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Liewe medegelowige 

Die moderatuur van die NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland het gedurende die afgelope twee weke ses 

streeksbyeenkomste gehou (Vanrhynsdorp, Beaufort-Wes, George, Caledon, Paarl en Bellville). Die 

byeenkomste is baie goed bygewoon deur veral leraars, maar ook kerkraadslede en lidmate. Die doel 

van die byeenkomste was om te luister na die oortuigings en emosies van ons gemeentes. Dit was vir 

die Moderatuur baie belangrik om te hoor wat in die hart van gemeentes leef veral ten opsigte van 

die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings.  

Ons het gehoor van emosies van dankbaarheid en trots, maar ook van diep ontsteltenis en 

onsekerheid oor die besluit van die kerk. Ons het ook gehoor van groot verskille oor die lees van die 

Bybel. Dit blyk dat gelowiges min of meer een van twee vertrekpunte het wanneer hulle die Bybel 

lees: 1. Die Bybel word letterlik gelees. 2. Die Bybel word kultuur-histories gelees. Diegene wat die 

Bybel kultuur-histories lees, verskil egter ook van mekaar. 1. Daar is diegene wat glo dat die Bybel se 

uitsprake oor homoseksuele wangedrag en vergrype gaan en niks sê oor homoseksuele verhoudings 

tussen gelowiges waarin daar liefde en trou is nie. Volgens hierdie groep moet die uitkringende 

insluiting van gelowige mense van ’n verskeidenheid agtergronde en stande in die Ou en Nuwe 

Testament, en veral die boodskap wat Jesus verkondig, baie ernstig verreken word in hierdie 

gesprek. 2. Daar is diegene wat glo die Bybel is konsekwent negatief oor alle homoseksuele 

verhoudings, praat glad nie oor die onderwerp van selfdegeslagverhoudings nie, en dat geen 

homoseksuele verhouding daarom regverdigbaar is nie.  

Dit het ook geblyk dat in al die gemeentes daar ’n positiewe gesindheid is om lidmate met ’n 

homoseksuele oriëntasie tegemoet te kom en dat dit reeds die praktyk in gemeentes is.  

Die Moderatuur het ook bewus geword van die vrees by gelowiges dat die kerk op ’n glybaan is na ’n 

liberale teologie waarin kernwaarhede van die kerk se belydenis betwyfel sal word.  

Ons het ook persone gehoor wat beklemtoon dat die gesprek oor gedoopte gelowiges gaan en dat 

God se genade  vir hulle ruimte maak om volledig mens te wees.  

Die Moderatuur het na die streeksbyeenkomste vergader en goed besin oor die pad vorentoe. Die 

besluitneming van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings sal beslis by die volgende 

vergadering van die Algemene Sinode weer onder die loep kom en grondig bespreek word.  

  



Op die reis na die volgende Algemene Sinode verbind ons as moderatuur ons tot: 

 die eenheid van die kerk ter wille van die waarheid (As ons mekaar los en vervreemd raak van 

mekaar, dien ons nie die waarheid nie).  

 ’n oop proses van luister en gesprek oor die aangeleentheid waarin ons almal se integriteit en 

toewyding aan die boodskap van die Evangelie baie ernstig neem. 

 verdere besinning oor voorleggings en insette van voor- en teenstanders van die besluite van 

die Algemene Sinode met die moontlikheid om ook saam nuwe voorstelle te ontwerp.  

 insluiting van voorstanders van al bogenoemde standpunte in die prosesse van onderskeiding 

en beoordeling van menings.  

Ons versoek Kerkrade en lidmate om deel te neem aan die gesprekke oor die aangeleentheid. Ons 

het ten minste tyd tot die volgende Algemene Sinode. Benut die geleentheid om goed na te dink oor 

konsekwente Skrifhantering. Bestudeer die Skrif. Dink met respek en leerbaarheid saam oor die 

verskillende standpunte oor homoseksualiteit. Beoefen opnuut die wonderlike Christelike deug 

waaroor Paulus so omvattend skryf om met liefde en verdraagsaamheid van mekaar te verskil. Maak 

van hierdie gesprek ’n geleentheid om deur jul verbondenheid aan mekaar ’n kragtige getuienis te 

lewer.  

Mag die uitkoms hiervan wees dat ons met nuwe toewyding en inspirasie die boodskap van die 

Evangelie betrek op ons hele lewe. Intussen gaan die moderatuur ook voort met opwindende 

koninkrykswerk wat die Heilige Gees op ons harte gelê het.  
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