
 

 

 

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. 

 


