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Skrifoordenking 

"EK KEN MY ELLENDE UIT DIE WET VAN GOD" –HK Son.2 vr/a 3. 
Lees:  HK So 2 

Teks: Rom. 3:20: " .... aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur 

die wet is die kennis van die sonde"  

Ons leef in ’n tyd van wetteloosheid. Veral sinds die tyd van die Franse Rewolusie in 1789, het die mens 

hom losgemaak van alle Goddelike gesag en self op die troon gaan sit. En nou is hy sy eie koning en maak hy sy 

eie wette. Eintlik erken hy g’n wet behalwe die drang en begeertes van sy eie natuur nie. Hy doen dus soos hy 

lus het. Hy laat hom nie deur ander voorskrywe wat om te doen nie, nie deur sy ouers, sy tradisie, sy 

geskiedenis, die kerk of die Bybel nie. Hy laat hom net lei deur eie insigte, gevoelens en drifte. Hy beslis self 

oor wat goed en kwaad is en erken geen ander wet as die wet van persoonlike genot en eiebelang nie. Met ander 

woorde, hy eet van die verbode boom en wil soos God wees. Goed en kwaad wil hy proefondervindelik ken, dit 

wil sê bepaal of vasstel. Hy wil nie luister nie maar self waarneem. Sien is glo by hom. En selfs die kinders moet 

volgens hierdie beginsel opgevoed word in die skole. Hulle moet nie in die eerste plek buig onder gesag nie, nie 

gehoorsaam en doen wat hulle nie self verstaan en toestem nie. Hulle moet leer om hulle eie natuur uit te lewe 

en hulleself te regeer volgens hul eie oortuigings.  

En so het die mens dan God se wet oortree ·en vir homself ’n wet geword. Maar dit juis is sy diepe 

ellende. Immers, God laat sy wet nie strafloos oortree nie. God se wet is goed en bevat ’n heerlike loon, nl. die 

ewige lewe. Hoe verlustig die digter van Ps. 119 hom tog nie in die wet van God nie! Hy het byna nie genoeg 

woorde om die wonderlikheid, die skoonheid, die voortreflikheid, die nuttigheid daarvan te besing nie. Maar 

wee hom wat die wet oortree! Vir hom is die wet ’n ystermuur, waarteen hy hom te pletter loop. Die loon van 

die sonde is die dood (Rom. 6 : 23). Dit sal die mens agtervolg tot in sy dood, ja, tot in die ewige verderf. Met 

sonde kan ons nie speel nie. Wie sonde in sy boesem dra, sal daardeur verbrand word. Die wel van God is streng 

en regverdig.  

Wie hom aan Gods wet besondig, is ’n selfmoordenaar. Hy is ’n veroordeelde en die doodvonnis sal aan hom 

voltrek word, so seker, as hy lewe. Dit wil sê, as hy nie deur Gods genade in Christus onder die vloek van die 

wet uitkom nie. Dit is ons enigste hoop, en Goddank dat Christus vir: ons die wet volbring het. Maar wie 

Christus verwerp, gaan die ewige dood tegemoet.  

Ken u uself wel as ’n ellendige? Te oordeel na die lughartigheid en blykbare selfvoldaanheid van sovele 

mense moet ’n mens wel wonder of hulle hulself ken? Ons kan wel baie gou raaksien hoe ellendig ander 

mense is. Ons merk die splinter in die oog van ons naaste maar nie die balk in ons eie oog nie (Matt. '7 : 3). En 

so gaan menigeen soos ’n skaap ter slagting.  
* * * * * * * * * 

Gelukwensings 

Verjaarsdae: Die volgende broeder en susters word van harte geluk gewens met hul verjaarsdae in Febr.: Marli  

Steenkamp die 14de; Frans Pretorius die 23ste en Maria Grotius die 26ste  

Huweliksherdenking: br & sr. Leendert & Elise Snyman word van harte geluk gewens met die herdenking van hul 

huwelik op die 21ste. Mag u almal die volgende jaar die Here se seën ryklik ervaar. 
* * * * * * * * * 

Lief en leed 
Siekte: Br. Peet Buys was by die dokter in Pretoria en hy het gesê dat weens Peet se ouderdom die hegting van sy 

geskeurde spier liewer nie gedoen moet word nie. Hy moet maar net versigtig wees en nie swaar gewigte optel nie.  
* * * * * * * * * * 

Opmerkings op GKSA Algemene Sinode 2015 (Deel 1) 
Inleidend: 

Hoofsaaklik vier sake kom in hierdie kommentaar onder die loep: 

1. Ekumeniese sake waaronder die bande met die NG Kerk SA; 

2. Liturgiese sake rakende liedere wat vir kerklike gebruik goedgekeur is 

3. Beswaarskrifte rakende die vrou in die besonder ampte [VIDA]; 

4. Omkeerstrategie. 
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1. Ekumene sake : 

1.1 Twee buitelandse afgevaardigdes –  van Reformed Churches in New Zeeland (RCNZ) en Orthodox 

Presbyterian Church (OPC, North America) onderskeidelik - het onomwonde verklaar dat ons bande met dié 

kerke in gedrang kom as ons VIDA goedkeur. Afgevaardigdes van ander kerke wat dit wel genoem het, pas 

VIDA toe. 

1.2  Die deputate samesprekings met die NGK,het ‘n Memorandum van ekumeniese verhouding tussen die 

Gereformeerde Kerke van SA en die NG Kerk opgestel wat wedersyds aanvaar is, aan die Sinode voorgehou. 

Saamgevat, inhoudelik, die volgende: 

1.2.1 Daar bestaan ’n diep geloofseenheid weens o.a. belydenis van die drie algemene belydenisse en die drie 

formuliere van eenheid. Aanvaarding van nuwe belydenisskrifte bring nie die ekumeniese verhouding 

noodwendig in gedrang nie. 

1.2.2 As histories Reformatoriese kerke, groei ons saam, soek ons volle eenheid en is net in staat om saam met 

mekaar die breedte, lengte, hoogte en diepte van die liefde van Christus te begryp. Die Here lei ons op die 

pad van eenheid tot Sy verheerliking, ‘n pad waarop die Heilige Gees ons lei en wat voortvloei uit die 

versoeningswerk van Jesus Christus, nie ons eie nie.  

1.2.3 Samewerking wat reeds bestaan, sluit in: wedersydse afvaardiging en groeteboodskappe na sinodes; 

gesamentlike getuienisse teenoor die gemeenskap bv. onderwyssake en die owerheid lg. onder andere d.m.v. 

die Parlementêre Lessenaar; bediening van buitelandse lidmate; Bybelvertaling; hersiening van 

belydenisskrifte en formuliere; keuring van nuwe liedere; betrokkenheid by die Tussenkerklike Raad(TKR); 

diakonale bediening tydens rampe; ens. 

 Individuele kerke (gemeentes) toon reeds groter eenheid deur wedersydse getuienis (attestate) te aanvaar; 

doop van mekaar se kinders; kanselruil en gesamentlike eredienste. Hierdie onafhanklike onderlinge aksies 

word aangemoedig. 

1.3 Kommentaar 

1.3.1 Samesprekings tussen die GKSA en die NGK is al vir meer as 30 jaar aan die gang. Eers is op verskille 

gefokus wat eenwording belemmer, maar die laaste klompie jare op ooreenkomste wat samewerking 

vergemaklik. Die Hervormde Kerk was hier deel van, maar tans is ooreengekom dat samesprekings bilateraal 

sal wees. Met die Afrikaanse Protestanse Kerk (APK) sal ook hierdie pad van bilaterale gesprek gevolg word. 

1.3.2 Verskillende vlakke van ‘eenheid’ bestaan op amptelike vlakke tussen die GKSA en ander kerke. Die nouste 

band (ekumeniese eenheid) is met kerke wat een in belydenis en kerkregering volgens die Dordtse Sinode 

1618-1619 – liturgies lê hulle ook na aan mekaar. Die meeste Gereformeerde kerke in die buiteland is hierby 

ingesluit. 

 Kerke waarmee ons op die tweede vlak eenheid het nl. ekumeniese kontak, is gereformeerd met òf die 

presbiteriaanse òf ’n kollegialistiese kerkregeringstelsel. Onder eg. tel Vrygemaakte kerke wat ook moontlik 

enger bande beoog. Onder die tweede groep kerke ressorteer bv. die NGK en Hervormde Kerk in Suid-Afrika 

en elders. 

 Die derde groep kerke verkeer slegs op losse kontak met of sonder nouer eenheid in die oog. 

 Die bilaterale Memorandum met die NGK beoog duidelik ekumeniese eenheid – op hierdie stadium 

waarskynlik die enigste met ’n kolegialistiese kerkregeringstelsel. 

1.3.3 Die huidige Memorandum is ongelooflik naïef. 

Afgesien van botsende kerkregeringstelsels, het die NGK onskriftuurlike besluite en praktyke.soos: 

 VIDA en kindernagmaal teen alle Skrifbepalings in; 

 prakties geen tughandeling nie (strydig met NGB Art.29); 

 skrifkritiese Skrifbeskouing soos verdraagsaamheid teen uitsprake van die Nuwe Hervormers en 

algemene aanvaarding van teïstiese evolusie; 

 die toelaat van homofiele tot die besondere ampte, en dieselfde-geslag huwelike, stry ook teen die 

duidelike bepalings van die Here in o.a. Rom. 1:22 – 27 en 1 Tim.3:2; Gen.1:27; 2:24. 

 dit stry tog direk teen “goeie getuienis” wat eerder slegte getuienis word omdat God dit verbied. 

 aanvaarding van die Belhar-belydenis in lyn met die Remonstrantse vryheidsteologie. 

Wat sê par 1.2.2 hierbo met die woorde - vollediger weergegee - lees: As kerkverbande groei ons saam met 

mekaar in die volheid van Christus en is ons net in staat om sáám met mekaar die breedte, lengte, hoogte en 

diepte van die liefde van Christus te begryp. Dit impliseer dat as ons dit nie saam doen nie, ons hierdie volle 

begrip ontbeer. Ervaring van en strewe na God se genadegawes word só afhanklik gestel aan wat die mens doen. 

Dat die GKSA self daarmee stelselmatig nader beweeg aan die Remonstrantisme, is ewe duidelik. 

LW Dis ŉ algemene misverstand dat die GKSA in 1859 van die NGK weggebreek het. Skeiding van die 

beswaardes het op 11 Jan. 1859 tydens die Algemene Sinode van die Hervormde Kerk in die ZAR plaasgevind, 

toe 15 afgevaardigde ouderling waaronder S.J. P Kruger, uitgestap het. waarna die eerste Gereformeerde kerk op 

11 Feb. 1859 te Rustenburg gestig is. Spoedig is ander gemeentes in Transvaal gestig, en spoedig ook in die 

Vrystaat en in die Kaap waar individue vanuit die NGK, Gereformeerde gemeentes gestig het.  

          (volgende keer verder) * 
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Hendrik de Cock oor die Gesange (2) 

B. Hy let op die geskiedenis 
1  Die Gesange kom slegs in die kerk tydens deformasie of onvolkome reformasie: 

 Naamlik in tye wat die gesonde leer nie verdra word nie, en die mens hul eie ore gestreel wil hê. 

Voorbeelde hiervan vind ons by die dwaalleer van Arius, Samostenus, die Valentiane en die 

Remonstrante  (2 Tit. 4:3, 4:.... want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, 

maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie 

begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.) 

2  Die gesange word verdryf tydens reformasie: 

 Soos duidelik gesien kan word tydens die sinodes van Dordtrecht (1578),  Middelburg (1581), ’s 

Gravenhagen [Den Haag] (1586), en Dordrecht (1618-1619) [waar die gesange afgewys is & vir die Psalms 

gekies is ] 

C  Hy weerlê die valse argumente ten gunste van die Gesange: 
1  Dikwels word na Ef.5:19 en Kol.3:16 verwys ter verdediging van die gesange. 
 Hy verwys na die kantaantekeinge van die Statenbybel, waar dit aangetoon word dat herdie beskrywing van 

die lied na die Ou Testamentiese Psalms verwys. 

 Hy daag sy teenstander om aan te dui dat hierdie teksgedeeltes noodwendig na liedere buite die Bybel verwys. 

2  Dikwels word na Luther verwys as iemand wat vroom was en steeds gesange toegelaat het. 

 Hy toon aan dat Luther in ander opsigte ook gedwaal het. 

 Dat Luther deur die gesange aan sy navolgers skade gebring het. 

 Indien die gesange van Luther, by wie die Gees van God uitgeblink het soveel skade veroorsaak het, hoeveel 

te meer sal die skade wees van gesange deur mense van wie mens nie dieselfde kan getuig nie. 

Hy sluit af: Toon in die Woord van God aan dat die Here die Gesange beveel, en ons sal dit met liefde sing. 
                                                                              (Dr. MC Durand, Liturgiekolom: Wat sing ons tot eer van God? Esra Verslag 7(41), Okt-Des. 1999) 

 

Verskil tussen vrye gesange en die Psalms (2) 
Henk Schuring,  VGK Pretoria 

Daar is in die Bybel geen bewys dat ons oor die heilsfeite van Christus moet sing nie 
Anderson se konklusie [gevolgtrekking] lui dan ook soos volg: Ons moet versigtig wees met ’n teologiese 

redenering dat ons oor die heilsfeite van Christus moet sing as daar gebrek aan bewyse is dat die apostels en die vroeë 

kerk die gewig van sodanige oorweging aangevoel het. Die onderhawige redenering doen geen reg aan die manier 

waarop die psalms gebruik word in die Nuwe Testament nie. (vgl. 1 Kor.14:15)  

Kolossense 3:16  
Die stelling van ds Bijzet dat Calvyn in sy kommentaar op Kol.3: 16 vanselfsprekend daarvan uitgaan dat 

Christene geestelike liedere maak en dus nie net sing wat hulle vanuit die Ou Testament oorgelewer gekry het nie, kan 

nie onderskryf word nie.  

Paulus sê nie dat hulle nuwe geestelike liedere moet maak nie, maar dat hulle met die bestaande Psalms, en 

lofsange en geestelike liedere mekaar moet leer en vermaan. Die Engelse weergawe van Calvyn se kommentaar oor 

Kol.3:16 lees: In place of their obscene, or at least barely modest and decent songs, it becomes you to make use of 

hymns and songs that sound forth God's praise. John MeNaugher, predikant in die United Presbyterian Church in 

Amerika, skryf in soortgelyke terme:  

He (apostle Paul) does not tell those addressed to make psalms, hymns and songs, but to use such as they had, and 

with which they are assumed to be conversant and that is the Psalter, the divine system of lyrics known by these three 

ancient titles, (as mentioned in the book of the Psalms, the Septuagint (Greek) version of the Old Testament) and 

which, so far as history reveals, was the only compilation of sacred songs known by any name. A Special Exegesis of 

Eph.5:19 and Col.3:16.  

Paulus sê nie, dat ons nuwe, geestelike liedere moet maak nie  
Genoemde ds Anderson skrywe oor die betekenis van die terme psalm, lofsang en lied, die volgende:  

"Dit is so dat al drie terme deur baie skrywers in Grieks gebruik word vir die Psalms in die periode tussen die 

beide Testamente en daarna, nog afgesien van die Septuaginta (die Griekse vertaling van die Ou Testament). Die 

onderhawige drie terme psalm of lofsang of lied is konsekwent deur Joodse skrywers vanaf die 3de eeu voor 

Christus gebruik om die Bybelse psalms mee aan te dui en is steeds so gebruik in die Christelike kerk tot 

tenminste die 5de eeu na Christus."  

Vervolgens word enkele voorbeelde gesiteer uit die Septuaginta, Joséfus, Eusebius en Theodorus van Mopsuestia. 

Hy haal uit die Septuaginta die volgende voorbeelde in die Psalmtitels aan:  

onder die psalms, ’n lied ... , Ps 4;   

onder die lofsange, ’n psalm ... , Ps 6, 67;  
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’n psalm van ’n lied ... , Ps 30, 48,68,75,87,92;  

’n psalm van Dawid, 'n lied ... , Ps 65;  

’n lied van ’n psalm ... , Ps 66, 83, 88, 108;  

onder die lofsange, ’n psalm van Asaf, ’n lied ... , Ps 76;  

onder die lofsange van Dawid ... , Ps 54,55,61.  

Anderson trek hieruit die volgende konklusie [gevolgtrekking]: “Hierdie handjievol voorbeelde illustreer die punt 

dat die drie terme feitelik inwisselbaar [omwisselbaar] is in Grieks en dat al drie heel maklik kon verwys na die 

Psalms in die Ou Testamentiese boek van die Psalms en dit ook baie keer so toegepas is.”  

Illuminasie deur die Heilige Gees  
Maar wat dan van illuminasie, verligting deur die Gees? Is dit nie gelykstaande aan inspirasie nie? Om verlig te 

word deur die Gees is om gelei te word deur die Gees soos Paulus dit skrywe in Rom.8:14: Want almal wat deur die 

Gees van God gelei word, dié is kinders van God. Die een meer, die ander minder. Maar al God se kinders word uit 

genade deur die Heilige Gees verlig. En tegelyk bly hulle feilbare en metterdaad falende mense en dit is nie die geval 

met die skrywers wat deur God se Gees geïnspireer is om die Psalms te dig nie; hulle woorde is onfeilbaar en 

derhalwe Woorde van God.  

Kan ŉ hedendaagse gelowige digter dan nie deur die Gees verlig wees om ’n eie Skriftuurlike lied te komponeer 

nie? Dit is moontlik as terselfdertyd besef word dat die Heilige Gees ons verstand onderwerp aan die Woord. 

Verligting deur die Gees kom nie met nuwe openbarings nie, maar bind ons aan die Woord. Ondanks die feit dat 

mense kan beweer dat hulle deur die Gees verlig is, is niemand geoorloof om anders te leer as wat ons reeds geleer is 

deur die Heilige Skrif nie (NGB art. 7; Gal. 1 :8; 1 Kor. 15:2; 1 Tim.1 :3).  

Die verligting deur die Gees verhoed nie dat moderne digters foute maak of tekortkomings het in hul visie of 

nadenke en interpretasie oor die heilsfeite nie. Dit beteken wel dat gelowige digters die hele Skrif en volle raad van 

God sal respekteer en erken. Gelukkig is daar voorbeelde daarvan, soos ds Bijzet verwys na ’n Nederlandse gesang 

(Gesang 20: “De opstanding –  In de vroege morgenstond” van Isaac da Costa, soos gepubliseer in sy digbundel 

“Feestgezangen” in 1828). Nogtans staan sulke liedere nie op dieselfde vlak as die geïnspireerde Psalms nie.  

Daar is pragtige gesange van gelowige digters, maar hierdie liedere staan nie op dieselfde vlak 

as die geïnspireerde Psalms nie 

Ten slotte  

Die Here vereis die lofoffer van ons lippe, volkome en sonder gebrek en aan hierdie kriteria 

voldoen slegs die geïnspireerde Psalms en Skrifberymings. Die heilsfeite oor Christus se verlossingswerk 

is volop aanwesig in die Verbondsliedere. Jesus het self daaroor getuig aan sy dissipels, Luk.24:27 en 44 en Joh.6:39  

en 46. Dit kan duidelik wees dat Paulus nie bedoel het dat die Kolossense nuwe geestelike liedere moet maak nie, 

maar dat die drie terme psalms, lofsange en geestelike liedere ’n verwysing is na soortgelyke woordgebruik in die 

Griekse vertaling van die Boek van die Psalms en dus juis verwys na die Psalms.  

In ons eredienste word slegs 'n klein deel van die Psalter benut, aangesien ons slegs enkele verse van ’n Psalm 

sing. Dit sal goed wees as ons Calvyn se voorbeeld navolg om weer hele Psalms te sing, dit wil sê al die strofes of 

verse van ’n Psalm (of verdeel met onderbrekings). In die tyd van Calvyn het die gemeente op hierdie manier binne 

vier tot ses maande die hele Psalmboek deurgesing. In God se kerk hoor ons God se Verbondswoord en sing ons God 

se Verbondsliedere, die Psalms, en word ons daardeur verseker dat God ons die woorde in die mond lê, asof Hy self 

in ons sing om sy eer te verhoog (Calvyn). (uit Kompas jr 23 nr.11, Nov. 2014) 
* * * * * * * * * * * 

Grepe uit die kerkgeskiedenis  

Suid-Afrika in die 1800derds 
Doppers wil bly by die “ou paaie”  

Jer.6:16:  “So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en 

wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.” 

Die “Doppers” was inherent gekant teen die beleid van verengelsing sowel op die politieke en maatskaplike, as op 

kerklike gebied. Daaroor skryf dr. Okulus: “Die Doppers het in die Engelse, die Engelse sendeling, amptenaar, soldaat 

en setlaar, ŉ gevaar gesien vir hulle nasionale bestaan, nie alleen wat betref die regeringsvorm nie, maar meer nog wat 

betref hulle godsdienstig nasionale lewensbeskouing. Ons sal in ons dae sê: hulle het gevaar gesien vir 

denasionalisasie van ons Boervolk. Die eienaardigheid van die Dopper was dus van die vroegste tijd af, dat hij hart en 

siel anti-engels was, dat hij bang was vir al wat vreemd en onbekend was en dat hij daarom in zij dop gekruip het – 

eers teruggetrek in eie kring van geesverwante en toe al dieper die ou kolonie in daar naar Tarka, Olifantshoek, 

Hantam tot oor die Groot Rivier om maar weg te kom.” Ds L.P. Vorster skryf: “ Zo innig is in dit opzicht het belang 

van onze Kerk met dat van ons volk verbonden, dat als de Afrikaner nasie zou verengelsen, de Geref. Kerk, als kerk 

niet zou kunnen blyven bestaan” (Krüger, 65,66). 

Terwyl die Doppers met rus gelaat is, het hulle hul nie veel gesteur aan die politieke en kerklike veranderinge nie. 

“Maar zodra men ze wilde dwingen, aan de ene zijde om te doen zoals de Britse regering dit wilde, en aan de andere 
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zijde om de nieuwere godsdienstige en kerklike denkbeelden en gewoonten aan te nemen, kwam zij in 

verzet er tegen. Zij verteenwoordigen, zoals zij nu nog verteenwoordigen, het echt konserwatiewe deel de Afrikaanse 

nasie” (J, Lion Cachet, Gedenkboek, 174, 175). Die Herderlike Briewe van die 1837 Kaapse Sinode en van die Ring 

van Graaff-Reinet van 1841 het die dwingelandy in geen onseker terme op hulle laat neerkom. 

Kaapse kerk Sinodes 1842 en 1843  

Op die Sinode 1842/1843 is veral 2 dinge  van belang: 

 Die naam “Nederduits Gereformeerd”:(1842) Tot die einde van die 18de eeu was die naam van die Kerk 

Gereformeerd. Met De Mist se tussenkoms het dit na “Hervormde Kerkgenootskap” verander in ooreenstemming 

met dit kerk in Nederland, al is dit ook dikwels as wisselvorme gebruik (vgl Dordt-Nuus Jan & Febr. 2012). Op ŉ 

voorstel van ds Moorrees is toe besluit om die naam na “Nederduits Gereformeerde Kerkgenootskap te verander. 

Die “Nederduits” is bygevoeg om die Nederlandssprekendes aan te dui. In Nederland was die “Nederduits” 

bygevoeg om die Nederlandse van die Waalse (Franse) kerke te onderskei. 

  Ordinansie nr.7 (1842 & 1843): Die hersiening van die Kerkwet, wat deur die Sinode van 1842 aangeneem is, is 

die volgende jaar 1843 wetlik in Ordinansie nr.7 wat die verhouding tussen kerk en staat duideliker uitspel, van 

die staatswet vasgelê. Die kerkrade het nou meer vryheid gekry. (d’Assonville, Gids 209) 

Hiermee word die verhouding van die Nederduits Gerf. Kerk met die staat gereël: 

1. Art.1 Herroep die Kerkorde van De Mist waaronder die sittingsreg van die Kommissaris-Politiek op kerklike 

vergaderings opgeskort word. 

2. Geen “Kerkgenootschap” het reg op staatstoelaes nie, die  Staatsbydraes sal vrywillig wees. 

3. Art.5: Die Goewerneur sal die reg hê om vakatures te vul waar leraars uit die staatskas besoldig word.  

4. Paragrawe 3&4 gee die aan die Kerk die reg om sy eie inwendige sake te reël in ooreenstemming met die 

ordonansie. 

5. Maar Staat behou beheer oor sekere sake bv. oor grensreëlings en verkiesing van kerkraadslede in gemeentes 

waar die Staat die traktement betaal. 

6. ŉ Predikant se beroeping sal alleen van krag wees as die Goewerneur dit goedgekeur het. – daarna moet die 

predikant nog aangestel word. (Kruger,60) 

7. In art.6 van hierdie ordinansie word die Belydenisskrifte foutief sonder die NGB aangedui. ( In 1824 is die 

Dordtse Leerreëls as Belydenisskrif in die Reglement vir Oefenaars weer weggelaat) (Spoelstra, Colesberg 

209) 

Verder beskou die Reglement van 1842 die lidmate van die Kerk as lede van die Kerk in die algemeen, daarna 

word die Kerk verdeel in Ringe en Gemeentes. (art, 1 & 3) “Men is allereers lid van het genootschap; al word de doop 

alleen in die plaatselijke gemeente bediend en belijdenis des geloofs alleen door de kerkraad afgenomen, deze treedt 

op als uitvoering gevende aan de opdracht van het hoogste bestuur der synode”. Dr. T.N. Hanekom verklaar hieroor 

dat “ŉ heeltemal vreemde begrip wat strydig is met die grondslae van die gereformeerde kerkregering” bestendig is en 

verder dat “die Sinode van die Kaapse Kerk op hierdie punt aan sy geskiedenis van die onmiddellike verlede getrou 

gebly het, maar sy eie wese verloën (het)” (Krüger, 59). 

Prokureur-Generaal, sir William Porter, het die ordonansie opgestel omdat die gedagte was dat die “Wetten en 

Bepalingen” eers geldig sou wees as dit deur die Owerheid geproklameer is. Op 8 Nov. 1843 is dit dan ook 

geproklameer onder die opskrif Ordonnansie No.7 -1843. Deur hierdie Ordinansie 7 van 1842-1843 het die Kerk sy 

Reglement deur die Staat laat sanksioneer. Hiermee het die Kerk bewys gelewer dat hy sy onafhanklikheid teenoor 

die Staat nog nie volkome besit nie. Dit bewys ook dat die staat in kerklike sake seggenskap gehad het (Krüger, 

60,61). 

Die Kaapse Kerk is ŉ vrywillige genootskap – ŉ liberale gesagsbegrip – waarby ŉ mens hom kon aansluit. 

(Spoelstra, Doppers, 39 & Colesberg 12). Die Kerk het nou redelik vry geraak van die staat en kon nou soos ŉ 

kerklike parlement sy eie “wette” vir die “kerkgenootskap” maak. Soos die woord “kerkwet” uitdruk was die kerklike 

gesag nie dienend nie maar heersend [hiërargies].  

Hierdie kerkwet sou die NG kerkgenootskap in die toekoms nog duur te staan kom, want dit het die deur oop 

gelaat sodat dwaalleer nie gekeer kon word nie. 

Di. T.F. Burgers (latere president van die ZAR), J.J.Kotzé en S.P. Naude het onskriftuurlike uitlatings gemaak. 

Hulle is afgesit waarna hulle hul na die burgerlike regbank gewend het wat tot in die Geheime Raad in Londen 

gedraai het, maar die kerk het hul saak verloor en moes die 3 weer aanstel nieteenstaande hulle dwaalleer. Ds. Kotzé 

van Darling het bv. beswaar gemaak teen vraag 66 van die Heidelbergse Kategismus. Hy was van oortuiging “dat de 

woorden in het eerste gedeelte van dat antwoord, ,en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben’, taal behalzen, die niet 

eens in de mond van eenen heiden waarheid zou bevatten, of hyij moest een duiwel zijn, veel minder nog in dien van 

den Christen” (Scholtemeijer, 221; Krüger, 63). 

Die Gerf. Kerk Reddersburg kla in 1860: “Wij werden maar verpligt omdat de Synode het had besloten, als het 

maar een reglrment was. Er word minder of niet gevraagd: Is het naar Gods Woord?”  Die Ring was die laer kerklike 

hof, hiervandaan is die gemeente gestig en georganiseer. Die lidmate kon nog nie hul eie ampsdraers kies nie. Die 

Doppers wou buig voor die gesag van Gods Woord. Die kerkbesture wou dat hulle moet buig voor die meerderheid 
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op die Sinode. Die liberalisme het die wil van die meerderheid as ŉ “onfeilbare” gesag vergoddelik, 

sonder om dit teen die Skrif te toets. (Spoelstr Colesberg, 12) 

        (Volgende keer verder) 

 

Uit die pers: (Uit  Kompas, 12(1) Des 2014/Jan.2015)  

Kom ons kry sport weer in die regte perspektief.  
Dit is opmerklik dat so baie mense, insluitende Christene, so begaan is oor sport, en nie net as gevolg van die 

regerings-propaganda nie. Dit is goed, veral vir jong mense, om aktief deel te neem aan sport.  

Die meeste sport-entoesiaste in Suid-Afrika is egter tv- of pawiljoen-sportdeelnemers. Paulus skrywe  

aan die jong predikant Timotheüs dat jy jou (en vanselfsprekend ook jou kinders - HM) moet oefen  

in die godsaligheid, eerder as in sport en liggaamlike oefening (1 Tim. 4:8), want "die godsaligheid is 

nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en toekomstige lewe het". Dit beteken nie jy 

moet glad nie sport beoefen of liggaamlike oefeninge doen nie, maar jou prioriteite moet reg en in balans 

wees. As jy jou kind van gereformeerde onderwys onthou ter wille van sport, dan is jou prioriteite nie reg 

nie. As jy jou laat bedwelm deur die sportpropaganda van die regering, dan raak die dinge in die lewe wat 

werklik van belang is, in die gedrang. Kom ons kry sport weer in die regte perspektief. (Hans Moes, VGK 

Kaapstad , uittrreksel  uit art. “Brood en spele”) 
* * * * * * * * * * 

 

Westminster Confession of Faith (22)  
[AFKORTINGS:  NGB = Nederlandse  Geloofsbelydenis; DL = Dordtse Leerreëls; HK = Heidelbergse Kategismus] 

HOOFSTUK 22: OOR DIE WETTIGE EED EN GELOFTE    

(Vgl HK. Sondag 37) 
 

1. 'n Wettige eed is deel van die godsdienstige erediens [a], waarin die persoon wat op 'n regte geleentheid plegtig 

sweer, God as getuie aanroep oor wat hy verklaar en beloof; en om hom te oordeel volgens die waarheid of 

valsheid van wat hy sweer [b]. 
[a]  Deut. 10:20.  [b]  Ex. 20:7; Lev. 19:12; 2 Kor. 1:23; 2 Kron. 6:22, 23. 

 

2. Mense mag alleenlik sweer by die naam van God, en dit moet daarin met alle heilige vrees en eerbied gebruik 

word [c]; daarom, om ydel of onbesonne by die glorieryke en vreeslike Naam, of in die algemeen by enige iets 

anders te sweer, is sondig en moet verafsku word [d].  Nogtans is 'n eed geregverdig deur die Woord van God, 

in sake van belang en gewig, onder die Nuwe sowel as onder die Ou Testament [e]; gevolglik behoort 'n wettige 

eed wat deur die wettige owerheid gevorder word, in sulke sake afgelê te word [f]. 
[c]  Deut. 6:13.  [d]  Ex. 20:7; Jer. 5:7; Matt. 5:34, 37; Jak. 5:12.  [e]  Heb. 6:16; 2 Kor. 1:23; Jes. 65:16.  [f]  1 Kon. 8:31; Neh. 13:25; Esra 10:5. 

 

3. Wie ook al 'n eed aflê, behoort deeglik die erns van so 'n plegtige daad te oorweeg en daarin niks anders te 

verseker as waarvan hy ten volle oortuig is dat dit die waarheid is nie [g]. Ewemin mag iemand homself tot 

enigiets deur 'n eed verbind, anders as wat goed en regverdig is en waarvan hy glo dat dit so is, en waartoe hy 

bekwaam en vasbeslote is om dit uit te voer [h]. Nogtans is dit 'n sonde om 'n eed wat deur 'n wettige owerheid 

vereis word, betreffende enige saak wat goed en regverdig is, te weier [i]. 
[g]  Ex. 20:7; Jer. 4:2.  [h]  Gen. 24:2, 3, 5-9.  [i]  Num. 5:19, 21; Neh. 5:12; Ex. 22:7-11. 

 

4. 'n Eed moet afgelê word met duidelike en eenvoudige sin van die woorde, sonder dubbelsinnigheid of 

bygedagte [j]. Dit kan nie verplig tot sonde nie; maar indien afgelê oor enigiets wat nie sondig is nie, dan 

verplig dit tot nakoming daarvan, ofskoon tot 'n mens se eie skade [k]; ook mag dit nie verbreek word nie, 

ofskoon afgelê aan ketters of ongelowiges [l]. 
[j]  Jer. 4:2; Ps. 24:4.  [k]  1 Sam.. 25:22, 32-34; Ps. 15:4.  [l]  Eseg. 17:16, 18, 19; Jos 9:18, 19; 2 Sam. 21:1. 

 

5. 'n Gelofte is soortgelyk aan 'n eed met 'n belofte, en behoort met dieselfde godsdienstige versigtigheid gedoen 

en met dieselfde getrouheid gehou te word [m] . 
 [m]  Jes. 19:21; Pred. 5:3-5; Ps. 61:9; Ps. 66:13, 14. 

 

6. Dit mag alleen aan God en nie aan enige skepsel afgelê word nie [n]; en dat dit aangeneem mag word, daarom 

moet dit vrywillig uit die geloof en in pligsgetrouheid gedoen word, by wyse van dankbaarheid oor die genade 

ontvang of vir die verkryging van wat ons verlang; waardeur ons onsself strenger bind tot noodsaaklike pligte of 

tot ander dinge, sover en so lank as wat hulle paslik daartoe bydra [o]. 
 [n] Ps. 76:12; Jer. 44:25, 26.  [o]  Deut. 23:21-23; Ps. 50:14; Gen. 28:20-22; 1 Sam. 1:11; Ps. 66:13, 14; Ps. 132:2-5. 

 

7. Niemand mag 'n gelofte aflê om te doen wat in die Woord van God verbode is nie, of wat enige diens daarin 

beveel, verhinder nie, of wat nie in sy vermoë is en geen belofte of bekwaamheid van God ontvang het, om dit 

te volbring nie [p]. Aangesien die Pouslike kloostergeloftes of lewenslange ongetroude lewe, betuigde armoede 

en gehoorsaamheid aan 'n vaste reël, so ver van 'n hoër graad van volmaaktheid is, is dit bygelowig en sondige 

valstrikke, waarin geen Christen homself moet verstrengel nie [q]. 
[p]  Hand. 23:12, 14; Mark. 6:26; Num. 30:5, 8, 12, 13.  [q]  Matt. 19:11, 12; 1 Kor. 7:2, 9; Ef. 4:28; 1 Pet. 4:2; 1 Kor. 7:23. 


