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29 Julie 2014  Artikel 1 – Omsendbrief 2 
 
 
Beste Skriba 
[Vir dringende aandag aan die Gemeente se leierskap, leraar(s) en kerkraadslede] 
 

ARTIKEL 1:  OMSENDBRIEF 2 AAN GEMEENTES 
 
Meegaande dokumentasie bevat die prosesdokumente rondom die voorgestelde wysiging 
van Artikel 1 in die Algemene Sinode se Kerkorde [Bylaag 2].  
 
Dit is nodig dat die eie aard van die voorstel om Artikel 1 te wysig en die agtergrond waarteen 
dit geneem is, deeglik gekommunikeer word. Die volgende word onder u aandag gebring: 
 
1. Dit is uiters belangrik om te kommunikeer dat die voorstel oor die wysiging van Artikel 1 

van die Kerkorde gaan en nie oor die Belydenis van Belhar per se nie. 
 
2. Die voorstel vir die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde is 'n konsensus-voorstel van 

die Algemene Sinode. 
 
3. Die voorstel gee uitdrukking aan die NG Kerk se standpunt oor die wyse waarop die 

Belydenis van Belhar en ander eietydse belydenisse in die belydenisgrondslag van die NG 
Kerk opgeneem kan word (dit verwoord die NG Kerk se konfessionele identiteit).  

 
4. Die voorgestelde nuwe Artikel 1 wil die vryheid aan of ruimte vir lidmate, ampsdraers en 

kerkvergaderinge gee om die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf. Die 
voorgestelde nuwe Artikel 1 wil ewe eens aan lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge 
die vryheid of ruimte gee om nie die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf 
nie. Die voorstel skep dus ruimte na beide kante. 

 
5. Die voorstel wil die eenheid dien en verdeeldheid en skeuring ten alle koste voorkom. 
 
6. Die voorstel neem die diversiteit in konteks deeglik in ag (dit verskil van sinode tot sinode 

en ook binne sinodes). 
 
7. Die voorstel wil op geen wyse lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge tot ’n bepaalde 

standpunt oor Belhar, hetsy ten gunste daarvan of daarteen, dwing nie (die keuse 
daaroor geskied na eie oortuiging en in vryheid).  

 
8. Die Algemene Sinode 2013 se besluit oor ’n nuwe Artikel 1 van die Kerkorde is die 

voorstel wat deur lidmate, kerkrade en sinodes goedgekeur moet word alvorens die 
Algemene Sinode die wysiging van die huidige Artikel 1 dienooreenkomstig kan 
bekragtig. 
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RINGE 
 
1. Ringe is reeds versoek om ’n “Artikel 1” taakspan aan te stel.  Hierdie taakspan 

 sorg dat die Ring twee verteenwoordigers vir elke gemeente in die ring aanwys 
 koördineer en moniteer die stemproses in die ringsgemeentes.  

 
2. Die verteenwoordigers van die ring (minstens twee), wat nie lidmate van die gemeente 

is nie, woon die twee kerkraadsvergaderinge asook die gemeentevergadering of die 
stemtelling by.  

 
3. Besware teen die uitvoering van die proses word deur die ring of sy gevolmagtigde 

hanteer.  
 
4. Die waarnemers van die ring sertifiseer aan die einde dat daar aan al die kerkordelike 

vereistes voldoen is [Bylaes 9 en 10]. Lees dalk heel eerste Bylaag 10. Dit wys hoe die 
Ring se verslag moet lyk en wat alles moet gebeur om daardie verslag te kan 
teken. 

 
5. Voltooide stembriewe word deur die ring in bewaring gehou totdat daar vanaf die 

Algemene Sinode via die Sinode kennisgewing ontvang is dat dit vernietig kan word.  
 
 

DIE STEMPROSES IN DIE GEMEENTE 
 

1. KERKRAAD SE BEPLANNING 

 
1.1 Bestudeer asseblief hierdie inligtingspak deeglik.  Vir maklike verwysing word al die 

bylaes in hierdie een skrywe as een dokument aan u gestuur.  Die bylaes is egter ook as 
afsonderlike dokumente beskikbaar (beide in Word- en PDF formaat) sodat dit maklik is 
om die vorms vir die gemeente se gebruik aan te pas.  Kry die vorms op ons webblad: 
http://kaapkerkadmin.co.za 

 
1.2 Beplan die proses vir die gemeente.  Onthou om die datums (Bylaag 4) met die ring se 

verteenwoordigers te kontroleer en te hou by die keerdatums.  Loer gerus heel eerste na 
die skematiese voorstelling in Bylaag 12. 

 
1.3 Die proses loop oor minstens nege weke.   
 
 Gebruik gerus een van Bylaag 4 se voorgestelde Tydraamwerke.  Die Sinode (Wes- en 

Suid-Kaapland) vergader vanaf 4 Mei 2015.  As die gemeente se uitslag nie dan 
beskikbaar is nie, sal daar ’n tweede spesiale sinodesitting vóór Oktober 2015 gehou 
moet word.  Ten einde te verseker dat alle (moontlike) besware of appèlle voor 4 Mei 
2015 afgehandel is, word 31 Maart 2015 as die allerlaatste datum vir gemeentes 
gegee.  Die gemeentevergadering / sluiting van die stembusse moet dus op die laaste in 
die week van 15 Maart 2015 afgehandel word.   

 
 Gemeentes (wat reken dat hulle gereed is) kan die proses reeds nou in die tweede 

semester van 2014 aanpak.  Bylaag 4 gee ’n paar voorbeelde.   

http://kaapkerkadmin.co.za/
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1.4 Kerkrade is kerkordelik verplig om die voorstel aan die lidmate van die gemeente vir 
hulle instemming (of teëstem) voor te lê en hulle finale kerkraadsbesluit in 
ooreenstemming met die uitslag daarvan te neem.  

 
1.5 Die leierskap (en die ring se verteenwoordigers) sorg dat die Kerkraad behoorlik 

ingelig is oor die agtergrond en inhoud van die beoogde Artikel 1. 
 
1.6 Die volgende inligtingsbronne kan onder andere benut word: 

 Vra die twee aangewese ringsverteenwoordigers om te help. 

 Gebruik die Kerkbode van 1 Augustus 2014. 

 Besoek die sinodale kantoor se webblad:  http://kaapkerkadmin.co.za. Voorbeelde 
van al die vorms word op die “Artikel 1” blad gegee.  Daar is ook skakels na 
belangrike webblaaie soos die van Bybel-Media en die Belydenis van Belhar. 

 Bylaag 11 is ’n gereedskapskis – eintlik ’n skatkis! – vol brondokumente en skakels 
na webblaaie.   

 Skakel die sinodale kantoor.  Die personeel sal die Kerkraad na ’n kundige verwys 
om die Kerkraad se navraag te hanteer. 
Salomi Steenkamp – skriba@kaapkerk.co.za – 021-957-7202 
Elmien Theron – ngkadmin@kaapkerk.co.za – 021-957-7104 

 Kontak die Sinode se taakspan vir Artikel 1: 
Skriba van die Moderamen:  Ds Monty Sahd – skriba@kaapkerk.co.za 
Aktuarius van die NG Kerk in SA:  Dr Quintus Heine – heine@biblesociety.co.za 
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar – bossie@kaapkerk.co.za of  
selfoon: 083-270-5211,  werk: 021-957-7104  of huis:  021-981-2684 

 

2. LIDMAATSKAPSERTIFIKATE 

 
2.1 Kerkkantore moet asseblief so gou as moontlik begin om lidmate se lidmaatskap-

sertifikate op datum te bring.  Slegs bona fide belydende lidmate, wie se lidmaatskap-
sertifikaat in die gemeente ontvang is en in die lidmaatregister aangeteken is, mag stem. 
 Bylaag 5 dien as ’n voorbeeld van ’n bewys van lidmaatskap. 

 
2.2 Die Kerkkantoor / die Kerkraad sal ook ’n proses moet ontwerp om elke lidmaat van ’n 

bewys van sy/haar lidmaatskap te voorsien.   
 
 Identifiserende lidmaatkaarte kan gedruk word en oor verskeie Sondae aan bona fide 

belydende lidmate, wie se lidmaatskapsertifikaat in die gemeente ontvang is en in die 
lidmaatregister aangeteken is, beskikbaar gestel word.  Dit kan sekerlik ook via 
dienswerkers uitgedeel word. Lidmate kan dit ook by die Kerkkantoor kom afhaal. 

 Sien ook paragraaf 4.6 hier onder. 
 

3. EERSTE KERKRAADSVERGADERING 

 
3.1 Die Kerkraad stem vir of teen die Algemene Sinode se voorstel vir die wysiging van 

Artikel 1.  Die meerderheidbesluit van die Kerkraad word die voorstel wat aan die 
gemeente voorgelê word.  Lidmate stem vir of teen die Kerkraad se voorstel.  

 

http://kaapkerkadmin.co.za/
mailto:skriba@kaapkerk.co.za
mailto:ngkadmin@kaapkerk.co.za
mailto:skriba@kaapkerk.co.za
mailto:heine@biblesociety.co.za
mailto:bossie@kaapkerk.co.za
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 Daar is dus een van twee stembriewe wat in die gemeente gebruik moet word: 
 Bylaag 7a – Stembrief vir lidmate waar die Kerkraad die voorstel steun. 
 Bylaag 7b – Stembrief vir lidmate waar die Kerkraad nie die voorstel steun nie. 

 
3.2 Die Kerkraad se eerste stemming is NIE ’n stemming vir of teen die aanvaarding van die 

Belydenis van Belhar nie, maar ’n stem vir of teen die voorstel van die Algemene Sinode 
om Artikel 1van die Kerkorde te wysig.  Hierdie eerste stemming (besluit) van die 
Kerkraad is slegs om oor ’n voorstel te stem wat aan die gemeente voorgelê kan word. 
Die Kerkraad besluit eintlik net watter stembrief aan die gemeente voorsien word 
[Bylaag 7a of 7b]. 

 
 Stembrief [Bylaag 7a] as die Kerkraad die voorstel van die Algemene steun: 
 

 JA, ek verleen my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat die 
nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
GOEDGEKEUR WORD.  [JA, ek stem saam met die Kerkraad] 

 

 NEE, ek verleen NIE my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat 
die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
goedgekeur word NIE. [NEE, ek verskil van die Kerkraad] 

 
 Stembrief [Bylaag 7b] as die Kerkraad NIE die voorstel van die Algemene steun NIE: 
 

 JA, ek verleen my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat die 
nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering NIE 
GOEDGEKEUR WORD NIE. [JA, ek stem saam met die Kerkraad]  

 

 NEE, ek verleen NIE my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat 
die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering NIE 
GOEDGEKEUR WORD NIE. [NEE, ek verskil van die Kerkraad] 

 
3.3 Die twee verteenwoordigers van die Ring moet by die kerkraadsvergadering 

teenwoordig wees.  Die amptelike stembrief moet gebruik word.  Vul die gemeente se 
naam in en kopieer genoeg stembriewe sodat elke kerkraadslid een stembrief kan hê. 
 Bylaag 8 is die stembrief wat Kerkraadslede moet gebruik.   

 
3.4 Die tweede saak waaroor die Kerkraad by hierdie eerste vergadering duidelikheid moet 

kry, is watter stemproses hulle gaan volg.  Die stemming kan geskied  
 by ’n gemeentevergadering  
 of by ’n stemlokaal wat oor ’n tydperk oop is.   
 Die Kerkraad kan ook kies om beide stemprosesse te benut.  Dit gee dan geleentheid 

vir lidmate, wat nie by die gemeentevergadering kan wees nie, om te stem. Hierdie 
“spesiale stemme” moet voor die gemeentevergadering uitgebring word.  Sien 
verder by paragraaf 4.4 en verder hier onder. 

 

4. GEMEENTELEDE 

 
4.1 Die Kerkraad se besluit (voorstel) word aan die gemeente bekend gemaak oor vier 

weke (wat vier Sondae se aankondiging insluit).   
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 Dit is uiters noodsaaklik dat die inligting korrek oorgedra word.  
 Bylaag 6 gee ’n voorbeeld van die bewoording wat gebruik kan word. 

 
4.2 Belydende lidmate (wie se lidmaatskapsertifikaat in die gemeente se lidmaatregister 

aangeteken is) kry geleentheid om vir of teen die Kerkraad se besluit te stem.   
 Bylaag 7a is die stembrief vir lidmate van gemeentes waar die Kerkraad die 

voorstel steun. 
 Bylaag 7b is die stembrief vir lidmate vir lidmate van gemeentes waar die Kerkraad 

nie die voorstel steun nie. 
 
4.3 Lidmate stem nie oor die aanvaarding van die Belydenis van Belhar of nie.  Lidmate stem 

ook nie eens oor die aanvaarding van Artikel 1 nie.  Lidmate dui aan of hulle die 
Kerkraad se besluit oor Artikel 1 goedkeur of nie. 

 
 Dit mag uiters verwarrend wees.  Die Kerkraad en die Ring se verteenwoordigers sal dit 

baie netjies moet verduidelik – veral as die Kerkraad Artikel 1 afgestem het.  Lidmate 
wat Artikel 1 sou wou goedkeur, moet dan teen die Kerkraad se besluit stem. 

 
4.4. Die stemming geskied by ’n gemeentevergadering of by ’n stemlokaal (of stemlokale) 

wat oor ’n tydperk oop is.  Die Kerkraad kan ook beide doen. 
4.4.1 Die Kerkraad kan ’n stemlokaal op ’n strategiese én veilige plek inrig. Die 

“stembusbeampte” reik ’n stembrief uit nádat die lidmaat se lidmaatskapstatus 
bevestig is.   Die lidmaat se identifiserende lidmaatbewys (sien 4.6 hier onder) 
word dan afsonderlik ingeneem.  Die lidmaat kan dan stem en sy/haar stembrief in 
die stembus plaas.  Hierdie stemlokaal is op verskillende tye “oop”.  Die tydperke 
word aan die gemeente gekommunikeer. 

4.4.1 Stemming kan geskied by ’n gemeentevergadering waar die Ring se twee 
verteenwoordigers teenwoordig is.  Dit kan byvoorbeeld op ’n Sondag direk na die 
erediens geskied.  Stemme moet steeds in ’n stembus geplaas word en elkeen wat 
stem sal eers sy of haar identifiserende lidmaatbewys moet inhandig. 

 
4.5 Die uitslag van die stemming kan eers ná die gemeentevergadering bekend gemaak 

word op voorwaarde dat die uitgebragte stemme in veilige bewaring gehou word en 
slegs oopgemaak en getel mag word in die teenwoordigheid van die ring se waarnemers. 
Oorweging moet geskenk word om geslote, veilige houers daarvoor te voorsien.  As daar 
glad nie ’n gemeentevergadering gehou word nie, word die stemme getel na die finale 
sluitingsdatum van die stembus. 

 
4.6 Identifiserende lidmaatbewys 
4.6.1 Ons beveel graag ’n stelsel aan waar elke lidmaat ’n identifiserende lidmaatbewys 

gegee word waarop sy naam verskyn. Sien Bylaag 5 as voorbeeld.   
4.6.2 Die Kerkkantoor, wat hierdie bewyse uitreik, moet seker maak dat elke lidmaat net 

een identifiserende lidmaatbewys ontvang. 
4.6.3 Die Kerkraad stempel (en teken?) die kaart om duplisering te verhoed.  Lidmate 

kan dan stembriewe kry, maar dit slegs in die stembus plaas by die vertoon van 
hulle identifiserende lidmaatbewys.  Hierdie identifiserende lidmaatbewys word 
dan afsonderlik ingeneem.  Dit verseker dat die lidmaat net een keer kan stem.   

4.6.4 Die Kerkraad kan dus ’n klomp stembusse inrig.  Elke stembus moet net ’n voltydse 
stembusbeampte hê wat die identifiserende lidmaatbewys kan kontroleer en 
inneem. 
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4.7 Kworum 
4.7.1 Die kworum vir 'n gemeentevergadering is die aanwesige lede, op voorwaarde dat 

daar op die voorgeskrewe wyse behoorlik kennis gegee is van die 
gemeentevergadering.  

4.7.2 Wanneer die instemming van lidmate sonder 'n gemeentevergadering persoonlik 
van die belydende lidmate van die gemeente gekry word, is daar nie ’n 
kworumvereiste nie. Kworums is vir vergaderings, nie vir individuele stemmings 
nie. Die uitslag word bepaal deur die stembriewe te tel wat teen die keerdatum 
terug ontvang is.  

 
4.8 Geslote stemming 
4.8.1 Stemming geskied op die geslote stemwyse. Die voltooide stembrief en die persoon 

wat dit voltooi het, mag nie met mekaar in verband gebring word nie. Slegs die 
getal en persentasie ten gunste of teen die voorstel word per gemeente/kerkraad 
deur die ring bekend gemaak en op die voorgeskrewe vorm aan die sinodale 
kantoor deurgegee.  

 
4.9 Elektroniese stemwyse 
4.9.1 Die instemming van lidmate mag op elektroniese stemwyse verkry word, op 

voorwaarde dat die persoon wat die stembrief indien nie met die stemkeuse 
verbind kan word nie en daar deeglike kontrole is dat lidmate slegs een keer stem 
én ’n lidmaat is. 

4.9.2 Daar sal waarskynlik eers elektronies geregistreer moet word (en die persoon se 
lidmaatskap gekontroleer moet word), waarop 'n kode en toegang tot 'n spesiale 
webblad voorsien word, die stembrief daarop voltooi word en dit sonder 
verwysing na die persoon se naam versend word.  

4.9.3 Stembriewe kan ook elektronies by wyse van elektroniese verwerking getel word 
mits die uitslag later kontroleerbaar is.  

4.9.4 Dit word aan die diskresie van kerkrade oorgelaat om hieroor te besluit.  Maak net 
baie seker dat die ring se verteenwoordigers tevrede is dat die stelsel voldoen aan 
die vereistes soos in 4.9.1. hier bo genoem. 

 

5. TWEEDE KERKRAADSVERGADERING 

5.1 Die Kerkraad vergader so gou moontlik na die finale stemme getel is.  Dit kan selfs later 
op dieselfde dag wees.  Die Ring se twee verteenwoordigers moet teenwoordig wees. 

 
5.2 Die uitslag van die stemproses (sien 4.5 hier bo) word aan die Kerkraad bekend gemaak.  
 
5.3 Die Kerkraad, onder toesig van die Ring se twee verteenwoordigers, voltooi Bylaag 9a  

of Bylaag 9b.   
5.3.1 As die Kerkraad aanvanklik die wysiging van Artikel 1 gesteun het, voltooi die 

Kerkraad Bylaag 9a.  
5.3.2 As die Kerkraad by hulle vorige vergadering nie die wysiging van Artikel 1 gesteun 

het nie, voltooi die Kerkraad Bylaag 9b. 
 
5.4 Die Kerkraad gaan oor tot ’n finale stemming (Bylaag 8 word weer gebruik).  Die 

stemme word getel. 
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5.5 Indien beide die gemeentelede én die Kerkraad met ’n tweederde meerderheidstem die 
beoogde wysiging van Artikel 1 goedgekeur het, kan die Kerkraad met ’n tweederde 
meerderheidstem die besluit van die gemeente gefinaliseer, deur as volg te besluit: 

 “Die Kerkraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde goed te keur”. 
 
5.6. Waar ’n tweederde meerderheidstem (vir die wysiging van Artikel 1) by sowel die 

gemeentelede as die Kerkraad nie gekry kon word nie, is die Kerkraad se finale besluit: 
“Die Kerkraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde nie goed te 
keur nie”. 

 Dit beteken inderdaad dat selfs as 60% van die gemeente en 80% van die Kerkraad die 
wysiging Artikel 1 steun – die Kerkraad amptelik sal moet notuleer dat die Kerkraad “die 
voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde nie goed te keur nie”.  (Beide die Kerkraad 
én die gemeentelede se stemme moet afsonderlik met ’n tweederde meerderheidstem 
die beoogde wysiging van Artikel 1 goedgekeur het.) 

 

6. APPROBASIE DEUR GEMEENTE 

6.1 Die finale besluit van die Kerkraad (sien 5.5 of 5.6 hier bo) word vir twee 
agtereenvolgende Sondae vir approbasie aan die gemeente voorgelê. 

 

7. RING 
 Die Ring voltooi die “Ringsmoniteringverslag” en stuur dit aan die Saakgelastigde.   
 [Bylaag 9 en 10 word gebruik] 
 

 

ALGEMEEN 
 
1. Die stemproses oor Artikel 1 is ’n kerklike proses wat op ’n kerklike wyse moet verloop. 
 
2. Gesprek oor die proses en die voorgestelde nuwe Artikel 1 moet binne die Kerk gevoer 

word. Stemmingmakery in die openbare pers of op die sosiale media moet afgewys 
word.  

 
3. Lidmate moet vry wees om by wyse van persoonlike korrespondensie navrae te rig en 

selfs kommer te opper. Dit moet sonder verdagmaking, eerlik en op liefdevolle wyse 
geskied. Eerbare pogings om verskille uit die weg te probeer ruim, moet aangemoedig 
word. Die reg om te mag verskil, moet deurentyd gehandhaaf word.  

 
4. Die beroep van die Algemene Sinode op lidmate en vergaderinge om hierdie proses van 

besluitneming in ’n gees van gebed, onderskeiding van die wil van God, en in 
wedersydse respek en liefde te onderneem, moet deurentyd ernstig opgeneem word.  

 
 
 
Skriba van die Moderamen:  Ds Monty Sahd – skriba@kaapkerk.co.za 
Aktuarius van die NG Kerk in SA:  Dr Quintus Heine – heine@biblesociety.co.za 
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar – bossie@kaapkerk.co.za 
[Goedgekeur deur die Moderatuur op 29 Julie 2014] 

mailto:skriba@kaapkerk.co.za
mailto:heine@biblesociety.co.za
mailto:bossie@kaapkerk.co.za


 

 

Bylaag 1 – Indeks van Bylaes 

 
 

INDEKS 

Bylaag 1 Indeks van Bylaes  
 
Bylaag 2  Die huidige en die voorgestelde Artikel 1. 
 
Bylaag 3 Reglement 24  

Reglement vir die prosedure wat gemeentes volg by die voorgestelde wysiging van belydenis. 
 
Bylaag 4 Voorgestelde tydraamwerk 

Ringe en Kerkrade kan – na gelang van omstandighede – afwyk van die voorgestelde 
tydraamwerk.  Die belangrike is dat die kennisgewingtydperke vir vergaderings gehandhaaf 
word en dat die proses voor die einde van die jaar voltooi moet word.  Gebruik die Bylaag se 
drie voorbeelde om die gemeente se eie tydraamwerk op te stel. 

 
Bylaag 5 Bewys van lidmaatskap 
 Slegs belydende lidmate, wie se lidmaatskapsertifikaat in die betrokke gemeente se register 

aangeteken is, is stemgeregtig.   
 Gemeentes kan hulle eie bewyse van lidmaatskap “ontwerp”.  Dit is dalk ’n goeie idee om, 

benewens die skriba se handtekening, ook ’n stempel op die vorm te druk. Die belangrike is dat 
die Kerkraad (en die Ring se verteenwoordigers) moet kan bewys dat die persone wat aan die 
stemming deelgeneem het, belydende lidmate van die betrokke gemeente is. 

 Die stemproses is per geslote stembriefie.  Die stemming is vertroulik. ’n Lidmaat se naam of ’n 
“lidnommer” verskyn nie op die vorm nie.  Die gemeente moet egter kan bewys wie 
teenwoordig was / gestem het.  As daar 100 stembriewe ingehandig is, moet daar minstens 100 
bewyse van lidmaatskap wees, of minstens 100 mense se name moet op ’n lys aangeteken of 
afgemerk wees. 

 
Bylaag 6 Aankondiging in die gemeente 
 Gemeentes moet versigtig wees met die wyse waarop inligting gekommunikeer word. Die 

bewoording van die “aankondiging” is bedoel om so neutraal moontlik te wees. Dit bly egter net 
’n voorgestelde hulpmiddel.  Uit die aard van die saak kan ’n gemeente self besluit hoe daar met 
die hele gemeente gekommunikeer word.  Die belangrike is dat dit minstens by vier Sondae by 
al die eredienste moet geskied. 

 
Bylaag 7a Stembrief vir lidmate 
 Stembrief vir lidmate van gemeentes waar die Kerkraad die voorstel steun. 
Bylaag 7b Stembrief vir lidmate 
 Stembrief vir lidmate van gemeentes waar die Kerkraad nie die voorstel steun nie. 
 
Bylaag 8 Stembrief vir Kerkraadslede 
 
Bylaag 9a Uitslag van gemeentes waar die Kerkraad die voorstel steun. 
Bylaag 9b Uitslag van gemeentes waar die Kerkraad nie die voorstel steun nie. 
 
Bylaag 10 Ring se verslag 
 
Bylaag 11 “Gereedskapskis”.  ’n Bylaag propvol addisionele bronne 
 
Bylaag 12 Skematiese voorstelling van die proses 



Bylaag 2 – Artikel 1 

 
 

ARTIKEL 1 

 

Huidige Artikel 1  
 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare 
Woord van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan 
uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-
1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die 
Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls. 
 
 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1  
 
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare 

Woord van God. 
 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord 

in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die 
Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie 
Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse 
Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

 
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse 

dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in 
ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en 
vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 

 
3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding 

van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 
 

 
 



Bylaag 3 – Reglement 24 

 
 

 
REGLEMENT 24 

 

REGLEMENT VIR DIE PROSEDURE WAT GEMEENTES VOLG BY DIE 
VOORGESTELDE WYSIGING VAN BELYDENIS 

 
1.  Die kerkraad lê sy aanbeveling oor die voorstel van die Algemene Sinode oor die 

wysiging van belydenis eers aan die gemeente voor vir die instemming van die 
belydende lidmate.  Nadat die instemming van twee derdes van die lidmate verkry is, 
finaliseer die kerkraad sy besluit met tweederdemeerderheid, waarna die finale 
besluit weer op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie 
voorgelê word. 

 
2.  Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 1 hierbo genoem, 

op een van die volgende twee wyses te verkry: 
 
2.1  Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n 

gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente 
belê het en waarvan daar by die erediens(te) op vier (4) agtereenvolgende Sondae 
vooraf kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel.  
By hierdie vergadering is twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde 
aangewys, teenwoordig.  Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as 
voorsitter en skriba van hierdie vergadering. 

 
2.1.1 Lidmate wat ’n wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke 

gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief 
uitbring.  Hierdie stemme word getel nadat die stemming op die 
gemeentevergadering uitgebring is. 

 
2.2  Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat 

persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke 
ongesensureerde belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar gestel word.  
Minstens veertien (14) dae moet na ontvangs toegelaat word vir die inhandiging van 
die stembrief. 

 
2.2.1  Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief 

die kerkkantoor van die gemeente voor of op die sperdatum bereik.  Die stemtelling 
vind plaas in die teenwoordigheid van twee waarnemers deur die ring of die ring se 
gevolmagtigde aangewys. 

 
3.  Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die 

getal uitgebragte stemme. 
 
4.  Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom. 
 
 



Bylaag 4 – Voorgestelde tydskedule – Voorstel 1 

 
 
 

VOORGESTELDE TYDSKEDULE 
GEMEENTEVERGADERING OP 15 MAART 2015 

 

Gemeentevergadering Besorg stembriewe persoonlik 

Datum Gebeurtenis Week Gebeurtenis 

1 Februarie  
2015 

Kondig kerkraadsvergadering 
aan. 

1 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

8 Februarie  
2015 

Kondig kerkraadsvergadering 
aan. 

2 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

8 tot 13 
Februarie 2015 

Kerkraad vergader om oor 
proses te besluit en ’n 
aanbeveling te maak 

 
Kerkraad vergader om oor proses 
te besluit en ’n aanbeveling te 
maak. 

15 Februarie  
2015 

Kondig gemeentevergadering 
aan. 

3 
Stel stembriewe persoonlik 
beskikbaar. 

22 Februarie  
2015 

Kondig gemeentevergadering 
aan. 

4 Besorg stembriewe persoonlik. 

1 Maart  
2015 

Kondig gemeentevergadering 
aan. 

5 Handig stembriewe in. 

8 Maart  
2015 

Kondig gemeente-vergadering 
aan. 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

6 

Handig stembriewe in. 

Kondig ook tweede kerkraads-
vergadering aan. 

15 Maart  
2015 

Gemeentevergadering 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

7 

Handig stembriewe in. 

Kondig tweede kerkraads-
vergadering aan. 

15 tot 20  
Maart 2015 

Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die 
gemeente te neem. 

 
Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die gemeente te 
neem. 

22 Maart 2015 
Kondig besluit aan - 
Geleentheid vir approbasie. 

8 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie. 

29 Maart 2015 
Kondig besluit aan - 
Geleentheid vir approbasie. 

9 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie. 

Dinsdag 
31 Maart 2015 

Verslag aan Ring. 

 

 



Bylaag 4 – Voorgestelde tydskedule – Voorstel 2 

 
 
 

VOORGESTELDE TYDSKEDULE 
GEMEENTEVERGADERING OP 16 NOVEMBER 2014 

 

Gemeentevergadering Besorg stembriewe persoonlik 

Datum Gebeurtenis Week Gebeurtenis 

* 5 Oktober 
Kondig kerkraadsvergadering 
aan. 

1 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

* 12 Oktober 
Kondig kerkraadsvergadering 
aan. 

2 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

13 tot 17 
Oktober 

Kerkraad vergader om oor 
proses te besluit en ’n 
aanbeveling te maak 

 
Kerkraad vergader om oor proses 
te besluit en ’n aanbeveling te 
maak. 

19 Oktober 
Kondig gemeentevergadering 
aan. 

3 
Stel stembriewe persoonlik 
beskikbaar. 

26 Oktober 
Kondig gemeentevergadering 
aan. 

4 Besorg stembriewe persoonlik. 

2 November 
Kondig gemeentevergadering 
aan. 

5 Handig stembriewe in. 

9 November 

Kondig gemeente-vergadering 
aan. 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

6 

Handig stembriewe in. 

Kondig ook tweede kerkraads-
vergadering aan. 

16 November 

Gemeentevergadering 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

7 

Handig stembriewe in. 

Kondig tweede kerkraads-
vergadering aan. 

16 tot 21 
November 

Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die 
gemeente te neem. 

 
Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die gemeente te 
neem. 

23 November 
Kondig besluit aan - 
Geleentheid vir approbasie. 

8 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie. 

30 November 
Kondig besluit aan - 
Geleentheid vir approbasie. 

9 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie. 

Vrydag 
5 Desember 

Verslag aan Ring. 

 

* Ja, die aankondiging is in die skoolvakansie – maar dit is eintlik slegs bedoel vir die Kerkraad.  Die 
Kerkraad kan die kennisgewing vir die vergadering reeds weke voor die tyd kry.  Die Kerkraad kan 
nou reeds besluit om die stemproses in die laaste kwartaal te loods.  Die aankondiging kan dus lank 
vooraf reeds gedoen word. 



Bylaag 4 – Voorgestelde tydskedule – Voorstel 3 

 
 
 

VOORGESTELDE TYDSKEDULE 
GEMEENTEVERGADERING OP 26 OKTOBER 2014 

 

Gemeentevergadering Besorg stembriewe persoonlik 

Datum Gebeurtenis Week Gebeurtenis 

7 September 
Kondig kerkraadsvergadering 
aan. 

1 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

14 September 
Kondig kerkraadsvergadering 
aan. 

2 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

21 tot 27 
September 

Kerkraad vergader om oor 
proses te besluit en ’n 
aanbeveling te maak 

 
Kerkraad vergader om oor proses 
te besluit en ’n aanbeveling te 
maak. 

28 September 
Kondig gemeentevergadering 
aan. 

3 
Stel stembriewe persoonlik 
beskikbaar. 

5 Oktober 
Kondig gemeentevergadering 
aan. 

4 Besorg stembriewe persoonlik. 

12 Oktober 
Kondig gemeentevergadering 
aan. 

5 Handig stembriewe in. 

* 19 Oktober 

Kondig gemeente-vergadering 
aan. 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

6 

Handig stembriewe in. 

Kondig ook tweede kerkraads-
vergadering aan. 

26 Oktober 

Gemeentevergadering 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

7 

Handig stembriewe in. 

Kondig tweede kerkraads-
vergadering aan. 

26 tot 31 
Oktober 

Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die 
gemeente te neem. 

 
Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die gemeente te 
neem. 

2 November 
Kondig besluit aan - 
Geleentheid vir approbasie. 

8 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie. 

9 November 
Kondig besluit aan - 
Geleentheid vir approbasie. 

9 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie. 

Vrydag 
14 November 

Verslag aan Ring. 

 

* As die Kerkraad (vanweë die skoolvakansie) die aankondiging / stemming oor vyf weke wil rek, is 
hulle welkom.  Die gemeentevergadering / sluiting van die stembusse is dan op 2 November en die 
verslag aan die Ring voor 21 November 



Bylaag 4 – Voorgestelde tydskedule – Voorstel 4 

 
 
 

VOORGESTELDE TYDSKEDULE 
GEMEENTEVERGADERING OP 28 SEPTEMBER 2014 

 

Gemeentevergadering Besorg stembriewe persoonlik 

Datum Gebeurtenis Datum Gebeurtenis 

17 Augustus 
Kondig kerkraads-
vergadering aan. 

1 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

24 Augustus 
Kondig kerkraads-
vergadering aan. 

2 Kondig kerkraadsvergadering aan. 

24 tot 30 
Augustus 

Kerkraad vergader om oor 
proses te besluit en ’n 
aanbeveling te maak. 

 
Kerkraad vergader om oor proses 
te besluit en ’n aanbeveling te 
maak 

31 Augustus 
Kondig gemeente-
vergadering aan. 

3 
Stel stembriewe persoonlik 
beskikbaar 

7 September 
Kondig gemeente-
vergadering aan. 

4 Besorg stembriewe persoonlik 

14 September 
Kondig gemeente-
vergadering aan. 

5 
Handig stembriewe in 

 

21 September 

Kondig gemeente-
vergadering aan. 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

6 

Handig stembriewe in 

Kondig ook tweede kerkraads-
vergadering aan 

28 September 

Gemeentevergadering. 

Kondig ook tweede 
kerkraadsvergadering aan. 

7 

Handig stembriewe in. 

Kondig tweede kerkraads-
vergadering aan 

28 September 
tot 3 Oktober 

Kerkraad vergader weer 
om besluit in lyn met die 
gemeente te neem. 

 
Kerkraad vergader weer om 
besluit in lyn met die gemeente te 
neem 

5 Oktober 
Kondig besluit aan – 
Geleentheid vir approbasie. 

8 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie 

12 Oktober 
Kondig besluit aan – 
Geleentheid vir approbasie. 

9 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie 

19 Oktober 
Kondig besluit aan – 
Geleentheid vir approbasie. 

10 
Kondig besluit aan –  
Geleentheid vir approbasie 

Vrydag 
24 Oktober 

Verslag aan Ring. 

 



Bylaag 5 – Lidmaatskap 

 
 
 

BEVESTIGING VAN LIDMAATSKAP 
 

Hiermee bevestig ek dat 
 
 

__________________________________________________________________ 
(naam en van) 

 
’n belydende lidmaat van die 

 
NG Gemeente [tik naam van gemeente in voor duplisering] 

is. 
 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 namens Gemeente  Datum 
 



Bylaag 6a – Aankondiging (Stem oor ’n tydperk) 

 
 
 

AANKONDIGING VIR ’N STEMPROSES OOR ’N TYDPERK 
 

WYSIG ASSEBLIEF DIE ROOI TEKS VOLGENS DIE GEMEENTE SE EIE OMSTANDIGHEDE 
 
Die Kerkraad het tydens ’n kerkraadsvergadering gehou op Maandag 15 September 2014 besluit om 
die instemming van die gemeente te verkry vir die Kerkraad se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die 
Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering goedgekeur word / nie goedgekeur word nie 
[Skrap wat nie van toepassing is nie]. 
 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1  
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 

van God. 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die 

ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van 
Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die 
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat 
daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming 
met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit 
nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van 
haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 

 
Die belydende lidmate van die gemeente word opgeroep om per stembrief hulle instemming (of 
teëstem) met die besluit van die Kerkraad te betuig.   
 
Die stemproses behels twee stappe: 
 
EEN: Belydende lidmate word versoek om ’n identifiserende bewys van hulle lidmaatskap by die 
Kerkkantoor te kom kry.  Dit kan op die volgende tye gedoen word: 

 Maandae tot Vrydae van 8:00 tot 14:00  
 Maandae tot Donderdae van 18:00 tot 20:00 (slegs vanaf 21 September tot 2 Oktober) 
 Woensdag 24 September (vakansiedag) van 8:00 tot 12:00 
 Sondae van 10:00 tot 12:00 

 
TWEE: Lidmate kan op die dieselfde tye en plekke ’n stembrief ontvang en stem.  Lidmate moet hulle 
identifiserende bewys van lidmaatskap inlewer alvorens hulle die stembrief in die stembus kan plaas. 
Die stembriewe en die bewys van hulle lidmaatskap word afsonderlik bewaar en kan nie lidmate se 
stem identifiseer nie. 
 
Hierdie uitnodiging word by die erediens(te) op vier agtereenvolgende Sondae vooraf aangekondig.  
Die kennisgewing geskied op 

 Sondag 21 September 2014 
 Sondag 28 September 2014 
 Sondag 5 Oktober 2014 
 Sondag 12 Oktober 2014 
 Sondag 19Oktober 2014 

 
Die stembusse sluit op Sondag 19 Oktober 2014 om 11:00  waarna die stemme getel sal word. 
 
Volledige inligting is by die Kerkkantoor en kerkraadslede beskikbaar. 
 

- o0o - 



Bylaag 6b – Aankondiging (Stem by ’n gemeentevergadering) 

 
 
 
 

AANKONDIGING VIR ’N GEMEENTEVERGADERING 
 

WYSIG ASSEBLIEF DIE ROOI TEKS VOLGENS DIE GEMEENTE SE EIE OMSTANDIGHEDE 
 
Die Kerkraad het tydens ’n kerkraadsvergadering gehou op Maandag 15 September 2014 besluit om 
die instemming van die gemeente te verkry vir die Kerkraad se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die 
Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering goedgekeur word / nie goedgekeur word nie. 
 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1  
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 

van God. 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die 

ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van 
Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die 
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat 
daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming 
met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit 
nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van 
haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 

 
Die belydende lidmate van die gemeente word opgeroep tot ’n gemeentevergadering om hulle 
instemming (of teëstem) met die besluit van die Kerkraad te betuig.   
 
Hierdie vergadering word op Sondag 19 Oktober 2014 om 10:00  in die kerkgebou gehou. 
 
Belydende lidmate word versoek om ’n identifiserende bewys van hulle lidmaatskap by die 
Kerkkantoor te kom kry.  Dit kan op die volgende tye gedoen word: 
Maandae tot Vrydae van 8:00 tot 14:00  
Maandae tot Donderdae van 18:00 tot 20:00 (slegs vanaf 21 September tot 2 Oktober en dan weer van 
13 tot 16 Oktober 2014) 
Woensdag 24 September (vakansiedag) van 8:00 tot 12:00 
Sondae (tot 12 Oktober) van 10:00 tot 12:00 
 
Slegs lidmate wat hulle identifiserende bewys van hulle lidmaatskap kan toon, sal ’n stembrief 
ontvang. Lidmate moet die identifiserende bewys van hulle lidmaatskap inlewer voordat die stembrief 
in die stembus geplaas kan word. Die stembriewe en die bewys van hulle lidmaatskap word 
afsonderlik bewaar en kan nie lidmate se stem identifiseer nie. 
 
Die stemme sal direk na die vergadering getel word. 
 
Volledige inligting is by die Kerkkantoor en kerkraadslede beskikbaar. 
 

- o0o - 
 



Bylaag 7a – Stembrief vir gemeentes waar die Kerkraad die voorstel steun 

 
 

AMPTELIK STEMBRIEF VIR BELYDENDE LIDMATE  
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika  

(Wes- en Suid-Kaapland) 

NG Gemeente [voeg naam van gemeente in] 
 
 

VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD 
Die Kerkraad van die gemeente het tydens ’n kerkraadsvergadering gehou op [voeg 
datum in] besluit om die instemming van die gemeente te verkry vir die Kerkraad se 
voorstel dat die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde (sien hier onder) by die 
volgende kerkraadsvergadering GOEDGEKEUR word. 
 

VRAAG 
Verleen u as belydende lidmaat van die gemeente u instemming 

met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD? 
[Merk met ’n kruisie (X) in die blok van u keuse] 

 

 
 

 JA, ek verleen my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat 
die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
GOEDGEKEUR WORD.  [JA, ek stem saam met die Kerkraad] 

 
of 
 

 NEE, ek verleen NIE my instemming met die VOORSTEL VAN DIE 
KERKRAAD dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerk-
raadsvergadering goedgekeur word NIE. [NEE, ek verskil van die Kerkraad] 

 
Huidige Artikel 1 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 
van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die 
Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe 
en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf 
Dordtse Leerreëls. 
 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1 
1.  Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 

van God. 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die 

ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van 
Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die 
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar 
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord 
van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif 
onderskryf nie. 

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van 
haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 

 



Bylaag 7b – Stembrief vir gemeentes waar die Kerkraad die voorstel nie steun nie 

 
 

AMPTELIK STEMBRIEF VIR BELYDENDE LIDMATE  
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika  

(Wes- en Suid-Kaapland) 

NG Gemeente [voeg naam van gemeente in] 
 
 

VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD 
Die Kerkraad van die gemeente het tydens ’n kerkraadsvergadering gehou op [voeg 
datum in] besluit om die instemming van die gemeente te verkry vir die Kerkraad se 
voorstel dat die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde (sien hier onder) by die 
volgende kerkraadsvergadering NIE GOEDGEKEUR word NIE. 
 

VRAAG 
Verleen u as belydende lidmaat van die gemeente u instemming 

met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD? 
[Merk met ’n kruisie (X) in die blok van u keuse] 

 

 
 

 JA, ek verleen my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat 
die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
NIE GOEDGEKEUR WORD NIE. [JA, ek stem saam met die Kerkraad] 

 
of 
 

 NEE, ek verleen NIE my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERK-
RAAD dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraads-
vergadering NIE GOEDGEKEUR WORD NIE. [NEE, ek verskil van die Kerkraad] 

 
Huidige Artikel 1 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 
van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die 
Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe 
en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf 
Dordtse Leerreëls. 
 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1 
1.  Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 

van God. 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die 

ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van 
Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die 
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar 
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord 
van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif 
onderskryf nie. 

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van 
haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 

 



 

 

Bylaag 8 – Stembrief vir Kerkraadslede 

 
 
 

AMPTELIK STEMBRIEF VIR KERKRAADSLEDE 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika  

(Wes- en Suid-Kaapland) 

NG Gemeente [voeg naam van gemeente in] 
 

 
 
 

VRAAG 
Verleen u as kerkraadslid van die gemeente u instemming  

met die voorstel van die Algemene Sinode vir die wysiging van Artikel 1? 
 

[Merk met ’n kruisie (X) in die blok van u keuse] 
 

 
 

 JA, ek verleen my instemming met die voorstel van die Algemene Sinode  
vir die wysiging van Artikel 1. 

 

 NEE, ek verleen nie my instemming met die voorstel van die Algemene 
Sinode vir die wysiging van Artikel 1 nie. 

 
 
Huidige Artikel 1  
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare 
Woord van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan 
uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-
1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die 
Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls. 
 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1 
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare 

Woord van God. 
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord 

in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die 
Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie 
Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse 
Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse 
dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in 
ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en 
vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding 
van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. 

 
 



Bylaag 9a – Uitslag van gemeentelede se stemme (Kerkraad STEUN die voorstel) 

 
 

DIE UITSLAG VAN DIE GEMEENTESTEMMING 
WAAR DIE KERKRAAD DIE WYSIGING STEUN 

 

VRAAG 
Verleen u as belydende lidmaat van die gemeente u instemming  

met die voorstel van die Kerkraad? 
[Merk met ’n kruisie (X) in die blok van u keuse] 

 

 JA, ek verleen my instemming met die voorstel van die Kerkraad dat die 
nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
goedgekeur word. 

 
 NEE, ek verleen nie my instemming met die voorstel van die Kerkraad dat 

die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
goedgekeur word nie. 

 
 

UITSLAG VAN DIE STEMMING 
 

Aantal stembriewe 
beskikbaar gestel 

 

Aantal stemme uitgebring  

Aantal  JA  

Aantal  NEE  

Bedorwe stembriewe  

⅔ van die aantal stemme 
uitgebring 

 

 

Naam van gemeente:  

Datum:  

Nagegaan deur 
(Handetekeninge): 

 



Bylaag 9b – Uitslag van gemeentelede se stemme (Kerkraad STEUN NIE die voorstel NIE) 

 
 

DIE UITSLAG VAN DIE GEMEENTESTEMMING 
WAAR DIE KERKRAAD DIE WYSIGING NIE STEUN NIE 

 
 

VRAAG 
Verleen u as belydende lidmaat van die gemeente u instemming  

met die voorstel van die Kerkraad? 
[Merk met ’n kruisie (X) in die blok van u keuse] 

 
 

 JA, ek verleen my instemming met die voorstel van die Kerkraad dat die 
nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering nie 
goedgekeur word nie. 

 
 NEE, ek verleen nie my instemming met die voorstel van die Kerkraad dat 

die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
nie goedgekeur word nie. 

 
 

UITSLAG VAN DIE STEMMING 
 

Aantal stembriewe 
beskikbaar gestel 

 

Aantal stemme uitgebring  

Aantal  JA  

Aantal  NEE  

Bedorwe stembriewe  

⅔ van die aantal stemme 
uitgebring 

 

 

Naam van gemeente:  

Datum:  

Nagegaan deur 
(Handetekeninge): 

 

 



Bylaag 10 – Ringsmonitering 

 
 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA 

 
RINGSMONITERING 

 
RING VAN [Tik naam van die Ring  in] 

NG GEMEENTE [Tik naam van die Gemeente in] 
 

VOORGESTELDE WYSIGING: ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE 
 
Die Ring/Ring se gevolmagtigde het die ondergetekendes in terme van die Reglement vir die 
Prosedure wat Gemeentes volg by die voorgestelde Wysiging van Belydenis aangewys om die 
stemmingsproses in bostaande gemeente te moniteer.  Die ondergetekendes bevestig hiermee 
aan die Sinode en die Algemene Sinode die volgende: 

1. Die Kerkraad het op wettige wyse vergader en besluit om die instemming van die 
gemeente te verkry vir die Kerkraad se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde 
by die volgende kerkraadsvergadering goedgekeur word. 

2. Die Kerkraad het die instemming vir sy besluit per geslote stembrief verkry tydens ’n 
gemeentevergadering waarvan daar by die erediens(te) op vier agtereenvolgende 
Sondae vooraf kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die 
voorstel/per geslote stembrief wat persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die 
Kerkraad aan elke belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar gestel het en 
waarvoor minstens veertien dae na ontvangs toegelaat is vir die inhandiging van die 
stembrief (skrap wat nie van toepassing is nie). 

3. Die stemming het op ordelike en geslote wyse plaasgevind en die Ring se 
verteenwoordigers was teenwoordig toe die stemme getel is. 

4. Die instemming van twee derdes van die lidmate wat hulle stemme uitgebring het vir die 
Kerkraad se voorstel is verkry/nie verkry nie (skrap wat nie van toepassing is nie). 

5. Die Kerkraad het sy besluit met ’n tweederdemeerderheidstem gefinaliseer, naamlik: 
“Die Kerkraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde goed te 
keur/nie goed te keur nie” (skrap wat nie van toepassing is nie) (laasgenoemde is van 
toepassing indien ’n tweederdemeerderheid nie van die gemeente én die Kerkraad 
verkry kon word nie). 

6. Die finale besluit van die Kerkraad is op twee agtereenvolgende Sondae aan die 
gemeente vir approbasie voorgelê en geen besware is ontvang nie/besware wat ontvang 
is, is op kerkordelike wyse uit die weg geruim (skrap wat nie van toepassing is nie). 

 
 
Handtekening: _________________________________ _________________________________ 
 
Volle name: _________________________________ _________________________________ 
 
Datum: _________________________________ _________________________________ 
 



 

 

GEREEDSKAPSKIS MET MATERIAAL TEN OPSIGTE VAN  
DIE BELYDENIS VAN BELHAR 

 
 
1. TOEGANKLIKE WEBWERF 
 Die webwerf www.belydenisvanbelhar.co.za bevat alle materiaal in hierdie bylaag 

genoem asook kort films en ander oudiovisuele materiaal. Dit is meer as ’n 
gereedskapkis: dit is ’n skatkis! 

 
2.  CD EN BOEKIES BY BYBELMEDIA BESKIKBAAR 
 Die “gereedskapskis” en boekies wat tydens die Algemene Sinode 2013 bekendgestel en 

beskikbaar gestel is (sien www.belydenisvanbelhar.co.za), is ook by Bybelmedia 
beskikbaar.  Kontak Bybel-Media gerus by 086-026-3342.   

 Die skakel na hulle webwerf is:  http://www.bmedia.co.za/shopindex.php 
 
3. ENKELE BELANGRIKE ITEMS BESKIKBAAR 
 
3.1 Die Belydenis van Belhar en die Begeleidende Brief  
 Die Begeleidende Brief by die Belydenis van Belhar word altyd saam met die belydenis 

gelees. Dit is op bogenoemde webtuiste beskikbaar.  
 
3.2 Hulpmiddels vir gesprekvoering in sinodes, kerkrade en kleingroepe  
 Daar is twee boekies beskikbaar wat gebruik kan word. Beide is in Afrikaans en Engels 

beskikbaar:  
 
 Belydenis van Belhar – in gesprek met mekaar  
 Die eerste boek is vir sinodes, kerkrade en gemeentes gemik op ’n grootgroep-gesprek. 

Dit is ook in Engels beskikbaar. Daar is ook 3 kort films om terselfdertyd te gebruik.  
 
 Leef Belhar  
 Die tweede boek is vir kleingroepe wat met ander lede van die NG Kerkfamilie vir vyf 

weke op reis wil gaan om saam te leer hoe om met Belhar te leef. Die boekie is ook in 
Engels beskikbaar as Living Belhar.  

 
3.3 Taakspanbydraes  
 Belydenisvorming is iets seldsaam. So is die Belharbelydenis die eerste nuwe belydenis 

in die kerke van Nederlandse oorsprong sedert 1618-19 toe ons huidige drie 
belydenisskrifte in 'n wyer kring aanvaar is. 'n Belydenis ontstaan wanneer die kerk die 
waarheid opnuut moet uitwys en artikuleer. Dit doen sy dmv 'n belydenis.  

 
 Belydenisdokumente was in die geskiedenis van beslissende belang in Gereformeerde 

kerke se pogings om telkens weer uitdrukking te gee aan hul eie verstaan van die 
evangelie vir hulle spesifieke tyd en omstandighede.  

 
 Die taakspan vir die Belydenis van Belhar het verskeie bydraes ontvang om hulle te help 

om hieroor na te dink. Omdat dit verskillende perspektiewe verteenwoordig, plaas ons 
dit onveranderd ter wille van gesprekvoering.  

 
 Die Belydenis van Belhar in ons stukkende wêreld  
 Die Belydenis van Belhar het binne 'n stukkende Suid Afrika ontstaan uit die harte van 

mense wat stukkend was.  

http://www.belydenisvanbelhar.co.za/
http://www.belydenisvanbelhar.co.za/
http://www.bmedia.co.za/shopindex.php


 

 

 Dit spreek die toestand van ons land aan in terme van eenheid, versoening en 
geregtigheid. Leraars, kerkrade, gemeentes, ringe en sinodes word daarom gevra om die 
Belydenis van Belhar ernstig te bestudeer saam met die Woord sodat die kerk saam kan 
praat oor wat die kerk te sê het in ’n tyd soos hierdie.  

 
 Belydenisvorming en die Belydenis van Belhar  
 In hierdie dokument word vanuit die hoek van die unieke aard van belydenisvorming 

gekyk na die groter historiese aanloop tot die Belydenis van Belhar. Die inhoud daarvan 
word aan die Skrif, die ander belydenisskrifte asook Kerk en Samelewing gemeet. 'n 
Sterk saak word uitgemaak daarvoor dat Belhar nie Bevrydingsteologie is nie, maar 
Gereformeerde teologie wat die sola gratia van die regverdigingsleer konsekwent wil 
deurdink en deurleef tot 'n etiek van barmhartigheid, spesifiek binne die konteks van die 
geregtigheidsvraag.  

 
 Belhar as ons gesamentlike belydenis vir vandag  
 Hierdie dokument brei uitvoerig uit oor die Storie van Belhar (ontstaan, inhoud en 

ontvangs), Belhar en die Bybel (uitleg van die inhoud van die 5 artikels), agt algemene 
Vrae en Antwoorde en ’n positiewe evaluering van Belhar as ons gesamentlike belydenis 
vandag, nie net nodig vir nou nie, maar vir alle tye. Onreg en vyandskap, magsug en 
hebsug, is immers inherent deel van alle kontekste en latent aanwesig in die psige van 
alle volkere, nasies en lande. Hoe meer Christene hulle met hierdie belydenis as 
relevante kontekstuele uitdrukking van die Evangelie van Jesus Christus kan 
vereenselwig, soveel te meer sal daar hoop wees vir vreedsame naasbestaan – hoop vir 
alle mense.  

 
3.4 Akademiese bydraes  
 Daar is heelwat akademiese bydraes die afgelope jare gepubliseer, weereens met 

verskillende perspektiewe. Dit is ook op die CD en die webtuiste geplaas ter wille van 
gesprekvoering. Daar altesaam meer as 70 bronne wat gebruik kan word!  

 
 Die volgende is enkele van die belangrikste: 
 

1. Belydenis, kerkverband en Belhar - PJ Strauss NGTT DEEL 46 NOMMERS 3 & 4 
SEPTEMBER & DESEMBER 2005  

2. The history of Belhar - JC Adonis NGTT DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & 
JUNIE 2006  

3. Barmen to Belhar – A contemporary confessing journey - HR Botman NGTT 
DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006  

4. Oor die teologiese inhoud van die Belydenis van Belhar - DJ Smit ‘n BLIK OP 
EENHEID, VERSOENING EN GEREGTIGHEID 1986 EN 2011 - Departemente 
Ekklesiologie en Dogmatiek, Fakulteit Teologie, Universiteit Vrystaat 2011 

5. Historical overview of the Barmen Theological Declaration of 1934 - W 
Krötke NGTT DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006  

6. Barmen and Belhar in conversation – a German perspective - W Krötke NGTT 
DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006  

7. Can justice be embodied in sexist language? A challenge to the Confession of 
Belhar - C Landman NGTT DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006  

8. Barmen and Belhar in conversation – a South African perspective - DJ SMit 
NGTT DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006  



 

 

9. Die Ou Testament en die Belydenis van Belhar (1986) - SD Snyman NGTT DEEL 
47 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2006  

10. Reconciliation and the Confession of Belhar (1986). Some challenges for the 
Uniting Reformed Church in Southern Africa - NN Koopman NGTT DEEL 48 
NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007  

11. On violence, the Belhar Confession and human dignity - N Koopman NGTT Deel 
49 Nommers 3 & 4 SEPTEMBER en DESEMBER 2008  

12. Was the Belhar Confession a rejection of Modern Protestant Theology?  
Invoking the past as a shield for the future - RS Tshaka NGTT DEEL 48 
NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007  

13. On not abandoning church theology: Dirk Smit on church and politics - SM De 
Gruchy NGTT DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007  

14. Eenheid in die NG Kerkfamilie: ’n kerkhistories-kerkregtelike benadering - PJ 
Strauss NGTT DEEL 48 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2007  

15. Bevry om te bely en te beliggaam ’n Ekklesiologiese besinning oor die 
kerkorde van die VGKSA - LB van Rooi NGTT DEEL 48 NOMMERS 3 & 4 
SEPTEMBER & DESEMBER 2007 Liberated to Confess and Embody. An 
Ecclesiological reflection of the church order of the URCSA.  

16. Die missionêre waarde van Belhar en die NG Kerk-familie se 
herenigingsgesprek - De Beer, JM & Van Niekerk, AS NGTT Deel 50 Nommers 1 & 
2 MAART en JUNIE 2009  

17. Kerkbegrip, Belydenis en Kerkorde in die Kerkherenigingproses van die NG 
Kerkfamilie in Suid-Afrika - HJ Kleynhans – Opsomming (D Th 2009) 

18. Die veranderende wêreld in die NG Kerk - Dr Hannes Shulz 

19. DIE KONSEP-BELYDENIS VAN DIE NED. GEREF. SENDINGKERK - W D Jonker 
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