhoudinge in die kerk nie. 

 

Die MER stel dit as volg: “Die wese, aard en doel van die huwelik en gesin is egter anders as dié van die kerk as 

die liggaam van Christus” (4.5.2). Dit blyk dat die MER meer diskontinuiteit as kontinuiteit sien tussen 

gesin/huwelik en kerk, terwyl die MIR meer kontinuiteit sien, oftewel ‘n groter eenheid en verbande wat op mekaar 

aangewese is.   

Daar kan ook bygenoem word dat al bogenoemde tekste almal binne gemeenteverband staan, en nooit los gesien 

word daarvan nie.  Die boeke Korinthiërs, Efesiërs, Timoteus en Petrus is vir individue en gemeentes geskryf.  Dit 

is daarom ‘n valse teenstelling wat gemaak word.  Veral wat 1 Kor.11 betref, word daar uitdruklik vermeld: “Maar 

as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so ‘n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie” (v.16). 

 

Die MIR wys daarom daarop dat “goeie hermeneuse sal ons dus lei om hierdie algemene waarheid (1 Kor.11:3 – 

SLC) ook op ander maniere, wat alle Bybelse vereistes in hierdie verband in berekening bring, te gaan toepas” en 

“die Godgegewe orde, wat die man-vrou-orde insluit (vgl 1 Kor.11:8,9), ook in die kerklike verhoudinge erken moet 

word. Hierdie feit word in 1 Tim.2:13 bevestig” (3.12.4 en 3.13.2).  Hierdie aanhalings getuig van ‘n 

openbaringshistoriese omgang met die Skrif wat alle gedeeltes van die NT oor hierdie tema in hul ‘onderlinge 

samehang’ wil verreken.  

 

Die MIR wys ook dat 1 Kor.14 en 1 Tim.2 daarop dui dat die vrou nie die leidingewende rol van die man in beide 

die huwelik en gemeente mag in gedrang bring nie (3.6.3).  

 

Die MER gaan ook openbaringshistories te werk in 1 Kor.11 deur na Gen.2:21 en 21 te verwys (4.6.4) asook Skrif 

met Skrif te vergelyk wat die hoofskap van die man betref in verskillende NT tekste (4.6.5).  Die MER sien dan ook 

dat kephale in 1 Kor.11:3 nie op ‘hoofskap’ dui nie maar ‘bron’, terwyl die MIR op die teenoorsgestelde wys.  

 

 8.3 Kerkbeskouing  

In lyn met die vorige rapporte van Sinodes 1988 en 2003 stel beide die MER en MIR dit duidelik dat: 

- Christus die enigste Hoof is van die Kerk (Ef.1:22; Kol.1:18),  

- Christus regeer met absolute gesag sy Kerk self (HK, So.21,48; NGB artt 27,31,32), 
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- Christus dra nooit sy gesag oor aan mense nie, maar roep wel mense om dit te bedien namens Hom, 

- Die besondere ampte is dienend van aard,  

- Die ampte bedien die gesag van Christus, nie die persoon nie, 

- Die gemeente moet haar onderwerp aan die gesag van Christus wat deur die kerkraad bedien word (1 

Tess 5:12-13; Heb.13:17). 

 

Uit die studie wat hierbo gedoen is wil dit voorkom as die MER se kerkbeskouing onder groot invloed van die 

eensydige gebruik van die sosio-historiese metode is, aangesien dit nou vir die huidige geslag gelowiges moeilik 

raak om te kan onderskei wat nou vir vandag se gemeente en kerkbeskouing van toepassing is of nie ? Watter 

gedeeltes van Paulus se Pastorale Briewe is nou tydgebonde en watter vir alle tye en plekke ?   

Die verskillende uitsprake in die NT vir die ampte en kerkbeskouing, word nie op ‘n openbaringshistoriese wyse in 

die lig van veral 1 Tim.3:15 verreken nie: “Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die 

huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ’n pilaar en grondslag van die waarheid.” 

 

Sodoende ontstaan die gevaar dat die kerk (en die ampte) meer ‘n produk word van die ‘Westerse wêreld’ as God 

se Openbaring.  As gevolg van die eensydige hantering van sosio-historiese gegewens, ontstaan die gevaar verder 

dat hierdie mensewoorde al ‘duideliker’ word vir die kerk, terwyl die Woord van God al ‘onduideliker’ word.  In 

4.7.14 word daar beweer deur die MER dat in Skrifgedeeltes soos 1 Kor.14:34 en 1 Tim.2:12 dit nie gaan ‘oor wie 

in die amp mag dien en wie nie.”  Dit is werklik vreemd omdat die teks tog self aandui ‘die vrou’ ‘julle vroue’ ‘die 

vrou’ ? 

  

In die behandeling van hierdie (en ander) verse kom seker een van die grootste probleme van die MER na vore 

naamlik dat ‘om te leer’, ‘amp’ en ‘gesag’ losgemaak word van mekaar of ten minste nie in verband gebring word 

met mekaar nie.  In die NT word hierdie drie aspekte nou in verband met mekaar gebring.  In die betrokke 

skrifgedeeltes gaan dit dan ook juis daaroor dat gesag bedien word met die handeling ‘leer’ of ‘praat’ in die 

gemeente.  Paulus wil dit dan ook beklemtoon as hy terugkeer na die skeppingsorde (die man moet die gesag 

liefdevol bedien, leiding neem en die vrou moet hulp en bystand bied), en die sondeval, waar hierdie orde 

omgekeer is.  

 

Die MIR vra ook ‘n wesentlike vraag oor die ampskwessie wat ook ons kerkbeskouing sal bepaal, veral in die 

hedendaagse inrigting en orde daarvan: “’n Kardinale vraag vir hierdie studie is of ‘n vrou ooit ‘n ouderling van 

haar man kan wees, aan wie hy hom dan gehoorsaam moet onderwerp, sonder om hierdie omruilbare in gedrang 

te bring” (3.9.2).  Hoe gaan ons kerke ingerig word om hierdie aspek aan te spreek, sal ‘n mens se kerkbeskouing 

nie dan ook moet verander nie ? 

Daarom waarsku die MIR ook met die volgende woorde: “Dit pas die kerk nie om by ‘n gesekulariseerde, 

humanistiese kultuur te gaan kyk wat aanvaarbaar is en wat nie. Die Woord van God moet ons lei, of dit met die 

kultuur van ons tyd saamstem of nie” (3.20.1).   

Die MIR pleit ook daarvoor dat Ef.5 ook ‘n groter rol sal speel in die beoordeling van hierdie saak, aangesien ‘n 

vrou tog nie in die kerk ‘n posisie kan beklee wat haar verhouding met haar man in gedrang bring nie. 

Die feit dat Christus ook mans verkies het tot die ampte, dra van uit ‘n openbaringshistoriese oogpunt wel baie 

gewig.  Christus het baiemaal in stryd met sy tye opgetree, hoekom het Hy dan nie vroue ouderlinge verkies nie ?  

Sou sy koms dan nie juis dié tyd (kairos!) gewees het om vrou in die ampte te stel deur sy voorbeeld nie ?  
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Jesus se optrede is volgens die MIR ‘normatief en rigtinggewend’ (3.27.1).  Sinode 1988 het dit ook as volg 

verwoord vanuit ‘n openbaringshistoriese vertrekpunt: “... dat dit inderdaad so is dat die Here in sy vrymag vroue 

kan gebruik, maar dat ons ons nie deur God se almagtige vrymag laat lei nie, maar deur sy geopenbaarde wil vir 

die lewe van sy kerk” (3.27.3).   

 

9. Eie geheelsbeskouing  

Hierdie werkstuk het aan skrywer die geleentheid gegee om deur die nodige dokumentasie te werk aangaande die 

vrou in die amp in die GKSA.  As hy in geheel daarna kyk dan blyk dit daar in die breë basiese eenstemmigheid is 

oor die basiese Skrifbeskouing: Die Bybel is die onfeilbare Woord van God, asook die hermeneutiese vertrekpunte 

soos uiteengesit in die onderskeie rapporte.  

Die groot verskil blyk in te kom oor die volgende aspekte: 

- in watter mate en hoeveel kultuurhistoriese oftewel sosio-historiese inligting (as aanvaar word dit is 

dieselfde deelswetenskap met verskillende name ?) gebruik word en moet word om die Skrif te verklaar, 

ook wat hierdie bepaalde tema betref ? 

- hoe daar omgegaan word met die hedendaagse toepassing van sekere tekste waaroor daar verskille is ? 

Laasgenoemde behels dat indien daar ‘onsekerheid’ is oor bv. Rom.16:1,2; 1 Tim.3:11, dan sal een groep die 

‘onsekerheid’ as ‘sekerheid’ gebruik om nie die vrou in die amp te verbied nie, terwyl dit weer vir ‘n ander groep 

die teenoorgestelde sal wees.   

 

Die MIR verwoord ook die huidige problematiek om die verskil in verklarings, met verwysing na die MER, wanneer 

dit gestel word dat sekere tekste word belangriker geag as tekste wat nie met jou eie standpunt saamstem nie 

(3.25.1). Die implikasie daarvan is dat ‘duideliker’ gedeeltes gelees word in die lig van ‘onduideliker’ gedeeltes. So 

word verhalende of historiese tekste (bv. Rom.16:1,2; ) gebruik om leertekste soos bv 1 Tim 2 te lees.     

 

Hierdie skrywer wil laastens net ‘n paar opmerkings maak, wat heelwaarskynlik net herhalings is van wat al reeds 

gesê en geskryf is oor hierdie onderwerp:   

 

i. Enige tema moet openbaringshistories ondersoek word, met die wete dat latere openbaring die finale woord 

spreek, omdat dit deur die Heilige Gees gegee is as die voltrekking van sy openbaring aangaande ‘n bepaalde saak. 

Sodoende kan ons nie bv. die verhale van profetesse in die OT en in Handelinge lees sonder die Pastorale Briewe, 

wat Paulus se laaste briewe en Godsopenbaring oor hierdie saak was nie.  Hierdeur word aangesluit by die 

gereformeerde hermeneutiek (Coetzee, De Klerk & Floor, 1980: 20):  

’n Besonder belangrike faset hiervan is die feit dat die eksegeet/hermeneut baie deeglik rekening moet hou 
met die openbaringshistoriese situasie van enige betrokke Skrifwoord. Ons móét rekening hou met die feit 
dat dit God behaag het om Hom en sy wil in die loop van die geskiedenis algaande al duideliker te 
openbaar. ‘n Teks in, sê Eksodus, en ‘n teks in Romeine mag dus nie sommer so gelykskakelend langs 
mekaar gestel word nie. Die LATERE woord in die Godsopenbaring oor DIESELFDE SAAK is altyd 
deurslaggewend teenoor die voorafgaande ! 

 

Wat die onderwerp van die vrou in die amp betref, moet alle gedeeltes wel gelees word in die lig van die laaste 

uitsprake daaroor, d.w.s in die besonder 1 Tim.2:9-15, gesien in die lig van 1 Tim.3:15.  Dus: die uitsonderings 

moet die reël bevestig, en dit nie verander nie. 
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ii. Openbaringshistoriese ondersoek is nie en moet nie ‘biblisties’ van aard wees nie (gee my ‘n spesifieke teks?), 

maar soek God se wil in die geheel van die Skrif, wat wel spesifieke tekste kan wees maar ook ‘afleidings’ wat 

netso geldig is as ‘spesifieke tekste’.  

Die MER verwys in hul ‘samevattende konklusie’ na hierdie saak soos verwoord deur Studiedeputate van 1988 in 

hul inleiding (4.12.1): “Daar is nie ‘n teks in die Bybel waarin spesifiek gesê word of vroue in die besondere ampte 

mag dien of nie, en nêrens is daar ‘n Skrifuitspraak oor wie in die kerk ‘stemreg’ het en wie nie. Wie dan ‘n 

Bybelgefundeerde standpunt oor hierdie sake en oor die algemene plek van die vrou in die kerk wil formuleer, is 

daarop aangewese om uit ander Skrifuitsprake afleidings te maak” (vgl Bylae, 1988: 23).   

Daar is nie ‘n probleem met hierdie uitspraak of vertrekpunt nie, dit is juis in lyn met die openbaringshistoriese 

benadering tot die verklaring van die Heilige Skrif.  Nie net bepaalde tekste afsonderlik nie, maar oor teksgedeeltes 

in hul geheel en in samehang met die res van die Skrif openbaar God se wil aan die mens.   

 

Dit blyk eerder hoe hierdie vertrekpunt gebruik en aangewend word vir bepaalde standpunte, wat probleme 

veroorsaak.  In die MER blyk dit dat hierdie vertrekpunt van die 1988 Deputate gebruik (misbruik?) word om die 

onduidelikheid van die Skrifte oor die vrou in die ampte te bevorder, en dan ‘duidelike’ besluite daaroor te neem, 

o.a. dat die vrou wel in die ampte mag dien !  Dit beteken, die Skrif is onduidelik oor ‘n saak ... en daarom mag 

ons dit doen ! 

 

Hierdie skrywer verstaan hierdie vertrekpunt van die Deputate van 1988 wel so dat hul nie daarmee die claritas 

van die Skrifte aantas nie, maar wil aantoon die wyse waarop daar tot sekerheid gekom word aangaande die vrou 

in die ampte.  Die wyse is deur die verskillende relevante tekste te bestudeer in hul onderlinge samehang sodat die 

Godsopenbaring oor hierdie bepaalde onderwerp na vore kan kom.  Die feit dat daar nie ‘spesifieke tekste’ is nie, 

en dat deur ‘afleidings’ geleer kan word dat die vrou nie in die ampte kan dien nie, moet nie verstaan word as dat 

die Skrif nou ‘onduidelik’ is oor hierdie onderwerp nie.  

Om ‘n ander voorbeeld te gebruik: die leer van die Drie-eenheid is nie op ‘spesifieke tekste’ alleen gebaseer nie, 

maar op grond van ‘n openbaringshistoriese ondersoek van die geheel van die Skrif in sy onderlinge samehang.   

In die NGB artikels 8 en 9 word daar ook vir ons belangrike hermeneutiese sleutels ten opsigte van 

openbaringshistoriese ondersoek geopenbaar in ons verklaring van die Skrif, as bevestiging daarvan:  

Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit werkinge 
wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige Drie-eenheid 
te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament, en dit is nie nodig om hulle almal op te noem nie.  

 

Hier word bely dat daar wel ‘spesifieke tekste’ is (“staan op baie plekke”), én dat dit deur die geheel van die Skrif 

afgelei word (“uit die getuienisse van die Heilige Skrif”). Dus beide aspekte is genoegsaam, relevant en noodsaaklik 

vir openbaringshistoriese verklaring van die Skrif oor ‘n bepaalde saak of onderwerp.   

Weliswaar sê Hy nie hoeveel Persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigsins duister is, 
is in die Nuwe Testament baie duidelik.  

Hierdie belydenis getuig ook van die voortgaande openbaring van God aangaande die ‘Drie-eenheid’.  Ons moet 

dus ook ‘n tema in sy voortgaande openbaring bestudeer. Daarom moet latere duidelike gedeeltes die onduideliker 

gedeeltes verklaar.  Dieselfde moet gedoen word met die vrou in die amp.  Rom.16:1,2 moet verklaar word in die 

lig van die Pastorale Briewe.  

Ons word op al hierdie plekke (NT-SLC) baie duidelik geleer dat daar drie Persone in een, enige Goddelike 
Wese is. 
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Hier word die claritas van die Skrif bely (‘baie duidelik’) aangaande hierdie saak, ongeag die feit dat nie een 

‘spesifieke teks’ bestaan wat die woord ‘Drie-eenheid’ gebruik nie. Daardeur word gewys dat ‘n 

openbaringshistoriese ondersoek oor ‘n tema geldig is en dat die ‘afleidings’ van uit die geheel van relevante 

tekste, in hul onderlinge samehang, genoegsaam is om sekerheid oor ‘n bepaalde saak te verkry.  Dit is ook die 

geval met die openbaringshistoriese studie wat gedoen is aangaande die vrou in die amp, reeds in 1988.  Deur al 

die ‘afleidings’ kan daar met sekerheid gesê word dat die vrou nie in die besondere ampte toegelaat kan word 

volgens die Skrif nie, en dat daar wel ‘onsekerheid’ is oor ‘n moontlike verdere afsonderlike amp, nl. die weduwee-

diakonesse  (1 Tim.5:9).  

Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou tog deur die Woord, terwyl ons 
verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. 

 

Hier word bely dat die Skrif ons verstand te bowe gaan (hiperdoks), maar dat dit nie teenstrydig of weersprekend 

is nie (paradoks).  Dit beklemtoon die noodsaak om Skrif-met-Skrif te vergelyk.  Die verskillende relevante tekste 

oor die vrou moet daarom ook gelees word met die vertrekpunt dat dit nie mekaar weerspreek nie, en daarom 

moet: 

- alle tekste gelees word in die lig van God se voortgaande openbaring oor die saak, en 

- moet onduideliker dele deur duideliker dele verklaar word. 

 

iii. Daar moet veel meer openbaringshistoriese ondersoek gedoen word oor die rol en roeping van die vrou, juis ten 

opsigte van die verhouding tussen “huwelik, gesin en kerk”.  Dit blyk dat daar nie genoeg aandag gegee word aan 

bv die belangrikheid van 1 Tim.2:15 vir die vrou se rol juis in en vir die gemeente nie, nl om ‘kinders te baar’.  

Moederskap word vermeld as belangrik, maar dit blyk dat in vandag se ‘westerse wêreld’ dit bloot ‘n bysaak 

geword het.  Die studie van G. Opperman (2002), Die Betekenis en Ekklesiologiese Implikasies van die uitdrukking 

oikos Theo in 1 Timoteus 3:15, is ‘n stap in die regte rigting. Daarin word verwys  na die belangrike en 

onlosmaaklike verhouding tussen huweliksgesin en kerkgesin, wat meer aandag nodig het.   

 

iv. Daar moet ook uit ‘n openbaringshistoriese ondersoek gevra word of die hoofskap van die man bloot beperk 

kan word tot die gesin en gemeente, en of dit dan nie ook implikasies het vir elke terrein van lewe en denke nie.  

In 1 Tim.2:8 word daar verwys na ‘op elke plek’. Gesien in ons eie konteks, is dit reg as ‘n vrou voortgaan in 

godsdiensopening, godsdiensonderrig, in lesings, ens., oor ander mans in bv. skole, besighede, teologiese skole, 

die gemeenskap, ens ?  Wat van leierskap in die algemeen in die gemeenskap ? Is ons bybels in die gesin en 

gemeente, maar feministies in die gemeenskap ? Hier is dit nodig om opnuut na die werk van JE Bordwine (2001) 

te kyk, The Pauline Doctrine of Male Headship. The Apostle versus Biblical Feminists.   

 

 v. Laastens, en dalk die belangrikste vir die saak van Skrifbeskouing, moet gevra word in hoe ‘n mate die ‘Bybelse 

teologie’ nie dalk reeds die openbaringshistoriese verklaring verdryf het of al gekompromeer het in ons kerke nie ?  

Word daar nie al reeds vir jare op ‘n teenstrydige manier ‘teologiese wetenskap’ beoefen nie: die teenstrydige 

verklarings bv tussen OT en NT ?   

Verder, as Paulus se uitsprake oor die vrou wat moet swyg in 1 Kor.14 en 1 Tim.2 bloot beskou word as 

‘ordereëlings’ net vir sy tyd, d.w.s. tydbepaald, dan begin dit wys na die rigting van ‘Bybelse teologie’, nl ‘die 

teologie van Paulus’.  Dan het ons nie meer te doen met Godsopenbaring nie, maar gemeenteteologie.   
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Die kerk van Christus, sal dus moet vashou aan die gereformeerde Skrifbeskouing soos gedoen deur die 

grammaties-historiese Geesvervulde openbaringshistoriese metode van ondersoek. Daar moet vasgehou word aan 

die woorde van Snyman (1977: 139), ook wat ons Skrif, Amps- en Kerkbeskouing betref:  

 

Die Skrif bevat geen teologie, die vrug van menslike nadenke oor God nie, maar Openbaring, d.i. soos God 

Homself aan ons bekendmaak.   

 

 

Bibliografie  

BORDWINE, J.E. 2001. The Pauline Doctrine of Male Headship. The Apostle versus Biblical Feminists.  Vancouver: 

Westminster Institute. 

BYBEL. 1953. Die Bybel: dit is die ganse Heilige Skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en die Nuwe 

Testament bevat.      

            Kaapstad: Bybelgenootskap Van Suid–Afrika.   

BYLAE by die Rapport in die Aanvullende Agenda. Nasionale Sinode 1988: Plek van die vrou in die kerk 

COETZEE, J.C. DE KLERK, B.J., FLOOR, L. 1980. Die hermeneuse van die Skrif met die oog op hedendaagse 

kerklik-etiese vraagstukke. In die Skriflig, Jg.12, nr.54: 12-26 

COETZEE, J.C. 1995. Sleutels tot die Godsopenbaring van die Nuwe Testament. In Leesbundel vir NTES877. 

JORDAAN, G.J.C. 2001b. Skrifverklaring: buite-bybelse gegewens of “die letter van die teks”? Voordrag in 

Studiegids van HERM 875.  

JORDAAN, G.J.C. 2003a. Romeine 1:18-25 binne die openbaringshistoriese raamwerk van die Skrifgetuienis 

aangaande God se openbaring. In die Skriflig 37(4): 617-642. 

JORDAAN, G.J.C. 2003b. Gereformeerde Skrifverklaring – openbaringshistories of sosio-histories ? In Leesbundel 

vir NTES 877.    

HANDELINGE van die drie-en-veertigste Nasionale Sinode  te Potchefstroom op 5 Januarie 1988 en volgende dae.  

HANDELINGE van die agt-en-veertigste Nasionale Sinode  te Potchefstroom op 6 Januarie 2003 en volgende dae.  

HANDELINGE van die nege-en-veertigste Nasionale Sinode  te Potchefstroom op 4 Januarie 2006 en volgende dae.  

LOGOS Information Systems. NG Kerk Uitgewers: Belydenisskrifte, Kaapstad, [Online] Available: Logos Library 

System. 

OPPERMAN, G. 2002. Die Betekenis en Ekklesiologiese Implikasies van die uitdrukking oikos Theo in 1 Timoteus 

3:15. ‘n Openbaringshistoriese Ondersoek. MTh-skripsie vir NT. Potchefstroom: PU vir CHO.  

SNYMAN, P.C. (red.). 1977. Nuwe en Ou Dinge. Potchefstroom: Pro Rege.   

 

 

 

 

 

 

 


