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ŉ Gespreksgeleentheid vir gelowiges wat nuut,
reformerend en veranderend wil saam praat oor eenheid,
verskeidenheid en eendersheid
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Oktober 2017
GESELSBRIEF 6 van Oktober 2017 fokus hoofsaaklik op die vrou se
ervarings en belewing van ŉ patriargale samelewing en kerk deur die
eeue en tot die hede.
In Jan du Plessis se artikel “Die vrou in die Burgerlike Samelewing – Die
agtergeblewene” skryf hy die volgende: “Met die koms van Christus word
die mens se sondes hom vergewe – ook die vrou! Met sy opstanding trek
Christus die vrou in die binnekring van die gelowiges. Hy verskyn direk
aan hulle, praat met hulle en gee opdragte wat hulle moet uitvoer. Daar
was geen sprake van ŉ gedeeltelike vergiffenis van sondes nie. Die man
het nie “afslag” gekry omdat Eva hom “verlei” het nie. Christus se
vergiffenis is omvattend en volledig.” Hy sê verder ook dat, “ ŉ Vlugtige
besoek aan die verlede toon baie gou aan dat Sinodebesluite baie
versigtig moet wees om die verlede te gebruik as toetssteen vir die
toekoms.”
In die bespreking van Ronel Pieterse se artikel, Die “Vroue-kwessie” in
die GKSA (2002), die neerslag van haar navorsing wat ŉ tydperk van 70
jaar dek, word die volgende treffende vraag aangehaal: “Roep die Here /
die Heilige Gees net mans en nie vroue nie, vir die dienste van ouderling
en predikant?
Hoe lees en verstaan ons die Bybel oor die
onderdanigheids- en gelykheidsuitgangspunte, ens.?” en noem sy dat
“mettertyd die vroue wat deur jare in ’n patriargale sisteem oningelig was
en so gehou is, die implikasies van ’n teks soos Galasiërs 3:28 opnuut
verstaan en in hulle lewens begin toepas het. In Christus is almal gelyk.
Waarom die hiërargie in die kerk?”
.In Thea Heckroodt se skrywe, Tyd bring Lig en Duidelikheid, beskryf en
deurdink sy die feit dat “alles in die Bybel nie altyd dieselfde verstaan is
nie en vir alle tye dieselfde beteken het nie” en dat daar deur baie kerke
net soos in die GKSA twee oortuigings lynreg uitmekaar loop. Sy vra die
belangrike vraag: “Wat anders in die praktyk van kerk-wees, kan ons
benewens eerlike, verantwoordelike eksegese, help om mekaar
hierin te ontmoet?”
Omdat ek self ŉ Dopper-ouderling is en ek absoluut met my hele hart glo
dat God my daartoe geroep het, verwoord Martie Venter se brief uit die
Beeld van 26 Januarie 2015, presies dit wat ek voel en ervaar.
Hoewel GESELSBRIEF 6 hoofsaaklik gaan oor Die Vrou in die Ampte
(VIDA) is dit baie duidelik dat die probleme wat met Sinode besluite
ervaar word, baie dieper en wyer kring as slegs VIDA. GESELSBRIEF 7
gaan teen November verskyn en sal dus die laaste een wees voor die
sinode in 2018. Derhalwe gaan die onderwerpe onder andere handel oor
voorleggings wat deur verskeie kerke vir bespreking by die sinode, aan
hul klasses oorhandig is.
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Ons het al verskeie sulke voorleggings ontvang en wil graag ander
gemeentes wat voorleggings het uitnooi om dit aan ons te stuur vir
plasing.
Die sinode wat in 2018 gaan plaasvind is belangrik en die moontlikheid is
daar dat die eenheid in die GKSA bedreig kan word indien die sake ter
tafel nie hanteer word met die wete dat ons toekoms as kerkverband nie
veranker is in ŉ allesoorheersende eendersheid nie maar wel in ons
vermoë om ons eenheid in verskeidenheid te kan vind. Dus voel ons dit
is noodsaaklik dat lidmate van die GKSA moet weet wat op die sinode
bespreek gaan word asook die siening wat deur verskeie kerkrade
gehuldig word.

Ef. 4:13:

So sal ons uiteindelik
almal kom tot die
werklike eenheid in ons
geloof en in ons kennis
van die Seun van God.
Dan sal ons, sy kerk,

Ek wil graag afsluit met die laaste paragraaf van Bram Schouwstra se
skrywe aan die Gespreksforum:

soos ŉ volgroeide mens

“Dit voel vir my so al, asof sommige predikante en gemeentes van
oordeel is dat die Bybel gebaseer is op die Kerkorde, en nie andersom
nie.

volwasse soos Christus

wees, so volmaak en

Ek wil my geloof uitleef saam met my medebroers en susters soos wat
God se Woord my leer. Die geharwar oor hoe wat gelees moet word, of
hoe oor ander sake gedink moet word, of wat gesing mag word, of watter
ander saak ook aandag mag/moet kry, (asof enige iemand hier op aarde
die regte antwoord het! ), doen afbreuk aan ander Christene. En,
uiteindelik, aan God se Koninkryk!!”
Mag die bydraes in GESELSBRIEF 6 u ook help om die geloofspad met
liefde, geloof, hoop en ywer te loop!
Antoinette du Plessis

OOPGESPREK
DIE VROU IN DIE BURGERLIKE SAMELEWING – DIE AGTERGEBLEWENE.
Binne kerkverband het ons ŉ probleem met VIDA. Of is daar ŉ moontlikheid dat die probleem foutiewelik
geformuleer is? Die vraag wat beantwoord wil word, is gerig op die vrou in die ampte. Maar die
dieperliggende probleem van die vrou in die wêreld, haar posisie in die burgerlike samelewing, is tot
vandag toe nog nie behoorlik aangespreek nie. Miskien een van die belangrike redes waarom VIDA nie
aangespreek kan word nie. Dit is opvallend hoe maklik mens met ŉ kort toer in die geskiedenis gedurig in
“die Vrou” vasloop.
Met die vrou se plek in die skepping is daar nie veel probleme nie. Die Skrif gee die teenwoordigheid van
die mens – en daarmee die vrou – direk deur as deel van die skepping van God. “Man en vrou” het Hy
hulle gemaak. Dit vind egter plaas binne die konteks van die sondeval. Die vrou het God se opdrag oortree,
en die man het hom dit laat welgeval.
Met die koms van Christus word die mens se sondes hom vergewe – ook die vrou! Met sy opstanding trek
Christus die vrou in die binnekring van die gelowiges. Hy verskyn direk aan hulle, praat met hulle en gee
opdragte wat hulle moet uitvoer. Daar was geen sprake van ŉ gedeeltelike vergiffenis van sondes nie. Die
man het nie “afslag” gekry omdat Eva hom “verlei” het nie. Christus se vergiffenis is omvattend en volledig.
Tog kry mens die suggestie dat sommige standpunte vanuit kerklike geledere nie kans sien vir ŉ “volledige
vergiffenis” van die vrou se oortreding in die Paradys nie. Die breë toegang tot die burgerlike samelewing is
nog nie heeltemal vir haar beskore nie.
Oor eeue het dit ŉ situasie geskep waar hoofsaaklik manlike instellings soos parlemente en kerklike
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vergaderings byeengekom het, besluite geneem het oor vrouens, sonder konsultasie – en dit van die vrou
verwag word om te aanvaar en te swyg. Analities bly hierdie een van die vreemdste verskynsels van ons
tyd.
Dit bring ŉ ander vraag na vore. Indien Christus volle bevryding vir die vrou gebring het, hoe het dit gekom
dat sy so agtergebly het in die samelewing? Sy het nie net agtergebly nie, maar is doelbewus uitgeskuif.
Geestelik onvolwasse en intellektueel agtergeblewene! Hoeveel van die huidige vrouens in die kerk is
bewus waar ouma in die kerk gesit het? Ouma het nie saam met Oupa gesit nie, sy het of agter in die kerk
saam met die ander vrouens gesit of aan die eenkant van die gebou, terwyl die mans almal saam aan die
ander kant gesit het. Tussen die twee groepe was daar ŉ soliede hout skeiding, hoog genoeg dat hulle
mekaar nie kon “sien” nie, vanaf die kansel tot agter by die uitgang.
Niemand het dit regtig “vreemd” gevind nie. Dit is maar soos dit was. Die broers het skons en koffie gekry
tydens die vergadering, en die vrouens het die kombuis skoongemaak. Hoeveel van die ou Oud Pukke
onthou nog dat dames nie toegelaat was om vir hulself te bid tydens aand ete nie? Daar was ŉ naamlys
van “mans” wat vir hulle by die ete gaan bid het. Nog beter indien daardie “man” ŉ Tokkelok was, iemand
wat vir predikant studeer het.
Dit gaan nie hier om goedkoop kritiek nie, maar indien mens die toekoms wil ingaan moet daar ŉ goeie
bewustheid wees van waar ons vandaan kom. Dit vra vir ŉ groter bewustheid van die burgerlik sosiale
samelewing – die bepaalde konteks - waarby die mens betrokke is. Dit is in daardie smeltkroes waar die
denke en beplanning van môre gevorm word.
Die verlede kom nie maklik tot rus nie. Kort voor Kersfees 2016 het daar ŉ berig verskyn in die Britse
media. Een berig het skielik ŉ vloedgolf geword en dit het die Britse samelewing tot in sy wortels geskud.
ŉ Oud sokker speler het op TV verklaar dat hy as jong speler - eintlik seun – seksueel gemolesteer is in sy
sokkerklub. Die belydenis van een persoon en die skade wat dit aan hom en sy gesin gedoen het, het
oornag versprei soos ander oud spelers by die dosyne na vore gekom het met basies dieselfde getuienis.
Baie van die joernaliste was duidelik uit hulle diepte. Vir die tipe probleem was hulle nie gereed nie. Die
algemene vraag was: Maar hoe kon dit gebeur? Sokker is die nasionale sport. Meer nog, sokker was die
simbool van Britse stabiliteit en versorging. Sokker het jong seuns van die strate af gehou en ŉ tipe
versorging gebied waar die ouerhuis nie kon nie. Dit het gelei tot ure van introspeksie op TV.
In die proses het die gesprek gelei na ŉ spesialis-sielkundige, ŉ dame, wat die diskussie in ŉ heeltemal
ander rigting gestuur het. Sy het die algemene vraag: “Hoe was so iets moontlik in die Brittanje wat ons
almal ken?”, omgebuig na ŉ teenvraag: “Waarom is daar nie al lankal hieroor gepraat nie?”
ŉ Skok vraag wat gelei het na ŉ skok antwoord.
Sy het die Britte herinner aan iets wat hulle liefs wou vergeet. Die gebeure van so ŉ 50 jaar gelede was nie
so buitengewoon nie. Dit was die karakter van ŉ samelewing wat sy beslag gekry het tydens die bewind
van Koningin Victoria. Dit was ŉ sosiale ordening wat die posisie van die vrou en kind totaal misken en
geminag het. Die woord wat sy op TV gebruik het, was die Engelse woord “chattel” – wat die betekenis
van “junk” dra. Dit impliseer goedere sonder waarde en betekenis, soos “rommel” wat in ŉ pakkamer
aangehou word. In terme van mense is dit besittings sonder regte – slawe! Die bekende Britse historikus
Niall Ferguson skryf in sy boek “Empire – How Britain made the modern World” van “human chattels”,
“slaves, upon whose scarred backs the entire imperial edifice seemed to rest”.
Die vrou was weinig minder as “chattel” en vanweë die Britse kolonies wat toe reeds bestaan het, was die
bepaalde sosiale ordening wêreldwyd uitgevoer. Ian Mortimer gee ŉ gedetailleerde beskrywing van die
vrou se rol en posisie in die 19de eeu. (Human Race: 10 centuries of change on earth.)
“Why were women such low priority in nineteenth-century legislators’ eyes?
One reason was that governments felt that they had less to fear from women – they knew it was
unlikely that hordes of females would man the barricades...
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But a much more important reason was the sexism that dominated Western society. Everywhere,
women and men started from an unequal legal position.
Women were not allowed to attend university, practise a profession such as law or medicine, or
hold public office.
The movable property of married women rightfully belonged to their husbands, including any
money they earned.
They were not allowed to make a will except with their husband’s consent.
A man could legally beat his wife as much as he wanted, as long as he did not kill her.”
ŉ Vlugtige besoek aan die verlede toon baie gou aan dat Sinodebesluite baie versigtig moet wees om die
verlede te gebruik as toetssteen vir die toekoms. Kerklike vergaderings het nie gehuiwer om die hulp van
die staat te soek om sy kerklike en manlike belang te beskerm nie. Teen die begin van die vorige eeu, kort
voor die Eerste Wêreld Oorlog in 1915, het vroue stemreg vir ŉ beter bedeling sterk na vore gekom in
Europa.
In Suid-Afrika was die saak ietwat meer kompleks. Christina Landman het met ŉ artikel “In die Skriflig”
27(3) van 1993, ŉ baie belangrike visie na vore gebring. (Sien in die verband: Abraham Kuyper en Marie
du Toit oor vrouestemreg.)
“In Suid-Afrika maak 'n kommissie van die Sinode van die Gereformeerde Kerke in 1920 'n
aanbeveling oor vrouestemreg in sewe punte (Handelinge van die Sinode van die Gereformeerde
Kerke, 1920:81-82). Op die Sinodesitting van 1920 word die kommissie se advies aanvaar en die
Sinode besluit "om altyd te protesteer teen Vroue Stemreg op grond van Gods Woord"
(Handelinge, 1920: 37),
Die Sinode beveel dan ook hulle besluit teen vrouestemreg in die kerk by die Parlement aan as 'n
protes teen moontlike vrouestemreg binne die breër politiek. Een van die lede van die genoemde
kommissie wat vrouestemreg afgekeur het, was J.D. du Toit, die bekende digter Totius.”
Dit is duidelik dat die Nederlandse denke van ŉ persoon soos Abraham Kuyper baie groot invloed op die
kerklike denke in Suid-Afrika gehad het. Dit gee egter ook ŉ goeie aanduiding waarom kerklike denke so
maklik in die dryfsand beland het.
Volgens Landman baseer Kuyper sy skeiding tussen vrouens se openbare optrede, wat hy afkeur, en hulle
privaatregtelike posisie, waarbinne hy hulle bevryding voorstaan, op twee argumente:
“Eerstens is vrouens se deelname aan die politiek teen die wil van God, en tweedens is dit teen die
natuur van vrouens.
Die wil van God oor vrouens en die politiek lees Kuyper af uit Spreuke 31:10-31 waarin die ideale
huisvrou geteken word, 'n vrou wat nie "in die poorte sit" nie.
Die natuurlike vrou se eienskappe lei Kuyper af uit sy siening van die ideale huwelik en hierdie
eienskap kom volgens hom ooreen met hoe God die vrou oorspronklik geskep en verorden het dat
sy moes wees: die natuurlike vrou is skaam, sy is passief, haar beendere is swakker en alhoewel
sy skerper as die man kan gil, is haar motoriese stelsel minder ontwikkel... daar is ook min
"scherpzinnig ontwikkelde verstandsvrouwen"
Kuyper erken egter ook sy vrees vir die moontlike oorheersing van vrouens op politieke gebied as
hulle die stemreg sou kry: gedurende sy tyd was daar ongeveer 28,000 meer vrouens as mans in
Nederland. Kuyper sê dat hy nie daarvoor kans sien dat die kabinet in duie stort elke keer as die
broodprys met 'n sent opgaan nie.”
Dit is ŉ ope vraag of hierdie wyse van denke enigsins tuishoort binne ŉ kerklike diskussie. Dit is nie net
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kwetsend teenoor die vrou nie, maar ook basies irrelevant en ŉ verleentheid.
Die sogenaamde “herstel” van die vrou se posisie in die breë burgerlike samelewing was nie die resultaat
van stemreg nie. Selfs vandag nog is die vrou maar dun gesaai in die politieke omgewing. Wat die vrou se
posisie betref, moet mens die konteks van die tyd verstaan. Die Eerste Wêreld Oorlog van 1915 het die
totale struktuur van die samelewing verander. Die mans het as soldate na die front beweeg, terwyl die
oorlogspoging enorme hoeveelheid arbeid gevra het in die produksie van wapentuig. Die man is na die
front, en die vrou het vanuit die kombuis en waskamer in die wapenfabriek inbeweeg. Koppies was en klere
stryk vra sekerlik nie na hoë vlakke van kundigheid nie, maar die konstruksie van tenks, duikbote en
vliegtuie is dit tog wel anders.
Kuyper se siening dat daar min “scherpzinnig ontwikkelde
verstandsvrouwen” was, is gewoon absurd. Die agtergeblewe posisie van die “dom vrou” is kunsmatig deur
die man gemanipuleer – die doelbewuste weerhouding van onderwys.
Met die Eerste Wêreld Oorlog is meer as 10 miljoen mense aan albei kante dood. Met die Tweede Wêreld
Oorlog wat in 1945 geëindig het, is die sterftesyfer opgestoot na 50 miljoen. Miljoene mans het tydens en
na die oorlog nie weer huis toe gegaan nie, en die vrou het nie weer kombuis toe gegaan nie. By die
afwesigheid van die man, moes die vrou hoof van die huishouding word. Sy moes besluite neem vir die
kinders se opvoeding. Sy moes besluit oor koop of verkoop van eiendom. Miljoene vrouens het skielik ŉ
volwaardige krag in die samelewing geword. Met hierdie dinamiek het die samelewing onherroeplik
verander.
Alhoewel Suid-Afrika se groot politieke verandering eers na die verkiesing van 1994 plaasgevind het, het
die land voor 1994 die fase van die sogenaamde “dom vrou” geken. Sy kon wel stem op die politieke
terrein, maar by enige kontrak by die bank moes die man eers teken. Haar woord is nie aanvaar nie. Sy
kon skool hou in ŉ gelyke pos met haar manlike kollega. Maar hy het meer verdien as sy, alhoewel hulle
dieselfde werk gedoen het. Die man kon bevordering kry vir ŉ hoofpos, vir die vrou was dit nie sommer
beskore nie. Hier en daar by ŉ Meisieskool (met prestige!) was ŉ “Juffrou” aan bewind, maar vir die res was
die onderwyseresse die “chattel” van die sisteem.
Dit laat die vraag: binne welke konteks gaan die Sinode van 2018 sy besluite neem? Die vrou is nie meer
in die kombuis nie, sy is daar buite in die breë samelewing. Nuwe en lastige vrae sal gevra moet word.
Tweehonderd jaar gelede was die vrou verbied om kundigheid te bekom in terme van onderwys, nou is sy
die sleutel instrument in die beheer van kundigheid. Die vrou in die burgerlike samelewing het tradisionele
manlike beroepe binnegedring soos medies en regte, Wat onderwys betref, het sy dit heeltemal
oorgeneem.
Ons sit by Wapadrant met ŉ lidmatetal waarvan basies 50% vroulik is. Talle, indien nie die meeste nie, van
hierdie lidmate is hoogsopgelei. Hulle dra die gemeente met hulle gawes en hulle dra ook die breë
samelewing. Hulle het lankal die kombuis verlaat en na die bedryf verskuif. Indien die Sinode besluit ten
opsigte van VIDA in Januarie 2018 hulle nie weer terugkry in die kombuis nie, wat dan?
Ed Coetzee het die tendens (vermindering van christene) in die GKSA begin navors. Hy het bevind dat
daar beduidend meer vroue as mans in die Gereformeerde Kerke in Suid- Afrika is. “Uit ’n monster van
bykans 6000 lidmate, is daar ± 38% mans, 42.5% vroue, 11% seuns en 10 % meisies. Verdere navorsing
het bepaal dat ongeveer 60% vroue enkel ouers is.”
Dit dui op ŉ fundamentele verandering van die demografiese profiel van die lidmate bevolking. Wat by
Wapadrant ervaar word, is ŉ landwye tendens. Sonder die fisiese teenwoordigheid van die vrou, gaan talle
gemeentes nie oorleef nie. Dit gaan hier om die vergestalting van getalle, kundigheid en funksionaliteit. Die
vrou se getalle het oorgegaan tot ŉ gemaklike meerderheid in die kerkverband. Dan het haar kundigheid
die vlakke van die samelewing gepenetreer, tot so ŉ mate dat talle sektore nie meer sonder die vrou kan
bestaan nie. Die feit dat ongeveer 60% vroue tans enkel ouers is, sê iets van die kritieke rol wat die vrou
tans in die burgerlike samelewing speel. Sy gee funksionaliteit aan die gesin binne die samelewing en dan
spesifiek die skool en die kerk.
Op welke wyse ook al, sal die Sinode van hierdie grondverskuiwing moet kennis neem. Indien ŉ kerklike
vergadering sy meerderheidsbesluite neem op grond van die hoeveelheid mans daar teenwoordig, en dit
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dan wil herlei na die breë kerkverband waar die mans in die minderheid is en die vrouens in die
meerderheid, maar die vrouens nie toegelaat was om op die betrokke vergadering te dien nie – dan begin
mens op baie dun ys beweeg!
Miskien het die tyd ook nou gekom dat die kerk vir die vrou in die burgerlike samelewing om verskoning
vra.
Jan du Plessis

UIT ALLE OORDE
DIE “VROUE-KWESSIE” IN DIE GKSA
Die insiggewende artikel deur Ronel Pieterse, in 2002, gee ŉ oorsig van die beskouing van lidmate in die
GKSA, oor vroue en hoe hul rol in kerk en samelewing gedefinieer en vasgelê is. (Pieterse, R 2002. In die
Skriflig 36(4): 691-716). Weliswaar al 15 jaar gelede maar nog net so relevant as toe. Lees dit in geheel by:
http://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/531
Sy dek 70 jaar en as ons vanaf 2002 ons storie verder neem tot by die landmerk-sinode van 2016 en
vorentoe na 2018, wanneer ŉ volgende sinode byeenkom, steek ons die 100 jaar merk verby. En kan ons
vra... wat het verander en wat verder?
Sy maak vir haar ondersoek gebruik van inligting soos vervat in Sinodehandelinge en kerklike tydskrifte,
(Die Kerkblad en Die Gereformeerde Vroueblad). Betekenisvol omdat dit as’t ware die meningsvormende
stem van die kerk is wat deur die deursnee lidmaat gehoor word.
Neem ŉ vlugtige wandeling, deur hierdie oorsig, vertoef hier en daar en ervaar... wat..? ... ja, déjà vu ... dit
het ek al gesien... hier was ek al...
Hou die volgende in gedagte:
Eerstens: Die uitgangspunt wat vandag nog geld, naamlik dat in die kerk van Christus, enige
oortuiging of gebruik getoets moet kan word aan die gesag van Skrif, belydenis en kerkorde. Geen
fout daarmee nie, inteendeel. Vermy egter die slaggat om die gesag aan Skrif, belydenis en
kerkorde as sodanig, toe te ken. Beoordeling van enige saak aan die hand van Skrif, belydenis en
kerkorde gaan altyd gepaard met hoe dit gelees en verstaan word en dan in ŉ bepaalde konteks
van toepassing gemaak word. Lees en verstaan verander ook oor tyd en soos ons in die kerk saam
betekenis vind (en gee) aan tekste, kan ons op ŉ gegewe moment anders as voorheen daaroor
dink.
Tweedens: Dat oor tyd dinge (gelukkig) nie dieselfde gebly het nie... Ons Doppers maak nie
(altyd) so nie... Moet dus nie te gesteurd voel deur sommige absurditeite nie maar lees dit in die
konteks van die tyd.
Derdens: Die feit dat kerk en samelewing (in SA) as ‘t ware geïntegreerd bestaan.
Indeling van die artikel:
1. Die vroeër situasie van vroue in kerk en samelewing (ongeveer 1916 tot die jare van uitbeweeg
deur vroue in die 60-ger en 70-ger jare van die vorige eeu).
2. Die rebellie van die vrou
3. Die vrou in besondere dienste in die kerk
4. Die toekoms
1. Die vroeër situasie van vroue in kerk en samelewing: 1916 –
Sy is allereers, vrou vir (van) haar man, moeder vir haar kinders en haar plek is tuis. So is deur
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mans besluit (JD Du Toit 1916 Kerkblad). As vrou was dit ook haar goddelike roeping om te trou.
Haar klerekas is vir haar uitgewerk... spesiaal met haar man in gedagte. Om haar onderdanigheid
aan haar man te bewys, soos Paulus se opdrag aan die Korintiërs verstaan is, moet sy ŉ hoed vir
die erediens op haar kop hê. Intussen het die kerk Paulus se opdrag anders begin verstaan: Die
vrouens kon hulle hoede (vir hulle mans)? afhaal. Die vraag is, wat was eerste? ŉ Nuwe verstaan
van die Skrif, belydenis en kerkorde, of die feit dat vroue self hulle hoede begin afhaal het?
Sosiaal en polities
ŉ Vrou is Bybelsgesproke beskou as ’n huishoudelike hulp wat nie akademies gekwalifiseer
behoort te wees nie, nie buitenshuis behoort te werk nie en minimale betrokkenheid in die
samelewing gehad het.
Voorbeelde:
Akademiese opleiding was vir mans bedoel. Dit het lank geneem voor (veral) mans besef het dat
vroue ook intellektuele gawes het. In die saak het vroue darem in 1933 ŉ bondgenoot gevind in
Prof JA du Plessis, wat dit vreemd gevind het dat in 1910 bepaal was dat vroue wel lesings kon
volg maar nie as studente mog inskryf nie.
Politiek was verbode terrein. Stemreg, wat haar polities aktief sou maak, is teengestaan. Die
mees absurde redes is daarvoor gegee, onder andere:  Om te stem is, volgens lees en verstaan
van 1 Tim 2:12, 1 Kor. 11:3 en Titus 3:5, ŉ regeeraksie en bring ondermyning van die man as
gesinshoof mee;  haar mindere posisie is bepaal deur die andersoortigheid van haar wese, soos
deur God bepaal, ens… Toe vroue in 1924 tog stemreg kry, moes die aanvanklike Bybelse neestandpunt gewysig word na ja… maar dan as helper vir haar man, om saam op te tree vir
Skrifwaarhede in die regering (JA Du Plessis in ŉ Geref. Vroueblad van 1933).
Dus is dit nie vreemd of verkeerd om ons Skrifverstaan nuut te bedink en aan te pas nie. (Troos vir
hulle wat vandag nog huiwerig is om van hul ou standpunte af te wyk)
In die kerk totaal gemarginaliseer
Byvoorbeeld: Sy moet stilbly en haar tuis laat leer; haar besighou met Bybelstudie tuis,
welsynswerk, kinderopvoeding en evangelisasie (van huishulpe); sy was hier ook net as hulp vir
haar man en vir kleiner takies geskik.
Voorbeelde:
Stemreg tydens gemeentevergaderings
As huisvrou en mindere van haar man mog sy nie stem nie. Hierdie saak het oor lange jare egter
eers in die 50-ger jare van die vorige eeu, deur die toedoen, van die Gereformeerde Ekumeniese
Sinode (GES), op die sinodetafel gekom. Na 30 jaar van studie en besluite kon sy eers vanaf 1988
in kerklike vergaderings stem. Die GES, waarvan die Geref. Kerk in SA in 1945 ŉ stigterslid was,
doen die aanbeveling op grond van die gelykheid van man en vrou in Christus. Let op die verskil in
lees en verstaan van die Bybel: GKSA, die vrou is mindere van die man, en die GES, in Christus is
man en vrou gelykes van mekaar.
Die verhaal van die Sustersorganisasie
Die Nasionale Sustersvereniging wat in 1933 as selfstandige organisasie gestig is, publiseer self in
1946 die eerste Gereformeerde Vroueblad. In dieselfde jaar was daar die kritiek dat so ŉ
organisasie onbybels is. Die kort en die lank daarvan was dat die “kwessie” op die sinodetafel land
en in 1964 was die “Susters” beperk tot elke plaaslike gemeente… onder die plaaslike kerkraad en
die deputate vir kerklike tydskrifte gee vandag nog die Vroueblad uit.
Die redes vir al die sterk opvattings (persepsies) oor die vrou?
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Pieterse vind die redes in die “resultaat” (uitwerking) van die sondeval.”... en hy sal oor jou heers
in Gen3:16.
Vir my persoonlik lê dit nie in die resultaat as sodanig nie maar in die verstaan van die teks, as
imperatief: Dis ŉ opdrag van God:.. ” hy sal oor jou heers” Daarom struikel ons steeds oor tekste
soos 1 Tim 2:9-15 waar Eva as’t ware as die sondebok uitgemaak word.
Daarom die vraag waaroor ons altyd goed moet besin: As ons in enige uitspraak of beslissing
die sinode-refrein... op grond van Skrif, belydenis en kerkorde... gebruik, wat sê ons?
2. Rebellie van die vrou in die maatskappy en kerk
In die samelewing in die algemeen:
Vroue het uit hul huise begin beweeg en die samelewing begin betree. Op alle terreine het hulle hul
stempel begin afdruk, akademies, maatskaplik, polities en beroepsgewys. Aanvanklike teenstand
het in die niet verdwyn.
Vandag, onder andere weens die effek van die ekonomiese realiteit, is vroue volledig in die
eertydse sogenaamde manswêreld geïntegreer.
En in die kerk?
Op hierdie terrein het alles min of meer dieselfde gebly. Maar die grootskaalse veranderinge in die
samelewing, het lidmate, mans en vroue vrymoedig gemaak om oor die rol van die vrou in die
kerk, vrae te vra en diskussies te voer.
Aanvanklik oppervlakkige vrae oor die gewone jakkalsies, soos waarom net koek en tee bedien en
hoede in die kerk, maar mettertyd het dieperliggende vrae onder die loep gekom: Roep die Here /
die Heilige Gees net mans en nie vroue nie, vir die dienste van ouderling en predikant? Hoe lees
en verstaan ons die Bybel oor die onderdanigheids- en gelykheidsuitgangspunte, ens.?
Mettertyd het vroue wat deur jare in ’n patriargale sisteem oningelig was en so gehou is, die
implikasies van ’n teks soos Galasiërs 3:28 opnuut verstaan en in hulle lewens begin toepas. In
Christus is almal gelyk. Waarom die hiërargie in die kerk?
3. Die vrou in besondere dienste in die kerk
Die kwessie van vroue in die diens van diaken was altyd meer aanvaarbaar vir diskussie.
Die kerk kon nooit eintlik regtig sê waarom vroue nie tot hierdie spesifieke diens toegelaat kon
word nie. So vroeg as die 1930’s kom dit al op die tafel. ŉ Juweeltjie uit 1933 vind ons in ŉ artikel,
van prof JA Du Plessis, Die Gereformeerde vrou 1, in Die Kerkblad van Apr. 1933, p. 522-524:
“Ons sal ons ernstig moet afvra by die lig wat ons nou het of ons standpunt oor die vrou in
ooreenstemming is met die Skrif en of dit nie verouderd is omdat dit ’n blote menslike tradisie is
nie? (my beklemtonings)
Waar die ampskwessie ter sprake was, sou mans heel dikwels sê dat vroue hul gawes in die amp
van die gelowige kon uitoefen. Die vraag is waarom dit net ten opsigte van vroue geld. Moontlik
vanweë die on-gelykheidbeginsel? Wat dadelik ŉ volgende vraag laat uitspring, naamlik of die
amp van gelowige, hiërargies as onder die ander ampte verstaan is ...
Tog op die sinodetafel:
1972: Die GES, versoek dat lidkerke, met die oog op ŉ rapport vir die 1976 GES-sinode,
‘n studie hieroor moes doen. Die GKSA besluit om nie studiedeputate te benoem nie.
1979: Sinode GKSA: In twee beskrywingspunte word die sinode gevra om wel deputate aan te wys
wat die “vroue-kwessie” in die lig van Skrif, belydenis en kerkorde, moet ondersoek, wat toe wel
realiseer... Maar...
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1982: Hoewel die deputate ŉ intensiewe studie gedoen het, was hulle nie gereed vir ŉ uitspraak
oor die saak nie. ŉ Minderheidsverslag vra vir die ondersoek van konsepte soos stemreg en amp
en dat die kerke hulle moes vergewis van studieresultate van die GES en ander kerke.
1985: Dié rapport wat dien, bestaan uit die volgende kernsake: die posisie van die vrou in die kerk,
regering in die kerk, konsepte soos kiesreg en stemreg, die woord “amp” en die onderskeid tussen
die ampte.
Gevolgtrekkings van die sinode:
Vroulike belydende lidmate is volledige en volwaardige lidmate van ’n kerk.
Daar is geen gegewens in die Skrif en in die Gereformeerde kerkreg wat verhinder dat
belydende vroulike lidmate by die roeping van ouderlinge, predikante en diakens mag
meewerk nie. Inteendeel, die hele struktuur van die Nuwe-Testamentiese boodskap ontsluit hierdie
moontlikheid vir alle mondige lede van die liggaam van Christus.
Omdat Christus self sy kerk regeer en Hy sy mag nooit aan ’n kerkraad of aan ’n sinode oordra
nie, is die uitoefening van gesag in die kerk altyd bedienende gesag en nooit regeermag nie.
Oor die bevindings of vroue kon stem vir ampsdraers en tot die diakenamp toegelaat kon word, is
nie besluit nie vanweë “inherente gebreke” en die voorlopigheid van die rapport. Heelwat broeders
het gemeen dat genoeg oor die saak gestudeer is en vanweë die onenigheid daaroor, van die tafel
gevee moes word.
1988: Besluit oor vroue-stemreg: Omdat vroue volwaardige lede is van die liggaam van Christus,
kan hulle ook deel hê aan die verkiesing van mans lidmate tot die besondere dienste Hierdie
besluit is geneem op grond van die gelykheidsbeginsel wat vorige sinodes nie wou handhaaf
nie.
1988: Oor die vrou in besondere ampte: Na deeglike studie deur kundige teoloë kom positiewe
uitsprake op die tafel, o.a. “In Christus breek daar vir die verloste vrou ’n nuwe bedeling aan en
verwerklik die Here sy oorspronklike bedoeling met die man en die vrou deur die beeld van God in
die mens te herstel. Vroue kán deur God geroep en begiftig word om op besondere wyse in sy
kerk te dien soos Hy dit goeddink...”
Maar die (versigtige) aanbeveling van 1988 word afgekeur:
In besondere omstandighede, wanneer dit noodsaaklik is, kan vroulike lidmate wat daarvoor
besondere gawes van die Gees ontvang het, wel tot besondere dienste geroep word. Uitgaande
van die gelykheidbeginsel van dienste in die kerk sou hierdie roeping vir enige besondere diens
geld (Acta, 1988:522).
Oor die ongetroude vrou: Vir die deputate ŉ olifant in die kamer... of was dit...: As ŉ vrou nie
in besondere dienste kan dien omdat dit die hoofskap van haar man in gedrang bring, wat dan van
die ongetroude vrou? Nog studie moet gedoen word maar die sinode staan nie verdere studie toe
nie. Saak afgehandel...
Wie of wat was die eintlike olifant in die kamer?
Die ongetroude vrou, of die gebrek aan insig daaroor dat mans én vroue, getroud of ongetroud as
gelykes, deel is van die liggaam van Christus, die kerk, waar nie mans nie, maar Christus hoof is
oor vroue sowel as mans?
1994: Klassis Boland bring ŉ beswaarskrif teen die negatiewe 1988-besluit maar ŉ kommissie wat
vir beoordeling daarvan benoem word, bevind dat die beswaar nie slaag nie. Die sinode aanvaar
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dat dit nie slaag nie.. .
1997: ŉ Beswaarskrif van die Suidelike Partikuliere Sinode sneuwel hierdie keer omdat die sinode
vind dat daar te min tyd is om dit te hanteer en verwys dit na deputate om dit vanweë
onbeantwoorde vrae oor drie jaar weer voor te lê...
ŉ Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode van Noord-Transvaal versoek dat deputate die
kerke met wie ons in korrespondensie staan, oor die saak moet betrek .
2000: In die nuwe millennium is dit nie anders nie:
Die beswaarskrif van 1997: Rapport beveel aan dat dit nie slaag nie.
Rapport oor sienings van kerke in korrespondensie: Net twee kerke verskil van die GKSA.
Deputate word benoem om vas te stel of die verskil in standpunt die resultaat is van
Skrifkritiese hermeneutiek en hoe dit ons korrespondensie met hulle beïnvloed. (GKSA
werk nie Skrifkrities nie).
4. Die Toekoms? (na 2002 dus)
Die artikel eindig heel mismoedig terwyl dit verwys na vele onverkwiklikhede wat in die kerk aan die gang
is. Na amper 70 jaar, vind sy op p. 712: “Dit is dus duidelik nie net meer ’n saak oor die vrou in die
besondere dienste nie. Die GKSA word gedaag om te wys dat hulle waarlik kerk is in ’n nuwe wêreld en ’n
nuwe Suid-Afrika.”
En verder, op p. 713:
“Vroue het inderdaad ’n ver pad gekom tot waar hulle hulle vandag bevind. Ongelukkig is dit egter steeds
so dat daar mans is wat dink vrouens is ’n “subspesie,” laer as mans. Hierdie beskouing beïnvloed
noodwendig mense se sienings aangaande haar taak in die kerk, veral ten opsigte van haar toelating tot
die besondere dienste.”
Op dieselfde bladsy:
“Is dit nie tragies nie dat ’n kerk soveel tyd en energie spandeer aan ’n saak oor wié God se boodskap kan
verkondig, terwyl daar miljoene is wat verlore gaan sonder kennis van die Here?”
Sy haal dan RA Tucker (1992) aan om die sentiment op te som:
“And here is the heart of the issue. When the church is outwardly focused, energy is expended on
mission and evangelism and there is little time to fight battles to keep women out of ministry.”
Ten Slotte:
Met die Sinode van 2018 voor die deur, kan gesê word, dat daar wel vordering was. Ons het nou vrouediakens en vertrou dat die kerke op grond van hul eerlik deurdagte verstaan van die tekste in konteks van
die hele Skrif, en teen die agtergrond van die Nuwe Verbond, toegelaat sal word om self te kies vír of téén
vroue in die amp van predikant en ouderling.
Verwerking: Thea Heckroodt
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DIT LAAT MY WONDER
TYD BRING LIG EN DUIDELIKHEID
Die omvattende “vroue-kwessie” is al vir meer as 100 jaar die onderwerp van studie in die GKSA. Met
verloop van tyd het oor sekere aspekte daarvan in die positiewe sin van die woord, duidelikheid gekom.
Oor die aspek van vroue in die amp van ouderling en predikant, het die Besondere Algemene Sinode
(2016), tot duidelikheid gekom maar in die negatiewe sin van die woord. Die finale bevinding was, Skrif,
belydenis en kerkorde is duidelik daaroor: Dit word nie toegelaat nie. Die saak kan nie weer op die sinode
tafel kom nie behalwe as daar volgens Skrif, belydenis en kerkorde, nuwe getuienis kom wat tot ŉ ander
uitkoms sal lei.
Om oor In periode van 100 jaar by dieselfde verstaan van sekere tekste te kom, is nie noodwendig bewys
daarvan dat dit die finale verstaan moet wees nie. Ons werk met ŉ bron (versameling van verskillende
tekste), wat sedert ongeveer 900 VC, oor ŉ periode van meer as 1000 jaar, tot stand gekom het.
Daarbenewens kom dit na ons toe deur ŉ geskiedenis van lees en interpreteer deur die kerk van die
Here, oor ŉ periode van meer as 2000 jaar. Dis ŉ gegewe, dat alles daarin nie altyd dieselfde verstaan is
nie en vir alle tye dieselfde beteken het nie.
Daarom is dit nie vreemd dat in die kerk (nie net die GKSA nie), oor die spesifieke saak van vroue in die
amp van ouderling en predikant, nie eenstemmigheid is nie
Twee oortuigings loop in die GKSA, uiteen:
Enersyds die oortuiging dat dit in die tersaaklike tekste gaan oor ŉ geloofswaarheid, gesien in die
lig van die wesenlikheidsbeskouing (Sinode 2015). Grammaties-histories beoordeel dus ŉ
heilsfeit; en
Andersyds die oortuiging dat dit te doen het met die praktiese inrigting en lewe van die kerk
waarin christen-gelowiges in ŉ bepaalde kultuurverband saam bestaan het… en nou (anders)
saam bestaan. Grammaties-histories beoordeel, ŉ nie-blywende opdrag met historiese gesag,
(dus nie normatiewe gesag).
Wat anders in die praktyk van kerk-wees, kan ons benewens eerlike, verantwoordelike
eksegese, help om mekaar hierin te ontmoet?
Eerstens, deur aan die plaaslike kerke die sleutelposisie, wat dit in ŉ presbiteriale kerkregeerstelsel het, te
herbevestig, met die vryheid om hulself, ongeag geslag, volgens eie behoeftes en beskikbare gawes,
onder die een Hoof van die kerk, Jesus Christus, tot diens te organiseer.
Tweedens deur die herbesoek van gevolgtrekkings van vorige sinodes soos byvoorbeeld Acta 1985 (p.
329):
Belydende lidmate wat tot die vroulike geslag behoort, is volledige en volwaardige lidmate van die
kerk.
Daar is geen gegewens in die Skrif en in die Gereformeerde kerkreg wat verhinder dat belydende
lidmate wat tot die vroulike geslag behoort, by die roeping van ouderlinge, predikante en diakens
mag meewerk nie. Inteendeel, die hele struktuur van die Nuwe-Testamentiese boodskap
ontsluit hierdie moontlikheid vir alle mondige lede van die liggaam van Christus. (My
beklemtoning).
Omdat Christus self sy kerk regeer en Hy sy mag nooit aan ’n kerkraad of aan ’n sinode oordra nie,
is die uitoefening van gesag in die kerk altyd bedienende gesag en nooit regeermag nie.
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So ook die positiewe stelling en aanbeveling tydens die sinode van 1988 (Acta 1988):
In Christus breek daar vir die verloste vrou ’n nuwe bedeling aan en verwerklik die Here sy
oorspronklike bedoeling met die man en die vrou deur die beeld van God in die mens te herstel.
Die skopus van die evangelie van Christus wys in die rigting dat vrouens deur God geroep en
begiftig kan word om op besondere wyse in sy kerk te dien soos hy dit goeddink (p. 519).
Die aanbeveling n.a.v. bogenoemde uitgangspunte (afgekeur):
In besondere omstandighede, wanneer dit noodsaaklik is, kan vroulike lidmate wat daarvoor
besonder gawes van die Gees ontvang het, wel tot besondere dienste geroep word. Uitgaande van
die gelykheidbeginsel van dienste in die kerk sou hierdie roeping vir enige besondere diens geld.
(p. 522). (Vgl. Pieterse, R. 2002. Die “vroue-kwessie” in die GKSA. In die Skriflig 36(4):691-716).
Derdens deur erkenning te gee aan die geldigheid van ŉ nuwe, of anders verstaan van betrokke
skrifgedeeltes. Soos in die gevalle waar sinodes self vorige besluite op grond van die destydse lees en
verstaan van die Skrif, omgekeer het op grond van anders lees, herlees, herinterpreteer en nuut verstaan,
byvoorbeeld:
Oor hoofbedekkings (hoede)! vir vroue op grond van die hoofskap van haar man oor haar. Maar
wat uit die perspektief van vroue, ŉ gebondenheid was van vroue aan ’n sekere gebruik, op grond
van ŉ sekere interpretasie van die Bybel wat verband gehou het met ’n bepaalde beskouing oor die
vrou. (Grammaties-histories beoordeel as ŉ blywende opdrag met normatiewe gesag)
Vroue het hul hoede self afgehaal en ŉ sinode het nog nie weer op grond van Skrif, belydenis en
kerkorde anders besluit nie.
Oor vroue-stemreg in die kerk (1952-1988): Grondige studie oor meer as 30 jaar, selfs onder
aanmoediging (aanvuring)? van die destydse Gereformeerde Ekumeniese Sinode, lei in 1988 tot
die positiewe uitkoms van stemreg vir vroue. Dit was nou nie meer verstaan as ŉ vorm van
gesagsuitoefening en in stryd met die vrou se “God verordineerde staat” nie. Vroue mag nou deel
hê aan verkiesing van manlike ampsdraers.
(Pieterse in aangehaalde artikel, p. 698).
Oor toelating van vroue tot die diaken-amp: Sedert 1933, toe prof JA Du Plessis al die
moontlikheid ingesien het, duik dit deurlopend op tot die Skrif hieroor in 2003 positief verstaan
word. In 2006 egter, lees ons weer anders en ontstaan die dilemma (vir die sinode) van vroue wat
reeds in die amp bevestig is. Dan volg tog die mylpaalbesluit van 2009: vroue mag wel in die
diaken-amp dien...
Vierdens: Deur ag te slaan op hoe ander gereformeerde kerke in Suid-Afrika, ook ŉ pad van nuut lees en
verstaan geloop het (ongeag die verskille wat ons uitmekaar hou):
Die Nederduitsch Hervormde kerk: Na dieselfde proses van studie en vra na die Skriftuurlikheid
of nie, van die bevestiging van vroue in kerklike ampte, word vroue-diakens in die vroeë 1970’s
bevestig. In 1979 volg die beginselbesluit ten gunste van die predikantsamp en in 1983, die
ouderlingamp (interessante volgorde). In 1981 is die eerste vroue-predikant in ŉ gemeente
bevestig.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk: Op spoor van nuwe nadenke en studie, volg oopstelling
van die diaken-amp in 1982 en in 1990 die predikante- en ouderlingampte. In 2004 is dr Elsje
Büchner tot lid van die algemene sinodale moderamen verkies.
Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) Hierdie kerk vind haar
identiteit in haar “verankering in die Bybelse leer” en “verbondenheid aan die Gereformeerde
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tradisie en vroomheid.” Dit wil ŉ kerk van gewone gelowiges wees, waarin almal tot hulle reg moet
kom” juis ook die vroue, wat so ŉ sleutelrol in die VGKSA gespeel het en steeds speel.” “…
bepalings rondom die ampte moet so min as moontlik rigoristies, voorskriftelik van bo af wees,
sodat plaaslike gemeentes hulle eie weg mag vind in hulle praktiese omstandighede” (Smit, DJ
2013. Opstelle oor Gereformeerd-wees vandag: Versamelde opstelle 4. Stellenbosch: Sun Press.
’n Boek wat die moeite werd is om te lees).
(Die Afrikaanse Protestantse Kerk laat nie vroue tot die besondere ampte toe nie. Miskien
worstel hulle sinode ook nog daaroor)?
Vyfdens: Deur ook te luister na gereformeerde stemme in die buiteland, soos:
Die Gereformeerde Kerk Nederland (Vrijgemaakt)*1, wat onder andere ook ŉ teenwoordigheid in
Suid-Afrika, Australië en Korea het. Op 15 Junie 2017 (in die 500ste Reformasiejaar), besluit die
sinode van die GKN (Vrijgemaakt) dat vroue in alle ampte mag dien. In sy blog stel ds. Ernst
Leeftink predikant van dié kerk in Nederland, dit so:
“Lezen we de Bijbel anders? Het antwoord is: ja! We hebben oog gekregen voor de
betekenis van de zondeval. We zijn ons bewust geworden van de verstikkende cultuur in
onze kerken die zowel de selectie van relevante bijbelteksten als hun interpretatie
bepaalden. We zijn gaan beseffen hoezeer wijzelf deel uitmaken van een cultuur die uit is
op beheersing, ordening en ratio. Ten slotte kwam er ruimte voor de plaats van vrouwen in
de bijbel en voor het perspectief van vrouwen zelf. Het ‘anders’ lezen van de Bijbel maakte
dat tegenargumenten hun kracht verloren. Niet als offer aan de tijdgeest, maar als
ontmaskering van een dieperliggende tijdgeest van overheersing van de vrouw en
beheersing van de kerk; een ontmaskering die bevrijdend blijkt te werken in de exegese en
onze kijk op hoe we inclusief kerk kunnen zijn in déze wereld. (Ernst Leeftink)”
Van die Generale Synode, gaan daar ter voorligting, in verband met die besluit, aan die kerke ‘n brief uit
waarby enige kerk / kerkverband kan leer. Daar word deeglik rekening gehou met die sensitiwiteit van die
saak en dat nie alle kerke dieselfde daaroor dink nie. Benewens die aanloop en verloop wat omvattend en
duidelik uiteengesit word, volg in ŉ bylaag elf begronde besluite, waarvan besluit 7 hier verbatim
weergegee word, omdat dit in die GKSA se presbiteriale opset betekenisvol is:
Besluit 7:
“...ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en
wanneer ze in de lijn van deze besluiten willen handelen.
Gronden:
1. Het is aan iedere kerk om te bezien hoe de gaven die aan haar gemeenteleden zijn gegeven
kunnen worden ingezet om de gemeente verder te brengen op weg naar Gods koninkrijk.
2. Iedere kerk dient dus een eigen bezinningsproces te doorlopen en zelf tot een besluit te komen of
en zo ja op welke wijze en wanneer ze in de lijn van deze besluiten wil gaan handelen”.
Opmerking: Die betrokke deputate kry ŉ begroting van meer as €20 000 vir 2018-2020 met die oog op
toeligting aan die kerke en wat ookal nodig is in die verband.
Die internasionale World Communion of Reformed Churches (WCRC), se “DECLARATION OF
FAITH ON WOMEN’S ORDINATION,” op 3 Julie 2017.
Enkele uittreksels lui soos volg:

1

“This declaration testifies to our belief that women and men were created equally in the image

Vrijgemaakt van KO artikel 31 op grond van hul siening oor die doop).
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of God and that they therefore should be treated with equal respect and dignity.
It testifies to our experience over centuries that God has been calling both women and men to
ministries of spiritual leadership and granting them the gifts and graces to carry out those roles.
Theological integrity and justice require that the churches of the World Communion of
Reformed Churches (WCRC) in solidarity courageously declare their commitment to assure
that both women and men have equal standing to reflect their common incorporation into the
body of Christ in baptism and service.”

Die verklaring word uiteengesit onder die opskrifte, The Context; The Biblical Foundation: Creation and
New Creation; en Experience in the Life of the Church, laasgenoemde ‘n gawe opsomming van opvattings
oor die vrou in die kerk deur die loop van die geskiedenis, vanaf die huiskerk periode, tot in die onlangse
tye.
Wie is die World Communion of Reformed Churches (Wêreldgemenskap van Gereformeerde
Kerke)?
Dit is die grootste liggaam van gereformeerde kerke in die wêreld, die vyfde grootste christelike
gemeenskap in die wêreld. Dit verteenwoordig nagenoeg 80 miljoen mense in 108 lande uit 229
denominasies (kerkverbande). Dit bestaan onder hierdie naam sedert 2010, toe die Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke (World Alliance of Reformed Churches), en die Gereformeerde Ekumeniese Raad
(GER) saamgesmelt het. Die GER is in 1945 gesig as die GES (Gereformeerde Ekumeniese Sinode),
waarvan die GKSA ŉ stigterslid was. Die GKSA is tans ook saam met nege ander kerke in Suid-Afrika, lid
van die 2010-saamgesmelte WCRC. Dis tog net goed om ag te gee op oorwoë oortuigings wat in hierdie
baie groot (meerdere) vergadering van kerke uitgespreek word.
Nederigheid en verantwoordelikheid pas elkeen wat lees.
In ŉ kort artikel, (Die eksegeet is broos), skryf prof JH Le Roux (Ou-Testamentikus):
“Soms word nog gemeen die eksegeet (lees: gelowige, predikant, teoloog) het so ŉ vaste greep op die
Bybel dat hy/sy triomfantelik en met groot gesag kan sê wat God presies bedoel en hoe mense moet
optree. In dié proses word God as’t ware die ‘gevangene’ van die eksegeet se kleinverstaan van ŉ teks
of die Bybel en verkry sy/haar eksegese kanoniese betekenis wat vir alle tye geld”
En verder: ...
”die eksegeet moet elke dag ywerig die Skrif met die beste eksegetiese hulpmiddele ondersoek,
maar ook weet dat iets hom/haar altyd sal ontglip. Daar is altyd iets wat hy/sy nooit kan
verstaan, vasvat en verwoord nie”. (Teo Nuusbrief (elektronies) 27/11/2016)
Almal wat lees en probeer verstaan, moet dit met nederige behoedsaamheid doen.
Thea Heckroodt

DIT LAAT MY WONDER
EK AS VROU DIEN AS DOPPER-OUDERLING
“...terwyl die sinode nog hard werk...”
Ek is ŉ vrou. Ek is ŉ Dopper. En ek is ook ŉ ouderling. Ek behoort aan een van die enkele Gereformeerde
gemeentes wat lank reeds vroue-ouderlinge in die kerkraad het, terwyl die sinode nog hard werk rondom
die verskillende interpretasies in Gods Woord oor die vrou in die amp.
Iemand het op ŉ keer gesê dis soos vissers wat ure lank sukkel om gekoekte vislyn uit te rafel en lankal
opgehou het om vis te vang.
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Daarbuite is ŉ wêreld in nood; tyd en arbeiders is min. Ek het absoluut geen twyfel daaroor dat God my
deur die gemeente geroep het nie. Ek het ŉ begeerte gehad om ŉ ouderling te wees, om dienswerk in die
gemeente te doen, met die gawes wat Hy my gegee het.
Natuurlik kan ek dienswerk doen in die amp van die gelowige of as diaken ook. Maar God het my geroep
as ouderling en terwyl die manne op sinodes oor ons praat en nie met ons nie, gaan sy werk rustig voort in
ons gemeente, waar almal aangemoedig word om saam in sy Koninkryk te dien.
Die feit dat ek ŉ ouderling is, het geen krisis in ons huwelik veroorsaak nie. Inteendeel, saam met my man,
wat ook ouderling is, het ons geloofslewe verdiep en ons staan saam as span solidêr teen ‘n omgekrapte
wêreld vol pyn en ellende.
Die mense in my wyk, vir wie ek in die besonder verantwoordelik is, ontvang my met ope arms in hul huise
en in hul lewe. Ek kyk met verwondering na my mede-ouderlinge, vroue en mans, waar elkeen verskillend
besnaard is, maar juis daarom unieke bydraes lewer tot die liggaam van Christus.
Ek gun alle vroue die voorreg wat ek beleef en ek dank God dat ek Hom en my medemens só kan dien.*
Martie Venter in Beeld, Maandag 26 Jan 2015
*Martie Venter het as gevolg van ŉ voetoperasie met lang hersteltyd intussen ontslag gevra, maar haar
oortuigings ivm VIDA bly onveranderd.

UIT ALLE OORDE
BRAM SCHOUWSTRA SKRYF IN ŉ E-POS SO AAN GESPREKSFORUM:
Goeiedag,
Ek voel baie sterk oor die inisiatief, [Gespreksforum] en hoop en bid dat daar volgende jaar tog ŉ oplossing
sal wees, waarmee elke gemeente in volle oortuiging verder kan gaan, sonder inbreuk te maak op hulle
geloofsbelewing.
Onlangs lees ek ŉ resensie van die boek : “40 dae tot Hoop, ŉ Reis deur Lydenstyd”. Die boek is geskryf
deur Ronell Bezuidenhout, ŉ vroulike predikant.
Die inleiding tot die resensie begin met:
“ Soms kan godsdiensbeoefening meer skade as goed doen. Die oomblik dat “reg glo” belangriker word
as “reg doen” en “reg leef”, stap jy die pad van geestelike hoogmoed. Daar is net een opdrag wat jy
moet nakom om jouself ŉ Christen te kan noem : “Jy moet ander (alle ander)! liefhê soos wat jy jouself
liefhet”.
Ons gesin het self die voorreg gehad om byna twintig jaar lank aktief betrokke te wees by sendingwerk in
Venda, voltyds. In die lig van die vraagstuk van die vrou in die amp, kan ek my ervaring meedeel van hoe
dit daar, op die platteland, in “ons kerke” gaan. Onder “kerke.” as saamkom-plekke van aanbidding moet
ons in gedagte hou: ŉ kerkgebou, ŉ skoolgeboutjie, ŉ sinkafdak, in ŉ hut en selfs onder ŉ boom.
En wie is die leiers daar?
Meeste van die mans werk ver van die huis, en die vrouens/susters dra sorg dat alles goed verloop. Nie
net op Sondae nie, maar ook deur die week. Hulle dra die verantwoordelikheid vir wat in hulle “gemeente”
aangaan. God het die mens, man en vrou , na sy beeld geskape.
Wie is ons om daar ŉ beperking by te plaas? Of om die een hoër as die ander een te ag?
En wat is gesing? Nee, geen Psalms of selfs Skrifberymings nie, nee, vertaalde Duitse liedere, wat ook in
die Lutherse Kerk gesing word.
Vir my is dit, en van die ander sake wat aandag kry, ŉ jammerte dat “reg glo”, sonder die “reg doen” en
“reg leef”, op sommige van ons afgedruk word.
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Ek hoef nie op besonderhede in te gaan nie, maar ek voel baie sterk daaroor dat, soos wat ook uit die
Gespreksforums na vore kom, die Liefde in dit alles ver op die agtergrond staan. Die gevoel dat ander my
wil voorskryf hoe ek mag glo, en nie soos wat God se Woord my leer nie, laat my met ŉ onrustige gevoel.
Dit krap aan my uitleef van: “ Dien die Here met Blydskap”.
Dit voel vir my so al, asof sommige predikante en gemeentes van oordeel is dat die Bybel gebaseer is op
die Kerkorde, en nie andersom nie.
Ek wil my geloof uitleef saam met my medebroers en susters soos wat God se Woord my leer. Die
geharwar oor hoe wat gelees moet word, of hoe oor ander sake gedink moet word, of wat gesing mag
word, of watter ander saak ook aandag mag/moet kry, (asof enige iemand hier op aarde die regte antwoord
het! ), doen afbreuk aan ander Christene. En, uiteindelik, aan God se Koninkryk!!
Bram Schouwstra

Ef.2:10 – Nee, God het ons gemaak wat ons nou is; in
Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan
die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.
Josua 1:9 – Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees
vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want
Ek, die Here jou God , is by jou oral waar jy gaan.
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