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VOORWOORD 
Die Here is goed. Dit is slegs deur sy genade dat hierdie studie voltooi kon 

word; daarom allereers alle lof en dank aan Hom. Die studie is te midde van 

twee moeilikste beproewinge in my lewe afgehandel: die dood van ons seun 

Rudolph en kolonkanker wat by my vrou gediagnoseer is. Ten spyte hiervan 

het die Here steeds die krag, gawes en leiding geskenk om in hierdie 

besondere tyd en op hierdie besondere manier aan Hom diensbaar wees. 

Prof. A. le R. du Plooy verdien opregte dank en waardering vir die bekwame en 

geduldige leiding · wat hy gedurende die Ph.D.-studie gebied het. Sy 

weldeurdagte raad, aanmoediging en die ruimte wat hy vir my geskep het om 

verder in die vak Kerkreg te groei, het bygedra tot 'n vrugbare akademiese 

atmosfeer. Dr. C.J. Smit, wat saam met prof. A. le R. du Plooy 

baanbrekerswerk op die gebied van gereformeerde ekumene verrig het, word 

ook hartlik bedank vir die aanmoediging wat hy gebied het ten opsigte van die 

onderwerp van hierdie studie. Ek dink ook met dankbaarheid en deernis terug 

aan wyle prof. G.P.L. van der Linde, eertydse professor in Kerkreg, vir die 

liefde en die grondslag wat hy vir die vak Kerkreg by my gele het. 

Die gemeentes Carletonville en Wolmaransstad wat ek gedurende die studie 

bedien het, het opofferings gemaak sodat die studie afgehandel kon word. 

Daarvoor word die kerkrade en gemeentes bedank, in besonder vir die 

aanmoediging wat ek gedurende die tyd kon ontvang. 

Die taal- en teksversorging van die Ph.D. is, ten spyte van werksdruk, uiters 

noukeurig en omvattend deur mev. Mariana Venter afgehandel. Haar 

werksetiek, ervaring en kundigheid het die wedersydse samewerking 

gedurende die studietyd aangenaam en vir my baie leersaam gemaak. Ek ag 

. haar persoon en werk baie hoog en is haar baie dank verskuldig. 

Daar. is egter niemand wat meer opofferings in hierdie tydperk gemaak he.t as 

my gesin nie. Die twee belangrikste persone in my lewe, my vrou Minharde en 

my dogter Minharde, het my deurentyd aangemoedig en onderskraag met 

groat geduld, begrip en liefde. 

My vrou, ek dra hierdie studie baie spesiaal aan jou op! 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1 Orientering en probleemsteHing 

1.1 · Orientering 

Dit kan met reg gestel word dat die belydenis wat ·kernagtig verwoord wat die 

koninkryk van God impliseer, saamgetrek is in die volgende woorde: "Jesus is die 

Christus, die Seun van die lewende God" (Matt. 16:16). Hierdie belydenis bind alle 

gelowiges en alle kerke saam. Christus, die Koning van die koninkryk en Hoof van 

die kerk, bou sy een kerk op hierdie belydenis (vgl. Ef. 2 en 4; Heidelbergse 

Kategismus1, Sondag 21; Nederlandse Geloofsbelydenis2
, Artikel 27). In Hom is sy 

kerk een liggaam (Joh. 17:21) en moet sy kerk een liggaam word sodat die wereld 

kan glo (J.H. van Wyk, 2004a:7). Die kerk van Christus behoort die 

"wesenseienskap" van eenheid te vertoon (Du Plooy, 2005:18). 

In die gereformeerde kerklike gemeenskap oor die hele wereld word die roeping tot 

eenheid in ekumenisiteit as 'n integrals deel van die teologie bely, maar die 

verwerkliking van hierdie roeping het 'n verskeidenheid standpunte tot gevolg (vgl. 

Spoelstra, 1989:292-296). 

1.2 Probleemstelling 

Die verskeidenheid standpunte oor hoe eenheid in 'n plurals en gebroke ekumeniese 

. gemeenskap behoort te lyk, bring die volgende vraag na vore: In watter mate kom 

die roeping tot eenheid tot sy reg? 

Na eeue van ekumeniese aktiwiteite en gesprekke besef gereformeerde kerke die 

belangrikheid van eenheid in ekumeniese sin, maar het hulle nog nie duidelikheid en 

eenstemmigheid oor die praktiese verwerkliking en uitlewing daarvan nie. 

2 
Heidelbergse Kategismus word voortaan afgekort as HK in verwysings tussen hakies. 
Nederlandse Geloofsbelydenis word voortaan afgekort as NGB in verwysings tussen hakies. 

1 



1.2.1 Verskeie standpunte 

Sedert die stigting van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika (GKSA) in 1859 word 

in die Openlike Verklaring wat aan die begin van elke meerdere vergadering 

voorgehou word, die voorneme uitgespreek om "die innigste broedetlike 

gemeenskap en korrespondensie" met al die kerke suiwer te onderhou (GKSA, 

1998:85). Die saak van broederlike gemeenskap en korrespondensie het ook die 

ernstige aandag van Sinode 2000 geniet. Die begrippe korrespondensie (vgl. Acta 

GKSA, 1979:45), eenheid, bande en kontak (Acta, 2000: 206-210) word as 

ekumeniese verhoudings omskryf en kan grafies voorgestel word by wyse van 

konsentriese sirkels (kyk voorstelling hierna): 

----::-~~~~~~-----i 
Ekumeniese kontak 

Ekumeniese eenheid 

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is blykbaar nie die enigste gemeenskap van 

kerke wat aandag gee aan die onduidelikheid van begrippe wat verbandhou met 

eenheid en :ekumenisiteit nie. Soos blyk uit onderstaande voorbeelde is sinodes van 

ander gereformeerde kerke wereldwyd ook voortdurend besig met die definiering en 

herdefiniering van ekumenisiteit (vgl. Acta GKSA, 2000:207; Minutes International 

Conference of Reformed Churches [ICRC], 2002:216; 2005:149): 

• Die Christian Reformed Church of North America. and Canada (CRCNA) 

het byvoorbeeld die term sister church relationship aangepas na 

correspondence church. So ook is churches in ecclesiastical fellowship 

verander na churches in corresponding fellowship (Acts of Synod, 

2004:393-395). 

• Die Christelijke Gereformeerde Kerk van Nederland (CGKN) handhaaf ook 

die begrip korrespondensie, maar onderskei die term korrespondensie van 

die term kontak (Acta CGKN, 2001 :424-426). 
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• Die Orthodox Presbyterian Church of America (OPC) onderskei die 

volgende terme: fraternal ties in ecclesiastical fellowship1 corresponding 

relationship en other (Minutes OPC, 2003:334). 

• Die Gereformeerde Kerken in ~ederland (GKN) (vgl. Acta GKSA, 1979:42) 

onderskei weer tussen korrespondensie in enger sin (kerkverband) en 

korrespondensie in ruimer sin (slegs afvaardiging na sulke kerke en 

sinodes). Ter bevordering van eenheid word dus met binnelandse kerke 

betrekkinge behou, terwyl kontak ter wille van samewerking gesoek word 

met ander buitelandse gereformeerde kerke (Acta GKN, 1999:247). 

Die voortdurende definiering en herdefiniering van die belewing van ekumenisiteit 

dui moontlik op die probleem dat daar nie duidelikheid en ooreenstemming bestaan 

oor die interpretasie van relevante gegewens uit die Skrif en konfessie nie. 

1.2.2 Verskille in onderlinge verhoudings tussen gereformeerde 

kerke 

Die probleem dat daar nie ooreenstemming bestaan in die interpretasie van Skrif en 

belydenis nie, kom nog duideliker na vore as gelet word op die wyse waarvolgens 

verskeie gereformeerde kerke in die wereld met mekaar kommunikeer. Soos blyk uit 

onderstaande voorbeelde neem die onderlinge verhoudings verskeie vorms aan: 

• Die Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) (GKN [V]) het reeds 

dekades lank bedenkings oor ekumeniese eenheid (korrespondensie) met die 

GKSA (vgl. Acta GKSA, 2003:97), terwyl die Christelijke Gereformeerde Kerk 

net so lank al ekumeniese eenheid (korrespondensie) met die GKSA in stand 

hou (vgl. Acta CGKN, 2001 :424-426). Vanuit dieselfde taal, kultuurerfenis, 

etos en belydenis beroep twee gereformeerde kerke in Nederland hulle dus 

op Skrif, · belydenis en kerkorde. Die oorsake vir die aksentverskille en 

teenstrydige vertolking van die konkretisering van kerklike eenheid en 

ekumenisiteit met 'n derde gereformeerde kerk is nie altyd duidelik nie, maar 

wat opval, is dat tot bykans teenoorgestelde gevolgtrekkings en besluite 

gekom word. 

• Daar is ook in gereformeerde kerke met dieselfde belydenis in die Suid

Afrikaanse opset voortdurende besinning oor die konkretisering van kerklike 
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eenheid. Tog is daar in Suid-Afrikaanse kerke na dekades se gesprek oor 

kerklike eenheid nog nie helderheid oor die wyse waarop kerkeenheid in 

nasionale en ekumeniese verband sigbaar verwerklik moet word nie (Acta 

Tussenkerklike Kommissie [TKK], 1989:652; 660-664, 675; Acta GKSA, 

2003:84). 

Gereformeerde kerke oor die wereld heen le verskillende aksente op en neem soms 

teenstrydige besluite oor die konkretisering van ekutnenisiteit (vgl. Spoelstra, 

1989:296), terwyl Christus sy kerk dring om sy eenheid in 'n wereld wat deur die 

sonde verskeur is, eenvormig sigbaar te maak (vgl. Joh. 17:21-23; Ef. 1 :22; Hand. 

15; Gal. 2; NGB, Art. 27, 28). 

1.2.3 Slaag gereformeerde kerke daarin om ekumenisiteit te · 

omskryf? 

Die oorsake vir die aksentverskille en teenstrydige besluitneming om ekumenisiteit te 

omskryf kan onder meer in die volgende aspekte gesoek word: kerklike tradisie, 

etas, Skriftuurlik-konfessionele interpretasie of selfs ander aspekte wat 'n invloed 

uitgeoefen het op die kerkregtelike ontwikkeling van gereformeerde kerke. Die 

kernvraag is egter of gereformeerde kerke daarin slaag om die Skriftuurlike en 

konfessionele vereistes van ekumenisiteit duidelik en ondubbelsinnig te beskryf en te 

omlyn. 

Twee voorbeelde uit die Suid-Afrikaanse opset benadruk hierdie kwessie: 

• Die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika geniet dekades lank die steun van 

die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) in die oortuiging dat ekumeniese 

gesprek, selfs binne 'n plurale en gedifferensieerde geloofsgemeenskap, 

uiteindelik in een kerkverband gestalte moet kry (Du Plooy, 1984:42). Dit blyk 

ook die bedoeling te wees vir gesprekke oor taal- en kultuurgrense heen (vgl. 

Grove, 2004:9; Acta GKSA, 2000:206-21 O; Du Plooy, 1984:38). Daarteenoor 

handhaaf die Nederduitsche Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) die standpunt 

dat ekumeniese gesprek nie noodwendig tot strukturele eenheid hoef te lei nie 

en dat sporadiese kontak reeds die kern van eenheidsbelewing inhou (Acta 

TKK, 1989:663; Acta NHKA, 1994:249; Acta NHKA, 2004:144). Die 

verskeidenheid gereformeerde kerke met dieselfde taal en belydenis in een 

land (vergelyk die pluriformiteitsleer by Kuyper) dui dus nie vir alle kerke op 'n 
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sondige geskeurdheid van die liggaam van Christus nie (D.J.C. van Wyk [jnr.], 

2003:4; 2004:4; G. van Wyk, 2004:4). Die oenskynlike teenstrydigheid ten 

opsigte van die vraag of ekumeniese gesprekke noodwendig tot strukturele 

eenheid moet lei, behoort dus kerkregtelik-prinsipieel uitgestryk te word. 

• Die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika het in 1967 aansluiting by 

ekumeniese bewegings afgewys (Acta GKSA, 1967:367), maar tog ingesien 

dat dit nodig mag wees om een of ander vorm van kontak te maak ten wille 

van die herstel van die verbroke eenheid van die kerk. Die verskil tussen 

aansluiting en 'n ander vorm van kontak is egter tot 2000 nie omskryf nie (vgl 

ook Acta GKSA, 1991:152, punt 1.3). Die GKSA het wel in 2003 gepoog om 

die relevante begrippe ten opsigte van ekumeniese gesprek en kontak met 

kerke duideliker te omlyn (Acta GKSA, 2003:206-210). Nogtans bestaan daar 

steeds onduidelikheid oor die prinsipiele begronding en die konkretisering van 

kontak met ekumeniese bewegings en liggame. Hierdie onduidelikheid kom 

veral na vore as die bedoeling van hierdie kontak nie uitsluitlik gemik is op 

ekumeniese eenheid (in die eng sin van kerkverband) nie. Die vraag waaroor 

besin moet word is die volgende: Moet alle kontak gemik wees op 

kerkverband, of kan kontak ook met die oog op samewerking in 'n losser 

struktuur gesoek word (soos byvoorbeeld die gemeenskaplike rade by die 

Free Church of Scotland)? 

In die lig van bogenoemde voorbeelde blyk dit dus 'n sine qua non te wees om die 

stand en praktyk van ekumenisiteit in gereformeerde kerke prinsipieel te toets aan 

Skriftuurlike en konfessionele riglyne. 

Op grond van die probleemstelling soos vroeer beredeneer, is die navorsingsvraag 

wat in hierdie studie ondersoek gaan word die volgende: Hoe het die belewing van 

eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap gekonkretiseer en hoe 

kan gereformeerde kerke daarin slaag om uit die Skrif en die belydenisskrifte 

eenvormige, effektiewe en funksionele kerkregtelike riglyne daarvoor te formuleer? 

Die vrae wat hieruit voortspruit, sluit ook die volgende in: 

• Watter vereiste bestaan vir kerklike eenheid in die lig van die Skrif en die Orie 

Formuliere van Eenheid? 
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• Hoe is hierdie Skriftuurlike en konfessionele vereistes in gereformeerde kerke 

wereldwyd geformuleer? 

• Hoe kan gereformeerde kerke hierdie Skriftuurlike en konfessionele vereistes 

verwerklik en laat gestalte kry en watter leiding kan vanuit die Gereformeerde3 

kerkreg gebied word? 

• Watter faktore verhinder 'n meer volledige verwerkliking en funksionering van 

ekumeniese eenheid? 

• Watter korrektiewe behoort aangewend te word ten einde ekumeniese 

eenheid beter te laat gestalte kry en watter riglyne moet geld? Watter bydrae 

kan die Gereformeerde kerkreg ten opsigte van bogenoemde vrae bied? 

2. Doelstelling en doelwitte 

2.1 Doelstelling 

Die oorkoepelende doelstelling van die navorsing is om die konkretisering van 

eenheid en ekumenisiteit in gereformeerde kerke prinsipieel vanuit .'n kerkregtelike 

hoek te beoordeel en om in die lig van die bevinding 'n effektiewe verwerkliking en 

funksionering van ekumenisiteit voor te stel. 

2.2 Doelwitte 

Uit bogenoemde doelstelling vloei die volgende spesifieke doelwitte voort: 

• Om die begrippe kerklike eenheid en ekumenisiteit in die lig van die Skrif en 

die Orie Formuliere van Eenheid te bestudeer. 

• Om vas te stel hoe gereformeerde kerke hierdie vereistes geformuleer het. 

• Om die konkretisering van gereformeerde kerke se belewing van eenheid en 

ekumenisiteit prinsipieel te beoordeel en te bepaal watter leiding die 

Gereformeerde kerkreg behoort te bied. 

• Om vas te stel watter faktore 'n meer volledige verwerkliking van ekumeniese 

eenheid verhinder. 

'n Hoofletter word gebruik wanneer "Gereformeerd" spesifiek verwys na die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika (GKSA); "gereformeerd" met 'n kleinlettter word gebruik wanneer in 'n 
algemene sin verwys word na kerke vanuit die tradisie van die Reformasie. 
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• Om in die lig van die bevinding en in besonder die antwoorde wat die 
I 

Gereformeerde kerkreg bied, 'n meer effektiewe verwerkliking en 

funksionering vir ekumenisiteit voor te stel. 

3. Sentrale teoretiese argument 

'n Verantwoorde begrip en implementering van gegewens vahuit die Skrif en 

belydenis oor eenheid en ekumenisiteit bied omvattende kerkregtelike riglyne vir die 

eenvormige, effektiewe en funksionele belewing van eenheid in 'n gebroke en 

plurale ekumeniese gemeenskap. 

4. Metode 

Die vertrekpunt van hierdie Gereformeerd-kerkregtelike studie is dat die heilige Skrif 

die gesagvolle, onfeilbare Woord van God is (Coetzee et al., 1980:15, Acta GKSA, 

1988:509). Hierdie vertrekpunt behoort nie net die roeping tot eenheid en 

ekumenisiteit te bepaal nie, maar ook die praktiese inrigting daarvan. Met hierdie 

uitgangspunt in gedagte word die volgende metodes gebruik: 

• 'n Analise en beoordeling van eenheid en ekumenisiteit iri gereformeerde 

kerke sal gedoen word deur tersaaklike en beskikbare bronne uit kerkregtelik

eksegetiese en kerkregtelik-historiese vakliteratuur te bestudeer. Die 

Skrifgegewens dien uiteraard as grondbeginsels. 

• 'n Verdere bestudering van relevante vakliteratuur oor kerkregtelike bronne 

sal gedoen word, hoofsaaklik om vas te stel hoe gereformeerde kerke hulle 

roeping tot eenheid geformuleer het. 

• Bogenoemde bestudering van relevante vakliteratuur sal vergelykend-krities 

geanaliseer en beoordeel word ten opsigte van die uitgangspunte daarvan en 

.die praktiese neerslag van eenheid en ekumenisiteit in gereformeerde kerke. 

• Deur 'n vergelykende studie van relevante bronne saJ gepoog word om vas te 

stel watter faktore 'n meer volledige verwerkliking van ekumeniese eenheid 

verhinder. 
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• 'n Verantwoorde voorstel vir 'n meer effektiewe verwerkliking en funksionering 

van ekumenisiteit sal vanuit die Gereformeerde kerkreg en in die lig van 

bogenoemde prinsipiele riglyne aan die hand gedoen word. 

5. Hoofstukindeling 

Die volgende dien as werkplan en hoofstukindeling: 

• Die inleiding hierbo omlyn die probleem en bied 'n metodologiese 

verantwoording ten opsigte van die probleemstelling wat in die 

navorsingsvraag na vore kom. 

• Die tweede hoofstuk ontgin die konkretisering van eenheid in 'n plurals en 

gebroke ekumeniese gemeenskap prinsipieel: Skriftuurlik en konfessioneel. 

• Die wyse waarop gereformeerde kerke eenheid geformuleer en 

gekonkretiseer het, word in die derde hoofstuk ondersoek. 

• In die vierde hoofstuk word die praktyk van die konkretisering van eenheid in 

gereformeerde kerke (soos in Hoofstuk 3 bepaal) getoets aan ptinsipiele en 

konfessionele riglyne (soos in Hoofstuk 2 bevind is). 

• In die vyfde hoofstuk sal gepoog word om op grond van die gevolgtrekkings 

van Hoofstuk 4 'n meer effektiewe verwerkliking en funksionering van eenheid 

in ekumenisiteit voor te stel. 
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HOOFSTUK2 

SKRIFTUURLIKE EN KONFESSIONELE RIGL YNE VIR 

DIE KONKRETISERING VAN EENHEID 

1. lnleiding 

Die vertrekpunt van hierdie Gereformeerd-kerkregtelike studie is dat die heilige 

Skrif die gesagvolle, onfeilbare Woord van God is (Coetzee et al., 1980:15, 

Nasionale Sinode Gereformeerde Kerke in Suid Afrika, Acta 1988:509; Van Wyk, 

2002:593-620). Vir die beoefening van gereformeerde kerkreg en kerkregering is 

dit onontbeerlik dat uitsprake uit die Skrif verantwoord moet word (Calvyn, 

lnstitusie 4.3.1; Bouwman, 1937:29; Du Plooy 1997:18), omdat die beoefening 

van gereformeerde kerkreg en kerkregering veronderstel en erken dat Christus, 

die enigste Hoof en Koning, sy (een) kerk deur sy Woord en Gees regeer. Die 

tema van hierdie hoofstuk behoort in die eerste plek te handel met hierdie 

primere bron (norma normans) vir die kerkreg, die heilige Skrif (Goertzen, 

1991: 124). Naas die Skrif behoort in 'n prinsipiele studie rekening gehou te word 

met die konfessie van gereformeerde kerke. Wat gereformeerde kerke oor 

eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap bely, het in die 

konfessie neerslag gevind. 'n Prinsipiele studie oor eenheid behoort daarom 

naas die Skrif ook deeglik met die konfessie rekening te hou. 

In hierdie hoofstuk word hoofsaaklik gekonsentreer op die tweede deel van die 

navorsingsvraag (vgl. Hoofstuk 1, punt 2.2.), naamlik hoe gereformeetde kerke 

daarin kan slaag om uit die Skrif en die belydenisskrifte eenvormige, effektiewe 

en funksione/e kerkregtelike riglyne oor die tema te formu/eer. Die doel van 

hierdie hoofstuk is om te probeer vasstel . watter verantwoordbare en 

rigtinggewende kerkregtelike beginsels uit die Skrif, in besonder die Nuwe 
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Testament, en uit die konfessie verkry kan word ten opsigte van die 

konkretisering van eenheid in 'n plura/e en gebroke ekumeniese gemeenskap. 

Die onderwerp word geanaliseer en beoordeel deur tersaaklike eksegetiese, 

dogrilatiese en kerkregtelike vakliteratuur te bestudeer met inagneming van die 

historiese konteks daarvan. Slegs aspekte wat vir die doel van die studie 

noodsaaklik is, word uitgelig. Om riglyne vir eenheid in 'n plurale en gebroke 

ekumeniese gemeenskap te bepaal is dit noodsaaklik om onder meer die 

volgende vrae te ondersoek: 

• Wat word verstaan onder die formulering: die eenheid van kerke in 

ekumeniese gemeenskap? 

• Waarom word gepraat van 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap? 

• Watter prinsipiele riglyne bestaari vir die konkretisering van eenheid in 

'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap? 

Bogenoemde vrae sal agtereenvolgens aan die hand van volgende hoofpunte 

behandel word: 

• Die kerk as ekumeniese gemeenskap 

• Eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap 

• Die konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap. 

2. Die kerk as ekumeniese gemeenskap 

Hoofstuk 1 (punt 1.2.1.) beredeneer die gegewe dat die voortdurende definiering 

en herdefirtiering van die belewing van ekumenisiteit moontlik dui op die 

probleem dat daar nie duidelikheid en ooreenstemming bestaan oor die 

interpretasie van relevante gegewens uit die Skrif en belydenis nie. In hierdie 

hoofpunt sal dus gepoog word om so duidelik moontlik te omskryf wat bedoel 
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word wanneer gepraat word van die kerk as ekumeniese gemeenskap en van 

eenheid in die kerk. 

2.1 Een ekumeniese gemeenskap 

In hierdie onderafdeling kom die begrip ekumeniese gemeenskap eerste aan die 

orde, waarna gepoog sat word om te omlyn wat 'n suiwer kerkbeskouing behels. 

Vroeere navorsing het bevind dat die kerk verstaan behoort te word vanuit die 

verband wat die kerk met die koninkryk van God het (vgl. Snyman, 1977:24-113; 

176-235; Duvenage, 1969:113-132; Floor, 1981 :60~80; Reformed Ecumenical 

Synod, 1984:3-23; Goertzen, 1991 :75-116). Dit blyk ook dat begrippe wat in die 

Skrif, in besonder in die Nuwe Testament, vir kerk gebruik word, 'n bepaalde 

perspektief op die kerk in ekumeniese gemeenskap gee. 

2.1.1 Ekumeniese gemeenskap 

"The word ecumenical is derived from the Greek oikoumene 

which literally means 'the inhabited' (earth, Greek 'ge'). It is used 

in this sense in Luke 2.1, where the Authorized Version renders it 

'all the world"' (Hedegard, 1964:7). 

Die woord oikumene kom ook in tekste soos Matteus 24:14, Handelinge 17:6 en 

Hebreers 2:5 voor en het die betekenismoontlikheid van die hele bewoonde 

wereld. Die Grieke het die woord reeds lank voor die dae van die Nuwe 

Testament gebruik om die beskaafde wereld wat die invloed van die Griekse 

kultuur en politiek ondergaan het te beskryf (vgl. Landman, 1964:10; Coetzee, 

1994:12,13). Die Romeine het die woord oorgeneem om die wereld onder 

Romeinse oorheersing, in teenstelling met die onbeskaafde wereld, aan te dui 

(Nijenhuis, 1959:3). 

Hierdie begrip is deur die kerke oorgeneem en die betekenismoontlikheid wat 

aanvanklik gerig was op 'n tydelike wereld het geleidelik verskuif na. die 

betekenisnuanse van 'n ewigdurende eskatologie (vgl. Matt. 24:14; Heb. 2:5). In 

die Nuwe Testament omskryf die begrip die hele kerk in sy katolieke, universele 

bestaansvorm. Pelser (1976:344) skryf dat Hebreers 1 :6 en 2:5 egter handel oor 
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die arbeidsveld (oikomene) waarin die kerk lewe, terwyl Coetzee (1994:13) meen 

dat die begrip verwys na die wereld van die toekomstige saligheid. Op die 

arbeidsveld proklameer die kerk Christus se (ewige) koningskap en eis dit op vir 
•/ 

Hom as Eersgeborene van die oikumene. Die koningsheerskappy van Christus 

(vgl. punt 2.1.2 hieronder) impliseer dat die hele wereld (die saailand van God -

Matt. 13) aan God l;>ehoort. Ongeag die realiteit van die gebrokenheid is die hele 

wereld nie aan die Satan oorgegee nie. Die verlossing 'in Christus omvat die 

Godsvolk wat oor die hele aarde versprei is. Sy hele liggaam word as eenheid 

verlos wanneer Hy alles nuutmaak (ook sy hele aarde - Op. 21 :1-5). 

Die Konsilie van Konstantinopel (381 n.C.) het die Sinode van Nicea (325 n.C.) 

vir die eerste keer as 'n ekumeniese sinode beskryf omdat die sinode beskou is 

as verteenwoordigend van die hele wereld (Bronkhorst, 1960:243; Nijenhuis, 

1959:3). Later is die Sinodes van Konstantinopel (381 ); Efese (431) en 

Chalcedon (451) ook beskryf as ekumenies verteenwoordigend van die hele 

wereld. 

Die term oikumene het mettertyd geyk geraak as die beskrywing van 

geloofsverhoudinge van gelowiges en kerkgemeenskappe oor die grense van 
/ 

kerkgroepe en lande. Die wereldwye saambehoort van Christus se kerk word 

met hierdie term uitgedruk. In die vorige twee eeue het die term ekumenisiteit 'n 

betekenisverryking ondergaan wat 'n indringende bewustheid en 'n groter 

uitdrukking van eenheid en samewerking onder gelowiges impliseer (dalk na 

analogie van die eenheid in die Rooms-Katolieke Kerk) (vgl. Plantinga, 1999:2-4; 

Golterman, 1962:1). 

Nadenke oor ekumeniese gemeenskap behoort daarmee rekening te hou dat 

hierdie bedeling op pad is na die heilryke einde, wat die Here in sy raad daarvoor 

bepaal het (Ef. 1 :3-14; 3:5) en waar Hy as ewige Koning oor sy onderdane sal 

regeer. Ook moet beset word dat hierdie nuwe bedeling binne 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap sal deurbreek (kyk punt 3.1.2). 

Hoewel die einde van hierdie bedeling waarin die kerke ekumene beleef, heilryk 

gaan wees, word alle ekumeniese gemeenskap gekenmerk deur die eienskap 
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van op-pad-wees. Ekumeniese gemeenskap is gemeenskap in deurtog, maar 

gemeenskap waarvan die uiteinde seker is. 

Omdat die kerk van die Here Jesus Christus algemeen (katoliek) is, kan dit nie 

beperk wees tot een land en volk of 'n sekere groep mense nie. God se kerk 

(gelowiges) leef oar die hele bewoonde wereld. Die uitdra van die universele 

(katolieke) evangelie is die doel van die ekumeniese gesprek. Die kerk is op 

grand van haar aard ekumenies (Matt. 24:14) en verhoudinge tussen gelowiges 

(kerke) in afsonderlike werelddele is oak daarom ekumeniese verhoudinge (vgl. 

Snyman, 1977:76-86; kyk punt 2.2.1.3 hieronder). 

Christus versamel, beskerm en onderhou sy een, heilige, algemene, Christelike 

kerk deur sy Gees en Woord (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27). Hierdie een, 

algemene kerk bestaan egter deurgaans op verskillende plekke (plaaslik) regoor 

die wereld. So was daar in die Nuwe-Testamentiese tyd, in besonder na 

Pinkster, heelwat gevestigde kerke in onder meer Jerusalem, Rome, Efese en 

Kolosse. God het dit so gewil dat sy een, heilige, algemene, Christelike kerk in 

dorpe en stede sal bestaan tot met sy wederkoms (Op. 2,3). 

Elke plaaslike kerk is volledig kerk omdat Christus volledig daarin teenwoordig is 

en die Gees volledig daarin werksaam is. Een plaaslike kerk is egter nie die 

enigste verskyningsvorm van die liggaam van Christus nie. 'n Plaaslike kerk 

vorm een van die vele plaaslike kerke in 'n land en in die wereld. Daar is dus 

slegs een kerk van Jesus Christus wat oral oar die wereld op verskillende plekke 

en in baie lande tot openbaring kom. Oar die wereld en op al hierdie plekke 

bestaan 'n eenheidsband tussen die kerke (Snyman, 1977:108; Spoelstra, 

1989:284). 

Op dieselfde wyse waarop gelowiges in onderlinge liefdesbetoon deel van die 

een liggaam van Christus is en van sy Gees deurdring is (vgl. 1 Kor. 12: 12-27; 

Ef. 4:1-16), is kerke oak met 'n hegte liefdeseenheid (koinonia) aan mekaar 

verbind. Die implisiete betekenismoontlikhede van oikoumene hang nou saam 

met die begrip koinonia (gemeenskapsbelewing). 'n Ekumeniese gemeenskap 

leef daarom doodeenvoudig die goeie verhoudinge (koinonia) tussen gelowiges 
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(kerke) onderling uit soos dit wereldwyd in Christus gegee is. 'h Goeie 

verhouding is daarom niks anders nie as die beoefening van Christelike 

naasteliefde. Dit is vir 'n kerk geloofsversterkend om te weet dat die kerk "deel is 

van die Godsvolk wat wereldwyd in Christus een is" (Du Plooy, 2004:11 ). 

Binne die een liggaam van Christus het kerke mekaar nodig en, is hulle van 

mekaar afhanklik (vgl. Du Plooy, 2004:11). Snyman (1977:48) noem kerke 'n 

unieke geloofsgemeenskap in Christus, 'n gemeenskap wat saam na sy Woord 

luister, onderlihg van mekaar afhanklik is en mekaar in liefde bystaan. Plaaslike 

kerke (oftewel gemeentes) wat dieselfde belydenis het, lewe in 'n besondere 

eenheidsverhouding met mekaar (Joh. 17; Ef. 4) deur saam die Skrif so suiwer 

moontlik te probeer verstaan (Ef. 3: 18; 1 Kor. 1 :2; Hand. 15:2). Die seenryke 

gevolg van so 'n ingesteldheid en leefwyse is dat: 

• die kerk van Christus onder alle mense in elke land opgebou kan word; 

• die kerk kan groei en toeneem in waarheid, geloof, hoop en liefde; en 

• dat die wereld kan glo dat die Vader sy Seun gestuur het (Joh. 17:21 ). 

Hierdie goeie (geloofs-) verhoudinge is die vrug van die oorwinning wat spruit uit 

die versoeningswerk van Christus wat volbring is, en van die heiliging van 

Christus se kerk deur sy Gees. Christus dring en roep sy kerk om hierdie swaar 

verwerfde eenheid in die sondeverskeurde wereld eenvormig sigbaar te maak 

(vgl. Joh. 17:11b; 21-23; Ef. 1:22; Hand. 15; Gal. 2; NGB, Art. 27,28). 

Schalekamp (2005:154) stel dat die blote uitleef van goeie verhoudinge tussen 

gelowiges en kerke nie al is wat in die Skrif met ekumeniese gemeenskap bedoel 

word nie. Hy stel dit onomwonde dat die kerk slegs deur gehoorsaamheid aan 

die missio Dei kan wees wat dit behoort te wees, naamlik een, heilige, algemene, 

Christelike kerk. Die kerk vervul haar ekumeniese roeping alleen as dit 

funksioneer as 'n verenigende, transformerende, versoenende en verkondigende 

krag in die wereld. Wanneer Schalekamp egter beweer dat die kerk eers waarlik 

kerk is indien dit die liggaam van Christus in die wereld verteenwoordig en as dit 

die onbeperkte verskyning van God aan die wereld toon, is die gevaar dat die 

missio Dei verhef kan tot 'n voorwaarde vir die vertoon van die eienskappe va:n 
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die kerk. Die Skrif leer dat die kerk van Christus nie nog kerk moet word nie, 

maar reeds kerk van Christus is. Dit is egter waar dat 'n kerk sondig en 

ongehoorsaam aan die Here is as die kerk nie missio Dei handel nie. 

Saayman (1980:3) wys op die gevaar dat wanneer die konsep missio Dei 

eensydig verstaan en buite verband ontwikkel, 'n situasie soos in die vyftigerjare 

kan ontstaan. In die vyftigerjare is naamlik geglo dat die drie-enige God, ter wille 

· van die sending in die wereld, eers sy profete, later sy Seun, daarna sy Gees en 

toe die kerk gestuur het. Saayman staaf hierdie aanname deur te verwys na die 

tyd toe die World Council of Churches verenig het en hierdie konsepte in New 

Delhi gedurende1961 vasgele is. Volgens Saayman is hierdie insigte ook 

beduidend be"invloed deur die apostolaatsteologie van J.C. Hoekendijk. Die kerk 

en die heilsgeskiedenis sou volgens hierdie siening nie meer die sentrale plek 

ontvang nie, maar die wereld en die wereldgeskiedenis (vgl. Saayman, 1980:3; 

Newbigin, 1976:260-261 ). 

Met die beklemtoning van die missio Dei bring Schalekamp tereg die kosmiese 

betekenis van Christus se koningskap vir die kerk se roeping tot eenheid in 

ekumenisiteit in die gesigsveld. (lnsake Christus se koningskap, vergelyk 

Christus se verhouding met a/le dinge - die ses keer herhaalde ta panta van 

Kolossense 1 :15-20.) Eenheid in 'n ekumeniese gemeenskap het met ander 

woorde nie slegs te make met die (statiese) uitleef en instandhouding van goeie 

verhoudinge tussen gelowiges en kerke oor die hele wereld nie, maar eenheid 

het tegelykertyd ook te doen met gelowiges en kerke se dinamiese 

betrokkenheid in die wereld. Die een roeping van God se een kerk is om die een 

blye boodskap aan die wereld te bring. Die belewirig van eenheid in 'n 

ekumeniese gemeenskap het dus ook te doen met die soeke na die 

onafgehandelde eenheid van die kerke se evangeliseringsroeping in die wereld. 

In Christus se hoepriesterlike gebed bid Hy dat die kerk (soos Hy en die Vader) 

een sal wees, sodat die wereld kan glo dat Hy na die wereld gestuur is en dat 

God die wereld liefhet soos Hy sy eie Seun liefhet (Joh. 17:21-23; vgl. ook die 

sendingopdragte in Matt. 28:19 en Hand. 1 :8). 
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Die perspektief van die kosmiese betekenis van Christus se koningskap in 

ekumeniese gemeenskap betrek die geheimenis van die eenheid van die kerk in 

haar verskeidenheid (kyk punt· 3.1.1.2). Dit bly 'n geheim hoe die kerk as 

ekumeniese gemeenskap met mense uit verskillende kulture en 

samelewingsverbande tot 'n nuwe eenheid in Christus verenig word (vgl. Ef. 

2:11-22; 5:32); tog is die vereniging nie verborge nie. 

In die proses van ekumeniese gemeenskap word Christus en sy kerk vertikaal 

een op aarde, met die seenryke gevolg van 'n horisontale, wereldwye eenheid 

(vgL Schalekamp, 2005:100,106). Daar is egter grense aan die na-buite

gerigtheid van 'n ekumeniese gemeenskap (vgl. punt 3.1.2.4). As die kerk 

haarself nie net na binne rig nie, maar ook na buite, vorm die wesenseienskappe 

en merktekens van die kerk die raamwerk vir die belewing van ekumeniese 

gemeenskap in die wereld (vgl. ook Moltmann, 1977:341-342). 

Eenheid word in waarheid gevind. Christus is die waarheid. Sy Woord deur sy 

Gees getuig van die waarheid deurdat die Gees die kerk in waarheid lei (Joh. 14; 

16). Hierdie eenheid word vergestalt in die katolisiteit, apostolisiteit en heiligheid 

van die kerk. Smit (2006:94) bring die noodsaaklike balans as hy stel dat hierdie 

attributa ecclesiae ten nouste afgestem word op die notae ecclesiae van die 

kerk. Ekumeniese gemeenskap tussen kerke kan nie verder gaan nie as die 

grens van die merktekens van die ware kerk nie, naamlik: 

• suiwer woordbediening; 

• suiwer sakramentsbediening; en 

• suiwer uitoefening van die tug. 

Volgens Snyman (1977:85) behoort die kerk ten opsigte van . ekumeniese 

gemeenskap op die volgende drie fasette te fokus: 

• die bewaring en beskerming van kerkeenheid waar dit bestaan; 

• samesprekings om kerkeenheid te herstel waar dit nie bestaan nie; en 

• · samewerking in soverre daar ooreenstemming is. 
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Die roeping tot eenheid in ekumeniese gemeenskap, die missionere roeping om 

die Koning van die koninkryk te proklameer en die roeping tot barfTlhartigheid is 

klaarblyklik nie so duidelik en klinkklaar te omlyn of te skei nie. Hierdie drieledige 

vereistes van die roeping oorvleuel grootliks met mekaar en gee aan die roeping 

tot ekumeniese gemeeriskap 'n wyer dimensie as die soeke na blote (strukturele) 

eendersheid tussen kerke. Die verskillende fasette van die roeping tot 

ekumenisiteit vereis van die ekumene 'n ingesteldheid van gereedheid soos 

iemand met skoene aan die voete (vgl. Ef. 6:15) en hande wat diensbaar 

uitgestrek word (vgl. 2 Kor. 8; 9; Jak. 2:14-26). Venter (1996:75-80) verduidelik 

dat die riglyne vir gelowige liefdesbetoon soos dit in Romeine 12:9-21 gestel 

word, in drie altyd wyer sirkels uitkring en in wese missiologies uitloop op die 

ekumeniese gemeenskap. 

So 'n ingesteldheid van gereedheid en liefdesbetoon kan die dinamiek van 'n 

ekumeniese gemeenskap (vgl. Spoelstra, 1989:292-296) op die voorgrond plaas 

sodat kerke saam buig voor die God van die Skrif en as 'n eenheid _op grond van 

die Skrif verstaan wat die roeping van Christus se kerk is. Die kerk se roeping tot 

eenheid as ekumeniese gemeenskap sou dus voorgestel kon word op 'n 

kontinuum of binne uitkringende, konsentriese sirkels wat 'n altyd groter, 

inklusiewe en uitnodigende liefdesbetoon impliseer (Mark. 9:38-41; 2 Kor. 8; 

Rom. 12:9-21; vgl. Venter, 1996:75-78). 

Aan die een kant van die ekumeniese gemeenskapskontinuum (of binne die 

binneste konsentriese sirkel) is die Skrif duidelik oor die belewing van 

kerkverband in die saamvergader oor gemeenskaplike sake (Hand. 15). Die Skrif 

is egter ook duidelik oor die aspek van gesamentlike en uitkringende 

liefdesbetoon (koinonia) van die ekumeniese gemeenskap. Die gemeente van 

Masedonie samel byvoorbeeld 'n kollekte in vir die gemeente in Jerusalem 

(2 Kor. 9). Kort na die uitstorting van die Heilige Gees was ekumeniese 

gemeenskap eenvoudig en maklik haalbaar. Kerke was een in leer, diens en tug. 

Kerke was onder leiding van die apostels in die ware sin van die woord een in 

heiligheid en katolisiteit (gepaardgaande met 'n sterk missiologiese ywer). Ook 
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was die kerke een in hulle navolging van Christus se leer soos hulle dit van die 

apostels geleer het. 

Aan die ander uiterste van die kontinuum (of biilne die wydste konsentriese 

sirkel) is die ekumeniese gemeenskap se roeping in die wereld. Streng gesproke 

behels die roeping op sigself (nog) nie die belewing van ekumenisiteit in die 
I 

streng sin van die woord nie, maar dit dra in beginsel 'n belangrike motivering vir 

ekumeniese gemeenskap. Venter dui uit 2 Korintiers 8:4-5 die diepste motivering 

vir onderlinge liefdesgemeenskap tussen gemeentes aan en stel op grond 

daarvan: "Hier het ons koinonia in ekumeniese perspektief" (vgl. Venter, 

1996:77). 

Dit is waarskynlik die rigting wat die Here Jesus se insluitende antwoord op sy 

dissipels se uitsluitende vraag in Markus 9:38 wil aandui (vgl. Hendriksen, 

1975:361-364; Anderson, 1976:235-236; Barclay, 1984:225-230). Die dissipels 

wys naamlik iemand buite die dissipelkring wat gewaag het om bose geeste in 

die Naam van Jesus uit te dryf, met ontsteltenis af. Jesus reageer daarop deur te 

se: "Wie nie teen ons is nie, is vir ons" (Mark. 9:40.) Hy benadruk hierdie stelling · 

verder deur te se dat elkeen wat aan sy diensknegte, omdat hulle aan Hom 

behoort, so min as 'n beker water gee, vir seker die beloning daarvoor sal kry. 

Die rede waarom die dissipels die man wil teegaan, is omdat hy bose geeste 

uitdryf, ten spyte daarvan dat " ... hy ons nie volg nie" (Mark. 9:38). Hierdie man is 

blykbaar nie deel van die dissipelkring of selfs die breere kring van Jesus se 

leerlinge nie (Hendriksen, 1975:364). Die uitdrywing geskied teen die agtergrond 

van Jesus se onderrig terwyl Hy bose geeste uitdryf (Mark. 7:24; 9:24-29) en 

mense genees (Mark. 7:31-37; 8:22-26; 10:46,52). Sy dissipels verstaan ook nie 

waarom hulle self nie in staat was om 'n bose gees uit te dryf nie (Mark. 9:17,18). 

Jesus se antwoord het hulle waarskynlik onkant betrap: "Hierdie goed kan met 

niks anders as met gebed uitgedryf word nie" (Mark. 9:29). Sy antwoord sluit aan 

by die tema wat Hy telkens in sy onderrig deurgee, naamlik nederigheid (soos 

die van'n kindjie). Hierdie antwoord staan in skrille kontras met die dissipels se 
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voortdurende soeke na mag en erkenning (Mark. 8:34-38; 9:28, 33-38; 10:13-

16,37,43-45). 

Jesus se antwoord in Markus 9:39 en 40 wys daarop dat die onuitgesproke 

vereiste wat die dissipelkring stel, nie die enigste maatstaf bied om "vir ons" 

(Mark. 9:38) te wees nie. Hierdie man wat in die naam van Jesus bose geeste 

uitdryf, is klaarblyklik (nog) nie deel van die dissipelkring nie, maar word nie deur 

die Here Jesus uitgesluit nie. lnteendeel, Jesus gaan nog 'n stappie verder as Hy 

se: "Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke gee omdat julle 'aan Christus 

behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle" (Mark. 

9:41; vgl. ook Matt. 25:40). 

Hierdie man het klaarblyklik beset dat die uitdrywing van bose geeste nie in sy 

eie geloof gesetel is nie, maar in die almag van God (vgl. Hendriksen, 1975:361 ). 

Jesus gee die perspektief dat die diskwalifikasie van die dissipels, naamlik 

"omdat hy ons nie volg nie" (Mark. 9:38), horn nie noodwendig uitsluit as 

medewerker in die koninkryk van God nie. 

Jesus se woorde: "Wie nie aan my kant is nie, is teen my; en wie nie saam met 

My die skape bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar" (Matt. 13:30) getuig van 

dieselfde bedoeling - net in die negatiewe vorm gestel. Hy borduur op dieselfde 

trant voort as Hy praat oor die uitmekaarjaag van die skape deur "'n vreemde", 

deur "diewe", "rowers" en "'n huurling" (Joh. 10:5; 12; 13). Hy, die Seun van God, 

is die goeie Herder. Toe die Jode hierdie woorde as godslastering afmaak en 

Hom met klippe wil doodgooi, maak Hy die betekenisvolle uitspraak: "As ek nie 

die werke van My vader doen nie, moet julle nie in My glo nie. Maar as Ek dit wel 

doen en julle tog nie in my glo nie, moet julle ten minste in die werke glo, sodat 

julle kan insien en weet dat die Vader in My en Ek in die Vader is" (Joh. 

10:37,38). Die sondige gesindheid en optrede van die sewe seuns van Skeva 

(Hand. 19:13-16) en van die veroordeelde uitdrywer van 'n bose gees (Matt. 

7:22), wat nie in die Naam van God gehandel het nie, kwalifiseer daarorn nie om 

te deel in die gemeenskap met God en sy kinders nie. 
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Die maatstaf wat die Here Jesus gebruik, verskil radikaal van die van die 

dissipels. Die dissipels se maatstaf is: " ... omdat hy ons nie volg nie ... " (Mark. 

9:38), maar die Here Jesus leer: geloof en gemeenskap met Hom en die 

belydenis dat Hy die gestuurde van sy Vader is. lemand se werke word getoets 

deur vas te stel of die werk in gemeenskap met Hom en in sy Naam gedoen 

word of nie. In terme van Matteus 16 gaan dit oor die belydenis dat Jesus die 

Christus (die Gestuurde), die Seun van die lewende God is (die Vader in My en 

Ek in die Vader). Uit bogenoemde Skrifgedeeltes blyk dit dat die norm om vas te 

stel of iemand werklik 'n volgeling van Christus is, die volgende behels: 

• nie dit wat vir mense belangrik lyk nie; 

• maar we/ die feit dat Christus se Naam bely word op grond van 

gemeenskap met Hom, die Seun van die lewende God. 

Op grond van Jesus se woorde kan waarskynlik afgelei word dat ware goeie 

werke wat in God se Naam gedoen word, op sigself reeds in beginsel dui op 

gemeenskap met God. Gemeenskapsbeoefening met God verdien 

gemeenskapsbeoefening met sy kinders. Gelowiges behoort daarmee rekening 

te hou as hulle onderlinge gemeenskap beoefen, al stem dit nie ooreen met die 

gewone wyse van gemeenskapsbeoefening nie. Al lyk dit vir die dissipels dalk 

prerriatuur, bestempel die Here Jesus hierdie basiese handeling in sy Naam as 

die begin(sel) vir gemeenskap. Gemeenskap onder mekaar handel ten diepste 

oor gemeenskap met die alwetende God, wat alleen in sy volkome oordeel ware 

gemeenskap onderskei. 

Uit die beredenering kan afgelei word dat voordat absolute en eksklusiewe 

voorwaardes vir die (ekumeniese) gemeenskap aan Christus en sy volgelinge 

(kerke) gestel word, gelowiges eers behoort seker te maak dat hulle God se 

maatstaf vir deelhe aan sy ryk op 'n verantwoordbare wyse verstaan. Die belang 

en uitbreiding van die koninkryk van God behoort in (ekumeniese) gemeenskap 

groter gewig te dra as die belange van enige groep gelowiges. Selfs die 

doodeenvoudige gee van 'n beker water "omdat julle aan Christus behoort" 

(Mark. 9:41; vgl. ook Matt. 25:40), word vir seker deur God be loon. Medewerkers 
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aan die koninkryk van God se goeie werke word deur Christus raakgesien en 

beloon. Die hoofsaak bly dat die Koning alleen besluit oor die ware 

deelgenootskap van {ekumeniese) gemeenskap. Gemeenskap met God deur 

diens in sy Naam kan dien as eerste vereiste vir ekumeniese gemeenskap. Die 

dinamiek hieraan verbonde transendeer en verryk ekumeniese gemeenskap in 

so 'n mate dat gelowiges nie tevrede kan wees met stagnering in die belewing 

van eenheid nie. Die eng onderhouding van kerkverband op sigself kan nie 

alleen die bedoeling van ekumeniese eenheid wees nie. 

Goeie bedoelings van welmenende gelowiges en kerke in die onderhouding van 

eenheid in ekumeniese verhoudinge word ook met hierdie uitspraak van Jesus 

betrek. Agter die dissipels se woorde " ... omdat hy ons nie volg nie" (Mark. 9:38) 

skuil waarskynlik die ooreengekome (hierargiese) struktuur van volgelingskap 

wat · hulle geskep het (vgl. Mark. 8:34,35; 9:28; 33-37; 10:37,43-45). Die 

vrymoedigheid om iemand eers tereg te wys " .... omdat hy ons nie volg nie" en 

daarna die goedkeuring van Jesus te verwag, dui waarskynlik op 'n gearriveerde 

en selftevrede houding. Medewerkers in die koninkryk behoort by die bestaande 

struktuur (van wie die belangrikste is) in te val om bruikbaar te wees vir diens 

aan die Koning. Bostaande insident is 'n praktiese bewys van die perikoop wat 

dit voorafgaan. Hierdie gebeurtenis bevestig die Here Jesus se antwoord op die 

dissipels se vraag oor wie die vernaamste in die koninkryk van Christus is. 

Christus se antwoord is waarskynlik ook gerig aan 'n selftevrede, veroordelende 

of uitsluitende gesindheid in ekumeniese gemeenskap. 

Petrus ontvang 'n boodskap van die Here in 'n gesig (Hand.10:34,35) dat die 

onderskeid tussen Jood en nie-Jood moet verdwyn. Wanneer hy self later weer 

die pad van eksklusiwiteit kies en nie saam met gelowiges uit die heidendom 

Nagmaal wil vier nie, laat die Here Petrus deur Paulus teregwys (Gal. 2:14). 

Jakobus het horn sterk uitgespreek teen die sondige skeiding tussen ryk en arm 

en die bevoorregting van rykes (Jak. 2: 1-13). 

Hierdie aandrang dat skeiding opgehef moet word, het waarskynlik ook die 

implikasie dat ekumeniese gemeenskap nie noodwendig reeds in strukturele 
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eenheid (in die mate waarin daar struktuur in die dissipelkring was) hoef te 

realiseer alvorens dit as ekumeniese gemeenskap kwalifiseer nie. Ekumeniese 

gemeenskap sonder 'n noodwendige strukturele eenheid betaken egter ook nie 

die teendeel in nie; in ekumeniese gemeenskap behoort daadwerklik gestreef te 

word na eventuele strukturele eenheid. Kerke het nog altyd die roeping om ook in 

ekumeniese gemeenskap, as die belewing van die eenheid van Christus se kerk, 

strukturele eenheid te soek in waarheid en in besonder in die. Waarheid 

(Christus). 

2.1.2 Koninkryk en kerk 

Die Koning van God se koninkryk het baie duur vir die goeie verhoudinge 

(ekumeniese gemeenskap) deur sy kruisdood betaal. Hierdie goeie verhoudinge 

word beoefen op pad na die onkeerbare vestiging van die ewige koningskap van 

God (Van der Linde, 1965:27). Hierdie Koning en sy ryk vir kerke in die uitleef 

van ekumeniese verhoudinge behoort dus belangrik te wees. Dit is per slot van 

sake Hy wat sy kerk uiteindelik in staat stel om die duur gekoopte goeie 

verhoudinge met al God se kinders deur sy Gees uit te leef. 

Om prinsipieel oor eenheid in 'n ekumeniese gemeenskap te kan besin is 

duidelikheid nodig oor wie en wat hierdie kerk, wat uitvoering gee aan Christus 

se opdrag om in goeie ekumeniese verhoudinge te lewe, is. 'n Suiwer 

Skriftuurlike kerkbegrip loop hand aan hand met 'n duidelike uiteensetting van die 

aard van die koninkryk van God (vgl. Jonker, 1977:4-13). 'n Duidelike omlyning 

van die verband tussen koninkryk en kerk kan dus 'n rigtinggewende perspektief 

bied op die besinning oor die eenheid van Christus se kerk. 

2.1.2.1 Die verhouding tussen koninkryk en kerk 

In die openbaringsgeskiedenis en in die wereldgeskiedenis gaan dit om die 

bevestiging en handhawing van God se heerskappy oor alles en almal (Ridderbos, 

1962:3-56; Coetzee, 1994:1-18). Die gedagte van die koninkryk van God is die 

mees sentrale en omvattende gedagtelyn in die Ou Testament (Bright, 1953:7; Du 

Toit, 1969:11-12; Helberg, 1980:4). 

22 



Die skrifgeworde Woord van God handel in wese oor. die koninkryk van God. In 

die Skrif word God self as Koning van sy koninkryk geopenbaar. Die koms van 

die koninkryk van God in Jesus Christus is in 'n sekere sin die saamgetrokke 
I 

tema van die openbaring van God deur sy Woord (Coetzee, 1994:1-18; Helberg, 

1980:4; Ridderbos, 1962:3-56). Hy kom om die oikomene vir Hom, die 

Eersgeborene, op te eis (vgl. punt 2.1.1 ). 

Die verband tussen koninkryk en kerk le in die persoon van die Koning van die 

koninkryk wat tegelykertyd ook die Koning van sy kerk is. Enigeen wat oor die 

eenheid van die kerk besin, behoort primer rekening te hou met die heilsfeit dat die 

Koning van die koninkryk die kerk een gemaak het deur sy offer aan die kruis. Die 

vervulling van die koms van sy koninkryk in Jesus Christus is die sentrale tema in 

die funksionering en prediking van die Nuwe Testament oor die kerk, en is 

terselfdertyd ook die einddoel en eindfokus vir die belewing van eenheid. 

God het reeds in sy ewige raad besluit (Ef. 1 : 10-13) dat Hy van die begin van die 

wereld af deur sy Gees en Woord vir Hom 'n kerk vergader, beskerm en 

onderhou (HK, So. 21; vgl. ook NGB, Art. 27). Die oorsprong (oorspronklike plan) 

van die kerk le dus in God self. Hy het ook besluit om hierdie plan te openbaar in 

sy Woord. Alie besinning oor die kerk in ekumeniese gemeenskap behoort 

daarom te begin by die Woord van God. Du Plooy (2007:2,3) benadruk dat die 

besinning oor die eenheid van die kerk nie gesoek moet word in die sondige en 

gebroke ekumeniese werklikheid nie, maar in in die Woord van God, omdat die 

kerk se oorsprong in die Here self (kuriake) le (vgl. Van der Linde, 1965:43-48). 

Die kerk se belydenis oor die een, heilige, algemene, Christelike kerk (HK, So. 21 ; 

NGB, Art. 27,28,32) word gegrond op die kernbelydenis dat Jesus die Christus 

(die Gesalfde, die Gestuurde), die Seun van die lewende God is (Matt. 16:18). 

Die belydenis in Matteus 16 is die rots (belydenis) waarop die Koning sy ketk bou 

en daarom tegelykertyd die belydenis van die koninkryk van God. 

Oor tyd en oor die wereld heen bind hierdie belydenis van die koningskap van 

Christus die kerk as eenheid (ekumenies) saam. Eenheid behoort gesoek te word 

in die lig van die finale koms van die koninkryk van God, naamlik die wederkoms 
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van Jesus Christus. Die · diepste grond vir · kerkeenheid is daarom die 

gemeenskaplike belydenis dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God 

is. Die dringendheid vir die belewing van eenheid in ekumeniese gemeenskap le in 

die nabyheid van sy koms. 

Deur die eenheid wat Woord en Gees onder al God se kinders skep, roep, 

vergader en bou Hy sy kerk. Hierdie eenheid handel oor die een volk van God in 

die wereld (HK, So. 2; NGB, Art. 27). Elkeen wat hierdie belydenis in ware geloof 

uitleef, is deel van die liggaam van Christus (vgl. Du Plooy, 2004:13). Om deel te 

wees van die liggaam van Christus impliseer dan ook om deel te wees van die 

verlede (wat God in Adam en Eva begin het), die hede (deel van 'n gemeenska:p 

van gelowiges wereldwyd) en die toekoms (waar God sy beloftes van die koms 

van c;:fie koninkryk in sy heerlike voleinding in vervuling sal laat gaan). 

'n Perspektief waarmee kerkregtelike besinning oor eenheid in Christus se kerk 

rekening moet hou, is dat "[n]ie die kerk nie, maar die koninkryk van God ... die 

vertrekpunt vir kerkreg en kerkregering [moet] wees" (Spoelstra, 1989: 26). 

''The key to really understand the church with all its attributes and 
. ' 

hallmarks is to begin with the concept kingdom of God. This is 

pivotal. The New Testament describes a specific road from 

kingdom and church, and a special relationship between kingdom 

and church." 

(Du Plooy, 2007:3.) 

In die Heilige Skrif word 'n logiese weg van die koninkryk van God na sy kerk 

geopenbaar (Ridderbos, 1957:21 ). Die weg van koninkryk na die kerk beteken nie 

dat die koninkryk nie meer belangrik is nie; inteendeel, die ontstaan en bestaan van 

die kerk sentreer in die koms van die Koning, die bediening van sy Woord en die 

prediking van die koms van die koninkryk van God (vgl. Van der Linde, 1965:27). 

'n lntieme band bestaan tussen koninkryk en kerk. Die kerk is in besonder die 

koninkryk (regeergebied) van Christus (vgl. Calvyn, lnstitusie 4.2.4.; HK, So. 48). 

Koninkryk het oorwegend die betekenismoontlikhede van die koningskap en 

koningsheerskappy van Christus deur sy Gees (Ridderbos, 1962:3-56; Coetzee, 
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1994:5-18). Soos die Heidelbergse Kategismus in Sondag 48 dit stel, is die kerk 'n 

bepaalde resultaat van die koms van die koninkryk van God. 

As Koning is Christus die Alleenheerser (Monarg) van sy kerk (Spoelstra, 

1989:4,5). Nie die kerk se wil (meerderheid) word gehandhaaf nie, maar die wil 

van die Koning van die kerk soos dit in die Skrif alleen vervat is (so/a scriptura). 

Die kerk as vergadering van gelowiges moet hierdie "monargale reg" (Spoelstra, 

1989:20) erken en eerbiedig wanneer gehandel word oor kerke~nheid. Die 

monargale reg vorm op sigself die deurslaggewende faktor in die beoefening van 

ekumeniese verhoudinge. Die Alleenheerser se Woord (waaronder vereistes vir 

kerklike eenheid) behoort die enigste maatstaf vir kerkeenheid te wees. Geen 

ander belang of maatstaf mag die Monarg op enige manier van sy troon stoot nie 

(vgl. Duvenage, 1969:300,301 ). 

Die kerk is 'n gebou deur God gewil en dit verrys op die enigste fondament, Jesus 

Christus. Die kerk is daarom net aan Hom as Hoof onderworpe. Christus is egter 

ook Koning; Hy het opgevaar na die hemel sodat Hy daarvandaan alles tot volheid 

kan bring. Dit is Hy wat alles en almal onder een Hoof gaan verenig voordat Hy dit 

alles finaal aan sy Vader oorgee. Die bedoeling van ekumenisiteit is dat hierdie 

koningskap van Christus universeel erken word (vgl. Et. 1: 10). Kerke speel deur 

hulle gemeenskaplike getuienis 'n wesenlike rol in die universele erkenning van 

Christus se koningskap (vgl. Momberg, 2006:15). 

Die kerk mag nie met die koninkryk vereenselwig word nie, maar die kerk moet die 

koninkryk verwag en laat realiseer (Snyman, 1977:198). Die kerk is nie net die 

verwerkliking van die koninkryk van God nie, maar ook die instrument waardeur 

die koninkryk geproklameer word. Daarby is die kerk die gebied waar die 

koninkryk groei ter voorbereiding van die wederkoms van Christus in sy finale 

oorwinning. Een van die implikasies van instrument-wees om die koninkryk te 

proklameer, betrek die kerk in haar dure roeping om suiwerend (reformerend) in 

'n sondige wereld op te tree. Eenheidsbelewing as. die realisering van die 

koninkryk in die kerk het derhalwe nie net te doen met korrespondensie tussen 

sogenaamde "suiwer'' kerke nie. Die kerk moet die koninkryk so proklarneer dat 
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daar groei' (in opbou en uitbreiding) plaasvind ter voorbereiding vir die finale 

koms van Christus. 

Du Plooy (1982:59-63) lig in enkele punte die verlangde verhouding tussen die 

koninkryk en die kerk toe: 

• Die koninkryk en kerk staan in 'n besonder innige verhouding, sonder 

dat hulle met mekaar ge'identifiseer word. 

• Die kerk is 'n uitvloeisel van die koninkryk en bedien die 1 koninkryk op 

aarde. 

• Na buite is die koninkryk daarop gerig om die boosheid te vernietig 

totdat Christus weer kom. 

• Die ware kerk bestaan uit hulle wat die heerskappy. van Christus bely 

en gehoorsaam en daarom deel in die seeninge wat Christus se 

heerskappy inhou. 

Die ontstaan van die kerk en die eenheidsverbintenis tussen kerke skarnier op 

die koms van God se koninkryk in Jesus Christus. Die belewing van hierdie 

eenheid tussen kerke in ekumeniese gemeenskap gaan dus ten diepste oor die 

gemeenskaplike band wat gelowiges (kerke) aan die Koning van die koninkryk 

bind. 

Die verhouding tussen kerk en koninkryk soos dit hierbo uiteengesit is, open dus 

'n belangrike perspektief op die strewe om die kerk as ekumeniese gemeenskap 

aan die Koning van die koninkryk te bind. Die belangrike vraag is egter die 

volgende: Watter lig kan Nuwe-Testamentiese begrippe bied om hierdie kerk van 

die Koning te omskryf? 

2.1.2.2 Nuwe-Testamentiese begrippe vir kerk 

Omdat die Nuwe-Testamentiese begrippe vir kerk baie omvangryk is en nie binne 

die skopus van hierdie studie val nie, sal nie al die begrippe wat in die Skrif (in 

besonder die Nuwe-Testament) vir kerk gebruik word, bestudeer kan word nie. 

Slegs begrippe wat moontlik lig kan werp op die konkretisering ·van eenheid in 'n 

plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap sal aandag ontvang. 
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Die begrippe wat vir kerk in die Nuwe Testament gebruik word, het in noue 

samehang met die Christologie en die ekklesiologie van die Skrif ontwikkel (vgl. 

Combrink, 1988:95); daarom kan verstaan word waarom daar nie so 'n 

verskeidenheid begrippe vir kerk in die sinoptici as in die corpus Paulinium voorkom 

ni~. Die bespreking van Nuwe-Testamentiese begrippe vir kerksal dus merendeels 

die corpus Paulinium betrek. 

Van die begrippe vir die kerk van Christus in die Nuwe Testament is die begrip 

ekk/esia en die beeld van die kerk as liggaam van Christus die belangrikste (vgl. 

Robberts, 1984:286-287; Noordegraaf, 1990:19,20,46-51) . Dit is noodsaaklik om 

vas te stel of die betekenis van die begrippe prinsipieel lig kan werp op die wyse 

waarop ekumeniese gemeenskap in die Nuwe Testament tot stand gekom het en 

verwerklik is. 

2.1.2.2.1 Die begrip ekklesia 

Die een Ou-Testamentiese volk van God word voortgesit en vervul in die Nuwe

Testamentiese volk van God. Die Griekse woord ecclesia beteken min of meer 

dieselfde as die Hebreeuse woorde qehal Jhwh (die geroeptes van God). Die 

woord ekk/esia is ook in die Septuaginta gebruik om die Hebreeuse woorde 

qehal Jhwh te vertaal. Die betekenismoontlikheid van die woord ekk/esia in die 

Nuwe Testament kom sterk ooreen met die naam en identifikasie wat vir Israel in 

die Ou Testament gebruik is (vgl. Noordegraaf, 1990:20; Snyman, 1977:24; 

Robberts, 1982:289). 

Dit is opmerklik hoe konsekwent na die Nuwe-Testamentiese kerk verwys word 

deur dieselfde benamings as in die Ou Testament te gebruik, byvoorbeeld die 

heiliges, hulle wat geroep is en die verkorenes. Noordegraaf (1990:20) gaan so 

ver om te verklaar dat daar moeilik gepraat kan word van ekklesia in die Nuwe 

Testament, sander om die Ou-Testamentiese volk van God hierby te betrek. 

Soos in die Ou-Testamentiese tyd is dit ook in die Nuwe-Testamenties tyd die 

geval dat daar net een volk van God (Israel) was en nou in en deur Christus 

slegs een nuwe Israel (die kerk). 
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Die Nuwe-Testamentiese betekenis van die begrip ekklesia, as dit na die volk 

van God verwys, het slegs die betekenismoontlikhede van universeel en plaaslik. 

Die implikasie van hierdie gegewe is dat die universele kerk van God, wat van 

begin tot einde toe bestaan (katoliek), plaaslik vergestalt word. Die plaaslike kerk 

is die universele kerk op daardie spesifieke plek. Plaaslike kerke word onder 

leiding van die dienste deur God se Gees en Woord ge"institueer (NGB, Art. 28), 

waar God sy kerk ook al vestig. 

Die plaaslike kerk is volledig kerk, want Christus is volledig teenwoordig en die 

Gees is volledig in die kerk werksaam. Die een plaaslike kerk is egter nie die 

enigste verskyningsvorm van die liggaam van Christus nie; die plaaslike kerk is 

een van die vele in die land en in die wereld. Plaaslike kerke (soos gelowiges 

onderling) is daarom afhanklik van mekaar en bestaan in gemeenskap met 

mekaar (vgl. Snyman, 1977:44,45). 'n Aantal plaaslike kerke saam vorm 

(institueer) egter nie provinsiale en nasionale kerklike instellings nie, maar 

bestaan in verhouding met mekaar en behoort saam te werk as kerke in een 

gemeenskap en as een koinonia. Die universele kerk word plaaslik volledig as 

kerk van Christus vergestalt (Snyman, 1977:45). Ware ekumene begin daarom by 

die plaaslike kerk. 

Die feit dat die Skrif aandui dat die plaaslike kerk die universele kerk van 

Christus op daardie plek daarstel, is nie net 'n wonder wat God die Heilige Gees 

werk nie, maar is 'n unieke, geheimenisvolle toonbeeld van die eenheid wat 

Christus in sy kerk bewerk en gegee het. Om hierdie rede behoort ekumenisiteit 

beoefen te word in 'n atmosfeer van verwondering oor die geheimenisvolle 

eenheid wat God bewerk het. Hierdie bonatuurlike toonbeeld van eenheid is 

presies die teenoorgestelde van wat Satan (die "uitmekaardrywer'') poog om reg 

te kry in Christus se kerk. 

Die kerk as verskynsel en as skepping van God is die objek van ons geloof. Ons 

glo nie in die kerk as iets heiligs op sigself nie. Ons glo en bely die kerk as die 

saamwees van gelowiges en as vergestalting van die eenheid in Christus. Omdat 

die kerk in hierdie sin die objek van geloof is, is dit uniek. Hierdie uniekheid van 
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die kerk moet sigbaar word; daarom kies en roep God mense om sy kerk in sy 

uniekheid te konstitueer. As die uniekheid van die kerk gekonstitueer moet word, 

word die geheimenisvolle eenheid van die kerk(e) ook erken. Die kerk is daarom 

'n samekoms van hulle wat glo " ... in die eenheid van ware geloof" (HK, So. 21 ). 

Die Nuwe-Testamentiese kerk as volk van God word nie net met die begrip 

ekklesia beskryf nie, maar word ook (veral in die corpus Paulinium) beskryf met 

die beeld liggaam van Christus. 

2.1.2.2.2 Die beeld liggaam van Christus 

Die inherente betekenismoontlikheid van die beeld van die kerk as liggaam van 

Christus is kennelik nie om wesenlik iets anders te beskryf as wat bedoel word 

met die kerk as volk van God (ekklesia) nie. Dieselfde gedagte word verder 

verduidelik en aangevul, slegs vanuit 'n ander perspektief. 

Paulus gebruik graag die metafoor, die liggaam van Christus, as hy van die kerk 

praat (Ef. 1 :22-23; Kol. 1 :18). Hierdie ekklesiologies georienteerde beeld van die 

kerk is 'n ryk metafoor waaruit heelwat oor die eenheid van die kerk geleer kan 

word. Robberts (1988:300-314) stel dat die beeld lig werp op 'n korporatiewe 

(wesenlike) aspek, asook op die organiese (praktiese) werking van die kerk. 

Die beeld van die kerk as liggaam belig die onderlinge verbondenheid van die 

liggaamsdele asook die wedersydse afhanklikheid van mekaar. Die beeld van die 

liggaam dui dus op die kerk se band met Christus asook die gelowiges se 

onderlinge verbondenheid met mekaar (vgl. Jordaan, 2005:27; Schalekamp, 

2005:24). Christus is die Hoof van sy kerk en die kerk is die liggaam van 

Christus. In 1 Korintiers 12 gebruik Paulus die metafoor in die omvattende sin. 

Die kerk vorm 'n organiese eenheid as liggaam, wat onderling gemeenskaplik 

afhanklik van mekaar is, maar ook afhanklik van Christus is. Die liggaam van 

Christus wys enersyds op die eenheid tussen Christus en sy kerk en andersyds 

op die onderskeid tussen Christus en sy kerk (die hoof is nie die liggaam nie). 

Die liggaam van Christus is dus aan Christus verbonde (korporatief). Sy liggaam 

is aan Hom verbonde omdat Hy ons aan die een kant representeer in sy 
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heilsdade, en ons aan die ander kant inkorporeer (inlyf) as lede van sy liggaam. 

Met ons as deel van sy liggaam het sy hele liggaam gesterf, opgestaan en 

oorwin. Christus word hiermee gaskets as die oorsprong en die doel van die kerk 

(Ef. 4:15-16) en die een wat die enigste absolute gesag in die kerk en die heelal 

besit (Matt. 28:18). Geen lid van die liggaam van Christus kan op sy/haar eie 

bestaan nie (vgl. Joh. 15). 

Die kerk behoort slegs verstaan te word vanuit 'n trinitariese gesigshoek, omdat 

die kerk onlosmaaklik deel vorm van God (die Vader) se heilswerk in Christus. 
I 

Die ekklesiologie en die Christologie van die Nuwe Testament is baie sterk aan 

mekaar verbind op grond van die heilswerk, hoofskap en regering van Christus 

as kurios van die Godsvolk. Die Heilige Gees is aan die kerk gegee as Gawe en 

Begiftiger van die charismata wat die kerk in staat stel om diens te lewer. 

Die kerk is die vergadering van die ewige volk van God. Hierdie uitgangspunt 

beklemtoon die onlosmaaklike band tussen die kerk en die Godsvolk van die ou 

bedeling. Sowel kerk en Godsvolk lewe as gemeenskap wat gerig is op die nuwe 

· bedeling. Albei ervaar reeds (ten dele) die heil van die eindbedeling, maar strek 

hulle uit na die volmaakte heil in die toekoms. Albei is die draers van hierdie 

heerlike heilsboodskap. 

Die kerk word op grond van bogenoemde begrippe geteken as 'n geestelike; 

religieuse grootheid, waarvan die organisasie en struktuur (die konkretisering van 

die eenheid) ook wesenlik geestelik bepaald is. Die kerk in die Nuwe Testament 

is dus die "eskatologiese volk van God" wat in samehang met die Ou

Testamentiese Godsvolk onder die verbond van God staan "en in die 

aangebroke heilstyd 'n universele karakter aangeneem het" (Robberts, 

1988:315). 

Teen die agtergrond van die Nuwe-Testamentiese begrippe wat vir die kerk as 

ekumeniese eenheid gebruik word, word vervolgens gepoog om vas te stel 

watter prinsipiele aanduidings vir die eenheid van hierdie kerke bestaan. 
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2.2 Eenheid .in ekumeniese gemeenskap 

In punt 2.1 hierbo is aandag gegee aan die hoedanighede van die kerk wat in 

ekumeniese gemeenskap lewe. Om die eenheid van kerk(e) wat in ekumeniese 

gemeenskap lewe verder te ontgin, word nou gekyk na die eenheidsduiding van 

die kerk as ekumeniese gemeenskap. 

Die attributa ecclesiae kan rigting gee wanneer besin word oor die eenheid van 

die kerk. 

2.2.1 Die grondslag van ekumeniese eenheid 

In die Apostolicum en die Niceanum bely Christelike kerke wereldwyd dat die 

kerk die volgende eienskappe het: Die kerk is een, is heilig, katoliek (algemeen) 

en apostolies (Christelik). 

Met hierdie beskrywing van die kerk in die ekumeniese belydenisskrifte word die 

basis van gereformeerde kerke se belydenis oor eenheid in 'n plurale en gebroke 

ekumeniese gemeenskap verwoord. Die uitgangspunt van die Orie Formuliere 

van Eenheid wat handel oor die eenheid van die kerk, berus op en veronderstel 

hierdie selfde basis. Volgens Smit (2006:90) word die grondslae van 'n 

Skrifgefundeerde belewing van kerklike eenheid in ekumenisiteit met hierdie vier 

attributa ecclesiae aangedui (vgl. Smit, 2006:90). 

Soos die kerk haar bestaan aan die versoenings- en versamelingshandelinge 

van Christus te danke het, is ook die attributa ecclesiae wat Christus se kerk as 

gawe en opdrag moet vertoon, allereers af te lei uit die aard van Christus se 

handelinge self (vgl. Heyns, 1981 :377). Heyns wys daarop dat hierdie 

eienskappe hoogstens van mekaar onderskei kan word, maar nooit van mekaar 

geskei kan word nie; daarom omskryf hy (Heyns, 1981 :377) die eienskappe as 

die feitelike beskrywing van die kerk, asook die feitelike opdrag aan die kerk. 

Du Plooy (2005:18) sluit hierby aan as hy skryf dat God in Christus hierdie vier 

"wesenseienskappe" aan sy bruid gegee het om haar vir die Bruidegom te 

versier (Op. 19:7,8). Op grond van hierdie gawe wat Christus aan sy liggaam 

gee, word die kerk geroep om hierdie gawes so te vertoon dat sy algaande groei 
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om te word wat sy in Christus is, naamlik een, heilig, algemeen en Christelik. Die 

kerk beantwoord aan haar doel in die mate waarin sy regkry om hierdie 

wesenseienskappe te toon. 

Om die eenheid van die kerk as een van die wesenseienskappe te verstaan, is 

dit essensieel om kerke in hut perspektief op ekumeniese gemeenskap te rig. 

Eensydigheid en skeeftrekking in die siening van eenheid blyk onder andere uit 

stellings soos die volgende: 

• Ekumeniese gemeenskap is noodsaaklik omdat "gemeentes" eers kerk 

word in gemeenskap met ander gemeentes. 

• Kerke bestaan onafhanklik van mekaar en ekumeniese gemeenskap is 

dus nie noodsaaklik nie. 

Vir die doel van hierdie studie sal die "ander'' attributa ecclesiae, naamlik 

heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit, behandel word vanuit die orienteringspunt 

van eenheid. Al vier wesenseienskappe van die kerk word in die Skrif as gegewe 

(indikatief) aangedui, maar die Skrif roep ook op (imperatief) om die 

wesenseienskappe te vergestalt. Die kerk moet word wat sy in Christus is. 

Die wesenseienskap van eenheid sat in die verdere beredenering eerste aan die 

orde kom, en daarna eenheid as 'n heilige, katolieke en apostoliese eenheid. 

2.2.1.1 Eenheid as wesenseienskap van die kerk 

God het reeds in sy ewige raad besluit (Ef. 1:10-13) dat Hy van die begin van die 

wereld at, deur sy Gees en Woo rd, vir Hom 'n kerk vergader, beskerm en 

onderhou (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27,28,32). In Artikel 27 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis glo en bely kerke dat die enige katolieke kerk 'n 

vergadering of 'n byeenkoms (congregatio seu coetus) van gelowiges is. Die 

voortdurende, dinamiese, vergaderende werk van Christus gaan die byeenkoms 

van sy kudde vooraf. Eers God se raadsplan om te roep wie hy wil, dan die 

byeenkoms van gelowiges in gehoorsaamheid daaraan (vgl. Schilder, aangehaal 

deur D'Assonville, 1992:67,68). Die eenheid van die kerk behoort daarom nie op 

enige manier gekonstrueer te word nie, maar moet bewaar (conservare) word. 
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Die belydenis dat die kerk een, heilige, algemene, Christelike kerk is, word begrond 

deur die kernbelydenis dat Jesus die 'Christus, die Seun van die lewende God is 

(Matt. 16:16, 18; kyk ook 2.1.2). Hierdie belydenis oor die aard van die koninkryk 

van God bind alle gelowiges en alle kerke saam. Hy, die Koning van die 

koninkryk en Hoof van die kerk, bou sy een kerk ook op hierdie belydenis (Et 2 

en 4; HK, So. 21; NGB, Art. 27,28). Die hoofsaak is dat dat Hy as enigste Hoof 

van sy kerk op 'n spesifieke manier voorsien het vir die regering en sorg van alle 

kerke waar die universele kerk gestalte gekry het. In Hom is sy kerk een liggaam 

(Joh. 17:21) en moet sy kerk een liggaam word sodat die wereld kan glo (J.H. 

van Wyk, 2004a:7). Omdat dit eie aan die kerk is om een te wees, moet die kerk 

van Christus die wesenseienskap van eenheid na vore bring (vgl. Hoofstuk 1 , 

punt 1.2; Spoelstra, 1989:292-296). 

Die diepste Skriftuurlike grand vir hierdie eenheid le daarin dat God een is. Die 

uniekheid van die Ou-Testamentiese volk van God het in die uniekheid van God 

self gele (vgl. Deut. 5:6; 6:4). In die Nuwe Testament le die unieke eenheid van 

die kerk in die trinitariese oorsprong en verhouding van God self in die Vader, 

Seun en die Heilige Gees. Die aangrypende gebed van ons Here Jesus toe Hy 

hoepriesterlik sy Vader gesmeek het " ... dat hulle een mag wees ... soos ons een 

is" (vgl. Joh. 17:11b; 21-23) getuig van die diepste begronding van die eenheid 

van die volk van God. 

Die gemeenskaplike inlywing in en onderwerping aan Christus vorm 'n universele 

verbintenis wat uitloop op 'n gemeenskaplike getuienis/belydenis in die wereld. 

Hierdie eksklusiewe geestelike en geloofsband wat deur die uitverkiesende 

genade van God in Christus sy kerk van alle tye en plekke saambind (Ef. 1 :3-14), 

is om Christus wil wesenlik onverskeurbaar en onverdeelbaar (vgl. Momberg, 

2006:15; Ef. 4:4-6; 1 Kor. 1 :13). Die vraag is dus nie hoe kerke 'n eenheid kan 

vorm nie, maar hoe hierdie verworwe eenheid in gehoorsaamheid gedien kan 

word. Christus se kerk wat Hom gehoorsaam, dien daarmee die eenheid van die 

kerk; daarom kan die vertrekpunt van eenheid in die kerke nie in die pogings van 

welmenende kerke gevind word nie. 
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Die eenheidsoeke van welmenende kerke kan as gevolg van die sonde ontspoor 

deur onder andere: 

• verkeerde motiewe; 

• wereldse sienings van eenheid; 

• onderlinge spanning; of selfs 

• 'n gebrek aan die behoefte om eenheid en samewerking. 

Daar is slegs een God met een volk, een liggaam van Christus en een Heilige 

Gees wat in alle gelowiges woon en werk (Ef. 4). Daar is een koninkryk van God 

wat verkondig is en verkondig moet word. Hierdie verkondiging van die koninkryk 

van God het vanaf Johannes die Doper en Jesus se prediking gelei tot die 

vestiging van een kerk {kyk Matt. 16:18 e.v.). Een koninkryk van God word in en 

deur Jesus Christus geerf, want erfgename van een Vader is almal broers en 

susters. 

Die Skrif, in besonder die Nuwe Testament, laat geen twyfel daaroor nie dat 

Christus sy kerk een gemaak het en dat die kerk daarom sy duur verworwe 

eenheid moet vergestalt as wesenseienskap. Die wesenseienskap van eenheid, 

diep in die versoenings- en versamelingshandelinge van Christus gegrond, is 

inderdaad 'n gawe aan die kerk en word as opgawe vereis. Berkhof (s.j.: 37) se 

tereg dat die Nuwe Testament helder en radikaal is hieroor. 

Christus, die goeie Herder, beklemtoon dat Hy sy skape ken en dat hulle Hom 

ken "net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken" (Joh. 10:15). Omdat die 

Herder sy skape ken, harken hulle system en volg horn; hulle sat gevolglik "een 

kudde wees met een herder'' (Joh. 10:16). Christus kwalifiseer die verhouding 

met sy Vader deur te se dat die Vader Hom liefhet omdat Hy (gehoorsaam) sy 

Iewe afle om dit weer op te neem (Joh. 10:17). As Seun van God is Hy deur die 

Vader afgesonder en na die wereld gestuur. Hy het die werke van die Vader kom 

doen sodat die mense kan sien dat die Vader in Hom is en Hy in die Vader. Die 

werke van sy Vader kulmineer in die gawe van die ewige lewe. Niemand kan die 

gelowiges uit sy hand ruk nie; ook nie uit die hand van die Vader nie, want Hy en 

sy Vader is een. 
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Die gelykenis in Johannes 10 voer belangrike redes aan waarom die volmaakte 

eenheid tussen Vader en Seun so sterk beklemtoon word. Die gelykenis illustreer 

vir gelowiges nie alleen die volmaakte voorbeeld wat hulle moet navolg in hulle 

verhouding met God en onderling met mekaar nie, maar sluit ook die 

belangrikste vereiste en motief vir die missio Dei in, naamlik eenheid in 

verhoudinge. Deur die prediking van die evangelie word die een. en dieselfde 

koninkryk van God ontsluit vir almal wat glo. Die blye boodskap moet onvervals 

verkondig word: Eenheid onder mekaar vind sy diepste grond in eenheid met 

God - 'n eenheid soortgelyk aan die eenheid tussen die Vader en die Seun. 

Wanneer Jesus sy hoepriesterlike gebed bid (Joh. 17:21,23), begrond Hy die 

eenheid van God se kinders ook in die eenheid van die Vader en die Seun. Die 

vereiste en motief vir die missio Dei word eweneens as rede gegee: " ... sodat die 

wereld kan glo dat U my gestuur het" (vers 21; vgl. Wentzel, s.j.: 249,254). 

Op grond van die Here Jesus se gelykenis (Joh. 10) en gebed (Joh. 17) is dit 

duidelik dat die geloofwaardigheid van die kerk in evangelisering ter sprake is. 'n 

Kerk wat onderling onversoen en verdeel is en wie se eenheid verbreek is, is 'n 

hindernis vir die triomftog van die evangelie (2 Kor. 2:14). Christus se bedoeling 

is kennelik om sy kerk, wat een is in Christus, saam te voer in die triomftog van 

sy evangelie. Om hierdie rede het Hy die sleutels van die koninkryk(Matt. 16:18; 

18:18), waaronder die verkondiging van die evangelie, aan sy kerk toevertrou. As 

die kerk (pilaar en grondslag van die waarheid - 1 Tim. 3:15) verdeel is in 

haarself, is haar boodskap van God se liefde, vrede en versoening 

ongeloofwaardig en onbetroubaar. 

Paulus roep die Christene in Rome op om eensgesind met mekaar te lewe. Hy 

grand hierdie imperatief (Rom. 12:14) op die indikatief dat al God se kinders 

saam een liggaam vorm (Rom. 12:4,5). Soos die lede van 'n liggaam 'n eenheid 

vorm en nie los van mekaar kan funksioneer nie, so kan die kerk nie anders 

funksioneer as in 'n eenheid nie. Die opdrag om in eensgesindheid te lewe gaan 

ten diepste oor die herstel wat Christus se kruisdood in verhoudinge 

teweeggebring het. 
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Paulus herhaal hierdie roeping tot eensgesindheid aan die Korintiers. Die 

Korintiers was bekend vir die onderlinge partyskappe en twis wat met tye handuit 

geruk het en selfs in die hof geeindig het (1 Kor. 3,5,6; vgl. ook 1 rKor. 1 :9-17). 

Die Korintiers moet egter oortuig wees van een en dieselfde gesindheid; daar 

mag geen verdeeldheid (skisma) onder hulle wees nie (1 Kor. 1: 10). Paulus sluit 

die tweede Korintierbrief af met die oproep tot eensgesindheid in 'n atmosfeer 

van blydskap, geestelike volwassenheid en die aandrang om vermaning te 

aanvaar en in vrede te lewe (2 Kor. 13:11 ). 

In 'n studie oor die gebruik van die liggaam-metafore in die eerste Korintierbrief, 

wys Jordaan (2005:26,27) onder meer daarop dat die begrip /iggaam op verskeie 

maniere gebruik word, maar dat regdeur alles verkondig word dat die kerk die 

een, onverdeelde liggaam van Christus is. Hy as Hoof moet daarom in alles 

verheerlik en gehoorsaam word. 

Alie gelowiges is een in Christus (Gal. 3:28); daarom moet gelowiges alles in die 

stryd werp om die eenheid wat die Gees gesmee het te bewaar. 

"Daar is net een liggaam en net een Gees, . SOOS daar net een 

. hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een 

geloof, een doop, een God en Vader van almal: Hy wat oor almal 

is, deur almal werk en in almal woon." 

(Ef. 4:3-6.} 

Dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was, moet ook in sy kinders wees ten 

opsigte van eensgesindheid; hulle moet naamlik een in liefde, een in hart en een 

in strewe wees (Fil. 2:2-5; 4:2). Liefde is die band wat gelowiges tot volmaakte 

eenheid saambind (Kol. 3:14). Oral in die corpus Pau/inium waar Paulus 

gelowiges oproep om in eensgesindheid dieselfde te voel of dieselfde te wil, 

voeg hy telkens die kwalifisering "in Christus" by. Sonder die gedeelde universele 

liefdesband in Christus kan daar geen ware eenheid tussen gelowiges en tussen 

kerke wees nie. Petrus beklemtoon Paulus se oproep tot eensgesindheid in 

1 Petrus 3:8. 
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In Handelinge 2:41-47 word van die eerste gemeente getuig dat hulle een was, 

vol harmonie en liefde. Die kerk kan dus wesenlik nooit anders as een wees nie. 

Die eenheid van die kerk kan gesien word aan verskeie identifiserende aspekte 

van die kerk (Heyns, 1981 :377-379): 

• Die kerk is in sy oorsprong trinitaries. 

• Die kerk is 'n gemeenskap van geroepenes. 

• Die kerk word saamgebind deur sy belydenis. 

• Die eenheid van die kerk is gegrond op die getuienis van die Skrif 

alleen. 

• Eenheid in die kerk impliseer gemeenska.p met God en gemeenskap 

met mekaar. 

• Die kerk se diens word bepaal deur die diens aan Christus. 

• Die liggaam van Christus (kerk) dui op 'n eenheid ten opsigte van 

organisasie. 

Du Plooy (1982:199 e.v.) sluit hierby aan as hy die belang van eenheid in die 

Nuwe-Testamentiese leefstyl en in die gemeenskap (koinonia) van die jong kerke 

beklemtoon. Hy onderskei onder meer die volgende tipes eenheid: 

• Bibliologiese eenheid: Die Here gee slegs een Woord deur die werk 

van die Heilige Gees aan die wereld, en aan die kerk in besonder. Hy 

het hierdie kosbare skat aan sy kerk toevertrou. Vergelyk hoe Paulus 

se briewe byvoorbeeld versprei moes word in die onderskeie kerke 

(Kol. 4:16; 1 Tess. 5:27). In ongeveer 100 n.C was die Ou

Testamentiese en Nuwe-Testamentiese briewe goed bekend en 

gebruik in die kerke. 

• Dogmatologiese (belyde) eenheid: Onder leiding van die Gees het die 

bediening van die Woord en die proklamering van die koninkryk van 

God gelei tot die een sentrale belydenis van die kerk, naamlik dat 

Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is (Matt. 16; 1 Kor. 

12:1-3; Hand. 15). Die een kerk was van die begin af 'n belydende 
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kerk. Die belydenis het die gelowiges as kerk saamgebind as 'n 

eenheid en hulle geskei en onderskei van die wereld om hulle en van 

valse leerstellings. 

• Diakoniologiese eenheid: Dit is ongelooflik om te sien hoe God . 

voorsien het vir die diens, sorg en regering van sy kerk. Hy openbaar 

Homself as die groat Gewer van sy seun, Gees, gawes (charismata) 

en dienste (diakonia) (vgl. 1 Kor. 12:28; Ef. 4:11; die Pastorals 

Briewe). 

Aansluitend hierby bied die Skrif self sekere motiewe wat die eenheid van die 

kerk belig, onder meer die volgende: 

• Die koninkryksmotiet. Alie gelowiges betree een en dieselfde koninkryk 

van een God, nie net vir die toekoms nie, maar nou reeds. Gelowiges 

ken die spanningsvolle verwagting dat die koninkryk van God reeds 

gekom het, maar dat dit eers volkome sal wees as Hy weer kom op die 

wolke (vgl. punt 2.1.2.1 ). 

• Die Christologiese motiet. Daar is net een Hoof en een liggaam van 

Christus. 

• Die pneumatologiese motiet. Daar is slegs een tempel van die Heilige 

Gees, en die een Heilige Gees lewe in die harte van al God se kinders. 

• Die soteriologiese motiet. Daar bestaan slegs een redding viral God 

se kinders. 

• Die dogmatiese motiet. Daar is slegs een verbond, een doop en een 

redding. 

Saam met Heyns (1981 :377) kan die kerk dus in beginsel gesien word as: 

• 'n geloofseenheid; 

• 'n geestelike eenheid, maar ook 

• 'n werklike, sigbare eenheid omdat die kerk in 'n konkrete wereld leef; 

• 'n eskatologiese eenheid. 
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Die eenheid van die kerk kan nie losgemaak word van die ander 

wesenseienskappe van die kerk nie. Die eenheid van die kerk moet in die 

konteks van die ander wesenseienskappe van die kerk verstaan word; daarom 

kan gestel word dat die eenheid van die kerk die volgende aspekte impliseer: 

• 'n heilige eenheid; 

• 'n algemene (katolieke) eenheid en 

• 'n apostoliese eenheid. 

2.2.1.2 Heiligheid en eenheid 

Namate meer kerke in die Nuwe-Testamentiese tyd ontstaan het, is gelowiges 

"heiliges" genoem. Hagioi {heiliges) is gebruik as sinoniem vir die begrip ekklesia 

(kerk) (Ridderbos, 1978:368). Paulus begin en sluit baie van sy briewe af met 

hierdie benaming vir die kerk (bv. in Rom.; 2 Kor.; Fil.). Die sinoniem vir ekklesia 

kom nie net in formele groeteboodskappe voor nie, maar ook deurentyd in sy 

briewe (bv. in Rom. 8:27; 16:2; 1 Kor. 6:1; Ef. 5:3; Kol. 3:12). Hierdie benaming, 

naamlik hagioi, gryp terug na die eerste gemeente in Jerusalem (Ridderbos, 

1978:369) en was ook die benaming van Israel as heilige volk van God (soos in 

Eks. 19:6 en Lev. 11 :44,45). Christus se ekklesia is die eskatologiese Israel, die 

ware volk van God. Omdat die kerk die heilige liggaam van Christus is, word die 

kerk sy afgesonderde, heilige volk genoem. Die Here self waak met jaloersheid oor 

die heiligheid van sy nuwe volk. 

Sy kerk het daarom die roeping om heilig te wees, soos Hy heilig is (1 Pet. 1 :13-

2:10). Die roeping om heilig te wees beteken dat die kerk (heilshistories en 

Christologies gesproke) 'n gemeenskap van heiliges is wat in 'n intieme verhouding 

tot die heilige God staan, en gevolglik ook in 'n hegte verhouding tot mekaar staan 

(vgl. Du Plooy, 1982:140-159). Die uitlewing van hul roeping tot heiligheid 

onderskei nie net God se kinders van die wereld nie, maar bind hulle ook as 'n 

eenheid saam. 

"Die heilige, sondelose Hoof, Christus, het 'n heilige liggaam" (Du Plooy, 1982:140); 

daarom het die openbaring van die liggaam van Christus plaaslik (die kerk) die 
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opdrag om toe te sien dat die kerk aan hierdie opdrag tot heiligheid voldoen. 

Hierdie opdrag het 'n uitwendige en inwendige stryd tot gevolg. Uitwendig vind die 

stryd plaas deurdat die kerk opgestel is teenoor die sonde en onheiligheid van die 

wereld (1 Pet. 1 :15-16, Heb. 12:3-4). Die inwendige stryd vind plaas in die hart van 

elke gelowige en elke kerk (Du Plooy, 1982:145). Die wyse waarop die kerk 

uitwendig en inwendig stry om heilig te wees, kan verskille en verskeidenheid in die 

kerk teweegbring. 

Doekes (1975:14,15) vestig die aandag daarop dat die kerk reeds in die Bimbo/um 

Romanum (die voorvorm van die Apostolicum) sy heiligheid bely het. Hierdie 

belydenis het weerklank gevind in die Nederlandse Geloofsbelydenis (Art. 27) waar 

bely word dat die kerk " .. .'n heilige vergadering [is] van almal wat waarlik in Christus 

glo, wat alme1:1 hulle voile saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas 

is, geheilig en verseel deur die Heilige Gees" (vgl. ook Art. 28). 

Paulus se probleemgemeente word soos volg aangespreek: " ... aan die geheiligdes 

in Christus Jesus, die geroepe heiliges .. .'' (1 Kor. 1 :2). God se ware kerk is 

geheiligdes in Christus Jesus. "De gemeente is heilig, niet uit zichzelf, maar uit het 

kragt van het Verbond van God" (Kamphuis, 1982:32). Die heiligheid van die kerk 

(gelowiges) ,le in die groot heilsfeit dat hulle die unieke eiendom van die heilige God 

is (Eks. 13:2; 1 Pet. 2:9 e.v.) en dat Hy as die Heilige in hulle midde woon (Eks. 

29:45, Jes. 63:10; 1 Kor. 14:25). In die heiligheid van die kerk gaan dit dus primer 

om die heiligheid van die een en enige God self (Jes. 6:6; Op. 4:8). 

In God se heiligheid gaan dit oor niks anders nie as oor sy "God zijn", dit wil se sy 

goddelike verhewenheid en majesteit (Ridderbos, 1962:93). Hy soek in sy 

heiligheid uiteindelik ook die eskatologiese verlossing en heiligheid van sy liggaam 

(1 Tess. 5:2). Die inwoning van die lewende en heilige God deur sy Woord en 

Gees dring die kerk tot volkomenheid, met God self wat in heerlikheid daarbo troon .. 

Heiligheid is nie soseer een van die eienskappe van God as wat dit die omskrywing 

van God is nie. Hy is die heilige God met byvoorbeeld heilige liefde, heilige wraak 

en heilige toorn. Die heiligheid van God is daarom die "dwangreden voor de 

heiliging van de gemeente" (Kamphuis, 1982:33). Sy kerk se belewing van eenheid 
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in ekumeniese gemeenskap staan in verband met die heilige verhouding waarin die 

kerk tot Jesus Christus staan. 

Die soeke na die heiliging van sy kerk sluit die soeke n~ die ander ~eiliges in en 

impliseer ook die soeke na die eenheid van heiliges. Petrus haal uit Levitikus aan 

(11 :44,45; 15:31) as hy aan die kerk skryf: 

"As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die 

begeertes wat julle vroeer gehad het toe julle God nie geken het 

nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in 

julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers 

geskrywe: 'Wees heilig, want Ek is heilig."' 

(1 Pet. 1:14-16.) 

Die gebruik van "soos" in vers 15 dui nie op 'n algemene vergelyking nie, maar gee 

die norm of maatstaf (Greijdanus, 1931 :32-33), naamlik dat die heilige God self die 

maatstaf van die heilige wandel van sy duurgekoopte kerk is. Die kerk (gelowiges) 

moet as't ware aan God gemeet word om iets te verstaan van sy eis om heilig te 

wees. Die refreinmatige woorde "[e]lkeen het gedoen wat reg is in sy eie oe" (Rig. 

17:6; 18: 1; 19: 1; 21 :25), wat tel kens gese word van Israel in die Rigtertyd, staan 

lynreg teenoor hierdie eis. Die Here beloof reeds in die Ou Testament dat die Seun 

van die mens of die Seun van Dawid (Jes. 11 :3; 32:1; Jer. 23:5; Sag. 9:9) die eis 

om heilig te wees sal vervul. 

Hierdie selfde Seun van Dawid het die bediening van die sleutelmag aan die kerk 

toevertrou (Matt. 16:17-18; 18:15-18), omdat sy kerk deur die geloof deel het aan 

Hom. Die Woordverkondiging en tug wat deur die kerk uitgeoefen word, gaan om 

die handhawing van die heiligheid van God se kerk (vgl. die HK, So. 31 ). Die kerk 

het die opdrag om die wat nie een met die kerk is nie, uit te sluit en die wat deel van 

die heiliges vorm, in te sluit (vgl.1 Kor. 5:11, 13). Visser (1978:98) omlyn die doel 

van tug as instrument om die kerk voortdurend te heilig: "Dat die kerklike tug die eer 

van God ten doel het, is veral daarin gelee dat die kerk die Godsvolk is. Hierdie 

Godsvolk moet heilig wees omdat God heilig is (1 Pet. 1:13-2:10)." Die tug (wat 
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tegelykertyd 'n kenmerk van die ware kerk is) handhaaf God se heerskappy in sy 

kerk (vgl. Bouwman, 1934:601). 

Gerefprmeerde . kerke bely kragtens Artikel 32 van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis dat die eendrag en eenheid van die die kerk in so 'n mate 

bewaar en bevorder moet word dat "die ban en alles wat daarmee saamhang", 

die kerk moet bly heilig. Slegs die orde wat Christus vir die kerk ingestel het, mag 

geld in die kerk van Christus. 

Die heilige, drie-enige God het net een heilige kerk. Sy heiligheid hou in dat 

Hyself nie in sy drie-eenheid geskei of verskeur is nie (vgl. die Geloofsbelydenis 

van Athanasius), maar dat sy heiligheid in volmaakte (heilige) eenheid na vore 

kom (Joh. 17:11b,23,24). Op hierdie wyse het Christus Hom oak aan ans kom 

openbaar (vgl. Joh. 1: 18), naamlik dat God 'n heilige drie-eenheid is. Die 

voortdurende heiliging van die kerk is gegrond in sy uitverkiesende genade (Ef. 

1 :3-14) soos God dit in die verbond na vore laat kom. Deur die versoeningsoffer 

van ans Here Jesus Christus aan die kruis en die vernuwende, heiligende werk 

van die Heilige Gees versamel Hy die wat werklik aan Hom behoort (1 Joh. 

3:10,24; 4:4-6). 

'n Deel van Christus se versoenings- en versamelingswerk in sy kerk (Heyns, 

1981 :377) impliseer dat Hy sy heiligheid handhaaf deur sy een kerk voortdurend 

te heilig deur sy Gees (vgl. Balke, 1990:269,270). Heilig impliseer onder meer 

dat Hy die wat aan God behoort, afsonder van die wereld en van die sonde en 

hulle deur sy Gees aan sy diens toewy (vgl. NGB, Art. 27 en 28). Die instrument 

waarmee Christus sy heiligheid in sy kerk handhaaf, is sy Woord (die leer van die 

apostels - vgl. punt 2.2.1.4 hieronder). 

Sy Werk waarborg dat die heiligheid wat aan sy kerk geskenk is, oak nie geskeie 

of verskeurd is nie; daarom kom die ware kerk se heiligheid onder meer na vore 

in haar eenheid. Christus eis van sy een kerk op aarde om 'n heilige eenheid te 

wees soos Hy een en heilig is (vgl. 1 Pet. 1:15,16). Die roeping tot die eenheid 

van die kerk is oak 'n roeping tot heiligheid en 'n lewenswandel in 

eensgesindheid (Fil. 2:1,2). Wanneer kerke of gelowiges nie ter wille van die 
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heilige God heilig lewe nie, kom hul eenheid in sy diepste begronding in gedrang. 

Kamphuis (1982:30-35) stel die heiligheid van God se kerk teenoor die 

destruktiewe (uitmekaardrywende) mag van die Satan. 

Die heiligheid van die kerk het alles met ekumeniese gemeenskap te doen: Die 

heilige kerk van Christus het ander heilige kerke van Christus nodig om saam te 

stry en standpunt in te neem teen 'n sondige wereld wat dreig om die kerke binne 

te dring. Kerke wat heilig is soos God heilig is, moet mekaar help in die heiliging 

van Christus se kerk. 

2.2.1.3 Katolisiteit en eenheid 

In die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 27 bely die kerk: 

"Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige 

vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle 

volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, 

geheilig en verseel deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar 

van die begin van die wereld af en sal tot die einde toe daar 

wees, want Christus is 'n ewige Koning wat nooit sander 

onderdane kan wees nie." 

Die logiese gevolg van die belydenis is dat Christus nie meer as een algemene 

kerk kan he nie. Die verlossingsbloed van Christus bind hierdie algemene kerk 

as eenheid saam. Die algemeenheid van die kerk is duidelik nie 'n wereldse 

algemeenheid nie, maar hou in dat Christus sy kerk afgesonder het van die 

wereld, geheilig en verseel deur die Heilige Gees. Die kerklike tug, waarmee 

Christus sy eie en sy kerk se heiligheid handhaaf, is daarom so belangrik vir sy 

kerk se getuienis in die wereld. 

Ekumeniese verhoudinge is deel van die kerk orndat die kerk onder meer 

algemeen (katoliek) is. Daar is slegs een kerk van Jesus Christus wat oral oor 

die wereld op verskillende plekke en in baie lande tot openbaring kom, en tussen 

hierdie kerke moet 'n eenheidsband wees (Snyman, 1977: 108). Ons is geroep 
I 

om mekaar oor die wereld heen byte staan en saam te luister na sy Woord. "Dit 
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is geloofsversterkend om te weet · dat ons · deel is van die Godsvolk wat 

wereldwyd in Christus een is" (Du Plooy, 2004:11). 

Omdat die kerk van ons Here Jesus Christus algemeen (katoliek) is, is dit nie 

beperk tot een land en volk of 'n sekere groep mense nie. God se kerk 
I 

(gelowiges) leef oor die hele bewoonde wereld. Die kerk is derhalwe op grand 

van haar aard ekumenies (Matt. 24:14). Verhoudinge tussen gelowiges en kerke 

is daarom ekumeniese verhoudinge (vgl. Snyman, 1977:76-86; punt 2.1.1 

hierbo). 

As ons Here Jesus Christus net voor sy hemelvaart sy groat opdrag aan sy kerk 

gee, dan behels die opdrag dat die evangelie op so 'n wyse verkondig moet word 

dat al die volke en nasies sy dissipels gemaak word (Matt. 28:19). Die evangelie 

moet aan die ganse mensdom verkondig word (Mark. 16:15). Die getuienis oor 

Jesus Christus moet uitgaan tot aan die uiterste van die aarde (Hand. 1 :8). Die 

koninkryk van God strek uit oor alle tye en oor die aarde heen (Matt. 8:11). Die 

belydenis van die koninkryk van die hemel (dat Jesus die Christus is) moet die 

kernbelydenis van die een kerk van Christus wees. Hierdie selfde belydenis bind 

gelowiges oor die wereld as 'n ekumeniese eenheid saam. Die belydenis bind die 

een volk van God (Coetzee, 1965:318) in die wereld saam (HK, So. 21; NGB 

.Art. 27). 

Op grand van hierdie duidelike en Skrifbegronde redes probeer gereformeerde 

kerke oor die wereld ems maak met die roeping en probeer hulle hulle 

verantwoordelikheid nakom om die eenheidsband: · 

• wereldwyd te belewe; 

• dit te laat konkretiseer (Joh.17; Ef. 4); 

• saam met ander kerke en in die lig van die Bybel hierdie eenheidsband 

so suiwer moontlik te verstaan (Ef. 3:18; 1 Kor. 1 :2); 

• die band te versterk sodat die kerk van Christus in alle lande onder 

mense opgebou kan word en dit mag groei en toeneem in waarheid, 

hoop en liefde. 
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Hans Kung (1971 :303) le baie sterk klem op die gedagte dat "if the church is one, 

it must be universal, if it is universal, it must be one. Unity and catholicity are two 

interwoven dimensions of one and the same church". Die kerk van God Drie-enig 

is nie beperk tot 'n volk of groep nie, maar is oor die wereld versprei. Ware geloof 

bind gelowiges oor die hele wereld saam tot een algemene (katolieke) kerk. "Die 

term ekumenisiteit omsluit die kerk se roeping tot universele eenheid - juis 

vanwee die katolisiteit van die kerk'' (Smit, 2006:95). Ekumeniese verhoudinge 

impliseer dat hierdie algemeenheid van Christus se een kerk wereldwyd of 

katoliek beleef word. 

Die een universele kerk van God vind sy eenheid in die waarheid. Hierdie 

Waarheid het mens geword, Skrif geword en is en word alleen deur die leiding 

van sy Gees suiwer en verantwoord verstaan. 

2.2.1.4 Apostolisiteit en eenheid 

Omdat God se enige, ewige koningskap universeel bedoel is vir alle heiliges (vgl. 

1 Kor. 15:28; Kol. 3:11), het die heilige kerk die evangeliseringsroeping om 

Christus se universele koningskap konkreet te demonstreer - soos Hy in sy 

Woord beveel. Die kerk bedien dus die sleutels van die hemelryk met die gesag 

van Christus; die kerk bedien die gesag van Christus soos die apostels ook sy 

gesag bedien het. Die leer van die apostels wat hulle van Christus self ontvang 

het, bind die kerk van Christus saam as 'n apostoliese of Christelike kerk. 

Eenheid wat nie op die waarheid van die leer van die apostels gebou is nie, is 

voor God geen eenheid nie. 

Die eenheid van die kerk is dus gegrond in die apostolisiteit van die kerk. Hierdie 

apostoliese eenheid verbind die kerk van Christus histories aan die 

onherhaalbare arbeid van die apostels, soos dit in die Heilige Skrif opgeteken is. 

Volgens die gereformeerde tradisie behels die kerk se beliggaming van 

apostolisiteit die navolging van die leer van die apostels ( doctrina apostolorum -

in onderskeiding van die successio /ocorum et personarum van die Rooms

Katolieke tradisie; Balke, 1990:280). Die wereldwye kerk van Christus het sander 

hierdie waarheid in leer (apostolisiteit) geen bestaansreg nie. As hierdie 
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begronding van eenheid in die leer van die apostels ge'ignoreer word, word die 

kerk in ekumeniese gemeenskap slegs 'n sosiaal-maatskaplike of sosiaal

politiese instrument wat die lot van mense probeer bepaal (Smit, 2006:100). 

Christus se kerk vind haar roeping daarin dat sy die Woord van God, wat deur 

die apostels oorgelewer is, verkondig. Die leer van die apostels (die Christelike 

leer) SOOS hulle dit by Christus self geleer het, hou in dat die een ekumeniese 

kerk deur Christus self vergader word as mense wat waarlik in Hom glo; daarom 

moet hulle ook leef uit sy genadige verlossing. 

Eenheid in ekumenisiteit word op hierdie waarheid gebou, die waarheid soos 

verwoord in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke (vgl. Heyns, 

1977:147). Die belydenis dat die kerk 'n eenheid is; is deel van die waarheid wat 

ons van die kerk bely. Die eenheid van die kerk word dus as waarheid bely. 'n 

Kerk waar onenigheid seevier, "weerspreek ons belydenis oor die waarheid wat 

ons aangaande die kerk bely" (Van Wyk, 2005:5). Een van die merktekens van 

die ware kerk is die suiwer verkondiging van die Woord. Hierdie merkteken 

impliseer die verkondiging van Christus, die Woord en Waarheid, en terselfdertyd 

die apostolisiteit (Christelikheid) waarop die eenheid van die kerk gegrond is. 

Geen kerk het alle waarheid in pag nie; inteendeel, kerke het mekaar nodig sodat 

kerke nie sektaries word nie. Paulus se bede vir die gelowiges in Efese (3:18) is 

dat hulle in staat sal wees om saam met al die gelowiges die liefde van Christus 

te begryp. Geen kerk (of groep gelowiges) in hierdie plurale en gebroke 

werklikheid kan daarop aanspraak maak dat hulle alleen die weg van God met sy 

kerk ten volle begryp nie. As elke kerk of groep gelowiges sy eie koers gaan, is 

dit die begin van sondige skeuring. As kerke dus hulle ekumeniese roeping 

nakom (saam soek na die waarheid), kan dwaling gekeer word en selfs 

skeurings oor nietige dinge gekeer word. Die eenheid van die kerk kan sodoende 

gedien word. Dit is geloofsversterkend vir die Godsvolk om te weet dat die kerk 

wereldwyd in Christus een in waarheid is. 

Om die fyn balans tussen eenheid en waarheid te kan trek verg noukeurige 

oordeel. Runia (1997:260) haal Berkhof (s.j.:50-51) aan wanneer hy die eenheid 
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in Christus (tides qua) gelykstel met die eenheid in waarheid (tides quae). 

Wanneer die Here Jesus in sy hoepriesterlike gebed die eenheid tussen sy 

kinders in Hom begrond (soos die eenheid tussen Hom en sy Vader), bid Hy ook: 

"Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid" 

(Joh. 17:17; kyk ook verse 6,8, 14,20). 

Waarheid is nie maar die formulering van 'n onderwerp wat leerstellig die 

waarheid oor Christus slegs ten dele omvat nie; om in waarheid te leef behels 'n 

persoonlike kennis van en 'n lewende verhouding met Christus. Berkhof (s.j.:51) 

se onderskeiding tussen "waarheid als een geheel van opvattingen" en "de 

W aarheid als een Persoon" kom op dieselfde neer. 

In hierdie proses van waarheid- en eenheidsoeke staan die eis van Efesiers 5:15 

duidelik uit Die waarheid moet in liefde betrag word. Kerke moet in die waarheid 

bly (en die eenheid van die kerk is deel van die waarheid wat geopenbaar is), 

maar hierdie handhawing van die waarheid en suiwerheid moet in liefde geskied. 

Waarheid sonder liefde kom tot niks (1 Kor. 13:2). 

In Calvyn (1978:397,4.2.5) se antwoord aan die Roomse-Katolieke Kerk oor die 

eenheid van die kerk beweer hy dat die eenheid van die kerk deur twee bande 

saamgebind word (Ef. 4:15), naamlik deur eenstemmigheid in die gesonde le·er 

en deur broederlike liefde. 

Die broederlike liefde is egter in so 'n mate verbind aan die eenstemmigheid in 

die gesonde leer dat eenstemmigheid die begin en einde van broederlike liefde 

uitmaak. Paulus roep gelowiges op om die eenheid van die Gees te bewaar. Hy 

grond hierdie oproep op die indikatief dat daar net een God, een geloof en een 

doop is. Eenheid in die kerk is dus gebou op waarheid en liefde. Eenheid in liefde 

('n ekumeniese gemeenskap wat die koinonia dien) se begin en einde is 

eenstemmigheid in die gesonde leer, naamlik die waarheid in Christus. Die vraag 

is dus nie hoe kerke 'n eenheid kan vorm nie, maar hoe hierdie eenheid wat 

verwerf is, in gehoorsaamheid gedien kan word. Christus se kerk wat Hom 

gehoorsaam, dien daarmee die eenheid van die kerk 
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Coetzee (2005:8) sluit by hierdie uitgangspunt aan as· hy die konsekwensie 

uitwys dat wanneer een van die twee bande ontbreek, die eenheid van die kerk 

skeefgetrek word, want: 

• die soeke na kerkeenheid in leersuiwerheid alleen kan eindig in koue 

ongevoeligheid; en 

• die soeke na kerkeenheid in broederlike liefde alleen kan· ontaard in 'n 

ongesonde verdraagsaamheid en sentimentaliteit. 

2.3 Gevolgtrekking 

Die doel van ekumenisiteit kom volgens Smit (2006: 90, 112) na vore in dit wat 

die kerk oor haar wesenseienskappe bely. Die doel van ekumeniese handelinge 

is daarom om die eenheid van die kerk na te st reef: 

• vanwee haar katolisiteit; 

• gegrond in haar apostolisiteit; en 

• gerig op haar heiligheid. 

Heyns (1981 :378) bestempel die wesenseienskappe van die kerk tereg as 'n 

gawe, 'n opdrag en 'n belofte: 

• As gawe dui hierdie wesenseienskappe op die wyse van die kerk se 

bestaan. 

• As opdrag omskryf dit die taak van die kerk. 

• As belofte hou dit die kerk steeds gerig op die volheid in die toekoms. 

Die wesenseienskap van eenheid, in onderlinge samehang met die ander 

wesenseienskappe, dring die kerk daarom om haar eenheid vanuit die 

sondeverskeurde wereld sigbaar te maak en dit te onderhou. 

In die Skrif en belydenis neem die kerk 'n besondere plek in. Die kerk is die volk 

van God op aarde, die liggaam van Jesus Christus en die tempel van die Heilige · 

Gees. Die bestaanswyse van die kerk word in die Skrif met baie beelde 

aangedui. Die ware kerk is daardie gemeenskap van gelowiges waar die Woord 

van God suiwer bedien word, die sakramente bedien word soos Christus dit 
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ingestel het en die tug of dissipline uitgeoefen word soos God dit, van ons eis. 

Waar sulke (plaaslike) kerke bestaan en funksioneer, straal hulle die eienskappe 

van eenheid, heiligheid, algemeenheid en apostolisiteit uit. 

Hierdie kerk van Christus is egter op pad na die heilryke einde wat God daa.rvoor 

vasgestel het. lntussen het die kerk in ekumeniese gemeenskap met pluraliteit te 

doen, en in 'n sondige wereld, soms met gebrokenheid. 

3. Eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

·gemeenskap 

Christus dring sy kerk om haar eenheid in 'n sondeverskeurde wereld eenvormig 

sigbaar te maak (vgl. Joh. 17:21-23; Ef. 1:22; Hand. 15; Gal. 2; NGB, Art. 27 en 

28). Na eeue van ekumeniese aktiwiteite en gesprekke besef gereformeerde 

kerke die belangrikheid van eenheid in ekumeniese sin, maar het hulle nog nie 

duidelikheid en eenstemmigheid oor die praktiese verwerkliking daarvan nie. Die 

voortdurende definiering en herdefiniering van die belewing van ekumenisiteit en 

die wyse waarop gereformeerde kerke in die wereld met mekaar kommunikeer, 

dui moontlik op die probleem dat daar nie duidelikheid en ooreenstemming 

bestaan oor die interpretasie van relevante gegewens uit die Skrif en belydenis 

nie. Gereformeerde kerke wereldwyd le verskillende aksente op, en neem soms 

teenstrydige besluite oor die konkretisering van ekumenisiteit (vgl. Spoelstra, 

1989:296), terwyl die kernvraag is of gereformeerde kerke daarin slaag om die 

Skriftuurlike en konfessionele vereistes te verwoord (kyk Hoofstuk 1, punte 2.1 ; 

2.2). 

In punt 2 hierbo is gepoog om prinsipiele riglyne te bied oor eenheid in die kerk 

as ekumeniese gemeenskap. Die verband en onderskeid tussen 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap word vervolgens behandel. Daarna word die 

kerke se roeping om eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap 

te konkretiseer in punt 4 aan die orde gestel. In punt 5 van hierdie hoofstuk word 
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gepoog om die prinsipiele riglyne vir die konkretisering van eenheid in 'n plurale 

en gebroke ekumeniese gemeenskap saam te vat (punte 2-4). 

3.1 Eenheid in 'n plurale ekumeniese gemeenskap 

As besin word oor eenheid in 'n plurale ekumeniese gemeenskap, is daar steeds 

vrae wat roep om beantwoord te word. 'n Vraag soos byvoorbeeld die volgende 

vereis 'n antwoord: As Christus sy kerk een gemaak het en daarom die belewing 

van hierdie eenheid in sy een kerk vereis, is dit dan nie 'n contradictio in terminis 

om te praat van 'n p/urale en gebroke ekumeniese gemeenskap nie? Bots die 

verbesondering plurale en gebroke nie met die term ekumeniese gemeenskap, 

omdat die term reeds eenheid veronderstel nie? 

'n Prinsipiele begripsontleding en uiteensetting van wat met p/urale ekumeniese 

gemeenskap en gebroke ekumeniese gemeenskap bedoel word, behoort meer 

duidelikheid oor bogenoemde vrae te bied. 

Om 'n plurale ekumeniese gemeenskap duideliker te omlyn, moet vasgestel word 

waarom pluraliteit, in teenstelling met pluralisme en pluriformiteit, in 'n 

ekumeniese gemeenskap bestaan. Die beredenering behoort te toon of pluraliteit 

werklik in stryd is met die eenheid wat God in ekumeniese gemeenskap gee en 

eis. 

3.1.1 Pluraliteit en pluralisme 

Die term pluraliteit word onderskei van pluralisme en pluriformiteit om die 

verskeidenheid in die een kerk van Christus te tipeer. Wanneer hierdie terme 

egter aangewend word, word nie altyd deurgaans dieselfde bedoel nie. Die 

begrip pluraliteit byvoorbeeld, word waarskynlik vandag nie meer so enkelvoudig 

as in die verlede vertolk nie. Betekenisnuanses en konnotasies wat verbind word 

met die begrip pluraliteit blyk uit die volgende: 

• Teoloe van die Wereldraad van Kerke ken tans aan pluraliteit 'n meer 

omvattende betekenis toe as in die verlede (vgl. Plantinga, 1999:1-7), 

naamlik dat pluraliteit die verhouding tussen al die godsdienste van die 

wereld omskryf. Die rede daarvoor is skynbaar dat die sekularisasie van 
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die hedendaagse samelewing en postmoderne denke kerke dring om op 

nuwe wyses te dink oor die Christelike geloof in 'n religieus-plurale wereld 

(vgl. Plantinga, 1999: 1-7; Dawe, 1978: 13-32). Stanley Samartha, 'n 

eertydse direkteur van die dialoogprogram van die Wereldraad van Kerke, 

pleit byvoorbeeld dat kerke deur dialoog 'n teologie van gasvryheid moet 

beoefen in plaas van 'n teologie van verwerping van ander godsdienste 

van die wereld (Samartha, 1996: 132-201 ). 

• Aanhangers van die pluralistiese teologie beweer dat "the myth of 

Christian uniqueness" (Braaten, 1992:2) na vore kom in die eksklusiewe 

eis van die evangelie. In 'n poging om hierdie bewering teen te staan, 

probeer die Lutherse teoloog, Carl Braaten (1992:1-13), om die spanning 

tussen die partiki.Jlaristiese (eksklusiewe) eis van die evangelie en die 

universele eis van die evangelie te ontlont. Hy ken 'n minder omvattende 

betekenis aan die begrip p/uraliteit toe. Dor die eksklusiewe eis dat daar 

net een Naam is waardeur 'n mens gered kan word, verkies hy om die 

vraagteken na "no other name?" (vgl. Knitter, 1985:5-18) eerder in 'n 

uitroepteken te verander. Dreyer (2006: 1311-1335) ondersoek die rol van 

pluraliteit in die sekulere sin van 'n "kerklose samelewing" en ook in die 

ekklesiologie. Omdat pluraliteit en diversiteit belangrik is binne 'n 

postmoderne denkpatroon en in die sekulere wereld waarin die kerk 

optree, behoort die kerk wat katoliek en ekumenies is, meer daarrnee 

rekening te hou en ruimer daaroor te dink. 

• In die geskiedenis van die Nederlandse kerke het 'n 

paradigmaverskuiwing plaasgevind sodat sommige van die kerke (die 

Hervormde Kerk in die vorige eeu en die Gereformeerde Kerken in 

Nederland in die sestigerjare) hulleself as pluraal beskou het (Runia, 

1997:266). Tog is daar bedenkings dat met pluraal dalk meer bedoel word 

as 'n verskeidenheid; dat dit dalk reeds dui op pluralisme. 

• Die Afrikaanse Protestantse Kerk verstaan onder pluraliteit 'n situasie 

wanneer "'n groep kerke hulle saamgroepeer op grond van 'n 
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onskriftuurlike standpunt ... " (APK, 1998:44). So 'n situasie kan ontstaan 

wanneer 'n kerkverband tot· stand kom op grand van 'n onteenseglike 

dwaling. Uiteraard sal so iets 'n verskeurdheid van die kerk meebring. 

Pluraliteit het egter te doen met die verskeidenheid wat in die een kerk van 

Christus na vore kom. Die vraag bly egter hoe pluraliteit deel is van die een kerk 

van Christus. 

Die Skrif is "die enigste boek wat die skeppingsmatige eenheid van die mensdom 

leer in teenstelling met die situasie van ander skepsele" (Helberg, 1976: 142). 

Ander skepsels is in ooreenstemming met hulle soorte geskape, maar die mens 

stam van een ouerpaar af. Hierdie wesenseenheid van die mensdom impliseer 

egter nie 'n eendersheid nie. God het gewil dat die mensdom onderskei word in 

'n verskeidenheid nasies, elk met 'n eie land en taal (Gen. 1)0, 11 ). Hierdie 

verskeidenheid is die natuurlike gevolg van die uitbreiding van die mensdom in 

ooreenstemming met God se seen (vgl. Gen. 1 :28; 9:1 ). God het die mensdom 

gedifferensieer in 'n verskeidenheid nasies, sodat sy heil ook vir die nasies in 

hulle verskeidenheid en eenheid kan wees. 

God se bedoeling met hierdie verskeidenheid is dat Hy as Heerskappyvoerder op 

'n meervoudige wyse geeer en verheerlik word. Hierdie aspek word benadruk in 

Handelinge 17:26,27: "En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom 

gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en grense 

vir hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kan soek." Die onderskeid 

in volke, tale en nasies in die groat menigte gereddes word regdeur die Skrif en 

tot in Openbaring gehandhaaf; ook in die finale verlossing word daarmee 

rekening gehou (Op. 6:9; 21; vgl. Buys, 2006:27). 

Nadat die die mensdom in nasies onderskei is, het die begrip volk van God, sy 

geroepe mense, bekend geword. Die volk Israel ontstaan en ontwikkel as 'n 

eenheid in verskeidenheid, naamlik twaalf stamme en tog een volk van God, 'n 

seen vir die nasies (Gen. 12:3). Hierdie volk van God moes 'n lig wees vir die 

wereld sodat die wereld na die verlossing van die Here gebring kon word (Jes. 

42:6; 49:6; 60:3; vgl. Noordegraaf, 1990:21,23). Tog is die geskiedenis van Israel 
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antsier deur verdelings, verskille en ook konflik, veral tussen die ware en die 

valse profete (1 Kon. 22, Jer. 27,28). Die volk verdeel in die jaar 722 in twee, 

naamlik Juda en Israel (1 Kon. 12:2; 2 Kron. 10). God beloof egter dat Hy sy volk 

weer sal herenig - iets wat Hy inderdaad gedoen het (Jes. 11 :11-13; Jer. 33:7; 

50:4; Eseg. 37:21,22). 

Hoewel daar nie in die Ou Testament 'n soortgelyke term vir die liggaam van 

Christus (ekklesia) voorkom nie, word die voortgaande gesprek en die nou 

verbintenis tussen Israel en die ekklesia van God in die Skrif aangedui (Rom. 9-

11 ). Die laaste woord oor die nou verbintenis tussen Israel en die ekklesia is nog 

nie gespreek nie (Kung, 1967:125-173; Berkhof, 1990:260-264). Die ekklesia het 

'n nuwe begin ingelei en algaande die plek van die ou Israel begin inneem. 

God het dit so gewil dat sy een, heilige, algemene en Christelike kerk in dorpe en 

stede sal wees tot met sy wederkoms (vgl. Op. 2,3). Christus se kerk bestaan 

dus op verskillende plekke (plaaslik) regoor die wereld. So was daar in die Nuwe

Testamentiese tyd, in besonder na Pinkster, heelwat gevestigde kerke in onder 

meer Jerusalem, Rome, Efese en Kolosse. Op dieselfde wyse waarop gelowiges 

in onderlinge liefdesbetoon deel is van die een liggaam van Christus en van sy 

Gees deurdronge is (vgl. 1 Kor. 12:12-27; Ef. 4:1-16), is kerke ook aan mekaar 

verbonde in 'n hegte liefdeseenheid (koinonia). Snyman (1977:48) noem kerke 'n 

unieke geloofsgemeenskap in Chistus - 'n gemeenskap wat onderling afhanklik 

van mekaar is, mekaar in liefde bystaan en saam luister na sy Woord. In die 

Nuwe Testament is daar sterk klem op eenheid in die plaaslike kerk en eenheid 

tussen die kerke onderling. In die tyd van die Nuwe Testament was daar heelwat 

kerke in die verskillende landstreke. Oink in hierdie verband aan die kerke in die 

volgende streke: 

• In Asieff urkye (Op. 1: 11 ): Kolosse, Derbe, Efese, Galasie, Laodisea, 

Listre, Pergamus, Filadelfia, Sardis, Smirna en Tiatira; 

• in Griekeland: Korinta, Filippi, Berea en Tessalonika; 

• in die Midde-Ooste: Jerusalem, Judea, Galilea, Samaria en Antiogie; 

• in ltalie (Heb.13:24) en 
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• in Masedonie (2 Kor. 8:1). 

Elkeen van hierdie kerke het vermoedelik 'n unieke aard, sy vreugdes en 

probleme gehad. 

Op grand van bogenoemde gegewens kan aanvaar word dat daar waarskynlik 

nie absolute eendersheid in gebruike tussen al die kerke was nie. 'n Pluraliteit 

(verskeidenheid) handelinge, geloofsbegrippe en lewensienings het na 

verwagting binne hierdie kerke na vore gekom (Vlijm, 1981 :60-90). Omdat 

byvoorbeeld tradisionele Joodse Christene en hellenistiese Joodse Christene 

saam deel van die kerke was (Dunn, 1977:34), het 'n verskeidenheid kulturele en 

tradisionele agtergronde die eenheid met verskeidenheid gekleur. Joodse 

Christene sou waarskynlik grater klem gele het op hulle Ou-Testamentiese 

agtergrond as Christene wat oorgekom het uit die heidendom (Vlijm, 1981 :64-

70). Verskilpunte soos byvoorbeeld oor die besnydenis, die Sabbat, etes en 

plegtige gebede sou aangemerk kon word as deel van hierdie pluraliteit. Die 

Joodse Christene in Jerusalem sou waarskynlik 'n meer gedissiplineerde liturgie 

gehad het as die charismatiese Grieke in Korinte wat moontlik 'n meer 

gevoelsmatige en emosionele godsdiensbelewing en liturgie gehad het. 

Daar was gelowiges wat dieselfde lot op verskillende plekke gedeel het (Jak. 1 :1; 

1 Pet. 1 : 1), kerke wat briewe met ander kerke gedeel het (Kol. 4: 16). Die wyse 

waarop die kerk uitwendig en inwendig stry om heiliging, kan verskille en 

verskeidenheid in die kerk teweegbring (vgl. punt 2.2.2.2). 

Die kosmiese betekenis van Christus se koningskap in ekumeniese gemeenskap 

betrek die geheimenisvolle eenheid van die kerk in haar verskeidenheid. Die 

wyse waarop Christus die kerk as ekumeniese gemeenskap in Hom tot 'n nuwe 

eenheid verenig (vgl. Ef. 2:11-22 en 5:32), is 'n misterie, want hierdie nuwe 

eenheid word tot stand gebring deur mense uit verskillende kulture en 

samelewingsverbande. Tog is hierdie vereniging nie totaal verborge nie. In die 

proses van ekumeniese gemeenskap word Christus en sy kerk vertikaal een op 

aarde met die seenryke gevolg van 'n horisontale wereldwye eenheid (vgl. 

Schalekamp, 2005:100, 106). 
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Die eienskap van eenheid in Christus impliseer nie dat al sy kinders en sy kerk te 

alle tye uniform (eenders en eenvormig) hoef te wees nie; ook nie dat sy kerk 

maar verdeeld mag wees nie (vgl. 1 Kor. 1:10-17). Verdeeldheid moet afgewys 

word, maar dit beteken nie dat daar nie diversiteit (verskeidenheid) tussen sy 

kinders en kerk in sy diens mag wees nie (vgl. Runia, 1997:259). God het 'n ryke 

verskeidenheid in sy skepping daargestel en laat Hom nie op 'n streng 

formalistiese en eenvormige wyse dien nie. Hy het 'n verskeidenheid gawes aan 

sy kinders en kerk gegee (1 Kor. 12:4,5, 12, 13). 

Die Here het deur alles heen dit vir sy kerk beskik om steeds een in hierdie 

verskeidenheid te wees, en tog onderskeie in die eenheid wat in Christus gegee 

is. Die eenheid van die universele kerk is volgens Spoelstra (1989:248) 'n 

geestelike eenheid wat sigbaar word in die beoefening van die gemeenskap in 

geloof, hoop en liefde. Die ware kerk beleef eenheid in leer (geloof), liturgie (die 

aanbidding van God) en tug (dissipline van Woord en Gees). Volgens die Skrif 

en die gereformeerde konfessie word die een kerk van Christus op baie plekke 

sigbaar in die belewing van dieselfde geloof in God (vgl. Snyman, 1977:39-45; 

HK, So. 48; NGB, Art. 27-29). Soos daar 'n verskeidenheid in regeringsgawes in 

die kerk is, so is daar 'n verskeidenheid kerke waarin die een kerk van Christus 

sigbaar word. Die enigste Hoof van die kerk gebruik uit die staanspoor nie slegs 

een apostel nie (soos die Rooms-Katolieke Kerk wil), maar twaalf, en die 

apostels stel in die eerste kerke nie slegs een biskop aan nie, maar 'n a.antal 

ouderlinge. 

Die misterie van die pluraliteit van die een kerk van Christus le klaarblyklik 

opgesluit in die aard en wese van God self: Hy kan nie op een wyse of 

enkelvoudig omvat word binne die beperking van die menslike begripsvermoe 

nie. Op grond van hierdie rede openbaar die Skrif dat Hy nie net die uniekheid 

van elke gelowige koester nie, maar ook op 'n intiem-persoonlik wyse met elke 

gelowige werk. Hierdie handelswyse word erken in die verskeidenheid volke en 

nasies (Gen. 10, 11) en in handelinge met sy nuwe Godsvolk binrie elke nasie 

(Hand. 17:26; vgl. Opperman, 1987:166-168; Coetzee, 1965:319-321 ). 
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Pluraliteit is so wesenlik van die een kerk van Christus dat dit die "katholieke" 

dimensie van die kerk genoem word (Runia, 1997:258; vgl. ook KOng, 1971 :303). 

Hierdie katolieke dimensie van die kerk word deur die volgende gebeurtenisse 

ge'illustreer: 

• Christus verduidelik vir sy dissipels dat Hy die Goeie Herder is wat sy lewe 

vir sy skape afle en dat Hy en die skape mekaar ken (Joh. 10:15). 

Wanneer Christus onmiddellik daarna se dat Hy nog "ande'r skape [het] 

wat nie van hierdie kraal is nie" (Joh 10:16) word hierdie katolieke 

dimensie van kerkwees betrek. Omdat hierdie ander skape ook na sy 

stem luister, sal hulle ook deel wees van die een kudde en een herder he. 

• In Christus se hoepriesterlike gebed word die eenheid van God se kinders 

benadruk wanneer gevra word dat " ... hulle ... net soos Ons een kan 

wees" (Jc;>h. 17:11). Die katolieke dimensie is egter wesenlik deel van 

hierdie eenheid: 

"Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur 

hulle woorde tot geloof in My sal kom. Ek bid dat hulle almal 

een mag wees, net soos U, Vader in My is en Ek in U, dat 

hulle ook in Ons mag wees, sodat die wereld kan glo dat U 

My gestuur het." 

(Joh. 17:20,21.) 

Ekumeniese gemeenskap, oftewel die katolieke aard van die kerk, is as 

wesenseienskap 'n gawe en seen aan die kerk om te verhoed dat die kerk 

sektaries word of sommer sy eie koers opgaan (vgl. Du Plooy, 2004:14). Geen 

kerkverband in enige land beskik oor alle wysheid en insig oor die waarheid nie. 

Om die wesenseienskap van apostolositeit na vore te laat kom, moet elke kerk 

saam met alle ander kerke poog om die Bybel op 'n verantwoordbare wyse te 

verstaan (Ef. 3:18; 1 Kor. 1 :2). 

Die dunamis van die Gees manifesteer in die totstandkoming van die een kerk 

van Christus op Pinksterdag (Hand. 1 :8). Direk daarna val die skadu van 

verdeeldheid egter oor die eenheid van die kerk as gevolg van die optrede van 
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Ananias en Saffira (Hand. 5:1-11 ). Runia (1997:258) wys daarop dat die 

proklamasie van die eenheid in Christus (die indikatief) telkens opgevolg word 

deur die oproep om hierdie eenheid te bewaar (die imperatief). In Paulus se 

briewe byvoorbeeld word op die volgende maniere van hierdie Godgegewe 

eenheid getuig: 

• Christus se dood het alle skeidings afgebreek en 'n nuwe mensheid 

daargestel (Ef. 2:14). 

• Hierdie eenheid word sewevoudig bevestig (Ef. 4:4-6). 

• Alie soorte mense word by hierdie eenheid ingesluit (Gal. 3:11). 

• Die eenheid geld nie net vir die universele kerk nie, maar ook vir die 

plaaslike kerk (1Kor.12:12,13,17). 

Die indikatief van eenheid word telkens opgevolg deur die imperatief dat die 

gegewe eenheid ook bewaar moet word. Oink in hierdie verband byvoorbeeld 

aan die opdrag: "Le julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle 

gesmee het, te handhaaf en in vrede met mekaar te lewe" (Ef. 4:3). Na die 

uiteensetting van die wyse waarop die een liggaam van Christus deur dienswerk 

opgebou moet word, bevestig Paulus die opdrag in vers 13: "So sal ons 

uiteindelik aim al kom tot die werklike eenheid van ons geloof ... " (vgl. ook Paulus 

se betoe teen partyskappe in 1 Korintiers). 

Deur hierdie imperatiewe te gebruik laat Paulus 'n besondere dimensie van 

pluraliteit na vore kom. Omdat die eenheid van Christus se kerk 'n algemene 

(katolieke) eenheid is (vgl. punt 2.2.2.3 hierbo), is die kern van pluraliteit reeds 

inherent deel van die eenheid van Christus se kerk. Dit sou die een kerk van 

Christus waarskynlik geweldig beperk het om hierdie wesenseienskap van 

algemeenheid (katolisiteit) nie in d_ie kerk se veelkleurige verskeidenheid te 

vergestalt nie. Dit is daarom belangrik om saam met Runia die "katholieke" 

(1997:258) dimensie van eenheid te sien as spontaan-inherent deel van egte 

eenheid. Die katolieke aspek van kerkeenheid blyk kragtens die Skrif nie in stryd 

te wees met die eenheid van Christus se kerk nie; inteendeel, dit blyk inherent 

deel daarvan te wees. 
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P/uralisme as term is nie geskik om die verskeidenheid van Christus se een kerk 

te tipeer nie, omdat dit die pluraliteit van die kerk oormatig beklemtoon. Hoewel 

die inherente betekenis en draagwydte van die term pluraliteit dus reeds in kern 

teenwoordig is in die eenheid van die kerk as ekumeniese gemeenskap, mag 

pluraliteit op sigself nie verhef word nie tot absolute beginsel nie. Op hierdie 

wyse sou van pluraliteit 'n pluralisme (verabsolutering van pluraliteit) gemaak 

word. Die verabsolutering van plurarisme in die kerk geskied ten koste van die 

duur verworwe eenheid van die kerk. Pluralisme wat nie rekening hou met die 

belangrike dimensie dat pluraliteit eintlik in wese\ met die algemeenheid 

(katolisiteit) van Christus se een kerk te doen het nie, kan verskeidenheid 

eensydig beklemtoon. 

Pluralisme dui volgens Vlijm op 'n veelheid sonder samehang, 'n toestand waarin 

vele dinge naas mekaar bestaan. So 'n "pluralistische gemeente is . . . een 

anding" (Vlijm, 1981 :13). Pluraliteit in 'n kerk dui egter op 'n veelheid verskynsels 

in die geloofslewe wat in sommige gevalle tot spanning kan lei. Sams vul die 

verskille mekaar aan, soms weerspreek hulle mekaar. Brinkman (1981 :364) 

praat van diepgaande verskille binne een kerkverband en Meerburg (1981 :297) 

noem dit verskille wat nie te verenig is met hulle geloofsopvatting en praktyke 

nie. 

Runia (1981 :64-66) wys in sy beredenering daarop dat daar redelik duidelike 

voorbeelde in die Skrif is wat dui op pluralisme: 

• Die verskille tussen Petrus en Paulus in Antiochie (Gal. 2:11-21); 

• die verskille tussen Paulus en Jakobus oor geloof alleen in vryspraak 

(Rom. 3:28; Jak. 2:14-26); 

• die verskil tussen die leerlinge van Paulus en die aanhangers van die 

sogenaamde "kennis" (1 Tim. 6:20); en 

• die skisma in die gemeente (1 Joh.5:16-17) 

Tog is daar sake wat in die rigting van konfessionele verskille neig. Runia 

(1981 :268) noem byvoorbeeld enkele sake wat grens aan pluraliteit: 
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• Daar is byvoorbeeld 'n keuse gemaak om nie alle geskrifte v'an die eerste 

periode in die kanon van die kerk op te neem nie (byvoorbeeld die 

gnostiese geskrifte wat by Nag Hammadi ontdek is). 

• Binne die huidige kanon is duidelike grense getrek: Die anathema (Gal. 1) 

wat byvoorbeeld opklink as Jesus se unieke heilsmiddelaarskap 

bevraagteken word en die teregwysing as die opstanding ontken word 

(1 Kor. 15). 

Die sogenaamde pluraliteit wat grens aan pluralisme, bring die eintlike vraag na 

vore: Wie bepaal daardie grense? Wie bepaal wat pluraliteit behels en wanneer 

kan 'n verskynsel of denkrigting getipeer word as pluralisme? Watter kriteria geld 

en wat le binne die kerk en wat buite? Wie is bevoeg om hierdie kriteria te 

hanteer? Watter leerstukke is fundamenteel en watter nie? Watter sake is 

sentraal en watter le op die periferie? Sal die omstrede gesprek insake 

byvoorbeeld die rol van Skrifbeskouing getipeer kan word as slegs deel van die 

verskeidenheid van die een kerk (vgl. Howell, 2006:8)? 

3.1.2 Pluraliteit en pluriformiteit 

Die Nederlandse Hervormde Kerk was bekend as die volkskerk gedurende die 

wending van die vorige eeu. Volgens Kuyper {1913:395-411) bestaan die kerk uit 

lidmate wat om tradisionele redes tot die kerk behoort, word hulle in een 

organisasie saamgebind, maar vorm dit alles behalwe 'n werklike geestelike 

eenheid. Vanuit hierdie perspektief herberg die kerk 'n veelheid denkrigtings en 

oortuigings, maar is dit nie in staat om die suiwerheid van belydenis te handhaaf 

nie. 

In Tractaat van de reformatie der kerken (1884) werk Kuyper 'n strategie uit hoe 

om aan die eenheid van die kerk vas te hou sander om 'n vals en onnatuurlike 

eenheid te wees. Hierdie tipe eenheid behoort nie op grand van afskeiding te 

gebeur nie (hy het die Nederlandse Hervormde Kerk nie as valse kerk getipeer 

nie), maar langs die weg van reformasie, dit wil se deur die instelling van 'n nuwe 

kerkverband of kerkverbande (vgl. Jonker, 1989:12-16). Binne die een 

kerkverband bepleit hy verskillende kerkgroeperings (federatiewe eenheid) wat, 
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hoewel elke groepering sigself as die suiwerste openbaring van die liggaam van 

Christus beskou, ander kerklike groeperings nie as valse kerke gebrandmerk sal 

word nie. 'n Wyse waarop met die verskeidenheid van die een kerk van Christus 

rekening gehou word, is om die kerk in sy pluriforme bestaanswyse te erken. 

Hiervolgens sou die afsonderlike bestaan van onderskeie kerke, selfs binne een 

taal- en volksgroep, nie noodwendig dui op 'n sondige verskeurdheid nie. 

Die kerk se eenheid kom daarmee nie deur hierdie vrye kerke in gedrang nie, 

want die eenheid van die kerk is iets onsigbaars .. Die attributa. ecclesiae is 

kenmerke van die onsigbare kerk. Die notae ecclesiae is van toepassing op die 

sigbare kerk (prediking, sakramente en tug is sigbare handelinge). Die. een, 

heilige, algemene en Christelike kerk, onderskeie in vrye kerke, handel oor die 

unio essentialis. Dit betaken dat die lede van die kerke " ... eene onverbrekelijke 

eenheid uitmaken, saam een organisch geheel zijn en dat dit eene lichaam 

altoos en overal hetzelfde lichaam is" (Kuyper, s.a.:80). Schilder (1962:245-250) 

waarsku in sy 19 stallings oor die kerk dat wie met die skema sigbaar-onsigbaar 

werk, probleme kry aangaande die eenheid van die kerk. "Onsigbaar'' word deur 

"sigbaar'' bepaal, terwyl die kerk in sigbare gestalte "onoorsienbaar'' is. Dan is die 

versoeking groot om die eenheid van die kerk alleen in die "onsigbare" te soek. 

Die roeping om tot die sigbare eenheid van die kerk te kom, word verdoesel 

omdat met onderskeidings gewerk word wat vreemd is aan die Skrif en 

konfessie. 

Die pluriformiteitsleer van Kuyper bly egter in gebreke om aan te dui waarom 

eenheid en verskeidenheid op 'n onsigbare wyse en kragtens skepping en 

voleinding verbonde kan wees. Ook dui hy nie aan waarom eenheid en 

verskeidenheid nie ook in die sigbare kerk verbonde kan wees nie, al sou hierdie 

eenheid nog onvolmaak wees. Die vraag bly waarom die verskeidenheid juis 

buite die een kerk van Christus mag bestaan en waarom hierdie verskeidenheid 

nie binne die kerk sou kon realiseer nie. 

Jonker (1989:21) merk tereg op dat Kuyper poog om die ware eenheid van die 

kerk in teenstelling met die eenvormigheid daarvan te plaas. Omdat hy die 
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eenheid en die verskeidenheid nie as deel van mekaar beskou nie, lewer hy in 

werklikheid 'n pleidooi vir uniforme afsonderlike kerke. Gepaardgaande daarmee 

word die idee geskep dat die verskeidenheid liefs buite die kerk gehou moet 

word deur afsonderlike kerke vir verskeidenheid daar te stel. Die Skrif is 

daarenteen tog duidelik dat die Godgegewe verskeidenheid juis binne die kerk 

vergestalt en gehanteer moet word (vgl. punt 3.1.1.1 ). 

In die stryd teen die eenvormigheid van die Nederlandse Hervormde Kerk het 

Kuyper daarin geslaag om die destydse gereformeerde wereld te oortuig dat die 

kerk inheems behoort te word in die lewe van volkere en kulturele groeperings 

binne die mensheid (vgl. onder meer 1 Kor. 1 ,2; Ef. 3: 1-13; die huistafels; die 

briewe van Paulus aan Timoteus en Titus) en dat daarmee rekening gehou moet 

word in die bestaan van die kerk. Hy het afdoende aangetoon dat die 

(sosiologiese) gevolg hiervan 'n oppervlakkige en gedwonge een(vormig-)heid tot 

gevolg het. Hy bied as enigste antwoord aan dat die situasie noodwendig tot 'n 

veelheid van kerke moet lei. 

Die Skrif dui egter aan dat gelowiges mekaar te midde van verskeidenheid juis 

om Christus wil in liefde behoort vas te hou en te bedien (vgl. punt 3.1.2.3 

hieronder). Die Skrif behoort gesamentlik bestudeer te word (Ef. 3:18) om ander 

fasette van die waarheid raak te sien en sodoende oplossings te vind. Berkouwer 

(1970:75) wys daarop dat die volheid van die waarheid beter begryp kan word as 

gelowiges, in plaas daarvan om 'n eie standpunt te verabsoluteer, ruimte skep 

deur na mekaar te luister, mekaar aan te vul en te korrigeer. 

3.2 Gevolgtrekking 

Uit bostaande beredenering blyk dat die konsep van 'n plurale ekumeniese 

gemeenskap nie 'n innerlike teenstrydigheid bevat nie. Die eenheid van die kerk 

as ekumeniese gemeenskap word nie deur haar pluraliteit bedreig nie; 

inteendeel, pluraliteit: 

• gee aan die belewing van eenheid 'n vervullende, ryke verskeidenheid; en 
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• is as katolieke dimensie van eenheid noodsaaklik vir die kerk se roeping 

as missio Dei. 

Die probleem is egter dat die grens tussen pluraliteit en pluralisme nie altyd so 

duidelik onderskei kan word nie. Wanneer pluraliteit egter neig na pluralisme, 

word die gebrokenheid van ekumeniese gemeenskap al hoe duideliker. 

3.3 Eenheid in 'n gebroke ekumeniese gemeenskap 

Die plurale ekumeniese gemeenskap het, deur die ryke verskeidenheid waarmee 

God sy een kerk bedeel het, 'n groot gawe ontvang. Met hierdie gawe moet 

kerke in die belewing van ekumeniese gemeenskap nie net rekening hou nie, 

maar ook maniere vind om dit spontaan te laat konkretiseer. Hoewel hierdie 

verskeidenheid in die plurale ekumeniese gemeenskap nie 'n gevolg of deel van 

die sondeval is nie (vgl. punt 3.1.1.2), kan die gevolge van die sondeval tog in 'n 

ander opsig 'n skadelike uitwerking he op die belewing van eenheid in 

gereformeerde kerke. Om hierdie rede is dit nodig om prinsipieel vas te stel: 

• watter effek die gebrokenheid van hierdie sondige bedeling en die herstel 

daarvan in Christus, op eenheid in ekumeniese gemeenskap kan he; en 

• in watter mate 'n ekumeniese gemeenskap hierdie effek van die 

gebrokenheid behoort te verreken in die beoefening van ekumeniese 

gemeenskap. 

3.3.1 Gebrokenheid en herstel 

Gereformeerde kerke oor die wereld heen le verskillende aksente op en neem 

soms teenstrydige besluite oor die konkretisering van ekumenisiteit (vgl. 

Spoelstra, 1989:296), terwyl Christus sy kerk dring om sy eenheid in die 

sondeverskeurde were Id eenvormig sigbaar te maak (vgl. Joh. 17:21-23; Ef. 

1 :22; Hand. 15; Gal. 2; NGB Art. 27,28; 2.2.2 van Hoofstuk 1 ). Die 

gereformeerde ekumeniese gemeenskap oor die hele spektn,.1m van die 

gereformeerde wereld word gefragmenteerd, verdeeld, verskeurd en skismaties 

beleef (vgl. Hoofstuk 1, 2). 
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Van't Spijker (1974:8) tipeer met reg die gevolge van die sondeval in 

(gereformeerde) kerke op die volgende wyse: 

"Dit gereformeerde volksdeel is zodanig verzwakt dat de kragten 

die nag gebruik kunnen warden grotendeels warden opgeteerd in 

onderlingen twist, zoals in een ziek lichaam de energie wordt 

opgebruikt in een strijd tegen alles wat dit lichaam van binnen 

verwoest." 

Hy weier om die sondige skisma toe te skryf aan 'n lot wat oar die 

gereformeerdes kom en gebruik eerder die term "... schuld voor God" (Van't 

Spijker, 1974:85). Hierdie skuld voor God is nie alleen gereformeerde kerke se 

sonde teen die eenheid van die kerk nie, maar oak hulle sonde teen die waarheid 

wat in Christus geopenbaar is. Runia benadruk hierdie feit met die vraag of die 

"repeterende breuk" van skeiding en skisma dan onvermydelik is (vgl. Runia, 

1997:257). Du Plooy (2007:2,3) benadruk daarom ten regte dat die besinning oar 

die eenheid van die kerk nie in die sondige en gebroke ekumeniese werklikheid 

gesoek moet word nie, maar in die Woord van God, omdat die kerk se oorsprong 

in die Here self (kuriake) le (vgl. Van der Linde, 1965:43-48). Die sondige en 

gebroke wereld waarin die kerk ekumeniese gemeenskap moet beoefen, word 

gekniehalter deur beperkings. 

3.3.1.1 Die effek van sondegebrokenheid 

'n Baie gewigtige vraag bly egter wat die Skrif aangaande sondegebrOkenheid 

openbaar. Is daar aanduidings dat die sondegebrokenheid van die wereld 

veroorsaak het dat die eenheid tussen gelowiges en die eenheid in ekumeniese 

gemeenskap tussen kerke geskaad of verbreek is? 

Paulus en Barnabas het byvoorbeeld verskil oar die wenslikheid om Johannes 

Markus saam te neem op 'n sendingreis (Hand. 15:38). Hierdie verskil het die 

potensiaal gehad om hulle goeie werk en goeie verhouding ongedaan te maak. 

Hulle kon egter die verskil byle en hulle persoonlike verskil het nie op skeuring 

uitgeloop nie. Daar het by wyse van spreke nie 'n Paulus-kerk of 'n Barnabas

kerk ontstaan nie. 
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In die Skrif is heelwat oproepe om waaksaam · te wees ten opsigte van 

misverstande, valse leer en valse leermeesters. Die kerk van Christus moet die 

geeste op die proef stel om te bepaal of dit uit God is, want baie valse profete is 

in die wereld besig (1 Joh. 4:1) en hulle probeer 'n valse Jesus en 'n valse 

evangelie verkondig (2 Kor. 11 :4). 

Die Skrif bied etlike voorbeelde van valse leer en 'n verkeerde lewenswyse. So 

word daar byvoorbeeld verwys na die volgende: 

• · die gevaar van wrede wolwe wat die kudde wil binnedring en die waarheid 

verhinder (Hand. 20:29-30); 

• die gevaar van geslepe en skelm mense met verleidelike planne 

(Ef. 4:14); 

• verleidelike filosofiee (Kol. 2:8); 

• die verskyning van die wettelose mens (2 Tess. 4:3-4); 

• · die verleidelike geeste (1 Tim. 4:1-5); 

• twyfelagtige leermeesters (2 Tim. 4:3-4); 

• valse profete en valse leermeesters (1 Pet. 2:1-3); 

• die gees van valsheid (1 Joh. 4:6); en 

• goddelose mense (Jud. 4). 

Wat hierdie mense so gevaarlik maak, is dat hulle die kerk ongemerk binnesluip 

en hulle vernietigingswerk in die kerk verrig (Jud. 4; Hand. 20:29) .. Christus self 

waarsku teen die suurdeeg van die Fariseers (tradisionaliste) en die Sadduseers 

(liberaliste) in Matteus 16:6 en Matteus 23. Die jong kerk van Christus is met 

soveel invloede gekonfronteer dat dit baie moeilik was om suiwer kerk van 

Christus te bly. Voorbeelde van hierdie invloede was aan die orde van die dag 

soos onderstaande toelig: 

• die valse leringe soos in die Juda'isme (Gal.); 

• die gnostisme (Kol.; 1 Joh.); en 

• onchristelike praktyke (1 Kor. 5,6). 
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Daar is egter nie in een geval werklik 'n getuienis van onderlinge tweespalt wat 

uitgeloop het op 'n skeuring nie. Daar is ook nie in enige geval duidelike opdragte 

vir die kerke om te skeur nie. Christene behoort eerder in vrede, harmonie en 

eenheid in die plaaslike kerke te lewe en voortspruitend daaruit ook harmonie 

tussen plaaslike kerke in hul ondetlinge verhouding te handhaaf. Die Skrif bevat 

egter ook 'n teksgedeelte wat dui op oenskynlike verdeeldheid, naamlik in 

1 Korintiers 11 :18. Die betekenismoontlikheid van hierdie woord kan egter 

verkeerd verstaan word, want in hierdie teks word die woord haeresis, wat dui op 

kant kies, gebruik in die sin van kant kies in 'n positiewe sin. 

Die woord haeresis het die betekenismoontlikheid van verdeeldheid of tweespalt 

(bv. Gal. 5:20). Die woord word in feitlik alle gevalle in die Nuwe Testament 

aangewend in 'n negatiewe konteks wanneer die beredenering gaan oor die 

handhawing van die eenheid van die kerk (vgl. byvoorbeeld Tit. 3:10; 2 Pet. 2:1). 

'n Skynbare uitsondering word in 1 Korintiers 11 gevind, waar die woord haeresis 

in 'n positiewe sin aangewend word. Nadat Paulus die skismas ("verdeeldheid" in 

1 Kor. 11 :18) in die kerk veroordeel het, praat hy tog daarna in 'n positiewe sin in 

vers 19 oor haeresis. Die bedoeling hiermee is kennelik dat die tweespalt of 

kantkiesery (haeresis) in die gemeente tog sal uitwys met watter gesindheid 

Nagmaalgangers aan die Nagmaal deelneem. Hierdie haeresis (kantkiesery) sal 

duidelik uitwys wie van die gemeente behoeftige broeders en susters met die 

liefde van Christus aanvaar. 

Hoewel die woord haeresis in hierdie opsig positief gebruik word, is dit duidelik 

dat Paulus nie daarmee bedoel dat verdeeldheid, tweespalt of kantkiesery in die 

een kerk van Christus positief is nie. Daar kan dus nie met 'n beroep op hierdie 

teks dac:i-rop aanspraak gemaak word dat die Skrif op een plek aandui dat skisma 

of afskeiding 'n opsie in die kerk van Christus is nie. 

Selfs as daar 'n gebrek aan liefde by 'n kerk bestaan (Op. 2:4), of as daar slegs 

enkele "onbevlektes" (Op. 3:4) in 'n gemeente oorbly, dui die Skrif steeds nie aan 

dat een kerk van 'n ander moet onttrek om 'n nuwe kerk te vorm nie. Die 

teendeel word in die Skrif geleer, naamlik dat die kerk deur Christus bemagtig 
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word om valse profete en kwaaddoeners te tug en selfs; as dit nodig sou wees, 

af te· sny uit die gemeenskap van heiliges (vgl. 1 Kor. 5:1-1,3). Valse profete het 

in sommige gevalle hulleself van die kerk afgeskei (1 Joh. 2:19). 

Op grond van die duurgekoopte eenheid van Christus se kerk en sy opdrag om 

hierdie eenheid onderling te beleef, waarsku Paulus die Korintiese kerk teen 

verskeurdheid (vgl. 1 Kor. 1 : 10-13). Omdat die eenheid van die kerk in Ch ristus 

gesetel is, wys Paulus die Korintiers in hierdie situasie van verdeeldheid op 

Christus as hy vir die gemeente die retoriese vraag vra: "ls Christus dan in 

stukke verdeel?" (1Kor.1:10; vgl. Calvyn, lnstitusie4.13.4.). 

As gevolg van die verskeuring van God se beeld in die mens na die sondeval, 

kan die· verskeurdheid van die kerk ook beskou word as 'n effek van die 

sondegebrokenheid van die mens. Hierdie siening bied egter slegs 'n verklaring 

waarom daar van gebrokenheid sprake is. Die waarheid is egter dat die eis om 

die herstel van die verskeurdheid in die mens en in die kerk die 

sondegebrokenheid totaal oorskadu. Die verlossing in Christus wat die 

verhouding met God en naaste herstel het, is 'n groter werklikheid as die 

sondegebrokenheid. Kerke mag daarom in die lig van die Skrif nooit vrede he 

met onderlinge verdeeldheid nie; net so min as wat 'n kerk vrede kan he met 

verdeeldheid tussen gelowiges. Christus het met sy kosbare liggaam en bloed 

betaal vir die eenheid van sy liggaam (sy kerk). Die eenheid wat in Christus 

herstel is, sat volkome wees as Hy weer op die wolke kom. Die konkretisering 

van eenheid sal altyd gebreke toon weens die effek van die sondegebrokenheid 

van die mens, maar die konkretisering van eenheid bly steeds 'n roeping van 

Christus se kerk. AI is volkome eenheid tussen kerke in ekumeniese 

gemeenskap nie haalbaar nie, mag van die strewe na eenheid nie afges,ieh word 

nie. Eenheid moet nagestreef word asof dit op aarde haalbaar is. 

Dit blyk uit die Skrif dat die kerk eerder moet poog om pilaar en grondslag van 

die waarheid te wees (1 Tim. 3:15). Die Here beloof dat sy Gees van waarheid sy 

kerk in die voile waarheid sal lei (Joh. 6:13) en dat Christus met sy kerk sal wees 

tot aan die voleinding van die wereld (Matt. 28:20). Skrifgegewens dui daarop dat 
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diepgaande verskille tussen gelowiges kragtens Handelinge 15 roep om 'n 

ontmoeting met mekaar om die probleme te opper en onder leiding van die Gees 

saam daaroor te besin. Sodoende sal gelowiges "saam met al die heiliges 

begryp hoe wyd en hoe ver en hoog en hoe diep die liefde van Christus strek" 

(Ef. 3:18), terwyl die waarheid in liefde betrag word. 

Die Nuwe Testament dui daarop dat die verskillende kerke (byvoorbeeld onder 

die Jade en onder die heidene wat tot geloof gekom het) 'n eenheid vertoon. 

Hierdie kerke vergader saam in Jerusalem (Hand. 15), ondersteun mekaar en 

samel 'n kollekte in vir die arm en droogtegeteisterde gelowiges in Jerusalem 

(Rom. 15:16,27). Paulus en die ander apostels se briewe en Bybelse geskrifte is 

aan almal gestuur en een wyse van kerkregering is deur die apostels aan almal 

oorgelewer (lees byvoorbeeld Paulus se Pastorale Briewe). Al die kerke het een 

en dieselfde belydenis gehad (Matt. 16, 18). Daar was 'n lewendige en aktiewe 

band tussen die kerke en Paulus en die ander apostels. Oak het die helpers hard 

gewerk om die onderlinge band tussen die kerke en veral tussen die Joodse 

gelowiges en gelowiges uit die heidendom te vestig. 

Snyman (1977:76-86) benadruk die belang van samesprekings ter behoud van 

eenheid in ekumeniese gemeenskap. 'n Versteurde broederlike verhouding se 

belangrikste faset is juis dat dit 'n broederlike verhouding is wat versteur is. 

Paulus waarsku die Galasiers dat gelowiges mekaar nie moet byt en opeet sodat 

die een nie deur die ander verteer word nie en sodat die gelowiges nie soekers 

van ydele eer word wat mekaar uittart en beny nie. Gelowiges mag mekaar nie 

verkleineer, verag en onderlinge verskille geringskat nie. Gelowiges moet 

volhardend: 

• bly glo aan die eenheid van Christus se kerk (eenheid wat Hy met sy 

dierbare bloed gekoop het); 

• bymekaarkom; 

• verskille onder oe sien; 

• biddend met mekaar worstel ter wille van die eenheid van die kerk; en 

• soek na eenheid gegrond op die waarheid. 
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Een van die sentrale dryfvere vir die skryf van die Efesierbrief is juis omdat die 

ware Christelike eenheid afwesig was (Floor, 1997:228). Hierdie afwesigheid van 

eenheid wys Paulus uit onder die ampsdraers (1 :15-18a); die gemeente self (2: 1-

4) en enkele Iede van die gemeente (4:1-7). Hy skryf dat slegs God die Heilige 

Gees die eensgesindheid (animo.rum unitas) weer kan herstel. Die eenheid wat 

die Gees werk, kom na vore in twee komponente: gelowiges se verbondenheid 

met Christus en op grond daarvan die gerigtheid op mekaar. 

Bucer (1527:82) huldig dieselfde gedagte as hy oor die die herstel van die 

animorum unitas skryf: "Door Hem Ieven we niet meer voor onszelf maar voor de 

naaste." Ook Van't Spijker (1993:446) beklemtoon dit wat Bucer uitlig: 

"We hebben behoefte aan de gemeenschap der heiligen. We 

vatten nu dit Iaatste op als de gemeenschap die juist door de 

Heilige Geest tot stand word gebracht. Hij is de Geest die in het 

ene lichaam de relatie tot stand brengt tussen het Hoofd en de 

leden. De Geest, die in Christus als het Hoofd en in ons als zijn 

leden woont, doet ons delen in waarachtige gemeenschap." 

Met die oog op die verwesenliking van hierdie eenheid het Christus gawes aan 

die gemeente gegee. Hierdie gawes moet die gelowiges toerus vir hulle 

dienswerk, diensbetoning bevorder en die Iiggaam opbou (Ef. 4:12). Op die wyse 

word die uiteindelike doel bereik met die bediening, naamlik die eenheid in die 

geloof, die eenheid in die kennis van die Seun en volwassenheid in die geloof. 

Waar hierdie eenheid in volwassenheid tot stand kom, is die gemeente nie meer 

soos kinders (vers 14) wat nog onvolwasse en onstabiel soos golwe in die see is 

nie. 

• In tye en situasies wanneer die eenheid in ekumeniese gemeenskap 

ontbreek, moet gekonsentreer word op die animorum unitas wat God 

deur sy Gees bewerkstellig. Hierdie eenheid kom na vore eerstens in 

die verbondenheid van gelowiges met Christus; en tweedens in die 

gerigtheid op mekaar. 
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• Die animorum unitas, wat wesenlik is in die belewing van eenheid in 

ekumeniese gemeenskap, bestaan uit die vernuwende werk van God 

om die kerke (gelowiges) in die eerste plek aan Hom te verbind, en in 

die tweede plek kerke (gelowiges) op mekaar te rig. Gebroke 

3.3.1.2 

ekumeniese bande behoort herstel te word deur gebed om die 

vernuwende werk van God se Gees en oak deurdat die kerke en 

gelowiges hulle onvoorwaardelik verbind met Christus en hulle 

gevolglik oak rig op mekaar. 

Die bedeling van "reeds" en "nog nie" 

'n Skriftuurlike (hoofsaaklik Nuwe-Testamentiese) wereldbeeld is volgens 

Coetzee (1994:29) 'n sleutel om die sentrale boodskap van die Nuwe Testament 

te ontsluit. Om die effek van die sondegebrokenheid en die herstel daarvan in 

Christus op die belewing en konkretisering van eenheid te verstaan, word 'n 
' verantwoorde wereldbeeld benodig. As die beeld of beskouing wat gelowiges en 

kerke van die wereld het, hulle verstaan van die sentrale boodskap van die Skrif 

help bepaal (vgl. Coetzee, 1994:29), oefen dit waarskynlik oak 'n invloed uit op 

die wyse waarop eenheid in ekumeniese gemeenskap vergestalt word. Vir kerke 

wat ekumeniese gemeenskap beoefen, is dit van kardinale belang om te weet 

hoe die sondige wereld daar uitsien en in watter staat dit in Christus verkeer. Op 

grand van hierdie insig behoort die reaksie van kerke op die gevolge van die 

sondeval gekonkretiseer te word in die (positiewe) wyse waarop hulle hulle 

eenheid in Christus beleef en vergestalt. 

Die Nuwe Testament openbaar God as enige Skepper en onderhouer van hemel 

en aarde, van die kosmos en die heelal (Gen. 1; Ps. 24:1; Joh. 1:1-18; Heb. 1:1-

4; Kol. 1 ). God is die Alleenskepper van hemel, aarde en hel, land en see, van 

alles en almal. Die skopus van die Skrif is om Hom as drie-enige God te 

openbaar. Sy werk in die skepping van alle dinge is nie "ruimtelik bepaald" 

geopenbaar nie (vgl. Bultmann, 1966:15), maar "tydsbepaald" (vgl. Cullmann, 

1952:37). 
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· Die wereld waarin ekumenisiteit beoefen moet word, het deur die toedoen van 

Adam en Eva in sonde geval (Gen. 3). Die wereldgeskiedenis (en 

kerkgeskiedenis) getuig van die tragiese gevolge van hierdie val. Die sondeval 

be"invloed elke steer van die lewe, ook die onderlinge verhoudlnge soos in 

ekumeniese gemeenskap. Kerke (ook gereformeerde kerke) is deur die 

geskiedenis 'n getuienis daaNan. 

Messiaanse verwagtings kom regdeur die Ou Testament voor (Gen. 3:15; 49:10; 

Deut. 18:15-18; 2 Sam. 7; 23:1-7; Job 9:33; 16:19-21; Ps. 2, 22, 45, 69, 72, 11 O), 

maar veral by die profete omstreeks die tyd van die ballingskap. Die dag van die 

Here sal 'n dag van oordeel wees, maar ook 'n dag van genade vir hulle wat deel 

vorm van die Godsryk. Die belofte van die Messias is dat die koms van die Seun 

van die mens finaal is. 

Die Messias het gekom en Hy het sy nuwe volk (ekklesia) gered deur sy 

kruisdood. Die nuwe bedeling het in Hom gekom (vgl. punt 2.1.2) en die beloofde 

eindtyd het in veNulling gegaan, maar is nog nie volkome nie. Die Ou

Testamentiese perspektief op die koms van die Seun van die mens is dat sy 

koms finaal is, maar in die koms van Jesus Christus is die weg gebaan vir 

genadetyd. Hy het gekom en moes finaal en vernietigend oordeel, maar uit 

genade gee God genadetyd vir gelowiges om hulle te bekeer totdat Hy weer 

kom, hierdie keer finaal. 

Die finale en volkome openbaring van God in sy Seun (Heb. 1) open 'n nuwe en 

duideliker perspektief op die gang en sin van die geskiedenis. Die tyd waarin die 

kerk van die eindtyd leef en sy eenheid moet konkretiseer, is die spanningsvolle 

tyd tussen die koms en wederkoms van die Here Jesus Christus: Hierdie tydspan 

is die bedeling van die "reeds", maar die "nog nie". Hy het reeds gekom, maar 

nog nie ten volle nie. 
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3.3.2 Kan skeuring geregverdig word? 

"Op zichzelf '... bestaat er geen recht van scheiding in de kerk. 

Wij belijden, dat de Zoon Gods zich een gemeente vergadert van 
I 

het begin der wereld tot aan het einde toe. Hij vergadert ze voor 

zich, dat is het primaire. Wee daarom elk, die Hem daarin 

tegenkomt, die Hem daarin tegenwerkt; wee ieder, die verstrooit, 

daar, waar Christus vergadert." 

(Schilder, 1934:104.) 

Die gedagte aan kerklike verdeeldheid (skisma) is in terme van die Skrif 'n 

contradictio in terminis. Die Here openbaar in 1 Korintiers 3:17b: "As iemand die 

tempel van God beskadig, sal God horn straf, want die tempel van God is heilig, 

en die tempel is julle." Terwyl Paulus die gemeente vennaan teen partyskappe, 

beskryf hy die gemeente as tempel van God. Die partyskappe het gesentreer in 

die keuse vir Paulus, Apollos, Sefas of Christus. Onenigheid is bestry deur die 

gemeente te herinner wie hulle werklik is: "Weet julle nie dat julle die tempel van 

God is en dat die Gees van God in julle woon nie?" (1 Kor. 3:16). God se 

woonplek mag nie beskadig of benadeel word nie. 

Hierdie perikoop betrek nog 'n belangrike saak wanneer God oordeel oor die 

diens van mense. Hy self waak met jaloersheid oor die eenheid van sy woonplek; 

daarom straf Hy. Deur sy oordeel bring Hy die gesindhede waarmee sy 

diensknegte bou aan die lig (vgl. Opperman, 2005:35): 

• Hy beloon hulle wie se bouwerk bly staan. 

• As bouers met 'n swakker gehalte materiaal steeds probeer om op die 

fondament, Jesus Christus te bou, sal hulle werk verbrand word, maar 

hulle sal steeds (soos uit vuur) gered word. 

• Wie egter met menslike wysheid probeer bou (soos om op enige mens 

te roem), skend die heilige woonplek van God. God sal horn straf. Die 

verskil is dat hierdie mens nie werk van minderwaardige gehalte in 

God se kerk doen nie, maar die wese van Christus se kerk aantas. Die 
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eenheid op die fondament, Christus, word doelbewus verskeur uit 

verwaandheid en verhardheid. 

·Judas het dieselfde in gedagte as hy sy lasers daaraan herinner dat die apostels 

die volgende geleer het: "Daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe 

deur. hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot 

dryf" (Jud. 18). Hierdie mense bring verdeeldheid; hulle word deur hulle 

natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Die Here oordeel 

of hulle werk verdelend op sy kerk inwerk en of dit mense byeenbring en 

bymekaar hou. "Ons mag nooit in eiegeregtigheid verdeeldheid aanblaas waar 

eenheid uitgeleef moet word nie" (Opperman, 2005:35). Dit is eie aan die Satan 

om te verdeel. 

3.3.3 Die begrensing van eenheid 

Die vraag in punt 3.1 .1.1 hierbo het gehandel oor die grens tussen Godgegewe 

pluraliteit en die verabsolutering daarvan in die verskynsel van pluralisme. 

Tussen gelowiges (kerke) bestaan dikwels verskille wat op die periferie le; 

hierdie tipe verskille kan egter daar gelaat word as deel van die ryke 

verskeidenheid in eenheid. Daar is egter ook verskille wat fundamenteel oor die 

waarheid handel. In hierdie opsig bly die volgende vrae steeds relevant: Wat kan 

beskou word as deel van die eenheid in 'n plurale ekumeniese gemeenskap en 

wanneer het 'n ekumeniese gemeenskap met sondige pluralisme te doen? Die 

vraag word nog ingewikkelder as ook gevra word watter kriteria gebruik word om 

hieroor te oordeel en wie bevoeg is om hierdie kriteria te hanteer. 

Kerke het die spanning tussen die gegewe eenheid en die geopenbaarde 

waarheid van die begin af verskillend gehanteer. Hierdie hanteringswyse het die 

gevolg gehad dat aan die een kant sekere kerke nadruk plaas op die binding aan 

die konfessie (die afgeskeie kerke), terwyl aan die ander kant sekere kerke 

onstuitbaar volhard op die pad van die pluralisering van kerke (byvoorbeeld die 

Gereformeerde Kerken). Nie een van die moontlikhede bied egter 'n egte 

oplossing nie. Die enigste weg is die langsame soeke na die eenheid-in-die-
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waarheid en die soeke na die waarheid-in-die-eenheid (vgl. Runia, 

1997:271,272). 

As eenheid in waarheid gevind word en waarheid in eenheid, kan daar grense 

wees vir eenheid in ekumeniese gemeenskap. Omdat Christus die waarheid is, 

getuig sy Woord deur sy Gees van die waarheid deurdat die Gees die kerk in 

waarheid lei (Joh. 14 en 16). Hierdie eenheid word vergestalt in die katolisiteit, 

apostolisiteit en heiligheid van die kerk. Smit (2006:94) skryf dat die genoemde 

attributa ecc/esiae ten nouste afgestem word op die notae ecclesiae van die 

kerk. Ekumeniese gemeenskap kan nie verder gaan nie as die grens van die 

merktekens van die ware kerk, naamlik: 

• suiwer woordbediening; 

• suiwer sakramentsbediening; en 

• suiwer uitoefening van die tug. 

In sy sogenaamde eerste van 19 stellings oor die kerk betoog Schilder 

(1962:245) dat geen gelowige of kerk waarlik op grond van geloof geldende 

uitsprake oor die kerk kan maak nie. Die rede daarvoor is dat die kerk uniek en 

nog onvoltooid is en geen mens weet hoedanig die voltooide kerk daar gaan 

uitsien nie. Die naaste wat 'n mens daaraan kan kom, is om bloot die Skrif na te 

se. By hierdie onvolmaaktheid van die kerk sluit Berkouwer (1970:9) aan deur te 

beklemtoon dat die kerk maar nederig moet beset dat sy onvolmaak is (vgl. ook 

Berkhof, 1986:576). Juis vanwee onvolmaaktheid en onvoltooidheid van die kerk 

moet die kerk ag slaan op die kenmerke van 'n ware kerk (notae ecclesia). 

Smit (2006:101) stel die vraag of die wesenseienskappe van die kerk (attributa 

ecclesiae) tegelyk die begrensing van ekumenisiteit kan inhou. Hy beredeneer 

die stelling dat die sametrekking van die wesenseienskappe van die kerk die 

grens tussen kerk en nonkerk, tussen kerk en valse kerk omlyn. Wanneer hierdie 

omlyning tot 'n enkele lyn (grenslyn) saamtrek, dan is die sametrekking gesetel in 

die merktekens (kenmerke) van die kerk (die sogenaamde notae ecclesiae). 
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In ekumeniese verhoudinge behoort onderskei te word tussen die roeping tot die 

belewing van eenheid (een in leer, diens en tug - dus begrens) en die roeping tot 

ekumenisiteit (onbegrens) wat tot alle kerke uitgaan en oproep tot 

gehoorsaamheid aan die Woord van God en tot die onderlinge gemeenskap van 
I 

gelowiges (Acta GKSA, 1967:366). Ten opsigte van die roeping tot ekumenisiteit 

behoort geen grense te wees nie. 

Die konkretisering van eenheid in die gereformeerde ekumeniese wereld behoort 

te begin binne die begrensing van dit waaraan die kerk as kerk geken en harken 

kan word (vgl. Praamsma, 1949:479-488), naamlik die kenmerke van die ware 

kerk. In terme van die belydenis (NGB, Art. 29) is die enigste ware toets wat 

aangele behoort te word die vraag na die merktekens van die ware kerk. Die 

vraag is dus ·of die kerkverband of kerklike gemeenskap (modaliteit?) homself 

gedra in ooreenstemming met die suiwer Woord van God; of die kerklike 

gemeenskap alles verwerp wat in stryd is met die Woord en of Jesus Christus as 

die enigste Hoof erken word. 

Die kenmerke van die kerk en die eienskappe van die kerk is so vervleg met 

mekaar dat die onderskeid tussen die twee met omsigtigheid gehanteer moet 

word. Die eienskappe van die kerk waarin die kerk bely wat die kerk is, is reeds 

in die eerste eeue na Christus geformuleer. Toe die kerk gedurende die 

Reformasie hervorm moes word, moes die kerk duideliker omlyn en bely waar 

die kerk is. Dit is gedoen deur die kenmerke van die ware kerk te omlyn (Van 

Genderen, 1990:113 e.v.). Die kerk kan nie kerk wees buite die kenmerke van 

die ware kerk nie, en kan ook nie kerk wees sonder om die eienskappe van die 

ware kerk te vertoon nie. Die eienskappe van die kerk vertel wat die kerk is, 

terwyl die kenmerke dui op waar die kerk is. 

Ekumeniese eenheid het alles te doen met die uitleef van die wesenseienskappe 

van die kerk binne die omlyning of begrensing van die kenmerke van die ware 

kerk. Die kenmerke van die ware kerk bepaal wanneer die kerk werklik kerk is 

(Du Plooy, 2005:17). In hierdie opsig kom die roeping tot ekumenisiteit ten 

opsigte van die belewing van eenheid-in-waarheid en waarheid-in-eenheid na 
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vore. Van Wyk (2005:4) skryf in 'n redaksionele artikel oor eenheid en waarheid 

dat ons belydenis van die eenheid van die kerk deel is van die waarheid van ons 

belydenis van die kerk. Hy bring die vraag na eenheid en waarheid s6 onder 

woorde: 

"In ons vashou aan die waarheid van die goeie belydenis oor 

Jesus Christus en die koninkryk van God soek ons met oorgawe 

en toewyding na die sigbare eenheid van die kerk van Christus, 

en in ons soeke na die eenheid hou ons vas aan die waarheid 

van die suiwere belydenis." 

(Van Wyk, 2005:5.) 

Muller (2004:74-118) benadruk dat dit krities belangrik vir kerkwees is (en 

daarom ook vir ekumene) om duidelikheid te he oor die kenmerke van 'n ware 

kerk. Die merktekens is volgens horn veronderstel om duidelik te maak of elke 

groep wat hulleself "kerk" noem, ware kerk is wat die klassieke eienskappe van 

ware kerk (eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit) besit. Dit is vir kerke 

in ekumeniese verhoudinge belangrik om ander ware kerke uit te ken in die 

soeke na eenheid-in-waarheid en waarheid-in-eenheid. In 'n plurale en gebroke 

ekumeniese wereld raak dit uiters belangrik om die merktekens van 'n ware kerk 

en die beoordelingsprinsipe waarvolgens beoordeel word, duidelik te verstaan. 

Steenkamp (1982: 176) handel oor die notae ecclesiae soos dit by Luther en 

Calvyn in gebruik was. In die notae ecclesiae het sowel Luther as Calvyn die 

waarheid van die Woord vooropgestel, sodat kerkeenheid daarop kon volg. Die 

eenheid van die kerk word as't ware sigbaar in die waarheid van die notae 

ecclesiae. 

Sedert die Reformasie was daar nog nooit twyfel daaroor dat die suiwer 

bediening van God se Woord en gehoorsaamheid aan die Woord die uitstaande 

kenmerk van die ware kerk is nie (Muller, 2004:113). Die suiwerheid waarmee 

die sakramente bedien is, is betrek nadat die Reformatore in stryd gekom het 

met die Rooms-Katolieke Kerk oor die bediening van die sakramente. Later met 

die versplintering van en formalisme in die kerk kon nie slegs volstaan word met 
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sakramente as bewys van suiwer· Woordbediening nie. Die tug is as derde 

merkteken van die ware kerk beskou (vergelyk die neerslag daarvan in Artikel 29 

van die Nederlandse Geloofsbelydenis). 

4. Die konkretisering. van eenheid in 'n plurale 

en gebroke ekumeniese gemeenskap 

In hierdie hoofstuk word gepoog om vas te stel watter verantwoordbare en 

rigtinggewende kerkregtelike beginsels die Skrif (in besonder die Nuwe 

Testament) en die konfessie bied oor die konkretisering van eenheid in 'n plurale 

en gebroke ekumeniese gemeenskap. In punt 2 is aandag geskenk aan die kerk 

wat as ekumeniese gemeenskap lewe. Die verband en onderskeid tussen 'n 

plurale ekumeniese gemeenskap en 'n gebroke ekumeniese gemeenskap is in 

punt 3 behandel. In die lig van die vroeere bevindings word nou gepoog om vas 

te stel watter prinsipiele riglyne vir die konkretisering van eenheid in ekumeniese 

gemeenskap bestaan. 

Die begrip konkretisering gaan eers aandag ontvang. Daarna word die 

belangrike vraagstuk ondersoek of die Skrif en konfessie die wyse waarop 

eenheid gekonkretiseer word, ondubbelsinnig aandui. Perspektiewe vanuit die 

prinsipiele studie tot dusver waarin die konkretisering van eenheid bespreek is, 

sal onder hierdie punt behandel word. Voordat 'n samevatting die hoofpunt 

afsluit, moet ook vasgestel word of die werklikheid van 'n plurale en gebroke 

ekumeniese gemeenskap 'n verskil maak in die roeping om die eenheid te 

konkretiseer. 

4.1 Die begrip konkretisering 

In Hoofstuk 1 (punt 2.1) is ter orientering gestel dat "[i]n die gereformeerde 

kerklike gemeenskap oor die hele were Id . .. die roeping tot eenheid in 

ekumenisiteit as integrale deel van die teologie bely [word], maar die realisering 

daarvan het 'n verskeidenheid standpunte tot gevolg." (vgl. Spoelstra, 1989:292-
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296). Die verskeidenheid standpunte is onder meer te wyte aan onduidelikheid 

oor die gebruik van terme en begrippe. Selfs al word dieselfde begrippe en 

terminologie gebruik, word dit soms uiteenlopend verstaan (vgl. Hoofstuk 1, punt 

2.2.1.2). 

Met geykte terme word gepoog om die roeping van die kerk ten opsigte van 
I 

eenheid (imperatief) uit te druk, juis omdat die kerk een in Christus is (indikatief). 

In hierdie verband word gedink aan terme soos byvoorbeeld die volgende: 

• die sigbaarmaking van eenheid; 

• strukturele eenheid; 

• die belewing van eenheid; 

• die verwerkliking/realisering van eenheid; 

• die beliggaming van eenheid;en 

• die konkretisering van eenheid. 

Konkretiseer het 'n wye betekenisveld en kan onder meer die volgende 

betekenismoontlikhede he: verwerklik; verwesenlik; uitdruk; vergestalt; 

beliggaam; manifesteer of realiseer (vgl. De Stadler, 1994:37,91, 160, 161 ). Die 

term se betekenismoontlikhede is dus omvattender as wat byvoorbeeld die 

bedoeling is van die volgende: 

• die sigbaarmaking van eenheid; 

• strukturele eenheid; of die 

• be/iggaming van eenheid. 

Ten opsigte van die eenheid wat die kerk in Christus besit, word met die term 

konkretisering gepoog om uit te druk hoe kerke op hierdie Godgegewe eenheid 

reageer. Die bedoeling van die sambreelterm konkretisering, wat vir die 

doeleindes van die studie gebruik word, dui die verskillende wyses aan waarop 

ekumeniese gemeenskappe met die roeping tot eenheid omgaan. 
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4.2 Die Skrif en konfessie oor konkretisering 

Die baie uiteenlopende standpunte tussen kerke oor die wyse waarop die 

eenheid gekonkretiseer moet word, dui daarop dat dit geen enkelvoudige saak is 

nie. Die manier waarop eenheid vergestalt moet word, sou ook nie vereenvoudig 

kon word asof slegs een kerk of groep die Skrif en konfessie onteenseglik suiwer 

verstaan nie. So redeneer verskillende kerkgroepering byvoorbeeld dat eenheid 

in Christus: 

• slegs 'n suiwer geestelike saak is; 

• noodwendig in kerkverband moet realiseer; of 

• te alle tye sigbaar moet konkretiseer. 

Uiteenlopende gedagtes oor die wyse waarop die konkretisering van eenheid 

tussen kerke moet plaasvind, vorm 'n wesenlike deel van die probleemstelling 

van hierdie studie (vgl. Hoofstuk 1, punt 2.2; Hoofstuk 3). Die vraag wat 

beantwoord moet word, is of die Skrif en konfessie duidelik uiteensit hoe eenheid 

tussen kerke van Christus behoort te konkretiseer. Vrae wat die probleem omlyn, 

sluit onder meer die volgende in: 

• Is die· eenheid in Christus tussen kerke 'n suiwer geestelike 

aangeleentheid? 

• Is die eenheid daarom op grond van bogenoemde siening ·net 

onsigbaar? 

• Is daar aanduidings dat eenheid sigbaar moet word? 

• Is daar maatstawwe in die Skrif en konfessie oor die wyse waarop 

eenheid gekonkretiseer behoort te word? 

Die wyse waarop Christus sy kerk as ekumeniese gemeenskap volgens sy 

welbehae tot 'n nuwe eenheid verenig (vgl. Ef. 1 :3-14; 2: 11-22; 5:32; punt 

3.1.1.2) is 'n diep geheimenis, veral as in ag geneem word dat Christus hierdie 

eenheid bring tussen mense uit verskillende kulture en samelewingsverbande. 

Geen mens kan hierdie geheimenis ken nie; tog is hierdie nuwe eenheid in 

Christus nie verborge nie. Hoewel Hy nie die misterie van hoe hierdie eenheid 
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bewerk word, aan die kerk geopenbaar het nie, is die wyse waarop die eenheid 

deurwerk tot die heil van die kerk, nie weggesteek nie. Die genadige effek 

daarvan word dankbaar en bewustelik beleef. Hierdie groat heilsfeit wat Christus 

bewerk het, word in die geloof van sy kinders verwesenlik en vergestalt 

· (gekonkretiseer). 

Die Skrif en konfessie leer dat God se groat, onsigbare heilsdade deur God se 

kinders en deur 'n ware geloof verwerklik word. Die Heidelbergse Kategismus 

bied byvoorbeeld die volgende perspektiewe: 

• In vraag en aritwoord 20 van die Heidelbergse Kategismus word gestel 

dat nie alle mense outomaties deur Christus salig word soos hulle deur 

Adam verlore gegaan het nie. Slegs hulle word salig wat in Christus 

ingelyf is deur 'n ware geloof en al Christus se weldade aanneem. Die 

inlywing in Christus deur 'n ware geloof word 'n werklikheid wanneer al sy 

weldade aangeneem word. 

• Oor die regverdiging voor God word die weldaad van Christus deur die 

geloof verkry, maar dan moet dit gekonkretiseer word: "Aan hierdie 

weldaad het ek deel vir saver ek dit met 'n gelowige hart aanneem" (HK, 

antwoord 60). 

• Vraag en antwoord 61 van die Heidelbergse Kategismus borduur voort op 

die vraag na die regverdiging van die geloof, en voeg daarby: "En dit kan 

ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie". 

Dit gaan in hierdie vrae en antwoorde van die Heidelbergse Kategusmus telkens 

oor die geloof as gawe en opgawe. Die konkretisering van die onsigbare 

heilsgoedere van God as gawe (indikatief) vind plaas deur die gehoorsaamheid 

aan die opgawe (imperatief). 

In Hebreers 11 :1 vind ons die volgende inligting oor geloof en sekerheid: "Om te 

glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die 

dinge wat ons nie sien nie." In hierdie vers word verduidelik dat seker wees en 

oortuig wees in die geloof konkreet is. In hierdie sin impliseer sekerheid dieselfde 
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as by die skepping van die wereld deur die Woord van God. Die 

skeppingsproses deur die Woord was nie sigbaar nie, maar is tog deur die geloof 

'n werklikheid; nie sigbaar nie, maar werklik. In die sin is die eenheid in Christus, 

wat oak 'n geheime of onsigbare heilsfeit is, 'n werklikheid deur die geloof. Die 

geheime vereniging met Christus word deur 'n ware geloof gekonkretiseer; 

daarom word die geheime vereniging van al God se kerke wereldwyd 

gekonkretiseer deur 'n ware geloof in Chrisus. Hierdie konkretisering van die 

geheime vereniging in Christus vind konkreet gestalte in die byeenkoms van sy 

kerk en in die ekumeniese gemeenskap van sy kerk(e). 

Oar die vraag of die konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap 

sigbaar moet wees, word normaalweg verwys na die Apostolicum (die 

algemeenste belydenisskrif). In die Apostolicum word naamlik van die kerk 

gepraat as "'n heilige algemene Christelike kerk" en as "die gemeenskap van die 

heiliges". 

Oar die "gemeenskap van die heiliges" verklaar die Heidelbergse Kategismus 

(So. 21) dat gelowiges gemeenskap aan Christus en al sy gawes het en dat 

elkeen verplig is om sy of haar gawes met vreugde tot nut en saligheid van die 

ander lede aan te wend. 

In die Nederlandse Geloofsbelydenis (Art. 28) word bely dat die "gemeenskap 

van die heiliges" inhou dat verlostes verplig is om die volgende te doen: 

• Om hulle met die ware kerk te verenig en hierdie eenheid te bewaar deur 

hulle saam as lede van een en dieselfde liggaam aan die leer en tug van 

Christus te onderwerp; en 

• om mekaar in die geloof op te bou deur die gawes wat God gegee het. 

As na die konfessie in hierdie gevalle gekyk word, kan die volgende retoriese 

vrae gestel word: 

• Kan die skatte en gawes van verlostes tot nut en saligheid van die ander 

lede, en ter opbou van mekaar deur die geloof anders as sigbaar 

aangewend word? 
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• lmpliseer die gemeenskap met Christus iets ·anders as om sigbaar aan die 

leer en tug van die kerk te onderwerp te wees? 

Die woord oikomene (Heb. 2:5) beskryf die hele wereld wat deur die Eersteling 

van die oikomene, Jesus Christus (Heb. 1 :6), nuutgemaak is. Alles en almal wat 

bestaan, behoort aan die Here (Ps. 24:1,2), so ook die oikomene. 

Die ewige Koningskap van Jesus word geproklameer deur te bely dat Hy die 

Christus is, die Seun van die lewende God (Matt. 16:16). Op hierdie belydenis 

van die koninkryk van God bou Hy sy kerk (Ef. 2 en 4; HK, So. 21; NGB, Art. 27). 

In Hom is sy kerk een liggaam (Joh. 17:21) en moet sy kerk as een liggaam 

gekonkretiseer word sodat die wereld kan glo (J.H. van Wyk, 2004a:7). Deur 

voortdurend dinamies by die oikomene betrokke te wees as missio Dei, is een 

van die wyses waarop die ekumeniese gemeenskap haar roeping tot eenheid 

konkretiseer (vgl. Schalekamp, 2005:154; Kol. 1 :15-20). Koinonia in ekumeniese 

perspektief (Venter, 1996:77) vind plaas in 'n atmosfeer van gehoorsame, 

oorgegewe, dinamiese betrokkenheid by die onderlinge liefdesgemeenskap in 

die oikomene (2 Kor. 8:4,5). 

Betrokkenheid by die onderlinge liefdesgemeenskap is op. sigself (nog) nie die 

eindpunt van die konkretisering van eenheid in die kerk as ekumeniese 

gemeenskap nie, maar bevat in beginsel reeds die dinamiek daaraan verbonde. 

Die kerk se roeping om as ekumeniese gemeenskap 'n eenheid te wees sou dus 

voorgestel kon word as konsentriese sirkels wat altyd wyer uitkring in inklusiewe 

en uitnodigende liefdesbetoon (vgl. Mark. 9:38-41; 2 Kor. 8; Rom. 12:9-21; 

Venter, 1996:75-78; punt 2.1.1 ). 

In punt 2.1.1 is die dissipels se maatstaf vir die belewing van eenheid bespreek 

in teenstelling met Jesus se antwoord aan hulle (vgl. Mark. 9:38-41, Matt. 13:30; 

25:40; Joh. 10:5,12-13,37-38). Die dissipels neig daartoe om die gemeenskap 

van geloof in eksklusiwiteit te laat opgaan. Daarteenoor is Jesus se primere 

maatstaf om geloofseenheid te tipeer 'n gesindheid van "vir ons" (Mark. 9:40). 

Eenheid word vergestalt in gehoorsaamheid aan en in gemeenskap met Hom. 

God se maatstaf en oordeel behoort in die beoefening van ekumeniese 
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gemeenskap die absolute vertrekpunt te wees. Groepe gelowiges 

(kerkgemeenskappe) behoort in beskeidenheid oor hulle oordeel wat soms 

gebrekkig is, die maatstaf van die Skrif alleen te gebruik wanneer hulle moet 

oordeel oor die wyse waarop geloofsgemeenskap in die oikomene beoefen moet 

word. 

Op grond van bogenoemde redenasie dui Skrifgegewens ' daarop dat 

ekumeniese gemeenskap versigtiger omlyn en waarskynlik wyer bedoel word as 

alleen die onderhouding van korrespondensie onder eendersdenkende 

gelowiges. Die konkretisering van gemeenskap met ander gelowiges dui volgens 

hierdie gedeeltes reeds primer op gemeenskap met God en daarom betrek dit al 

God se kinders om ook met die ander gelowiges eenheid te soek en dit te laat 

realiseer. 

Die "katholieke" dimensie in die· eenheid van al God se kinders (Runia, 1997:258; 

vgl. punt 3.1.1.1) benadruk dat gemeenskap met God nie beperk kan word tot 

menslike maatstawwe en strukture nie: 

• Christus het gemeenskap met "nog ander skape wat nie van hierdie kraal 

is nie" (Joh. 10:16). Hulle gehoorsaamheid aan Hom maak hulle ook een 

kudde met een Herder. 

• Die Here Jesus bid in sy hoepriesterlike gebed nie net vir die eenheid van 

die gelowiges nie, maar ook dat die eenheid van hulle wat nog tot geloof 

sal kom, soos God se onderlinge eenheid sal wees (Joh. 17:20,21 ). 

Die konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap, wat voortspruit uit 

gemeenskap met God, is baie meer ingrypend en omvattend as slegs dit wat vir 

die mens verstaanbaar en begrypbaar is. Absolute uitsprake vanuit die 

denkraamwerke van mense behoort plek te maak vir 'n gesonde nederigheid in 

die wyse van ekumeniese gemeenskapsbeoefening. So 'n ingesteldheid sluit 

egter ook nie uit dat in die konkretisering van ekumeniese gemeenskap 

daadwerklik gestreef moet word na uiteindelike strukturele eenheid nie. 

Ekumeniese gemeenskap kan juis op grond van die eenheid in Christus nie bly 

staan in sy kinderskoene nie. Kerke het nog altyd die roeping om ook in 
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ekumeniese gemeenskap as die belewing van die eenheid van Christus se kerk 

strukturele eenheid te soek in waarheid en in besonder in die Waarheid. 

• Eenheid hang nie af van die mate waarin kerke slaag om die eenheid 

sigbaar te maak nie, maar dit gaan om die eenheid in ware geloof, 

naamlik om in die Naam van Jesus Christus te lewe en op te tree. 

• Die eenheid van die kerk word oak nie bepaal deur kerke se pogings om 

die eenheid te laat konkretiseer nie, maar vind sy diepste eenheid in 

Christus. Deur die geloof word die eenheid in Christus deel van die kerk 

en word die eenheid in Christus deur die kerk bely. 

• Oak hang eenheid nie af van die eendersheid wat van kerk tot kerk 

gekonkretiseer moet te word nie. Die verskeidenheid moet as inherente 

deel van eenheid oak gekonkretiseer word. Die erkenning van die 

verskeidenheid veroorsaak dat ruimte gelaat kan word vir byvoorbeeld 

meervoudige erediensbelewing en liturgiese gestaltegewing. 

5. Samevatting 

Hierdie samevatting is 'n paging om kerkregtelike riglyne te bied om die resultaat 

van die navorsing uit die Skrif en konfessie oar die manier waarop eenheid in 'n 

plurale en gebroke· ekumeniese gemeenskap verwerklik en gekonkretiseer kan 

word (vgl. pte. 2-4 hierbo), toe te pas. Die volgorde van behandeling soos in 

punte 2 tot 4 hierbo word gebruik. 

5.1 Die kerk as ekumeniese gemeenskap 

5. t.1 Een ekumeniese gemeenskap 

Die implisiete betekenismoontlikheid van die begrip oikomene in die Skrif bied vir 

die toepassing van die gereformeerde kerkreg bepaalde riglyne wanneer die kerk 

as een ekumeniese gemeenskap ter sprake is: 
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• Die Skrif ken geen spanning tussen Christus se een katolieke kerk en die 

feit dat hierdie kerk in 'n verskeidenheid van tye, lande en volke tot stand 

gekom het nie. Oikomene dui op die algemene (katolieke) verskyning van 

die hele kerk wat deurgaans en voortdurend op verskillende plekke regoor 

die wereld bestaan (het). Hierdie gegewe van eenheid in verskeidenheid 

behoort ook in die wyse van gereformeerde kerkregering nie in spanning 

te wees nie. 

• Christus se soewereine reg om in God se eie wereld (sy saailand -

Matt. 13) sy kerk te versamel, te beskerm en te onderhou, en sy ewige 

kerk na 'n heilryke einde te voer, moet in die gereformeerde wyse van 

kerkregering gehoorsaam eerbiedig word. Die oikomene is God se eie 

saailand (Matt. 13) wat as sy werkplek van ewigheid af aan God Drie-enig 

(Ps. 24:1) behoort. Hy voer deur Christus as Koning die een, heilige, 

algemene, Christelike kerk wat Hy deur sy Woord en Gees vir Hom 

versamel, beskerm en onderhou (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27), na die 

heilryke einde wat Hy in sy raad daarvoor bepaal het (Ef. 1 :3-14; 3:5). In 

die gereformeerde wyse van kerkregering word Christus se uitsluitlike, 

koninklike reg om alleen deelgenootskap van sy ewige kerk te bepaal, ook 

soos die kerk plaaslik vergestalt word, dus eerbiedig. 

• Die roeping tot ekumene is onbeperk en loop hand aan hand met die 

onbeperkte proklamering van die evangelie. Die roeping tot ekumene 

behoort in die kerkregering nie losstaande beoefen te word van die opbou 

en uitbreiding van die kerk nie, maar wel as wesenlike deel daarvan. Die 

arbeidsveld ( oikomene) waar Christus se ewige kerk werksaam is, is die 

wereld waar Hy as Koning van die koninkryk universeel geproklameer 

word, en waar sy kerk Hom as Eersgeborene van die ganse wereld opeis. 

Eenheid in ekumeniese gemeenskap is nie die somtotaal van kerke se 

bedrewenheid en prestasie om in Christelike welwillendheid saam te staan en 

saam te werk nie. Eenheid in ekumeniese gemeenskap kan omskryf word as die 

goeie (geloofs-) verhouding tussen kerke wat voortspruit uit die oorwinning van 



Christus se versoeningswerk wat volbring is en die heiliging wat sy Gees bewerk. 

Soos gelowiges in onderlinge liefdesbetoon een met die liggaam van Christus is 

en met sy Gees deurdring is, is kerke oak onderling verbonde in 'n hegte 

liefdeseenheid (koinonia) en 'n binne 'n unieke geloofsgemeenskap. Binne 

hierdie eenheid het kerke mekaar nodig, is hulle onderling van mekaar afhanklik, 

en staan hulle mekaar by om saam die Skrif op 'n verantwoordbare wyse te 

probeer verstaan. 

Die implikasie van hierdie verhouding in verbondenheid is dat kerke nie nodig het 

om kerkregtelike en kerkordelike riglyne daar te stel om eenheid in ekumeniese 

gemeenskap te bereik nie. Eenheid is duur gekoop en is geanker in die werk van 

Christus wat aan die kruis volbring is. Waar kerke ongehoorsaam is aan die eis 

om die eenheid te beleef, behoort deur die wyse van kerkregering leiding gebied 

te word hoe om dankbaar gehoorsaam te wees aan die eis van eenheid. Die 

voorheen verwaarloosde eenheid kan beleef en uitgeleef te word deur onder 

and ere: 

• mekaar by te staan in ware kerkwees; 

• te verstaan hoe afhanklik kerke en gelowiges van mekaar is; 

• op 'n verantwoordbare manier saam te buig voor die Skrif. 

Christus roep en dring sy kerk om voortdurend hulle duur verwerfde eenheid op 

die volgende maniere tot uiting te bring: 

• Die kerk moet haar eenheid in die sondeverskeurde wereld op 'n 

eenvormige wyse sigbaar maak (vgl. Joh. 17:11b; 21-23; Ef. 1:22; Hand. 

15; Gal. 2; NGB, Art. 27 en 28). 

• Die kerk moet as gemeenskap haar verenigende, transformerende, 

versoenende en verkondigende krag in en aan die wereld toon. 

• Die kerk moet op 'n dinamiese wyse haar liefdesbetoon laat uitkring en dit 

rig op die ekumeniese gemeenskap. 

Die kerk se ekumeniese roeping in hierdie proses sou voorgestel kon word op 'n 

kontinuum of in uitkringende konsentriese sirkels: 
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• Die einddoel van die ekumeniese gemeenskapskontinuum of van die 

binneste konsentriese sirkel is gerig op die belewing van kerkverband en 

onderlinge liefdesbetoon. Kerkverband kan byvoorbeeld beleef word deur 

saam te vergader oor gemeenskaplike sake (soos opgeteken in Hand. 

15). Ekumeniese liefdesbetoon kan ook na vore kom wanneer 

gesamentlik gepoog word om nood te verlig (soos die kollekte vir die 

gemeente in Jerusalem; kyk 2 Kor. 9). 

• Die beginpunt van die kontinuum of die wydste konsentriese sirkel kan dui 

op 'n ekumeniese gemeenskap se kontak en roeping in die wereld. 

· Hoewel kontak en 'n ekumeniese roeping op sigself (nog) nie die belewing 

van ekumenisiteit in die ware sin van die woord is nie, dra dit tog in 

beginsel die wesenlike motivering vir ekumeniese gemeenskap. 

Volgens Markus 9:38-41 blyk dit dat die oordeel oor die insluiting in die 

gemeenskap van gelowiges onderling en kerke in ekumeniese gemeenskap nie 

mag uitgaan van die binding aan tipies menslike voorwaardes en strukture nie. 

Ware gemeenskap met en gehoorsaamheid aan God Drie-enig is kragtens die 

eis van sy Woord deurslaggewend in die oordeel oor die insluiting in die 

gemeenskap van gelowiges al dan nie. 

• Gelowiges en kerke behoort dus uiters omsigtig om te gaan met die 

maatstawwe wat aangele word vir ekumeniese gemeenskap. Die belang 

en uitbreiding van die koninkryk van God in ekumeniese gemeenskap 

moet meer gewig dra as die belange van enige groep gelowiges. 

• Die gemeenskap tussen gelowiges en tussen kerke handel ten diepste oor 

gemeenskap met die alwetende God, wat soewerein oor ware 

gemeenskap onderskei. Ekumeniese gemeenskap begin by 'n gedeelde 

verhouding met die Koning van die kerk. Goeie werke wat in God se 

Naam gedoen word, dui reeds in beginsel op gemeenskap met God. 
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• 'n Eksklusief-veroordelende ekumeniese gemeenskap wat in 

selftevredenheid tipies menslike voorwaardes vir ekumeniese 

gemeenskap stel, behoort opnuut te besin oor die wese van ekumene. 

5.1.2 Koninkryk en kerk 

Verskeie aspekte van die verhouding tussen koninkryk en kerk wat noodsaaklik 

is vir die eenheid van die kerk vereis dat in die Gereformeerde Kerkreg en 

kerkregering daarvan rekenskap gegee word: 

Kragtens sy ewige besluit (Ef. 1:10-13) is God van die begin van die wereld af 

deur sy Gees en Woord besig om vir Hom 'n kerk te vergader, te beskerm en te 

onderhou (HK, So. 21; vgl. ook die NGB, Art. 27). 

Die oorsprong van die een, heilige, algemene en Christelike kerk le derhalwe in 

God self. Die eenheid van die kerk is, soos die eenheid van God self (Joh. 17), 

van ewigheid af bepaal. Juis daarom moet die ius divinium in die Gereformeerde 

Kerkreg gehandhaaf word en moet nie gepoog word om byvoorbeeld die 

bepalings van die verenigingsreg toe te pas om vas te stet hoedanig die eenheid 

van die kerk behoort te wees nie. 

God het besluit om hierdie plan vir sy kerk te openbaar in sy Woord. 

Kerkregtelike besinning oor die kerk in ekumeniese gemeenskap behoort daarom 

by die Woord van God te begin. 

Enigeen wat oor die eenheid van die kerk besin, behoort primer rekening te hou 

met die heilsfeit dat die Koning van die koninkryk die kerk een gemaak het deur sy 

offer aan die kruis. Die verband tussen koninkryk en kerk le in die persoon van die 

Koning van die koninkryk wat tegelykertyd ook die Koning van sy kerk is. Die 

belydenis in Matteus 16 is die rots (belydenis) waarop die Koning sy kerk bou en is 

daarom tegelykertyd die belydenis van die koninkryk van God. Nie die kerk nie, 

maar die koninkryk van God behoort dus die vertrekpunt vir kerkreg en 

kerkregering te wees. 
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Die band wat · plaaslike kerke aan mekaar bind, is deur die koms· van God se 

koninkryk in Jesus Christus daargestel. Kerke se onderlinge verbintenis hang af 

van die gemeenskaplike band wat kerke aan die Koning van die koninkryk bind. 

5.1.3 Nuwe-Testamentiese begrippe vir kerk 

Die Nuwe-Testamentiese betekenismoontlikhede van die begrip ekklesia, as dit 

na die volk van God verwys, dui op sowel die universele as die plaaslike volk van 

God. Hierdie tweeledige betekenismoontlikheid impliseer dat die universele kerk 

van God, wat vah begin tot einde toe bestaan (katoliek), volledig plaaslik 

vergestalt word, want Christus is volledig teenwoordig en die Gees is volledig 

werksaam in die kerk. 

Op grond van die tweeledige betekenismoontlikhede van die begrip ekklesia 

behoort in die besinning oor eenheid in ekumeniese gemeenskap en in die wyse 

van kerkregering aanvaar te word dat die eenheid van die kerk ~soos dit ook 

plaaslik vergestalt word), bedoel is om geleef te word en nie deur kerke geskep 

te word nie. 

Die een plaaslike kerk is egter nie die enigste verskyningsvorm van die liggaam 

van Christus nie; dit is een van die vele verskyningsvorms in die land. en in die 

wereld. Plaaslike kerke (soos gelowiges onderling) is daarom afhanklik van 

mekaar en bestaan in gemeenskap met mekaar. 

'n Aantal plaaslike kerke saam vorm (institueer) egter nie provinsiale en 

nasionale kerklike instellings nie, maar bestaan in verhouding met mekaar. 

Plaaslike kerke behoort as kerke saam te werk in een gemeenskap en koinonia 

aan mekaar te betoon. 

Die plaaslike kerk is nie net 'n wonder wat God die Heilige Gees werk nie, maar 

is 'n unieke, geheimenisvolle toonbeeld van die eenheid wat Christus in sy kerk 

bewerk en gegee het. Om hierdie rede behoort die kerk op so 'n wyse regeer te 

word dat ekumenisiteit beoefen word in 'n atmosfeer van verwondering oor die 

geheimenisvolle eenheid wat God bewerk het. 
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Gelowiges glo en bely die kerk. Omdat die kerk die objek van ons geloof is, is dit 

uniek. Hierdie uniekheid van die kerk moet sigbaar word; daarom kies en roep 

God mense om sy kerk in sy uniekheid te vergestalt. As die uniekheid van die 
, 

kerk plaaslik gekonkretiseer moet word, moet die geheimenisvolle eenheid van 

die kerk(e) ook tot stand gebring word. 

Die liggaam van Christus as ekklesiologies georienteerde beeld van die kerk is 'n 

ryk metafoor waarin heelwat kerkregtelike inligting oor die eentieid van die kerk 

opgesluit le: 

• Die liggaam as beeld van die kerk van Christus benadruk die onderlinge 

verbondenheid tussen die liggaamsdele, asook die wedersydse 

afhanklikheid van die onderskeie liggaamsdele. Die beeld van die liggaam 

dui dus op die kerk se band met Christus asook die gelowiges se 

onderlinge verbondenheid met mekaar (vgl. Jordaan, 2005:27; 

Schalekamp, 2005:24). Christus is die Hoof van sy kerk en die kerk is die 

liggaam van Christus. Hierdie aspek beklemtoon die belangrike 

kerkregtelike riglyn dat onderlinge eenheid die eenheid met Christus 

veronderstel, anders is dit nie ware onderlinge eenheid nie (vgl. die briewe 

van Johannes). 

• In 1 Korintiers 12 gebruik Paulus genoemde metafoor in 'n omvattende 

sin. Die kerk vorm 'n organiese eenheid as liggaam - 'n eenheid waarin 

die liggaamsdele onderling van mekaar afhanklik is, maar ook van 

Christus afhanklik is. Die liggaam van Christus wys enersyds op die 

eenheid tussen Christus en sy kerk en andersyds op die onderskeid 

tussen Christus en sy kerk (die hoof is nie die liggaam nie). 

Die liggaam van Christus is dus aan Christus, die Hoof verbind omdat: 

• Hy, aan die een kant, sy liggaam representeer in sy heilsdade; en 

• aan die ander kant, sy kerk inkorporeer (inlyf) as lede van sy liggaam. Met 

die kerk as deel van sy liggaam, het sy hele liggaam gesterf, opgestaan 

en oorwin. 
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5.2 Eenheid in ekumeniese gemeenskap 

Die wesenseienskappe van die kerk is die grondslag van ekumeniese eenheid; 

dit is dus van belang om hierdie wesenseienskappe kerkregtelik noukeuriger te 

omlyn. 

5.2.1 Eenheid as wesenseienskap van die kerk 

Die voortdurende vergaderwerk van Christus (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 

27,28,32), gaan die byeenkoms van sy kudde vooraf. Eers op die geroep van 

God vind die byeenkoms van gelowiges in gehoorsaamheid plaas. Die eenheid 

van die kerk behoort daarom nie op enige manier kerkordelik gekonstrueer te 

word nie, maar die eenheid moet bewaar (conservare) word. 

In Artikel 27 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely- kerke dat die enige 

katolieke kerk 'n vergadering of byeenkoms (congregatio seu coetus) van 

gelowiges is. Christus as die enigste Hoof van sy kerk voorsien op 'n spesifieke 

manier vir die regering en die sorg van al die kerke. 

In Hom is sy kerk een liggaam (Joh. 17:21) en moet sy kerk een liggaam word 

sodat die wereld kan glo. Omdat dit eie aan die kerk is om een te wees, moet die 

kerk van Christus die wesenseienskap van eenheid na vore bring (vgl. Hoofstuk 

1, punt 1.2). Die diepste grond vir hierdie eenheid le daarin dat God een is: 

• Die uniekheid van die Ou-Testamentiese volk van God was gesetel in die 

uniekheid van God self (vgl. Deut. 5:6; 6:4). 

• In die Nuwe Testament le die unieke eenheid van die kerk in die 

trinitariese oorsprong en die verhouding van God self in die Vader, Seun 

en die Heilige Gees (vgl. Joh. 17:11 b; 21-23). 

Die eksklusiewe geestelike en geloofsband wat deur die uitverkiesende genade 

van God in Christus sy kerke van alle tye en plekke saambind (Ef. 1 :3-14), is om 

Christus wil wesenlik onverskeurbaar en onverdeelbaar (Ef. 4:4-6; 1 Kor. 1 :13). 

Die vraag is dus nie hoe kerke 'n eenheid kan vorm nie, maar hoe hierdie 

verworwe eenheid in gehoorsaamheid gedien kan word. Christus se kerk wat 
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Hom gehoorsaam, dien daarmee die eenheid van die kerk. Voortdurende soeke 

na eenheid in ekumeniese gemeenskap is daarom dankbare gehoorsaamheid 

aan die verkiesende God. 

Die prediking van die evangelie ontsluit een en dieselfde koninkryk van God vir 

almal wat glo. Die blye boodskap moet onvervals verkondig word: Eenheid onder 

mekaar vind sy diepste grond in die eenheid met God - 'n eenheid soortgelyk 

aan die eenheid tussen die Vader en die Seun. Eenheidsbelewing tussen 

gelowiges/kerke en evangelieverkondiging gaan albei oor een God. 

Oral in die corpus Paulinium word gelowiges opgeroep om in eensgesindheid 

dieselfde te voel of dieselfde te wil. Paulus maak telkens die volgende 

toevoeging: in Christus. Sonder die gedeelde universele liefdesband in Christus 

kan geen ware eenheid tussen gelowiges en in kerke wees nie. 

Eenheid was deel van die jong Nuwe-Testamentiese kerke se leefstyl en die 

betoning van gemeenskap (koinonia) onder hulle was 'n baie belangrike faset. 

Die volgende soorte eenheid kan onderskei word: 

• . Biblio/ogiese eenheid: Die Here gee slegs een Woord deur die werk van 

die Heilige Gees aan die wereld en aan die kerk in besonder. Hy het 

hierdie kosbare skat aan sy kerk toevertrou. Vergelyk hoe Paulus se 

briewe byvoorbeeld versprei moes word onder die onderskeie kerke (Kol. 

4:16; 1 Tess. 5:27). In ongeveer 100 n.C. was die Ou-Testamentiese en 

Nuwe-Testamentiese briewe goed bekend en gebruik in die kerke. 

• Dogmatologiese (belyde) eenheid: Onder leiding van die Gees het die 

bediening van die Woord en die proklamering van die koninkryk van God 

gelei tot die een sentrale belydenis van die kerk, naamlik dat Jesus die 

Christus is, die Seun van die lewende God (Matt. 16; 1 Kor. 12:1-3; Hand. 

15). Die een kerk was van die begin af 'n belydende kerk. Die belydenis 

het die kerk saamgebind as 'n eenheid. Die belydenis het die kerk ook 

geskei en onderskei van die omringende wereld en van valse leerstellings. 
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• Diakoniologiese eenheid: Dit is ongelooflik om te sien hoe God voorsien 

het vir die diens, sorg en regering van sy kerk. Hy openbaar Homself as 

die groot Gewer (vgl 1 Kor. 12:28; Ef. 4: 11 ; die Pastorale Briewe) van sy 

Seun, die Gees, gawes (charismata) en dienste (diakonia). 

Volgens Heyns (1981 :377) kan die kerk dus in beginsel gesien word as: 

• 'n geloofseenheid; 

• 'n geestelike eenheid; 

• 'n werklike, sigbare eenheid omdat die kerk in 'n konkrete wereld 

funksioneer; 

• 'n eskatologiese eenheid. 

5.2.2 Eenheid en heiligheid 

Christus se kerk het die roeping om heilig te wees, soos Hy heilig is (1 Pet. 1 :13-

2:10). Die roeping tot heiligheid betaken dat die kerk (heilshistories en 

Christologies gesproke) 'n gemeenskap van heiliges is wat in 'n intieme verhouding 

tot die heilige, drie-enige God, en gevolglik in 'n hegte verhouding tot mekaar staan. 

Die uitlewing van hulle roeping tot heiligheid onderskei nie net God se kinders van 

die omringende wereld nie, maar bind hulle ook as 'n eenheid saam. In die 

gereformeerde kerkreg word dus nie net daarmee rekening gehou dat eenheid in 

ekumeniese gemeenskap in stand gehou word deur 'n heilige lewenswandel nie, 

maar ook dat 'n heilige lewenswandel die een kerk van Christus onderskei van die 

were Id. 

Die heilige, sondelose Hoof, Christus, het 'n heilige liggaam, maar rondom hierdie 

liggaam word 'n tweeledige stryd gevoer. 

• Uitwendig vind die stryd plaas in die antitese tussen kerk en wereld: die 

heiligheid van die kerk aan die een kant teenoor die sonde en onheiligheid 

van die wereld aan die ander kant (1 Pet. 1:15-16, Heb. 12:3-4). Die 

skeiding tussen die heiligheid van die kerk en die onheiligheid van die 

wereld bepaal die grense vir die beoefening van ekumeniese 

gemeenskap. 
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• Die inwendige stryd vind plaas in die hart van elke gelowige en elke kerk 

(Du Plooy, 1982:145). Die wyse waarop die kerk uitwendig en inwendig stry 

om heiliging, kan verskille en verskeidenheid in die kerk teweegbring. Omdat 
i 

die Here op 'n unieke wyse met elke gelowige en elke kerk werk, is hierdie 

innerlike stryd by geen twee gelowiges en geen twee kerke dieselfde nie. 

Kerkregtelik behoort rekening gehou te word met die verskeie aksente wat 

die stryd om heiligheid binne die een heilige kerk van Christus na vore kan 

Iaat kom. Die aanwesigheid van verskeidenheid in die eenheid is 'n gegewe 

wat nie verontagsaam kan word nie. 

Die soeke ria die heiliging van Christus se kerk sluit ook die soeke na an~er 

heiliges in; dit is dus 'n soeke na die eenheid van alle heiliges of gelowiges. 

Christus het die bediening van die sleutelmag aan die kerk toevertrou (Matt. 16:17-

18; 18:15-18), omdat sy kerk deur die geloof deel aan Hom het. Die verkondiging 

van die Woord en die tug wat deur die kerk uitgeoefen word, gaan ten diepste om 

die handhawing van die heiligheid van God se kerk (vgl. HK, So. 31 ). Die kerk het 

die opdrag om die wat nie een met die kerk is nie uit te sluit, en die wat deel van die 

heiliges vorm in te sluit (vgl. 1 Kor. 5: 11, 13; NGB, Art. 32). 

God se heiligheid hou in dat Hy self nie in sy drie-eenheid geskei of verskeur is 

nie (vgl. die Geloofsbelydenis van Athanasius), maar dat dit 'n volmaakte 

(heilige) eenheid na vore bring (Joh. 17:11 b,23,24). Sy werk waarborg dat die 

heiligheid wat aan sy kerk geskenk is, ook nie geskeie of verskeurd is nie; die 

ware kerk toon dus haar heiligheid onder meer in haar eenheid. 

Die heiligheid van die kerk het alles met ekumeniese gemeenskap te doen: Die 

heilige kerk van Christus het ander heilige kerke van Christus nodig om saam na 

die waarheid te soek en saam te stry en standpunt in te neem teen 'n sondige 

wereld wat dreig om die kerk binne te dring. Kerke wat heilig is soos God heilig 

is, moet mekaar help op die pad van die heiliging van Christus se kerk. 

93 



5.2.3 Eenheid en katolisiteit 

In die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 27 bely die kerk: 

"Ons · glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige 

vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle 

voile saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, 

geheilig en verseel deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar 

van die begin van die wereld af en sal tot die einde toe, daar 

wees, want Christus is 'n ewige Koning wat nooit sonder 

onderdane kan wees nie." 

As die katolisiteit van die kerk bely word, is die logiese afleiding dat Christus nie 

meer as een algemene kerk kan he nie. Die verlossingsbloed van Christus bind 

hierdie algemene kerk as eenheid saam. Die algemeenheid van die kerk is nie 'n 

wereldse algemeenheid nie, maar hou in dat Christus sy kerk afgesonder het van 

die wereld; dat die kerk geheilig en verseel is deur die Heilige Gees. 

Ekumeniese verhoudinge is deel van die kerk omdat die kerk algemeen (katoliek) 

is. Daar is slegs een kerk van Jesus Christus wat oral oor die wereld- op 

verskillende plekke in baie lande tot openbaring kom. Tussen hierdie kerke moet 

'n eenheidsband wees ten einde die eenheid wereldwyd te belewe en te laat 

konkretiseer (Joh.17 en Ef. 4). 

Op grond van die eenheidsband kan ook gepoog word om die Bybel saam met 

ander kerke op 'n verantwoorde wyse te verstaan (Ef. 3:18; 1 Kor. 1 :2) en alles 

saam te ondersoek sodat die kerk van Christus in alle lande onder mense 

opgebou kan word. Sodoende kan die kerk op grond van die eenheidsband ook 

groei en toeneem in die waarheid, hoop en liefde. 

Hans Kung (1971 :303) le baie sterk klem op die gedagte dat "if the church is one, 

it must be universal, if it is universal, it must be one. Unity and catholicity are two 

interwoven dimensions of one and the same church". Hierdie uitgangspunt 

impliseer dat ware geloof gelowiges oor die hele wereld saambind tot een 
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algemene (katolieke) kerk. Die term ekumenisiteit omsluit dus die kerk se roeping 

tot universele eenheid - juis vanwee die katolisiteit van die kerk. 

Met ekumeniese verhoudinge word daarna gestreef om hierdie algemeenheid 

van Christus se een kerk wereldwyd of katoliek te beleef. 

5.2.4 Eenheid en apostolisiteit 

God se enige, ewige koningskap sluit universeel alle heiliges in (vgl. 1 Kor. 

15:28; Kol. 3:11); daarom het die heilige kerk die evangeliseringsroeping om 

Christus se universele koningskap daadwerklik te verkondig - soos Hy in sy 

Woord beveel. 

In die hantering van die sleutels van die hemelryk bedien die kerk die gesag van 

Christus, soos Hy dit verbind het aan die bediening van die apostels. 

Die leer van die apostels wat hulle van Christus self ontvang het, bind die kerk 

van Christus saam as 'n apostoliese of Christelike kerk. Eenheid wat nie op die 

waarheid van die leer van die apostels gebou is nie, is voor God geen eenheid 

nie. Hierdie apostoliese eenheid verbind die kerk van Christus histories aan die 

onherhaalbare arbeid van die apostels, soos dit in die Heilige Skrif opgeteken is. 

Om die fyn balans tussen eenheid en waarheid te kan trek verg noukeurige 

oordeel. Wanneer die Here Jesus in sy hoepriesterlike gebed die eenheid tussen 

sy kinders in Homself begrond (soos die eenheid tussen Hom en sy Vader), bid 

Hy ook: "Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die 

waarheid" (Joh. 17:17; kyk ook verse 6,8,14 en 20). Ware eenheid soos die 

eenheid van God self hou in dat kerke en gelowiges hulle moet toewy aan die 

waarheid van die Woord (leer van die apostels). 

Waarheid is nie maar 'n geformuleerde onderwerp wat leerstellig 'n deel van die 

waarheid oor Christus bevat nie, maar behels 'n lewe waarin 'n persoonlike 

kennis van en 'n lewende verhouding met Christus na vore kom. 

Midde in die proses om die waarheid te dien en die eenheid van die kerk 

daadwerklik te soek, staan die eis van Efesiers 5:15 voorop, naamlik dat die 
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waarheid in liefde gesoek moet word. Kerke moet in liefde by die waarheid bly. 'n 

Soeke na waarheid en suiwerheid, maar sonder liefde, lei tot niks (1 Kor. 13:2): 

• Die soeke na eenheid in ekumeniese gemeenskap op grond van 

leersuiwerheid alleen, kan eindig in koue ongevoeligheid. 

• Die soeke na eenheid en ekumeniese gemeenskap op grond van 

broederlike liefde alleen kan ontaard in 'n <?ngesonde verdraagsaamheid 

en sentimentaliteit. 

Die doel van ekumenisiteit kom volgens Smit (2006: 90, 112) na vore in wat die 

kerk oor haar wesenseienskappe bely. Die doelpunt van alle ekumeniese 

handelinge is dus die eenheid van die kerk. Hierdie eenheid bestaan vanwee die 

kerk se katolisiteit, is gegrond op apostolisiteit en is gerig op haar heiligheid. 

Heyns (1981 :378) bestempel hierdie wesenseienskappe van die kerk tereg as 'n 

gawe, 'n opdrag en 'n belofte: 

• As gawe dui die wesenseienskappe van die kerk op die wyse van die kerk 

se bestaan. 

• As opdrag omskrywe dit die taak van die kerk. 

• As belofte hou dit die kerk steeds gerig op die volheid in die toekoms. 

Die wesenseienskap van eenheid in onderlinge samehang met die ander 

wesenseienskappe dring die kerk dus om haar eenheid vanuit die 

sondeverskeurde wereld sigbaar te beleef en dit as roeping te onderhou. 

In die Skrif en konfessie neem die kerk 'n besondere plek in. Die kerk word in die 

Skrif met baie beelde aangedui, onder andere die volgende: Die kerk is die volk 

van God op aarde, die /iggaam van Jesus Christus en die tempel van die Heilige 

Gees. Die ware kerk is daardie gemeenskap van gelowiges waar die Woord van 

God· suiwer gepredik word, die sakramente bedien word soos Christus dit 

ingestel het en die tug of dissipline uitgeoefen word soos God dit. van ons eis. 

Waar sulke (plaaslike) kerke bestaan en funksioneer, toon hulle die eienskappe 

van eenheid, heiligheid, algemeenheid en apostolisiteit. 
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5.3 Eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap 

As kerkregtelik oor eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese ,gemeenskap 

nagedirtk word, kom die volgende vraag na vore: As Christus sy kerk een 

gemaak het en daarom die konkretisering van hierdie eenheid in sy een kerk 

vereis, is dit dan nie 'n contradictio in terminis om te praat van 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap nie? Bots die kwalifisering plurale en gebroke 

nie met die term ekumeniese gemeenskap nie, omdat ekumeniese gemeenskap 

tog reeds eenheid veronderstel? 

5.3.1 Eenheid in 'n plurale ekumeniese gemeenskap 

Die onderskeid tussen terme soos pluraliteit, pluralisme, diversiteit, eenheid in 

Christus en pluriformiteit is vir die kerkregtelike gesprek oor kriteria vir eenheid in 

ekumeniese gemeenskap van belang 

5.3.1.1 Pluraliteit 

Pluraliteit het te doen met die veelkleurige verskeidenheid wat God tot sy eer in 

die een kerk van Christus na vore laat kom. Verskeidenheid is deur God in die 

Ou Testament gegee sodat die mensdom kan uitbrei en differensieer (vgl. Gen. 

1 :28; 9:1; 1 O; 11 ). In die Nuwe Testament word die onderskeid in volke, tale en 

nasies gehandhaaf (Op. 6:9; 21). Gedurende die Nuwe-Testamentiese tyd was 

daar waarskynlik ook nie absolute eendersheid in alle kerke se gebruike nie, is 

geloofsbegrippe nie eenders vertolk nie en was daar nie eenderse lewensienings 

in alle kerke nie. 

Die wyse waarop Christus sy kerk as ekumeniese gemeenskap verenig, is 'n 

misterie (vgl. Ef. 2:11-22; 5:32) en hierdie misterie is daarin gelee dat mense uit 

verskillende kulture en samelewingsverbande in Christus self tot 'n nuwe eenheid 

saamgevoeg word. Tog is hierdie samevoeging of vereniging nie totaal verborge 

nie. 
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Die feit dat die kerk in Christus een is, impliseer nie dat al sy kinders en sy kerk 

te alle tye uniform (eenders en eenvormig) hoef te wees nie. Ook is die bedoeling 

van die eenwees in Christus nie dat sy kerk maar verdeeld mag wees nie (vgl. 

1 Kor. 1:10-17). Daar behoort 'n diversiteit (verskeidenheid) tussen sy kinders en 

die kerk in sy diens te wees, want God wat 'n ryke verskeidenheid in sy skepping 

ingeskape het, laat Hom nie op slegs op 'n streng formalistiese en uniforme wyse 

dien nie. 

Sy diversiteit hou in dat Hy 'n verskeidenheid gawes aan sy kinders en kerk 

gegee het (1 Kor. 12:4,5, 12, 13}, maar deur alles heen beskik Hy dat sy kerk 

steeds een binne hierdie verskeidenheid sal wees. 

Die eenheid in Christus word vergestalt in die leer (geloof), liturgie (die 

aanbidding van God) en tug (dissipline van Woord en Gees). 

Die pluraliteit van die een kerk van Christus het met die wese van God self te 

doen: Hy kan nie eenvoudig of enkelvoudig binne die beperking van die menslike 

begripsvermoe omvat word nie. 

Die Skrif openbaar dat God nie net die uniekheid van elke gelowige koester nie, 

maar dat Hy ook intiem-persoonlik met elke gelowige werk. Hierdie handelswyse 

word ook gehandhaaf binne die verskeidenheid volke en nasies (Gen. 10, 11) en 

in die handelinge met sy nuwe Godsvolk binne elke nasie (Hand. 17:26). 

Omdat die eenheid van Christus se kerk 'n katolieke eenheid is (vgl. Runia, 

1997:258; punt 2.2.2.3 hierbo), impliseer dit dat die kern van pluraliteit reeds 

inherent deel is van die eenheid van Christus se kerk (vgl. Joh. 1O:15; 17: 11, 20, 

21). 

Die plurale ekumeniese gemeenskap het, op grond van die ryke verskeidenheid 

waarmee God sy een kerk bedeel het, 'n groot gawe ontvang. Met hierdie gawe 

moet in die toepassing van die kerkreg nie net rekening gehou word nie, maar 

moet ook maniere gevind word om dit as deel van ware eenheid te laat gestalte 

kry. 
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5.3.1.2 Pluralisme 

Hoewel pluraliteit reeds in kern teenwoordig is in die eenheid van die kerk as 

ekumeniese gemeenskap, mag p/uraliteit op sigself nie verhef word tot absolute 

beginsel nie. lndien pluraliteit tot beginsel gemaak word, sou van pluraliteit 'n 

pluralisme ('n verabsolutering van pluraliteit) gemaak word wat die 

verskeidenheid eensydig beklemtoon. 

lndien die verskynsel van ·plurarisme in die kerk te bespeur is, sou die 

aanwesigheid daarvan ten koste van die duur verworwe eenheid van die kerk 

wees. Pluralisme hou nie rekening met die dimensie dat p/uraliteit eintlik in wese 

met die algemeenheid (katolisiteit) van Christus se een kerk te doen het nie. 

5.3.1.3 Pluriformiteit 

Pluriformiteit dui daarop dat die afsonderlike bestaan van onderskeie kerke, selfs 

binne een taal- en volksgroep, nie noodwendig neerkom op 'n sondige 

verskeurdheid nie. Die gebruik van die term pluriformiteit impliseer dat die 

attributa ecclesiae dui op die kenmerke van die onsigbare kerk en die notae 

ecclesiae op die kenmerke van die sigbare kerk (prediking, sakramente en tug is 

sigbare handelinge). 

Omdat die pluriformiteitsleer die eenheid en die verskeidenheid nie as deel van 

mekaar beskou nie, lewer dit in werklikheid 'n pleidooi vir eenvormige, 

afsonderlike kerke. So 'n aanvaarding van uniforme, afsonderlike kerke impliseer 

dat die verskeidenheid liefs buite die kerk gehou moet word deur afsonderlike 

kerke vir verskeidenheid daar te stel. Die Skrif is egter duidelik dat die 

Godgegewe verskeidenheid juis binne die kerk vergestalt en gehanteer moet 

word (vgl. punt 3.1.1.1 ). 

5.3.2 Eenheid in 'n gebroke ekumeniese gemeenskap 

Besinning oor die eenheid van die kerk moet nie in die sondige en gebroke 

ekumeniese werklikheid gesoek word nie, maar in in die Woord van God, omdat 

die kerk se oorsprong in die Here self (kuriake) le. 
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Die Skrif en konfessie bied nie in een geval werklik 'n getuienis van onderlinge 

tweespalt wat op 'n skisma uitgeloop het nie, en ook geen onomwonde opdragte 

vir kerke om te skeur nie (selfs die oenskynlike uitsondering in 1 Kor. 11: 18). Die 

verlossing in Christus wat die verhouding met God en naaste herstel het, is dus 

'n grater werklikheid as die sondegebrokenheid. 

Die vergestalting van eenheid sal gebreke toon weens die effek van die 

sondegebrokenheid van die mens, maar om eenheid te beleef bly die roeping 

van Christus se kerk. Eenheid moet nagestreef word asof dit op aarde haalbaar 

is. Die Messias het gekom en Hy het sy nuwe volk (ekklesia) gered deur sy 

kruisdood. Die nuwe bedeling het in Hom gekom (vgl. punt 2.1.2) en die beloofde 

eindtyd het in vervulling gegaan - reeds, maar nog nie volkome nie. 

Smit (2006:94) skryf dat die attributa ecclesiae ten nouste afgestem word op die 

notae ecclesiae van die kerk. Ekumeniese gemeenskap kan nie verder gaan nie 

as die grens van die merktekens van die ware kerk, naamlik die suiwer 

Woordbediening, suiwer sakramentsbediening en suiwer uitoefening van die tug. 

Daar bestaan verskille tussen gelowiges (kerke) wat op die periferie le en 

daarom as deel van die ryke verskeidenheid in eenheid daar gelaat kan word. 

Daar is egter ook verskille wat fundamenteel oor die waarheid handel. 

Verder is dit opmerklik dat kerke die spanning tussen die gegewe eenheid en die 

geopenbaarde waarheid van die begin ~f verskillend gehanteer het: Sommige 

kerke benadruk die binding aan die konfessie - 'n beklemtoning_ wat met tye 

uitloop op afskeiding. Ander kerke weer is onstuitbaar op die pad van die 

sogenaamde "pluralisering" van kerke. In wese kom hierdie pluralisering neer op 

pluralisme. Nie een van die moontlikhede bied egter 'n ware oplossing nie. 

In ekumeniese verhoudinge behoort eerstens onderskei te word tussen die 

roeping om eenheid te beleef (een in leer, diens en tug) - 'n eenheid wat 

begrens is. Tweedens moet onderskei word tussen die roeping tot ekumenisiteit 

wat tot alle kerke uitgaan, en die oproep tot gehoorsaamheid aan die Woord van 

God en die onderlinge gemeenskap van gelowiges (Acta GKSA, 1967:366). 
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Die attributa ecclesiae van die kerk beklemtoon wat die kerk in sy wese is, terwyl 

die notae ecclesiae onderskei waaraan die ware kerk in onderskeiding met die 

valse kerk herkenbaar is. Die kerk kan nie kerk wees buite die attributa ecclesiae 

nie, en kan ook nie kerk wees sander om die notae ecclesiae te vert6on nie. 

5.4 Die konkretisering van eenheid 

5.4.1 Die begrip konkretisering 

• Konkretisering impliseer kerke se handelinge waardeur die eenwees met 

Christus vergestalt word. 

• Konkretisering is 'n meer omvattende term as byvoorbeeld sigbaarmaking, 

strukturele eenheid of die beliggaming van eenheid. 

5.4.1.1 Die Skrif en konfessie oor konkretisering 

Kerke se uiteenlopende standpunte oor die wyse waarop eenheid gekonkretiseer 

moet word, bevestig dat konkretisering geen enkelvoudige saak is nie. So kan 

nie geredeneer word dat die konkretisering van eenheid slegs 'n suiwer 

geestelike saak is, of dat eenheid noodwendig in kerkverband moet realiseer, of 

dat die eenheid te alle tye sigbaar moet konkretiseer nie. 

Hoewel die vereniging van sy kerk 'n Goddelike misterie is, is hierdie eenheid nie 
. I 

verborge nie. Die Skrif en konfessie leer dat God se groat, onsigbare heilsdade 

deur sy kinders in 'n ware geloof verwerklik (gekonkretiseer) word. 

In die algemeenste belydenisskrif, die Apostolicum, word die kerk "'n heilige 

algemene Christelike kerk" en "die gemeenskap van die heiliges" genoem. In die 

Heidelbergse Kategismus (So. 21) en die Nederlandse Geloofsbelydenis (Art. 

28) word die "gemeenskap van die heiliges" verduidelik as die sigbare 

aanwending van die skatte en gawes van alle gelowiges wat hulle aan die leer en 

tug van die kerk onderwerp. 

In die ekumeniese gemeenskap behoort die hele konkrete wereld aan die 

Eersteling van die oikomene, Jesus Christus (Heb. 1 :6), wat die wereld 
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nuutgemaak het. In Christus is sy kerk een liggaam (Joh. 17:21) en moet sy kerk 

as een liggaam vergestalt word sodat die wereld kan glo. 

Die kerk se roeping om as ekumeniese gemeenskap 'n eenheid te wees sou 

voorgestel kon word as 'n kontinuum of as konsentriese sirkels wat steeds wyer 

uitkring en inklusiewe, uitnodigende en konkrete liefdesbetoon daarstel (vgl. 

Mark. 9:38-41; 2 Kor. 8; Rom. 12:9-21). 

Lewende, oorgegewe gemeenskap met die Koning van die kerk is die primere 

vereiste vir die konkretisering van eenheid in (ekumeniese) gemeenskap, en nie 

eenderse, formele of eksklusiewe menslike maatstawwe nie (vgl. Mark. 9:38-41 ). 

Die konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap, wat voortspruit uit 

die gemeenskap met God, is baie meer ingrypend en omvattend as slegs dit wat 

vir die mens verstaanbaar en begrypbaar is. 

Ekumeniese gemeenskap kan juis vanwee die eenheid in Christus nie bly staan 

in sy kinderskoene nie. Kerke het nog altyd die roeping om, ook in ekumeniese 

gemeenskap as die belewing van die eenheid van Christus se kerk, strukturele 

eenheid te soek in waarheid en in besonder in die Waarheid. 

Eenheid hang gelukkig nie af van die sigbaarmaking nie, maar dit gaan om die 

eenheid in ware geloof, naamlik om in die Naam van Jesus Christus te lewe en 

op te tree. Die eenheid van die kerk word nie deur kerke se pogings tot eenheid 

teweeggebring nie, maar word ten diepste in Christus gevind. Deur die geloof 

word die eenheid in Christus deel van die kerk en word die eenheid in Christus 

deur die kerk bely. 

Hoewel verskeidenheid deur God gegee is en as sodanig in die kerke 

teenwoordig is, moet die konkretisering van eenheid nie net deeglik daarmee 

rekening hou nie, maar moet die verskeidenheid as deel van die eenheid in 

ekumeniese gemeenskap ook gekonkretiseer word. Die konkretisering van 

verskeidenheid in eenheid laat ruimte vir meervoudige erediensbelewing, 

liturgiese gestaltegewing en geloofsuitdrukking. 
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6. Ten slotte 

In hierdie hoofstuk is hoofsaaklik gekonsentreer op die tweede deel van die 

navorsingsvraag (vgl. Hfst. 1, pt. 2.2), naamlik hoe gereformeerde kerke daarin 

kan slaag om uit die Skrif en die belydenisskrifte eenvormige, effektiewe en 

funksionele kerkregtelike riglyne oor die tema te formuleer. In die navorsing wat 

oor genoemde aspek gedoen is, is gepoog om verantwoordbare en 

rigtinggewende kerkregtelike beginsels uit die Skrif en die konfessie te formuleer 

om die konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap te bewerkstelling. Die navorsing hou daarmee rekening dat Skrif en 

belydenis nie 'n bloudruk vir alle moontlike strukture vir kerkeenheid gee nie. 

Hierdie hoofstuk bied die toetssteen waaraan die praktyk van gereformeerde 

ekumeniese gemeenskap getoets kan word. Die praktyk van die konkretisering 

van eenheid in 'n gebroke en plurale ekumeniese gemeenskap kom hierna in 

Hoofstuk 3 aan die orde. 
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HOOFSTUK3 

DIE GEREFORMEERDE PRAKTYK VAN EENHEID IN 

EKUMENIESE GEMEENSKAP 

1. lnleiding 

Die navorsingsvraag (vgl. Hfst. 1, pt. 2.2.) wat in hierdie studie behandel word, 

kan in twee dele verdeel word: 

• Hoe het die belewing van eenheid in 'n plurale en gebroke 

ekumeniese gemeenskap gekonkretiseer en 

• hoe kan gereformeerde kerke daarin slaag om uit die Skrif en die 

belydenisskrifte eenvormige, effektiewe en funksionele kerkregtelike 

riglyne daarvoor te formuleer? 

In Hoofstuk 2 is prinsipiele riglyne ten opsigte van die tweede deel van die 

navorsingsvraag geformuleer. In hierdie hoofstuk (Hfst. 3) word gesoek na 'n 

antwoord op die eerste deel van die navorsingsvraag, naamlik hoe het die 

belewing van eenheid in 'n plurale en gebroke gereformeerde ekumeniese 

gemeenskap gekonkretiseer? 

Hoofstuk 4 behels 'n vergelykende studie van die prinsipiele riglyne (Hfst. 2) en 

die konkretisering van eenheid in die gereformeerde praktyk (Hfst. 3), terwyl die 

slothoofstuk (Hfst. 5) die resultaat van die hele studie as wetenskaplike bydrae 

tot die kerkregtelike debat weergee. 

Ekumeniese handelinge in gereformeerde kerke en ekumeniese liggame is 

omvangryk. Enersyds rig inligting uit hoofsaaklik kerkregtelike bronne oor die 

gestaltegewing van eenheid in gereformeerde kerke die navorsingsvraag in· 

hierdie hoofstuk. Andersyds beperk die navorsingsvraag hierdie hoofstuk tot 

enkele wesenlike aspekte van die tema en tersaaklike tendense in die 

kerkregtelike debat. 
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2. Die konkretisering van eenheid in die 

gereformeerde ekumeniese wereld 

2.1 Historiese perspek.tief 

Die Nuwe Testament dui op verskeie plekke aan dat daar tekens van spanning 

was tussen gelowiges onderling en tussen groepe in kerke (vgl. byvoorbeeld 

die corpus Paulinium). Die geskiedenis van die vroee kerk, veral sedert die 

tweede eeu na Christus, getuig ook van spanning en konflik as gevolg van 

onderlinge verskille in kerke. Heelwat bewegings het tydens die teologiese 

konflikte ontstaan, onder meer die Marcionisme (2-5 n.C.); Montanisme 

(2 n.C.); Novatianisme (3 n.C.); Arianisme (4 n.C.); Donatisme (4-7 n.C.); 

Pelagianisme (5 n.C.) en Nestorianisme (5 n.C.). Skismas (skeurings) was die 

onvermydelike gevolg van die spanning en konflikte. J.H. van Wyk wys in 'n 

voordrag (2007:9) en in 'n redaksionele artikel in Die Kerkblad (2007:4) op die 

vernietigende gevolge va:n skismas in die geskiedenis van kerke: 

• In die vierde eeu het 'n stryd oor die suiwerheid van die kerk in 

Noord-Afrika tussen die Rooms-Katolieke Kerk en die Donatiste 

gewoed: Vandag is Noord-Afrika hoofsaaklik Moslem-wereld. 

• Die ander groot skisma het in die elfde eeu plaasgevind (circa 1054) 

waar die paaie van die Oosterse (Ortodokse) kerk en die Westerse 

(Katolieke) kerk uitmekaar geloop het .oor 'n politieke stryd en veral 

oor die teologiese filioque-stryd. 

• Die derde groat en beslissende skisma was volgens Vischer(1999:1) 

en McGrath (1995:412) nie aanvanklik bedoel om 'n nuwe kerk daar 

te stel nie. Die magte wat in die sestiende eeu losgekom het 

gedurende die kerkstryd van die Reformasie, was egter heel 

ingrypend. Die Protestante het redelik kort na hierdie kerkstryd 

verdeel in Lutherse kerke, gereformeerde kerke, Anglikaanse kerke 

en pentakostalistiese kerke. 
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Skismas het wereldwyd voortgeduur, veral in kerke in die Nederlande. 

Gedurende die negentiende en twintigste eeue was die verskynsel van ski.smas 

waarskynlik op sy ergste (Veenhof, 1992:40-55). 
~ 

Van Wyk (2007:9; 2007:4) stel met reg die diep versugting van Christus se kerk 

oor wat met die kerk kon gebeur het as die kerkstryde reeds in tye van konflik 

ontlont kon word. Hoe ver kon kerke dalk al in ekumeniese gemeenskap 

gevorder het indien kerke met die wysheid van Christus opgetree het? 

Deur sy ewige beskikking gebruik God ook tye van deformasie in sy kerk om 

die behoefte aan ekumeniese gemeenskap in sy kerk te stimuleer en uit te bou. 

Die behoefte aan ekumeniese gemeenskap het die opkoms van ekumeniese 

sinodes aangewakker. Ekumeniese bande het op sy beurt weer aan die 

doctrina en die goeie kerkregering help vorm (vgl. Dordtse Kerkorde 1, Art. 1 ). 

Kerke wat by die Sinode van Dordrecht (1618-1619) byeengekom het, het in 

wese 'n ekumeniese sinode gevorm op grond van: 

• 'n oortuigde, diepgevoelde behoefte aan kerklike bystand in goeie 

kerkregering; en 

• die verbondenheid aan mekaar op grond van die kerke se 

gesamentlike belydenis. 

Veral die negentiende eeu was by uitstek 'n eeu van skisma, veral in Nederland 

en sommige gebiede waarheen die Reformasie uitgebrei het (Skotland, Belgie, 

Londen). Ook die Franse Revolusie en die gepaardgaande Aufkliirung het -

teen die agtergrond van die opkoms van die liberalisme en kollegialisme - 'n 

groot aandeel in die die ontstaan van skismas gehad. Gedurende hierdie tyd, 

veral in die middel van die negentiende eeu, het groot kerkregtelike 

ontwikkeling plaasgevind. Hierdie ontwikkeling het waars~nlik weer die weg 

voorberei vir die behoefte aan '.n werklik ekumeniese sinode aan die begin van 

die twintigste eeu (Putter, 1987:18), soos gebeur het met die stigting van die 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES). 

Dordtse Kerkorde word voortaan afgekort as DKO wanneer dit in verwyings tussen 

hakies gebruik word. 
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'n Oorsigtelike beeld van die kerkgeskiedenis en kerkontwikkeling in Nederland 

sedert 1834 bestaan uit 'n aaneenskakeling van skismas. Die herhaalde breuke 

en skeidings van aanvanklik die· Nederduitsche Hervormde Kerk het in 

reelmaat voorgekom (vgl. Douma, 2004:28; J.H. van Wyk, 2005:4,5). 'n 

Verdere nawerking van die skismas in gereformeerde kerke is te sien in die 

leer en lewe van groepe gereformeerdes wat gedurende hierdie tye na ander 

lande uitgewyk het, byvoorbeeld: 

• 'n Groep wat na Amerika uitgewyk het, het die Reformed Church of 

America gevorm. 

• 'n Groep wat in lerland gaan vestig het, het die sogenaamde 

New/ands kerk gevestig. 

• Gereformeerde kerke is so ver as in die Oosbloklande gevorm, in 

onder andere Boedapest in Hongarye. 

Met die volksplanting in Suid-Afrika op 6 April 1652 het die gereformeerde 

godsdiens (breedweg beskou) in Suid-Afrika begin posgevat. Die Nederlanders 

wat saam met Jan van Riebeeck aan wal gestap het, het met die 

gereformeerde beginsels van die (ekumeniese) Sinode van Dordrecht (1618-

1619) redelik vars in die geheue, nie net 'n volk geplant nie, maar ook die 

grondslag gele vir die gereformeerde geloof in Suid-Afrika. Hoewel die 

godsdienstige en kerklike situasie aan die Kaap spoedig aansienlik verander · 

het, skryf feitlik al die gereformeerde kerke in Suid-Afrika hulle ontstaan toe aan 

·~ noue verbintenis met hul stamland, Nederland (vgl. Pont, 1981 :4,5; 

Kleynhans, 1974:1-8; Spoelstra, 1963:1-11 ). Dit is daarom verstaanbaar dat 

ook die breuke en skeidings in Nederland na die gereformeerde kerke in Suid

Afrika oorgespoel het. Gereformeerde kerke in Suid-Afrika het kragtens hulle 

verbintenisse met, en afhanklikheid van gereformeerde kerke in Nederland, 

basies dieselfde kerklike pad as die Nederlande geloop. B.J. van Wyk (1989:1-

10) bevestig dat die kerkregtelike denke in gereformeerde kerke in Suid-Afrika 

(daarom ook die kerkregtelike aspekte oor die konkretisering van eenheid in 

ekumeniese gemeenskap) grootliks herlei kan word na die sestiende-eeuse 

Reformasie wat via die Sinode van Dordrecht (1618-1619) beslag gegee het 

aan die Dordtse Kerkorde. 
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Hoewel. daar tans geen kerkverband in Nederland is wat sander spanning en 

meningsverskil bestaan nie (Douma, 2008:11), het die kerklike ontwikkeling in 

Nederland die laaste tyd opmerklik verander. Die belangrikste veranderinge 

kan aan twee groat ekumeniese gesprekke tussen gereformeerde kerke 

toegeskryf word: 

• Die Samen op Weg-beweging het in 2004 die ontstaan van die 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tot gevolg gehad. Orie 

kerkgenootskappe het verenig om die PKN te vorm: die Nederlandse 

Hervormde Kerk (NHK), die Gereformeerde Kerken in Nederland 

(GKN) en die Evangelies-Lutherse Kerk (ELK). 'n Gedeelte van die 

Gereformeerde Bond van die Nederlandse Hervormde Kerk het hulle 

egter van hierdie eenwording onttrek. 

• Die Federatiewe Groeiproses het intensiewe gesprekke en kontak 

tussen die Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), die 

Gereformeerde Kerk in Nederland (Vrijgemaakt) · (GKN[v]) en die 

Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) gestimuleer. 

Kenmerkend van die gereformeerde ekumeniese wereld is dat gereformeerde 

kerke oor die wereld heen verskillende aksente le op, en soms teenstrydige 

besluite neem oor die konkretisering van ekumeniese gemeenskap (vgl. 

Spoelstra, 1989:296; Hfst. 1, pt. 1 ). In die vorige hoofstuk is beredeneer (vgl. 

Hfst. 2, pt. 2.1) dat die kerkbeskouing of kerkbegrip van 'n kerk 'n bepalende 

invloed op die kerk se siening oor die konkretisering van eenheid in 'n p/ura/e 

en gebroke ekumeniese gemeenskap kan uitoefen. B.J. van Wyk (1989:1-10) 

gaan selfs verder deur daarop te wys dat die verstaan van die Skrif 'n groat 

invloed uitoefen op die kerkbegrip van die kerk. Die invloed van Skrifverstaan 

op die kerkbegrip het volgens horn reeds in die Reformasie duidelik geword in 

die verskil in kerkbegrip wat die Reformatore en die Rooms-Katolieke Kerk 

gehad het. Van Wyk (1989:1-10) konkludeer tereg dat uit 'n kerkregtelike 

oogpunt die Hervorming getipeer kan word as 'n stryd om die kerkbegrip en die 

kerkorde. Kerkbegrip, kerkreg en kerkorde is daarom onlosmaaklik verbind aan 

die verstaan van die Skrif. 
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Du Plooy (1986:42) wys op "bepaalde kerkregtelike uitgangspunte" en 

"kerkregtelike ondertone" wat ontwikkel het op ,grand van onderliggende 

opvattings van en kerkregtelike strukture oor kerkeenheid. Kerkregtelike 

uitgangspunte oor opvattings en die strukturering van eenheid is nou verbind 

aan die spesifieke agtergrond en ontwikkeling van onderskeie gereformeerde 

kerke. 'n Historiese perspektief op die ontwikkeling van die kerkregtelike 

vertrekpunte van gereformeerde kerke kan help om opvattings en kerkregtelike 

strukture vir die belewing van eenheid beter te verstaan. Die kerkregtelike 
I 

uitgangspunte of kerkregtelike ondertone by kerke kan aan heelwat invloede 

toegeskryf word, waarvan Rooms-Katolieke institusionalisme, pietisme, 

liberalisme, rasionalisme, independentisme en kollegialisme die bekendste 

rigtings is. 

'n Faset wat die behandeling van byvoorbeeld kerkregtelike vertrekpunte in die 

laaste tyd kompliseer, is dat kerke nie meer noodwendig oor 'n onderling 

ooreengekome en homogene standpunt beskik nie (sg. modaliteite). Binne 

dieselfde kerkgenootskap bestaan met tye grater verskille as soms tussen 

onderskeie kerkgenootskappe. 

In hierdie ondersoek wat onderneem word vanuit die kerkregtelike perspektief 

van 'die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), sal gepoog word om vas 

te stel of ·en in watter mate uitgangspunte van kerke se kerkregeringswyse 

medebepalend is vir 'n kerk se belewing van· eenheid in ekumeniese 

gemeenskap. Die bevindinge van die studie in die Suid-Afrikaanse konteks sal 

oorsigtelik vergelyk word met aspekte en tendense van kerke in Nederland 

(Suid-Afrika se stamland) en ander lande in die gereformeerde ekumeniese 

wereld. Die jong kerke ("dogterkerke") wat hoofsaaklik uit die Afrikaanse ketke 

se sendinginisiatief in Suid-Afrika ontstaan het, is by die bespreking van die 

Afrikaanse kerke ingesluit. 

2.2. Gereformeerde kerkregering met betrekking tot 

die gestaltegewing van eenheid in ekumene 

Die kerk van Christus ondervind eintlik voortdurend 'n verleentheid: Christus 

self het duur betaal om sy kerk een te maak, maar ten spyte hiervan kan daar 

110 



waarskynlik nie 'n tydperk in die kerkgeskiedenis aangedui word dat Christus 

se kerk hierdie eenheid sander spanning en dreigende skisma voluit kon beleef 

nie. Uit hierdie verleentheid kan die drang van Christus se kerk om ware 

eenheid met alle kerke te beleef, verstaan en moontlik verklaar word. Die 

verleentheid van Christus se een kerk verdiep wanneer die verskillende en 

soms teenstrydige sienings, aksente en besluite van gereformeerde kerke teen 

mekaar opgeweeg word. Hierin is die gereformeerde kerke, in pogings om 

eenheid in die gebroke en plurale gereformeerde ekumeniese gemeenskap te 

konkretiseer, geen uitsondering nie. 

Die vraag is of daar aanwysbare kerkregtelike aspekte of tendense 

ge'identifiseer kan word wat 'n meer volledige verwerkliking van ekumeniese 

eenheid verhinder. 'n Kritiese vergelyking vanuit die GKSA se perspektief sluit 

gereformeerde kerke in Suid-Afrika, Nederland, . Amerika, Australie, Nieu

Seeland en gereformeerde ekumeniese liggame in. 

2.2.1 Die vier Afrikaanse kerke 

Dit mag lyk asof die vier Afrikaanse kerke se kerkregtelike posisionering baie 

· naby aan mekaar behoort te wees, aangesien al vier kerke dieselfde belydenis 

onderskryf en elkeen op 'n onderskeie wyse hulle kerkregtelike uitgangspunte 

begrond in die beginsels van die Sinode van Dordrecht (1618-1619) (Van 

Staden, 1995:1; Van der Linde, 1965:128; Pont, 1981:221-223; Kleynhans, 

1973:106; Vorster, 1956:85). Wanneer die konkretisering van eenheid van die 

Afrikaanse kerke egter van naderby beskou word, blyk dit dat daar tog verskille 

bestaan. 

2.2.1.1 Die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) 

Die Kerkorde van die APK het 'n eie aard en inkleding en die Dordtse Kerkorde 

het op die oog af in die Kerkorde van die APK neerslag gevind. Die Kerkorde 

van die APK wyk op enkele punte van die Dordtse Kerkorde af, byvoorbeeld by 

die indelingsprinsipe en die invoeging van lidmaatskapvereistes aan die begin 

van die Kerkorde. 
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Die Kerkorde van die APK (1994:49) handel in Artikel 64 oor ekumeniese 

betrekkinge en lui soos volg: 

64.1 Die kerke in kerkverband strewe steeds daarna om met 

ander Christelike kerke kontak op te neem en te behou, veral 

met kerke wat in belydenis die naaste aan hulle staan. 

64.2 Met kerke van gereformeerde belydenis binnelands en 

buitelands word sover wenslik, deur middel van 

korrespondensie Christelike gemeenskap beoefen. lmmigrante 

van gereformeerde belydenis word in die plaaslike kerke met 

attestasie ontvang nadat die vereistes van die Kerkorde met 

betrekking tot lidmaatskap nagekom is. 

64.3 Met ander kerke van algemene Protestants-Christelike 

belydenis sal, sover dit wenslik en prakties is, kontak gesoek 

word. 

64.4.1 Oor die aard en/of graad van offisiele betrekkinge met 

ander kerke, besluit die sinode. 

Artikel 64, wat die ekumeniese betrekkinge van die APK met ander kerke reel, 

word ingelei met 'n suiwer algemene strewe dat die APK kontak met ander 

Christelike kerke sal opneem en behou. Die oordeel oor offisiele betrekkinge 

met ander kerke berus by die sinode. Die konkretisering van hierdie 

ekumeniese kontak onderskei tussen: 

• kerke van algemene Protestants-Christelike belydenis en 

• kerke wat in belydenis die naaste aan die APK staan. 

Artikel 64.3 bepaal dat die APK, sover dit wenslik en prakties is, kontak soek 

met ander kerke van "algemene Protestants-Christe like belydenis". Hierdie 

reeling is in ooreenstemming met die APK se algemene strewe om kontak met 

ander kerke te bewerkstellig (Art. 64.1 ), maar dit blyk dat die strewe (nog) nie 

gekonkretiseer het in enige programme of riglyne vir eenheidsbelewing nie. 

Ook bestaan daar nie maatstawwe waarvolgens die sinode oordeel of die 

soeke na kontak "wenslik en prakties" is nie. Die sinode van die APK sal 
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waarskynlik oor die aard en/of graad van amptelike betrekkinge met hierdie 

kerke besluit indien, of wanneer sodanige kontak bewerkstellig is. 

Die feit dat die strewe van die APK om kontak met arider kerke te bewerkstellig 

nie realiseer nie, kan waarskynlik uit die ontstaansgeskiedenis van die APK 

verklaar word. Die APK het 'n lang en moeisame ontstaanstryd agter die rug 

waarin beswaar gemaak is teen die NGK se eenheidsoeke. In 'n bilaterale 

gesprek (17 Oktober 2008) vra die APK die GKSA om begrip vir die huiwering 

wat by die APK bestaan ten opsigte van die strewe na eenheid, aangesien die 

vraag veral by lidmate bestaan in watter mate die soeke na eenheid werklik 

Bybels begrond is (Acta GKSA, 2009:?). Die roeping van Christus se kerk met 

betrekking tot die konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap sal 

waarskynlik nog deur die APK deurvors moet word. 

Christelike gemeenskap met kerke wat die "naaste aan die APK" staan, word 

deur middel van korrespondensie beoefen (Art. 64.2). Korrespondensie word 

onderskei in wyer en enger korrespondensie: 

• Wyer korrespondensie sluit die bilaterale gesprekke in wat die APK 

onder meer met die ander drie Afrikaanse kerke voer. Wyer 

korrespondensie sluit ook in dat die APK as waarnemer betrokke is 

by die Tussenkerklike, Raad en die Konvent van Reformatoriese 

Kerkgemeenskappe in Suider-Afrika. 

• Enger korrespondensie word gevoer met gereformeerde kerke met 

wie die APK eenheid so nou beleef dat saam Nagmaal gevier kan 

word, dat predikante van die een kerk na die ander beroepbaar is en 

dat attestate oor en weer aanvaar kan word. 

Die APK is (nog) nie lid van internasionale gereformeerde ekumeniese liggame 

nie en onderhou nie korrespondensie met enige buitelandse kerk nie, 

waarskynlik ook te wyte aan die huiwering om by die strewe na eenheid in 

ekumeniese gemeenskap betrokke te raak. 

Die APK onderskei (teoreties) ten opsigte van graad en/of aard van 

ekumeniese gemeenskap tussen korrespondensie met gereformeerde kerke 

wat in hulle belydenis die naaste aan die APK is, en kontak met kerke van 

algemene Protestants-Christelike belydenis. Op grond van die aard en/of 
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graadonderskeiding van die APK kan ekumeniese betrekkinge waarskynlik 

skematies voorgestel word op 'n kontinuum wat strek van eng korrespondensie 

. tot kontak met kerke wat in belydenis verder van die APK staan. In 

konsentriese sirkels sou dieselfde voorstelling met uitkringende betrekkinge 

voorgestel kon word. 

Artikel 64.2 betrek die vereistes van die APK met betrekking tot lidmaatskap 

(Kerkorde, Art. 3-6) by ekumeniese gemeenskap. Ten opsigte van buitelandse 

Christelike kerke wat in belydenis naby die APK staan (korrespondeer), reel die 

Kerkorde: 

"lmmigrante van Gereformeerde [gereformeerde - RvdM] 

belydenis word in die plaaslike kerke met attestasie ontvang 

nadat die vereistes van die Kerkorde met betrekking tot 

lidmaatskap nagekom is." 

(APK, 1994:41.) 

Die vereistes met betrekking tot lidmaatskap kom op die volgende wyse in 

verskillende artikels van die Kerkorde (3-6) na vore: 

• Kerk en lidmaatskap (Artikel 3). 

• Verkryging van lidmaatskap (Artikel 4). 

• Beeindiging van lidmaatskap (Artikel 5). 

Waarom dit nodig geag word om te reel dat buitelandse gereformeerde kerke, 

wat in belydenis so naby die APK staan dat attestate oor en weer aanvaar word 

en met wie die APK korrespondensie onderhou, nog aan die vereistes met 

betrekking tot lidmaatskap moet voldoen, is nie duidelik nie. Die vraag kan 

gevra word of die vereistes ten opsigte van lidniaatskap werklik gerym kan 

word met die ware bedoeling van korrespondensie wat attestering tussen kerke 

insluit. 

Korrespondensie in ekumeniese gemeenskap (vgl. DKO, Art. 48) impliseer die 

volgende: 

• iets van 'n reeds bestaande ooreenkoms; 

• 'n wedersydse belofte (spondere = beloof) of 
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• 'n "kerkordelike onderneming om met mekac;ir saam te werk omdat 

kerke innerlik ooreen- en saamstem" (Spoelstra, 1989:284). 

Die een kerk van Christus (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27) wat in baie kerke op 

verskeie plekke vestig (vgl. NGB, Art. 28), veronderstel 'n bestaande eenheid 

of ooreenstemming in dieselfde leer, diens en tug. Hierdie een kerk, op 

verskeie plekke sigbaar, het behoefte om in die gees van koinonia onderling te 

korrespondeer, ju is omdat die kerk die bestaande onderlinge eenheid beleef. 

Spoelstra {1989:284) voer aan dat geen voorwaardes, in besonder 

voorwaardes vir lidmaatskap, aan korrespondensie gestel kan word nie. 

Die voorwaarde vir die opname van lidmate uit buitelandse kerke (met wie die 

APK korrespondensie onderhou) spru_!t waarskynlik uit die voorgeskrewe 

prosedure by die opname van lidmate uit ander kerke by die APK (vgl. Bylae by 

Kerkorde, 1994:59-63). Die Bylae bepaal dat indien iemand van 'n ander kerk 

as die APK lidmaat van die APK wil word, moet hy/sy onder meer Artikels 1-3 

van die Kerkorde met sy/haar handtekening onderskryf en bevestig. Die 

voorgeskrewe prosedure by die opname van lidmate beklemtoon telkens dat 

die onderskrywing van veral Artikel 3 van die Kerkorde vir die APK belangrik is. 

Dit skyn asof die belewing van eenheid in ekumeniese gemeenskap, soos dit 

deur korrespondensie tussen kerke konkretiseer, in die APK ondergeskik is aan 

voorwaardes vir die lidmaatskap van 'n (sigbare) plaaslike kerk. Hierin staan 

Kerkorde, Artikel 3 se bepaling oor veral blanke Afrikanerskap sentraal: 

"Net blanke Afrikaners, asook ander blankes wat hulle met 

blanke Afrikaners vereenselwig, wat die saligmakende geloof in 

Christus het (Rom. 10:9-10), wat hierdie belydenis, leer en 

hierdie artikel .. . onderskryf, kan saam met hulle kinders 

lidmaatskap van 'n plaaslike kerk (gemeente) verkry." 

Artikel 3 (pt. 3.3) van die APK se Kerkorde begrond die vereistes ten opsigte 

van lidmaatskap op die verinheemsing van die kerk. Die indruk word hiermee 

geskep dat die vereistes ten opsigte van lidmaatskap van die APK, in besonder 

die vereiste van Artikel 3 van die Kerkorde oor eksklusiewe "blanke 

lidmaatskap" van die kerk, tog 'n belangrike voorwaarde vorm vir die 

konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap. 
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Die APK beredeneer. dat kerklike eenheid (SKV, 1998:31-43) alleen 'n 

geestelike eenheid is, en dat hierdie eenheid nie ·op enige wyse sigbaar hoef te 

word nie. Die APK gebruik deurentyd dieselfde begronding: 

"Daar bestaan 'n geloofseenheid, deur die Heilige Gees 

gesmee, tussen almal wat deel uitmaak van die algemene kerk, 

ondanks volks-, taal-, kultuur-, tydverskille. Hierdie eenheid kan 

nie vernietig word nie. Die eenheid word ook in elke plaaslike 

kerk in eie volksverband beleef ." 

(SKV, 1998:48.) 

As die algemene kerk 'n geloofseenheid is wat bo volks-, taal-, kultuur- en 

tydsverskille uitstyg, lyk dit na 'n teenstrydigheid dat die geloofseenheid in elke 

plaaslike kerk beperk word tot eie volksverband. Waarom die onbeperkte 

eenwees ten opsigte van die algemene kerk plaaslik beperk word tot slegs eie 

volksverband, is nie duidelik uit die standpuntstelling nie. 

Die APK dui self aan dat die kerk se kerkregering gebaseer is op die beginsels 

van die Dordtse Kerkorde. Tog wyk die kerk opvallend af van die 

indelingsbeginsel van die Dordtse Kerkorde deur bepalings oor lidmaatskap in 

die artikels aan die begin van die APK se Kerkorde te plaas. In die lig van die 

klaarblyklike eksklusiewe voorwaardes vir lidmaatskap van 'n plaaslike kerk 

veroorsaak die opvallende plasing van artikels oor lidmaatskap aan die begin 

van die APK se Kerkorde onwillekeurig die klem op lidmaatskap self. So 'n 

benadering staan in teenstelling met die prioriteit wat die Dordtse Kerkorde aan 

dienste en samekomste verleen. Die klem op die lidmaatskapsvereistes van 'n 

ge'institusionaliseerde kerk kan die indruk van 'n kerksentriese benadering in 

kerkregering skep. Du Plooy (1994: 1; vgl. DKO, Art. 49; 61) wys daarop dat die 

prominensie wat verleen word aan die lidmaatskapsreelings aan die begin van 

die APK se Kerkorde, die indruk kan skep van 'n kerksentriese benadering ten 

koste van die "bedieningsentriese indeling van die Dordtse Kerkorde" (vgl. 

NGB, Art. 35). Die vraag kan gevra word of dit die bedoeling van die APK is om 

'n kerksentriese benadering ten koste van 'n bedieningsentriese benadering, 

soos by Dordt, te volg. 



Volgens Du Plooy {1994:1) kan die vraag gestel word of die klem op 

lidmaatskapvereistes dalk daarop neerkom dat afgewyk word van die 

gereformeerde beginsel, naamlik 

• dat die leer (doctrina) voorrang moet geniet bo die kerkregering 

( disciplina) en 

• dat die Dordtse Kerkorde, Artikels 59 en 60 bepaal dat lid-wees van 

die liggaam van Christus deur die leer (belydenis) bepaal word en nie 

deur kerkregering nie (vgl. ook NGB, Art. 35: deµr doop en 

belydenis). 

In 'n bilaterale gesprek met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) het 

die APK onder meer kommentaar gelewer oor "lidwees van die liggaam van 

Christus" (vgl. APK Kommentaar, 1994:1,2). In die kommentaar stel die APK 

dat lid-wees van die liggaam van Christus dui op lid-wees van die algemene 

(universele) kerk van Christus. Die konkretisering en belewing van eenheid in 

die kerk en ekumene word volgens die APK nie slegs deur Skrif en konfessie 

gekonstitueer nie, maar ook deur die aanvaardin·g van die kerkorde. Die APK 

voer aan dat lidmaatskap van 'n plaaslike kerk derhalwe nie net bepaal word 

deur doop en belydenis (NGB, Art. 35) nie, maar ook deur (kerk-) orde (NGB, 

Art. 32). Hoe die neerslag van hierdie "orde" (NGB, Art. 32) " ... die verskille 

tussen gereformeerde kerkgroeperinge ... " (vgl. APK Kommentaar, 1994:2,2) 

aandui, word nie aangetoon nie, behalwe om na die Nederlandse 

Geloofsbelydenis, Artikel 32 te verwys. 

Die Sinode van Dordrecht (1618-1619) het egter met die indeling van die 

Dordtse Kerkorde prinsipieel by die gereformeerde belydenis aangesluit. 

Omdat dit vir gereformeerdes belangrik is om ware kerk van Christus te wees, 

is die indelingsprinsipe van die Dordtse Kerkorde regstreeks ontleen aan die 

vereistes vir 'n ware kerk. Artikel 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis 

behandel die notae ecclesiae van 'n ware kerk, naamlik suiwerheid in 

Woordbediening, sakramente en tug. Aan die hand van die notae ecc/esiae het 

die indeling van die Dordtse kerkordelike reelings beslag gekry: 

• dienste en samekomste - reelings ter wille van suiwer 

Woordverkondiging; 
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• sakramente - reelings om die sakramente te vier soos Christus dit 

ingestel het; 

• die tug - ·reelings om die tug suiwer te bedien (vgl. Ou Plooy, 

1994:1 ). 

Om deel van hierdie ware kerk (liggaam van Christus) te wees; betaken primer 

om deur die geloof aan Christus verbonde te wees (konfessionele 

verbondenheid). Lid-wees van Christus se kerk word dus volgens die bedoeling 

van die Dordtse Kerkorde (vgl. Art. 59,61) uit die staanspoor deur die doctrina 

(leer/belydenis) bepaal en nie deur die disciplina (kerkregering) nie. 

Die kern van hierdie saak wentel om die volgende vrae: 

As lid-wees van die kerk van Christus ter sprake kom, watter kerkregtelike 

vertrekpunte verleen aan bepalings oor lidmaatskap hoer prioriteit as die 

geloofs- en belydenisband met kerke in korrespondensie (eenheid soos in 

kerkverband uitgedruk)? 

As lid-wees van die kerk van Christus belangrik is, watter kerkregtelike 

vereistes geld, as bepalings oor lidmaatskap - strydig met die gereformeerde 

indelingsbeginsel - baie opvallend aan die begin van die APK se Kerkorde 

geplaas word? 

Spoelstra (1989:329) beweer tereg: 

"Die verskuiwing van die aksent van die gemeente as 

vergadering van gelowiges (vgl NGB 2; HK So. 21) na 'n 

'institusionele kerk' waarin 'lidmaatskap' verkry word, kan nie 

gereformeerd-kerkregtelik verdedig word nie." 

Soos in die vorige hoofstuk beredeneer (vgl. Hfst. 2, pt. 2.1 ), het kerkregtelike 

uitgangspunte, soos byvoorbeeld die kerkbegrip wat 'n kerk handhaaf, 'n 

bepalende invloed op die kerk se siening en eventuele kerkordelike reelings ten 

opsigte van die belewing van kerklike eenheid. Daarom kan aanvaar word dat 

die heersende kerkbegrip van die APK ook die kerk se sienihg oor die 

konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap 

sal be'invloed. 
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Die APK erken en le selfs heelwat klem op die selfstandigheid en kompleetheid 

van die plaaslike kerk as enigste openbaring van die liggaam van Christus 

(APK, 1998:34-37). Die selfverklaarde kerkbegrip van die APK (vgl. Van 

Staden, 1990:7, 12; APK, 1998:33; Mare, 1991: 166) rus op die feit dat die Nuwe 

Testament slegs op twee wyses na kerk (ecclesia) verwys: 

• Wanneer daar van die universele (onsigbare) kerk van Christus oor 

alle eeue gepraat word en 

• wanneer daar sprake is van die plaaslike kerk (die sigbare gestalte 

van die universele kerk). 

Bogenoemde siening impliseer dat daar nie na 'n aantal plaaslike kerke 

gesamentlik as kerk (enkelvoud) verwys kan word nie. In weerwil van die 

tweeledige betekenis van die begrip ekklesia, en selfs nadat die amptelike 

naam van die APK heroorweeg is (Acta APK, 1993:243, pt 10.1 ), besluit die 

APK om die enkelvoud in die amptelike naam van die kerk, naamlik die 

Afrikaanse Protestantse Kerk, te behou. Die APK is daarom genoodsaak om 

die amptelike naam van die kerk telkens te kwalifiseer: . 

• In Acta APK (1993:243, punt 10.1) word gestel dat die naam 

Afrikaanse Protestantse Kerk (enkelvoud) ten doel het "om die 

versamelnaam van die Afrikaanse Protestantse kerke in kerkverband 

te wees ... ". 

• Artikel 1 in die Kerkorde (vgl. Acta APK, 1987:242) stel dat die 

versamelnaam "die Protestantse kerke in kerkverband" nie bedoel is 

as 'n nuwe struktuur wat oorkoepelend funksioneer ten opsigte van 

die plaaslike kerke nie. Kerkverband is eerder die saamlewe van 

plaaslike kerke (gemeentes) kragtens die gemeenskaplike akkoord 

wat gegrond is op die eenheid van Skrif en belydenis. Van Staden 

(1990:7) verduidelik hierdie uitgangspunt s6: "Die plaaslike kerke is 

sigbaar. Die kerkverband is onsigbaar." 

• Die APK handhaaf die ware bedoeling van die begrip ekklesia op 

verskeie plekke in die Kerkorde en sinodebesluite deur van die 

Afrikaanse Protestantse Kerke (meervoud) te praat, ten spyte van die 

besluit oor die amptelike naam van die APK. 
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• Van Staden (1995: 12) · huldig die· beginsel dat dit "Skriftuurlik en 

volgens die Gereforrneerde Kerkreg, ondersteun deur ·die Acta en 

kerkordes van die ou Nederlandse Gereformeerde sinodes vah die 

16de en 17de eeu, nie . korrek [is] om van die plaaslike kerke in 

kerkverband as 'kerk' te praat nie. Gereformeerd-kerkregtelik moet 

daarom eerder gepraat word van die 'Afrikaanse Protestantse kerke' 

... die 'kerk'-enkelvoudstandpunt [is] Kollegialisties of selfs 

Papalisties of Episkopalisties". 

• In die Sinodebesluite se bylae in die Kerkorde van die APK 

(1994:146) word dit, ter wille van duidelikheid oor die kerkbegrip van 

die APK, nodig geag om die woord "kerkbegrip" tussen hakies by te 

voeg in die opskrif oor die naam van die APK. 

Hoewel die APK met tye suiwer oor die begrip kerk (ekk/esia) skryf, pas die 

APK nie die kerkbegrip in alle gevalle suiwer toe nie. Om aan die een kant die 

Skrif en konfessie na te se oor kerkbegrip, maar aan die ander kant 

herhaaldelik te (moet) verduidelik wat met die enkelvoud in die naamgewing 

van die kerk bedoel word, skep 'n verkeerde persepsie. Hierdie verduidelikings 

skep die indruk dat die APK dalk nie altyd regkry om los te kom van 'n 

genootskaplike invloed in die toepassing van 'n suiwer kerkbegrip nie. Hierdie 

teenstrydigheid laat Du Plooy (1994:1) die vraag stel of kerke in kerkverband 

enigsins "'n gereformeerde kerk" genoem kan word en of dit nie getuig van 'n 

kerkbegrip wat vreemd aan die Skrif en konfessie is nie. Die 

onverklaarbaarheid in die toepassing van die Skriftuurlike kerkbegrip behoort 

beoordeel te word in die lig van, en in verband met ander standpuntstellings 

van die APK oor die konkretisering van eenheid in die kerk. 

Omdat die samehang van die terme eenheid en verskeidenheid random 1994 

in Suid-Afrika deur radikale politieke veranderinge in die spervuur gekom het, 

was kerke en gelowiges genoodsaak om hulle daaroor te verantwoord. Die 

stigting van die APK het in die branding van hierdie verantwoording 

plaasgevind. Dit is daarom nie vreemd nie dat geskrifte en besluite uit APK- · 

geledere heelwat kontekstuele verantwoording oor eenheid en verskeidenheid 

reflekteer (vgl. APK, 1993:1-12; APK, 1998:31-48; Van den Berg, 1997:9-17; 

Mare, 1997:21-35; Boshoff, 1999:1-12). Die intense politieke en kerklike 
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verskille en stryd rondom · die konkretisering van eenheid in 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap is in opdrag van die APK (1991) vir 

publikasie voorberei en hersien (1995) om as amptelike standpunt van die APK 

te dien. Die resultaat, Skriflig op kerk en volk (SKV), het die begronding van die 

APK se standpunt oor eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap verwoord (vgl. Mare, 1997: 1-39). Die boek is bedoel .vir gebruik in 

elke huisgesin van die kerke in kerkverband, asook vir gebruik in die 

tussenkerklike gesprek. Te midde van "veel verwarring" en "verhorisontalisering 

van Bybelse begrippe" (Mare in SKV, 1998: Voorwoord - tweede hersiene 

uitgawe) bied die studie Skriftuurlike riglyne vir terme soos ras, volk, nasie, 

kerklike eenheid en verskeidenheid, die sogenaamde verskeurdheid van kerke, 

volkseie kerk, versoening, naasteliefde, skuldbelydenis, rassisme, diskriminasie 

en menseregte. 

Die APK is oortuig dat die politieke veranderinge in Suid-Afrika voor 1994 

stelselmatig veranderinge in standpunte en besluite in gereformeerde kerke 

veroorsaak het. Die APK voer aan (SKV, 1998:31-48) dat juis die prinsipiele 

aspek van verskeidenheid, soos dit in volkseie kerke gestalte vind, stelselmatig 

in gereformeerde kerke in Suid-Afrika agterwee gelaat is en vervang is deur 'n 

strewe na die sigbare konkretisering van eenheid oor volksgrense heen (vgl. 

Mare, 1997:1-21; Boshoff, 1999:1-12). Hierdie toedrag van sake sou een van 

die aanleidende oorsake vir die stigting van die APK word. Die stryd in 

Afrikanergeledere, wat gedurende die ontstaansgeskiedenis en stigting van die 

APK gewoed het, behoort dus verreken te word in die verstaan van die APK se 

standpunt oor eenheid en verskeidenheid (Boshoff, 1987:1-29; Lubbe & Swart, 

1987:1-37; NGK, 1990:1-46; Rossouw, 1989:202). 

Dit word duidelik dat die APK die prinsipiele aspek van verskeidenheid 

hoofsaaklik gebruik as begronding vir volkseie kerke. Mare (SKV, 1998: 

Voorwoord by die tweede hersiene uitgawe) stel die gedagte van volkseie 

kerke as Skriftuurlike verantwoording teenoor die "veel verwarring" en 

"verhorisontalisering van Bybelse begrippe". Die verskeidenheid volke wat God 

wil, dring om 'n eie, inheemse gestalte aan die een liggaam van Christus te 

gee, sonder dat die verinheemsing die liggaam van Christus verskeur. Met 'n 

Skrifberoep op onder meer Genesis 11; Deuteronomium 32:8; Handelinge 2:8; 
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Handelinge 17:26; Openbaring 7:9; 21 :24 en 26 en Openbaring 22:2 word 

beweer dat God Drie-enig die verinheemsing van sy kerk bewerk as die vrug 

van Christus se Koningskap (vgl. Mare, 1997:25,26). 

Op grand van die verskeidenheid wat God wil en omdat die Afrikaa.nse 

Protestantse kerke (gemeentes) hulleself as 'n vrywillige kerkverband van 

Afrikaanse kerke beskou (SKV, 1989:3,4,9; Mare, 1997:25,26), mag "net 

blanke Afrikaners, asook blankes wat hulle met blanke Afrikaners 

vereenselwig, wat die saligmakende geloof in Christus het (vgl. Rm. 10:9-10), 
. ' 

wat die belydenis, leer en Kerkorde van die Afrikaanse Protestantse Kerk 

onderskryf, saam met hulle kinders lidmaatskap van 'n plaaslike kerk 

(gemeente) verkry'' (Kerkorde van die APK, 1994:3, Art. 3.2). 

Of die heersende of kontra-heersende politieke en kultuurkonteks · in 

verantwoorde Skriftuurlike standpuntstelling mag meespreek, bring die 

grondbeginsel van die Reformasie, naamlik sofa Scriptura, in die gesigsveld. 

Hoewel kerkreg nie in 'n lugleegte beoefen word nie, is dit belangrik om ten 

opsigte van eenheid en verskeidenheid vas te stel in watter mate die konteks 

van die Suid-Afrikaanse samelewing meespreek in die prinsipiele 

standpuntstelling van die APK. Die prinsipiele begronding van die 

verinheemsing van die kerk, wat spruit uit die apostolaatsbenadering van die 

volkskerk, is waarskynlik so 'n kwessie. Hierdie eksterne faktore be'invloed die 

volledige realisering en funksionering van ekumeniese eenhe.id (vgl. Hfst. 2, pt. 

2. 1 .1 .2; 2.1 .1 .3) in die APK. 

Hoewel die APK 'n duidelik uiteengesette teologiese verstaan van die begrip 

verskeidenheid het, is verskeidenheid nie soos eenheid 'n wesenskenmerk van . · 

die kerk nie. Verskeidenheid is oak nie 'n alternatiewe keusemoontlikheid vir 

Christus se een kerk nie. Verskeidenheid behoort oak nie meer of minder klem 

in standpuntstelling te ontvang nie. Die een kerk van Christus is een in sy 

verskeidenheid. Die Skrif en konfessie dui die vertrekpunt aan vir die 

konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap 

in die gawe en opgawe van die eenheid in Christus. Verskeidenheid is 

onlosmaaklik deel daarvan, maar oorskadu nie die eenheid nie. 
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Op grond van bogenoemde siening blyk dat die APK waarskynlik 1nie uitgestyg 

het bokant die stryd in Afrikanergeledere nie. Hoewel die kerk 'n roeping het 

om ook op politieke gebied die lig van God se Woord te laat skyn, laat dit 

. probleme na wanneer die politieke en kulturele konteks die vraag na Bybelse 

antwoorde bepaal. Die APK is egter oortuig dat die (af-) stigting van die APK 

nie die kerk van die Here geskeur het nie (vgl SKV, 1997:43-46). Mare 

(1997:28) beweer dat indien die APK gesondig het deur af te stig, is die 

bestaan van byvoorbeeld die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) en 

die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) ook sonde, omdat die 

kerke ook eens van ander kerke afgestig het. Van den Berg (1984:15) gaan so 

ver om te beweer dat die roeping tot afskeiding na vore kom wanneer die kerk 

op die pad van die valse kerk kom. Hy begrond die roeping tot afskeiding op 

die "beginsel" dat die waarheid groter as afskeiding is. 

Die vraag is egter of die Skrif en konfessie so ver gaan om 'n "roeping tot 

afskeiding" aan te dui wanneer die kerk op die pad van die valse kerk kom (vgl. 

Hfst. 2, pt. 2.2.1.1 ). Die vraag sou gevra kon word of met stelligheid gereken 

kan word 6f, wie en op watter gronde die NGK in 1987 op die pad van die valse 

kerk gekom het en of die APK geroep was om af te skei van die NGK? 

Aansluitend daarby sou gevra kon word op watter gronde die sogenaamde 

beginsel berus dat die waarheid groter as afskeiding is. Die Skrif en konfessie 

is duidelik dat die eenheid van die kerk 'n eenheid in waarheid is, maar dit is 

onduidelik waarom die APK beweer dat die waarheid groter as afskeiding is. 

Sou afskeiding morele regverdiging bied om nie die eenheid van Christus se 

kerk te soek nie? Sou dit 'n "uitnemender'' weg as die pad van die valse kerk 

wees? Die vraag bring tegelyk die volgende brandende kwessie na vore: Wat 

word bedoel met die waarheid, wie bepaal wat die waarheid is en op grond 

waarvan word hierdie waarheid bepaal? 

Die APK betwis ook die aanname dat wanneer eenheid tussen kerke nie 

gestalte vind nie, dit neerkom op 'n sondige geskeidenheid. Die bestaan van 

verskillende Afrikaanse kerke met dieselfde belydenis en binrie dieselfde 

landsgrense, taal en kultuur impliseer vir die APK nie 'n sondige verskeurdheid 

van die liggaam van Christus nie. Volgens die APK behoort die standpunte van 
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kerke ten opsigte van die verskeurdheid van die liggaam van Christus aan die 

openbaring van God in sowel Skrif en natuur (sic) getoets te word. 

In reaksie op 'n memorandum van die Deputate Ekumeniese Sake Binnelands 

van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (vgl. Notules van samesprekings, 

28/08/02, bylae 2; 08/08/03, bylae 1, punte 3-5) voer die Sentrale 

Kerkekommissie van die APK verskeie argumente aan oor die bestaan van 

onderskeie Afrikaanse kerke: 

• Volgens die APK behoort daar enersyds rekening gehou te word met 

die realiteit van 'n sondige bedeling wat met die sondeval 

aangebreek het, maar andersyds ook met die ingeskape 

verskeidenheid van volke. Daarom is dit verstaanbaar dat Christene 

nie eenders oor alles sal dink nie. Selfs binne dieselfde kerkverband 

deel almal nie dieselfde oortuiging oor elke saak nie. 

• Die eenheid van die kerk moet veel eerder gesoek word in die 

geestelike aard van die geloof as in die uitwendige vorm van die 

(kerk)regering. Die eenheid van die kerk is 'n geloofseenheid (NGB, 

Art. 27) en hoef dus nie in "gemengde" (Mare, 1997:31) plaaslike 

kerke beslag te kry nie. 

• Ook word gestel dat hierdie eenheid sigbaar word onder meer in 

belydenis, roepingsbesef en toewyding. Geestelike eenheid bestaan 

reeds tussen Christene en tussen gereformeerde kerke. 'n 

Kategoriese aandrang op sigbare, institutere eenheid gaan daarom 

te ver, omdat kerkeenheid nie gereduseer kan word tot slegs 

strukturele eenheid nie. Waar strukturele eenheid egter haalbaar is, 

moet dit verwelkom word. 

• Hoewel die gedeeldheid van die kerk 'n gevolg van die sonde is, het 

God tog die verskeidenheid in die eenheid lief. Sonde laat die 

verskeidenheid ontaard en "verbaster'', maar op sigself is 

verskeidenheid goed en van betekenis vir die kerk van Christus. 

Volgens die APK was daar reeds verskeidenheid onder alls skepsels 

nog voor "daar sonde was" [m.a.w. voor die sonde van verskeurdheid 
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van kerke daar was - RvdM]; daarom neem Christus die 

verskeidenheid in diens en "versier'' sy kerk daarmee. 

• Al was die sondeval die aanleiding vir die verdeling van mense in 

volke en tale (Gen. 11 ), bevat hierdie verdeling en verskeidenheid 

ook "iets goeds, wat die gemeente ingedra word". 

• Die APK is oortuig dat al die verskille nie slegs aan die sondeval 

gekoppel moet word nie, maar dat daar ook 'n verskeidenheid in 

aanbidding bestaan weens die ingeskape verskeidenheid tussen 

volkere. Verskil in standpunte vorm wesenlik deel van die kerklike 

verskeidenheid en behoort as sodanig eerbiedig te word. 

• Die Nuwe Testament aanvaar die volkeverskeidenheid as feit, maar 

verhef dit nie tot die hoogste beginsel nie. Die hoogste beginsel bly 

die eenheid in Christus, maar die beginsel hef nie die verskeidenheid 

op nie. ldeaal gesproke behoort daar wereldwyd net een kerk te 

wees, maar die ideaal is nie haalbaar nie. 

• Omdat die liggaam van Christus nie werklik geskeur kan word nie, 

verkies die APK om eerder die term "afskeiding" te gebruik, omdat 

hierdie term meer reg laat geskied aan die onderlinge aanvaarding 

van mekaar se eerlikheid en bona tides. (Die vraag kan egter gestel 

word of 'n nuwe term dieselfde saak waaroor dit gaan, verander.) 

• Hoewel kerke dieselfde belydenis kan he, gebeur dit soms dat hulle 

ernstig oor belydeniskwessies kan verskil. Verskil oor byvoorbeeld 

Skrifgesag (NGB, Art. 2-7) kan in radikale verskille ontaard, selfs in 

dieselfde kerkverband. Eenheid mag daarom nie ten koste van die 

waarheid nagestreef word nie. 

• Die APK beweer dat blote historiese verskille en metodes nie 

kerkeenheid in die weg mag staan nie, maar dat die etos (aard) van 

die kerk egter ook deur beginsels bepaal word en daarom 

deurslaggewend kan wees in die besluit oor die strukturele eenheid 

al dan nie. 
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• Die APK verstaan die begrippe pluraliteit en pluriformiteit op 'n 

unieke manier: pluriformiteit impliseer "die veelvormige gestaltes van 

die een kerk van Christus as gevolg van die 

verskeidenheidsgedagte, of selfs as resultaat van verskillende grade 

van suiwerheid" (SKV, 1998:46; vgl. ook Feenstra, 1966:330-331 ). 

Hoewel die kerk een is, een liggaam onder die een hoof Christus, is 

daar 'n pluriformiteit ('n veelvormigheid) van kerke. Soos 'n liggaam 

byvoorbeeld uit 'n hand, oog en oor bestaan, en steeds die eenheid 

van die liggaam dien, is dit ook met die veelvormigheid van kerke. 

Die kerk beywer horn vir die eenheid wat die Gees deur die band van 

vrede smee (Ef. 4:3-6). 

• Die verskille met byvoorbeeld die ander Afrikaanse kerke kan rustig 

gelaat word met die behoud van die pluriformiteitsgedagte. Die 

verskil in opvatting oor 'n volkseie kerk is waarskynlik so 'n verskil. 

Daarom is dit die APK se mening dat 'n onhaalbare ideaal oor 

eenheid nie gewens is nie en dat energie eerder bestee kan word 

aan gemeenskaplike probleme soos byvoorbeeld saamwonery buite 

die eg, dobbelary, godslastering, sabbatsontheiliging, 

intergeloofaksies, 'n sekulere staat, armoede en Skrifgesag. 

• Waar pluraliteit gewoonlik dui op die verskeidenheid van kerke, 

verstaan die APK dit nie so nie. Pluraliteit behels volgens die APK 

die sondige verskeurdheid as gevolg van kettery. "Dit is 'n 

meervoudigheid wat nie op Skriftuurlike gronde gebou is nie; kerke 

skaar hulle bymekaar op grond van on-Skriftuurlike standpunte" (vgl 

SKV, 1998:46; Feenstra, 1966:330-331 ). Uit hierdie omskrywing van 

pluraliteit kan waarskynlik afgelei word dat die verskeurdheid van die 

kerk ontstaan op grond van kettery of wanneer kerke hulle 

bymekaarskaar op grond van onskriftuurlike standpunte. 

• Volgens die APK kan onderskei word tussen skisma (afskeiding as 

gevolg van ondergeskikte sake) en kettery (afskeidihg as gevolg van 

dwaalleer by die wat afskei) aan die een kant, en "wettige pligmatige 

verbreking van gemeenskap met die kerk" aan die ander kant (SKV, 

1998:45). Hoewel skisma en sektevorming albei sonde is, moet die · 
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kerk in die inwerkingstelling van die gewettigde verpligting om die 

gemeenskap met die kerk te verbreek, tog die gewete van gelowiges 

eerbiedig. 

• Waar 'n ander evangelie, 'n ander naam waardeur ons gered word, 

'n ander gees, 'n ander leer gebring word, is dit anathema. In 

sodanige gevalle is 'n breuk noodsaaklik (vgl. SKV, 1998:46). 

Om die bestaan van die onderskeie Afrikaanse kerke te regverdig, stel die APK 

tereg die standpunt op grand van Artikel 27 van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis dat die eenheid van Christus se kerk 'n geestelike eenheid is. 

Om egter die gawe van die geestelike eenheid van die kerk af te speel teen die 

opgawe in die Skrif om ook sigbaar een te wees, lyk ietwat geforseerd. Om te 

erken dat eenheid sigbaar kan . word, maar dan alleen deur belydenis, 

roepingsbesef en toewyding, laat die volle opgawe van sigbaarwording in die 

Skrif en konfessie verskraal. 

Waarom Christus spesifiek verskeidenheid (los van eenheid) in sy diens wil 

gebruik en die kerk daarmee wil "versier'', is onduidelik. Christus versier wel sy 

kerk, maar met die wesenseienskappe van eenheid, heiligheid, algemeenheid 

en Christelikheid. Die verskeidenheid wat God in die skepping gee, is egter nie 

'n wesenseienskap van die kerk soos die eenheid van die kerk 'n 

wesenseienskap is nie. Dit is daarom ondenkbaar dat die gevolge van sonde 

enigsins in kerke ingedra kan word as iets wat goed is. 

Die kwessie of enige kerk van Christus daarby kan berus dat die ideaal van die 

eenheid van die kerk nie verwesenlik kan word nie, en die feit dat eenheid 

skynbaar 'n onhaalbare ideaal is, ontneem geen kerk van Christus die roeping 

om eenheid ook sigbaar na te strewe nie. Die eenheid in Christi.JS is te duur 

gekoop om die eenheid met alle kerke gering te skat. Om energie eerder aan 

ander euwels in die samelewing te spandeer skep die indruk van 

roepingsvermyding. 

Die APK se begronding vir die sogenaamde gewettigde pligmatige verbreking 

van gemeenskap kan nie geregverdig word deur bloat die begrip skeuring te 

vervang met die begrip afskeiding nie. Die Skrif en konfessie moedig nie die 

verbreking van gemeenskap aan nie; inteendeel die kerk moet volhardend 
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getuienis lewer en as pilaar van die waarheid vasstaan in die geloof en die 

eenheid met Christus. 

2.2.1.2 Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) 

Die GKSA poog om ih sy wyse van kerkregering te hou by die beginsels wat in 

1618-1619 by die Sinode van Dordrecht in die Dordtse Kerkorde neerslag 

gevind het. Na die aanvanklike wysigings aan die Kerkorde in 1916 (in 

navolging van die GKN ~ 1905), het die GKSA sedert 1959 teruggekeer op 'n 

selfstandige kerkregtelike pad in ooreenstemming met die Dordtse Kerkorde. 

Op grond van beginsels oor ekumene kragtens die Dordtse Kerkorde het die 

GKSA in 1949 leiding geneem met die stigting van die Gereformeerde 

Ekumeniese Sinode (GES). Deur die beginsels in die wyse van kerkregering 

toe te pas kon die GKSA reeds in 1966 eenheid oor volks- en taalgtense heen 

beleef toe die nasionale sinodes in die GKSA in 'n algemene sinode kon 

byeenkom. In 2009 is die eerste Algemene Sinode wat op geografiese 

grondslag ingedeel is, afgehandel. 

Artikel 52 van die Kerkorde van die GKSA (2003: 182) lui soos volg: 

"Kerklike korrespondensie en samewerking of kontak (met 

kerke en kerklike instansies) buite die algemene sinodale 

verband, word in 'n algemene sinode gereel." 

Die konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap (Kerkorde GKSA, 

Art. 52) handel vir die GKSA oor dieselfde kerkregtelike uitgangspunt waarmee 

Artikels 29, 41, 47, 48, 50 en 51 van die Kerkorde (2003:179,181,182) handel: 

Verskillende kerke is een in Christus, en omdat hulle een is, soek hulle 

gemeenskap met mekaar. Spoelstra se tereg: "Hierdie een universele kerk 

gaan bo die baie verskillende gemeentes uif' (1989:292). Die begronding van 

hierdie eenheid word in die Skrif en belydenis gevind (Matt. 16; 18; Joh. 17; 

HK, So. 7; 21; NGB, Art. 27): Hierdie begronding kan s6 geformuleer word: .. 

• Almal wat deur 'n ware geloof in Christus ingelyf is, is met Hom een, 

en daarom ook lede van mekaar. 

Sedert die stigting van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) in 1859 

word by die aanvang van elke meerdere vergadering in die Openlike Verklaring 
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· die voorneme uitgespreek om "die innigste broederlike gemeenskap en 

korrespondensie" (GKSA, 1998:85) met al die kerke suiwer te onderhou. Die 

saak van broederlike gemeenskap en korrespondensie het ook die ernstige 

aandag van Sinode 2000 geniet. Die begrippe korrespondensie (vgl. Acta 

GKSA, 1979:45), eenheid, bande en kontak (Acta, 2000:206-210) word as 

ekumeniese verhoudinge omskryf en word verduidelik deur · middel van 

konsentriese sirkels (sien voorstelling hierna): 

Ekumeniese kontak 

Ekumeniese bande 

Ekumeniese eenheid 

Die konsentriese sirkels stel die fases in ekumeniese gesprek voor. Die 

ekumeniese proses tot kerklike eenheid kan onderskei word in die volgende 

fases: 

• Die binneste sirkel van die drie konsentriese sirkels stel die gesprek 

oor ekumeniese eenheid voor. Die gesprek veronderstel die daarstel 

van een kerkverband (korrespondensie) deur die erkenning van 

attestate, die proses van kanselruil en beroepingsmoontlikhede oor 

en weer. 

• In die tweede sirkel word gesprekke en samewerking ter 

voorbereiding van een kerkverband voorgestel. Die term wat hiervoor 

gebruik word, is ekumeniese bande. 

• Ekumeniese kontak word deur die wydste sirkel voorgestel. 

Gesprekke en samewerking vind plaas met die doel om die 

evangelie uit te brei (gesamentlike optrede en profetiese getuienis). 

Die langtermyndoelwit behoort altyd een kerkverband te wees. 

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is oortuig dat ekumeniese gesprek, 

· selfs binne 'n plurale en gedifferensieerde geloofsgemeenskap, uiteindelik in 
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een kerkverband moet realiseer (Du Plooy, 1984:42). Dit is ook die bedoeling 

. van gesprekke oor taal- en kultuurgrense heen (vgl. Grove, 2004:9; Acta 

GKSA, 2000:206-21 O; Du Plooy, 1984:38). Die beskouing het in die 

geskiedenis van die GKSA 'n spesifieke ontwikkeling gehad: Die sinode van die 

GKSA (Acta, 1964:56) maak byvoorbeeld 'n onderskeid tussen kerke in 

verskeidenheid, wat in kerkverband moet konkretiseer, en . kerke in 

geskeidenheid, waar samesprekings en of samewerking nodig is. 

Die GKSA verklaar reeds in 1967 dat die ekumeniese roeping van die kerk 

gerig is "op die herstel van die eenheid van die kerk" (Acta GKSA, 1967:365). 

Die eenheid van gereformeerde kerke is deur die jare bestempel as die kerk se 

"dringendste en belangrikste ekumeniese roeping" {Acta GKSA, 1970:69). 

Met die eenheid van die kerk word nie bedoel dat plaaslike kerke eenders moet 

wees nie. Daar sal noodwendig uiterlike verskille tussen plaaslike kerke in 

verskillende werelddele voorkom (Acta, 1997:171, 2.1.1.4), byvoorbeeld 

verskille in die liturgie en bedieningsmetodes. Middelmatige verskille behoort 

nie in die weg te staan van ekumeniese eenwording nie. Skrifgebonde 

ekumenisiteit skep 'n raamwerk vir eenheid wat diversiteit behou en diversiteit 

wat na eenheid strewe (Acta GKSA, 2009:?). 

Samewerking vereis reeds dat saamgestem word oor belangrike punte insake 

konfessie en· kerkregering (vgl. Acta GKSA, 1979:42, 3.1.4.3). Ekumeniese 

gemeenskap mag geen eensydige monoloog wees nie, maar kerke moet 

hulleself deur getuienis en selfondersoek onderwerp aan die Skrif as 

uitgangspunt. Die uitsluitlike doel is die herstel van gemeenskap via reformasie 

(vgl. Acta GKSA, 1979:42, 3.1.4.4; Acta GKSA, 1967:367 ,5), in besonder waar 

skisma bestaan. 

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het in 1967 daarteen besluit om by 

ekumeniese bewegings aan te sluit (Acta GKSA, 1967:367,6), maar tog 

ingesien dat dit nodig mag wees om een of ander vorm van kontak te maak ter 

wille van die herstel van die verbroke eenheid van die kerk. Die verskil tusse·n 

aansluiting en 'n ander vorm van kontak is egter tot 2000 nie omskryf nie (vgl. 

ook Acta GKSA, 1991: 152, 1.3). Die GKSA het wel in 2003 (Acta GKSA 

2003:206-21 O) die begrippe ten opsigte van ekumeniese gesprek en kontak 
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• ....... 

met kerke duideliker omlyn. Nogtans kan onduidelikheid steeds bestaan oor 

die prinsipiele begronding en konkretisering van kontak met ekumeniese 

bewegings en liggame. Hierdie onduidelikheid geld in die besonder as hierdie 

kontak nie uitsluitlik bedoel is vir ekumeniese eenheid (in die eng sin van 

kerkverband) nie. 

Die vraag wat steeds gevra word is: Moet alle kontak uitsluitlik gemik wees op 

kerkverband, of kan kontak ook met die oog op samewerking in 'n losser 

struktuur gesoek word (soos byvoorbeeld die gemeenskaplike rade by die Free 

Church of Scotland)? Benewens die ekumeniese handelinge wat noodwendig 

moet uitloop op 'n "volwaardige ekumeniese sinode" (Acta GKSA, 1979:46), 

wat normaalweg dieselfde as die term korrespondensie of hegte ekumene 

impliseer, word die bestaan en belang van losser ekumene (Acta GKSA, 

1997:170) ook erken. Hierdie "losser" ekumeniese handeling impliseer "een of 

ander vorm van kontak" (Acta GKSA, 1967:367; Acta GKSA, 1970:89) kragtens 

Artikel 49 van die Kerkorde, sonder dat daarmee bedoel word dat aangesluit 

moet word by ekumeniese liggame (vgl. ook Acta GKSA, 2009:?). Kerklike 

verhoudinge wat nie eenheid in leer, diens en tug (korrespondensie) vergestalt 

nie, word op meriete in elke indiwiduele geval gereel "soos dit nodig word" 

(Acta GKSA, 1979:45). 

Eenheid in ekumeniese gemeenskap impliseer eenheid in leer, diens en tug. 

Eenheid in leer, diens en tug vind via korrespondensie plaas (vgl. Acta GKSA, 

1979:45, 4.1.1 ), met ander woorde via die uitdrukking van kerkverband (vgl. 

Acta GKSA, 1979:40, 3.1.1-3.1.2). Korrespondensie impliseer kerklike eenheid 

oor landsgrense heen (vgl. DKO, Art. 48,52) en druk die tussenkerklike 

handelinge uit om kerklike eenheid te behou en te beoefen. Artikel 51 van die 

Kerkorde, gegrond op die katolisiteit van die kerk, stel die ideaal om as 'n 

ekumeniese sinode byeen te kom, ter behoud en beoefening van eenheid in 

leer, diens en tug (vgl. Acta GKSA, 1979:45, 4.1.2). Die praktiese betekenis 

van ekumenisiteit word vergestalt in sake soos attestasie en beroeping, 

uitnodiging na mekaar se sinodes, en insette in mekaar se besluitneming. 

In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit nie net om 'n gesprek oor 

hoe kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie, maar ook oor profetiese 

getuienis vir die waarheid teen die leuen en samewerking in soverre daar 'n 
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gemeenskaplike taak is wat behartig moet word {Acta, 1997:176, 3.2.1 ). In die 

lig van die fe.it dat die GKSA 'n onbegrensde ekumeniese roeping het (Acta, 

1976:366) en die uitoefen van die profetiese roeping van die GKSA in Suid

Afrika baie noodsaaklik is, is dit belangrik dat die GKSA insette en' getuienis by 

godsdiensinstansies (bv. by die SARK en soortgelyke organisasies) sal lewer 

(Acta, 1997:177, 3.2.3). 

Daar behoort onderskei te word tussen die belewing van eenheid {kerke wat 

een in leer, diens en tug is), en die roeping tot ekumenisiteit wat missioner 

uitgaan na alle kerke. Hierdie uitreiking van die kerk roep op tot 

gehoorsaamheid aan die Koning van die kerk en tot die onderlinge 

gemeenskap van gelowiges (vgl. Acta GKSA, 1967:366). Die doel van 

ekumene is "die uitdra van die universele evangelie .... " (Acta GKSA, 1994:195; 

vgl. ook Acta GKSA, 1967:366). Behalwe die roeping tot ekumenisiteit wat 

missioner uitgaan, het kerke as ekumeniese gemeenskap ook 'n diakonale 

roeping om toe te sien dat geen kerk deur rampe, armoede of wat ook, al van 

die ekumeniese gemeenskap vervreemd raak nie. 

Met betrekking tot ekumeniese gemeenskap raak die GKSA enkele belangtike 

praktiese aspekte aan waarmee gereformeerde kerke rekening behoort te hou 

(vgl. Acta GKSA, 2009:?): 

Die postmodernistiese fase wat die mensdom betree het, het verskeie 

probleme meegebring ten opsigte van byvoorbeeld die soewereine seggenskap 

van Christus deur sy Woord en Gees en die gesagvolle uitsprake van kerke op 

grond van die gesag van die Woord. Ten spyte hiervan is daar aspekte van die 

postmodernisme wat onmiskenbaar deel van mense (ook gelowiges) se lewe 

geword het. Hierdie aspekte kan nie deur die kerk van Christus bloot 

ge'ignoreer word nie. Een van die aspekte is dat gelowiges en kerke in die 

belewing van eenheid in ekumeniese gemeenskap in toenemende mate eerder 

klem le op verenigende as verdelende aspekte. Die toenemende klem op 

verenigende aspekte in die lewe van gelowiges staan in sornmige 

gereformeerde kringe in kontras met die eksklusiewe aard waarmee ekumene 

wereldwyd bedryf word. Met 'n voorwaardelike en 'n eksklusiewe benadering 

kan kerke hulleself isoleer ·van die gereformeerde ekumeniese wereld. 

Terselfdertyd is dit al hoe meer moontlik om in die tegnologies "verkleinde" 
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wereld ekumeniese kontak te bewerkstellig en uit te bou. Die kerk moet as die 

liggaam van Christus homself aan die wereld toon op so 'n wyse dat dit duidelik 

is dat sy plaaslik en universeel iets van die "onbeperkte" verskyning van God in 

die wereld bekend maak. 

Afrika moet steeds as 'n prioriteit geag word vanwee die GKSA se besondere 

roeping en toekomsverbondenheid ten opsigte van sy "tuiskontinent". 

Samewerking op die vlak van missiologie en teologiese opleiding moet 

voortdurend aandag geniet. 

Die waarde van groeteboodskappe wat by die onderskeie vergaderings van 

ander kerkgemeenskappe en eweneens op die Algemene Sinode van die 

GKSA gelewer word, moenie geringgeag word nie. Met hierdie gebruik word 

die eenheid van die kerk van die Here en die inpak wat kerkgemeenskappe 

wereldwyd ten opsigte van teologiese strominge op mekaar het, uitgedruk. 

Vir die praktyk van die strewe om in ekumeniese gemeenskap "saam met al die 

gelowiges te begryp" (Ef. 3:18} is dit belangrik dat kerke: 

• presies probeer begryp wat ander kerke onder ekumeniese eenheid 

verstaan; 

• die praktiese betekenis van ekumeniese eenheid (moontlike vlakke 

van eenheidsimplementering en -uitdrukking) deurpraat om 

kerkeenheid oor landsgrense al hoe meer sigbaar te maak in 

plaaslike kerke; 

• al hoe meer insae verkry en insette maak in mekaar se 

besluitvormingsprosesse, om sodoende ekumeniese eenheid op 

hierdie wyse sigbaar te maak en 

• oor en weer gebruik maak van insette van eweknie-deputate 

wanneer aanbevelings vir sinodes oor prinsipiele sake geformuleer 

moet word, want ekumeniese samesprekings moet al hoe meer van 

praktiese betekenis vir plaaslike kerke gemaak word. 

Die GKSA het op grand van 'n studierapport (Acta, 1961 :43-119) die gelykheid 

van kerke oor kultuur- en kleurverskille heen aanvaar en in 1962 gesprekke 

met ander bevolkingsgroepe in die GKSA gevoer. Die gesprekke het gelei tot 
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die selfstandigwording van die vroeere "sendinggemeentes" wat in 'n algemene 

vergadering byeen ·sou kom. Hierdie algemene vergadering was aanvanklik 

bedoel om te konstitueer rondom 'n agenda, en nie rondom die samevoeging 

van bevolkingsgroepe nie. 

Spoelstra (1989:278) wys daarop dat hoewel die ideaal gedeeltelik gestalte 

gekry het, die begrip kerke spoedig verstaan is as nasionale sinodes {Acta 

GKSA, 1964:261-270), en in die vorm van nasionale (etniese?) sinodes 

georganiseer is. Die weg is daarmee geopen dat die sogenaamde "nasionale 

sinodes" in 'n algemene vergadering kon byeenkom (Acta GKSA, 1964:269; 

1979:547). Die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke· in Suidelike 

Afrika het vir vyf keer byeengekom, maar in 1991 rondom uiteenlopende 

standpunte oor die samestelling van die Algemene Sinode die laaste keer 

vergader (vgl. Acta, 1991 :25,26). 

Die GKSA (Potchefstroom) se standpunt oor eenheid en ekumenisiteit kan nie 

los beskou word van die ander nasionale sinodes van die GKSA nie, naamlik 

die Sinodes van Middellande; Soutpansberg en Suidland. Hoewel die GKSA en 

die ander nasionale sinodes reeds in 1965 besluit het om in 'n algemene 

sinode byeen te kom, is die gedagte in 1985 gekelder en moes die GKSA en 

die ander nasionale sinodes 'n ander uitweg vind om hulle eenheid te laat 

gestalte kry en te beleef. Op sterk aandrang van veral Sinode Soutpansberg is 

besluit dat meerdere vergaderings hoofsaaklik op geografiese gronde (vgl. Acta 

GKSA, 2006:387-399) moet byeenkom. Hierdie besluit het die implikasie gehad 

.dat nasionale sinodes in die "ou vorm" afgeskaf moes word ten einde in 

meerdere vergaderings plek te maak vir die belewing van eenheid oor 

nasionale en kultuurgrense heen. 

Die onderskeie "nasionale sinodes" het sedertdien deur deputaatskappe met 

mekaar gekommunikeer oor die praktiese samestelling van die "struktuur'' of 

"model" vir die belewing van eenheid tussen die GKSA en a.nder nasionale 

sinodes. Deputate wat verantwoordelik was vir die toepassing van Artikel 48 

van die Kerkorde, het die proses gefasiliteer (Acta GKSA, 2006:387-399) om 

kerke in meerdere vergaderings kragtens die geografiese indelingsgrondslag in 

te deel. Hierdie proses is geskeduleer om voor die eerste Algemene Sinode in 

2009 afgehandel te wees (vgl Acta GKSA, 2006:398). Die eerste Algemene 
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Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op geografiese 

indelingsgrondslag het in Januarie 2009 plaasgevind. Du Plooy (1986:48) sou 

hierdie kerkregtelike reeling tereg kon beskryf as "'n plurale en 

gedifferensieerde geloofsgemeenskap in een ke.rkverband". 

2.2.1.3 Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) 

Die NHKA vorm een instituut en bestaan uit die totale aantal gemeentes. Die 

presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel word as die basis van die NHKA (as 

landskerk) se kerkregering gestel (vgl. Van Wyk, 1989:6,7). Pont (1981 :4) voeg 

daarby die invloed van die kollegiale kerkregering, wat in 1618 in Nederland na 

1 · vore gekom het, en wat "in baie opsigte verwoestend op die presbiteriaal

sinodale tradisie met sy noue verbintenis aan die belydenisskrif en die Heilige 

Skrif ingewerk het". 

Ordereel 6 van die NHKA se Kerkorde word begin met die woorde: 

"Die kerk as verskyningsvorm van die een, heilige, algemene, 

Christelike kerk neem deel aan die ekumene in die wereld." 

Die NHKA wil hierdie wesenlike eenheid van die kerk van Christus deur middel 

van ekumeniese arbeid handhaaf. Vertrekpunte oor die eenheid van Christus 

se kerk hou die volgende in (NHKA Agenda, 2001 :388-390): 

• Ekumeniese eenheid is die eenheid wat in die Apostoliese 

Geloofsbelydenis bely word met die woorde: "Ek glo aan 'n heilige, 

algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges ... " 

• Hierdie belydenis benadruk dat veelheid en verskeidenheid - wat wel 

altyd in die kerk waargeneem kan word - nie tot 'n kenmerk van die 

kerk verhef mag word in die sin dat die veelheid of verskeidenheid 

die eenheid ophef nie. 

• Die kerk is een aangesien dit in 'n verhouding met een Heer, Jesus 

Christus, staan. Net SOOS Christus een is, is sy gemeente ook een. 

Ten spyte van die veelheid van kerke, is die liggaam van Christus 

een. 

Die standpunt van die NHKA met betrekking tot ekumeniese verhoudinge het 'n 

spesifieke opbou gehad: Die Ekumeniese Raad van die NHKA het in 1998 aan 
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die Algemene Kerkvergadering .gerapporteer dat die kerk "op 'n baie beperkte 

skaal deelneem aan ekumene in die wereld" en dat die kerk "sukkel om horn 

los te woel uit ekumeniese isolasie wat hy tans beleef" (Acta NHKA, 

1998:315,316). Vorige besluite om ekumene te beoefen deur bilaterale 

gesprekke met kerke, in plaas daarvan om met ekumeniese liggame gesprekke 

aan te knoop, het klaarblyklik nie die vrug gelewer wat verwag is nie. Ook is 

aangevoer dat ander kerke skepties is om in gesprek te tree of verbintenisse 

met die NHKA aan te gaan as gevolg van die "kerkpolitieke standpunte" wat die 

kerk in die verlede ingeneem het (Acta NHKA, 1998:316), asook die feit dat 'n 

apostoliese bewussyn en 'n ekumeniese sensitiwiteit nie genoegsaam in die 

kerk figureer nie. 

Ook 'n agtergrondstudie wat voor die Algemene Kerkvergadering van die 

NHKA (Agenda, 2001 :388-390; Besluitebundel, 2001: 186, 187) gedien het, 

skets die redes vir die ekumeniese isolasie waarin die NHKA haarself bevind 

het: 

• Die "surrogaat-" (plaasvervangende) bilaterale gesprekke wat gevoer 

is in plaas van deelname aan ekumeniese liggame, was op die lang 

duur nie produktief nie en het die NHKA verder ge'isoleer (vgl. Van 

der Merwe, 2007:5). 

• Die Konvent van Reformatoriese Kerkgemeenskappe in Suider

Afrika het vir die NHKA nuwe moontlikhede geopen, maar die nie

deelname van belangrike rolspelers binne die Calvinistiese tradisie 

en 'n "baie fundamentalistiese benadering" van die meeste 

deelnemende kerke, het die NHKA laat wonder of nie eerder na wyer 

ekumeniese kontak gesoek moet word nie. 

• Genoemde waarneming het die NHKA laat besef dat "'n [n]uwe 

besinning oor die Hervormde Kerk se ekumeniese verhoudinge en 

die vestiging van strategies om hierdie verhoudinge uit te bou, .... 

noodsaaklik [is] indien ons nie vasgevang wil bly in · ekumeniese 

isolasie nie" (Agenda, 2001 :388-390). 

• Omdat ekumeniese liggame soos die World Alliance of Reformed 

Churches (WARC) die beleid handhaaf dat lidkerke plaaslik bewys 
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moet lewer van goeie ekumeniese betrekkinge, sou dit 

onafwendbaar wees om met die SAARC (die streeksliggaam van die 

WARC in Suidelike Afrika) gesprek te voer. Dit behoort deure oop te 

maak vir verdere gesprek met die WARC. 'n Gesprek met die SARK 

behoort ook hoog op die prioriteitslys van die NHKA te wees 

(Agenda, 2001 :388-390). 

Op grond van bogenoemde oorwegings moes die NHKA se standpunt oor 

ekumeniese verhoudinge die laaste aantal jare noodgedwonge veranderinge 

ondergaan. Veral drie belangrike kwessies op die agenda van die 68ste 

Algemene Kerkvergadering in 2007 (vgl. Besluitebundel NHKA:171-232) het 

die konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap in die gesigsveld gebring: 

• Die NHKA se ekumeniese verhouding met die World Alliance of 

Reformed Churches {WARC) en 

• die verhouding van die NHKA met hul "dogterkerk", die Maranatha 

Reformed Christian Church (MRCC); asook 

• die NHKA se verhouding met die ander Afrikaanse gereformeerde 

kerke in Suid-Afrika. 

Die WARC het in 1982 in Ottawa verklaar dat die situasie van apartheid ten 

opsigte van die NHKA 'n status confessionis laat ontstaan het: 

"Daher erklart die Generalversammlung, daB diese Situation 

einen status confessionis fUr unsere Kirchen darstelt. Das 

bedeutes, daB wir dies als eine Frage ansehen, Ober die man 

nicht verschiedener Meinung sein kann, ohne die lntegritat 

unseres gemeinsamen Bekenntnesses als reformierte Kirchen 

ernsthaft aufs Spiel zu setzen." 

(Norholt, 1982:70.) 

Die status confessionis het ge"impliseer dat die NHKA se beweerde teologiese 

regverdiging van apartheid die gemeenskaplike belydenis s6 in gedrang 

gebring het dat geen verskille daaroor geduld kan word sonder om die 

integriteit van die gemeenskaplike belydenis wesenlik aan te tas nie. Die 
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WARC het gevolglik die lidmaatskap van die NHKA tydelik opgeskort, totdat 

daar algehele verandering in die besluite en handelinge van die kerk sou kom. 

Die NHKA het onmiddellik na hierdie verklaring op 17 September 1982 uit die 

WARC bedank. Nadat die NHKA vir etlike jare op 'n beperkte skaal 

deelgeneem het aan· ekumene in die wereld en hoofsaaklik bilaterale 

gesprekke gevoer het (vgl. Agenda NHKA, 1998:315-317), het die NHKA beset 

dat daar nie volstaan sou kon word met bilaterale gesprekke met kerke riie, 

aangesien dit verdere ekumeniese isolasie sou teweegbring (vgl. 

Besluitebundel NHKA, 1998:186, punt 1.5; Van Wyk, 1998:3,4).. 

Die NHKA het besluit om weer ekumeniese kontak met die WARC te hervat 

(Besluitebundel, 2004: 171 ). Die besluit het bepaal dat aansoek gedoen moet 

word om herstel van lidmaatskap van die WARC en om deel te neem aan die 

liggaam se aktiwiteite. Daar is oak besluit om kontak te soek met die Suid

Afrikaanse Raad van Kerke (SARK), die Reformed Ecumenical Council (REC) 

en lidkerke van die onderskeie Rade. 

Die WARC het na gesprek verdere voorwaardes vir die oorweging van die 

NHKA se lidmaatskap gegee. Die voorwaardes het onder meer ingehou dat die 

NHKA nie alleen moet nader beweeg aan die MRCC nie, maar dat aanduidings 

van moontlikhede tot eenwording bewys moet word. Die NHKA het daarop die 

volgende besluit geneem (vgl. NHKA Besluitebundel, 2007:97): 

• dat die kerk sedert die stigting van die WARC jare lank hul erhs met 

die belydenis van een, heilige, algemene; Christelike kerk laat blyk 

het; 

• dat die kerk wil voortgaan op hierdie pad, ondanks die vertroebeling 

van verhoudinge wat die politieke omstandighede van die 

apartheidsjare teweeggebring het; 

• dat die kerk nie alleen op grand van die WARC se voorwaardes die 

NHK se aansoek om lidma~tskap wil motiveer nie; maar 

• dat die kerk oak haar eie voorwaardes en agenda vir die gesprek met 

·die WARC wil stel met die hoop dat daar wedersydse begrip vir 

mekaar sal wees. 

138 



Die WARC het die heraansoek van die NHKA nie goedgekeur nie, omdat die 

NHKA nie voldoen het aan die sogenaamde vereistes om apartheid as kettery 

te verwerp nie (vgl. Bingle, 2008:42; Jackson, 2008:4). Die Algemene 

Kerkvergadering van die NHKA sal egter nie voor die samesmelting van die 

WARC en die REC in die World Reformed Communion in Junie 2010 vergader 

om verdere besluite hieroor te neem nie. 'n Gesprek van die NHKA en die 

WARC het op 4 Maart 2009 plaasgevind en weinig vordering is met die proses 

van lidmaatskap gemaak. Die saak sat eers weer op die volgende Algemene 

Kerkvergadering in 201 O behandel kan word. 

Wat die Maranatha Reformed Christian Church (MRCC) betref, het die NHKA 

'n ad hoc-benadering gehandhaaf, naamlik die beoefen van 'n insidentele 

geloofsgemeenskap om mekaar veral op te skerp oor die waarheid wat hulle 

saam glo en bely (Acta NHKA, 1982:305). Sedert 2000 is aanpassings in die 

benadering van die MRCC gemaak, wat waarskynlik daarop gemik is om 'n 

meer konkrete belewing van eenheid met die MRCC te onderhou. 

Uit die bewoording van die besluit oor kerkeenheid, in besonder met die 

MRCC, en eventueel met die susterskerke (Besluiteregister NHKA, 2007:171-

173) kom 'n ander (nuwe?) benadering ten opsigte van die konkretisering van 

eenheid na vore. Die bereidheid van die NHKA om opnuut te besin oor 

kerkeenheid en te soek na 'n moontlike model waarvolgens kerkeenheid met 

die MRCC kan konkretiseer, was aanvanklik nie so duidelik uitgespel in vorige 

gesprekke oor moontlike eenheid nie. 

Die Algemene Kerkvergadering van die NHKA (Besluiteregister, 2007: 114; vgl. 

Van Wyk, 2007: 1) het besin oor kerkeenheid met die MRCC. Die Algemene 

Kerkvergadering het die vereistes van die WARC in berekening gebring, maar 

ook gewoon besin oor die aard en verhouding tussen die twee kerke. Die 

vergadering het besluit: 

• dat die eenheid tussen die NHKA en die MRCC wat op grond van die 

eenheid in Christus bestaan, bevestig word; 

• dat die NHKA met dankbaarheid dink aan die eenheid wat vir die 

afgelope 80 jaar gehandhaaf kon word en die begeerte uitspreek dat 
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die eenheid in die toekoms nog meer sigbaar sal word (vgl. Van Wyk, 

2007:10); 

• dat gemeentes van die NHKA aangemoedig word om in vennootskap 

met die MRCC missioner uit te reik na die wereld; 

• om in gehoorsaamheid aan die evangelie voort te gaan met die 

proses van gestruktureerde samewerking, sodat die eenheid wat 

reeds bestaan in onder andere die kerk se belydenis, teologiese 

opleiding, sendingarbeid, diakonaat, finansies en administrasie, meer 

sigbaar gestalte kan kry, met dien verstande dat die twee kerke se 

eiesoortigheid gerespekteer word; 

• dat met studie voortgegaan word om standpunte oor kerkeenheid 

(oor eenheid en eenheidsmodelle) nuut te evalueer, onder meer in 

die gesprekke met die MRCC en die susterskerke; en 

• dat die Algemene Kerkvergadering van 201 O verdere besluite oor 

gestruktureerde samewerking en strukturele eenheid sal neem. 

Van Wyk (2007:4) stel dat die gesprek oor eenheid nog nie so lank op die 

agenda van die NHKA is nie en benadruk veral dat die gesprek oor eenheid 

met die MRCC nie groter klem moet kry as die gesprek met die susterskerke 

nie. Die aandrang op die gesprek oor eenheid met die MRCC het eers sterker 

geword sedert die Algemene Kerkvergadering se besluit van 2004 om by 

ekumeniese liggame aan te sluit. Die gesprek met die MRCC behoort volgens 

Van Wyk meer genuanseerd na 'n postmoderne model vir kerkeenheid te kyk. 

In so. 'n model. behoort eerder rekening gehou te word met die behoud van 

selfstandigheid met respek vir wedersydse diversiteit as om bloot dienstig aan 

die tydsgees te wees of om polities byderwets te wees. Die beginsels van so 'n 

model behoort ook by die TKR deurgepraat te word. 

'n Soortgelyke benadering het ook geblyk uit 'n colloquium van predikante en 

lidmate wat op 29-30 April 2006 byeengekom het op inisiatief van die 

Kommissie van die Algemene Kerkvergadering. Tydens hierdie samesprekings 

is besin oor die NHKA se identiteit in die 21 ste eeu. Daar is aangevoer dat die 

eenheidsgesprek met die MRCC en ekumeniese gesprekke 'n nuwe 

benadering vereis wat dit gebiedend noodsaaklik maak dat die NHKA moet 
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loskom van die bagasie wat Artikel Ill van die ou Kerkwet en die 

volkskerkgedagte in die nuwe Kerkorde (Ordereel 4) ingedra het. Oor die 

verhouding met die MRCC was die gedagte om aan kerkeenheid in 'n 

postmoderne sin te dink. So 'n uitgangspunt behels dat eenheid in 

verskeidenheid gesoek word en verskeidenheid in eenheid. Volgens die 

neerslag van die gesprek wat tydens die colloquium gevoer is, behoort verder 

gedink te word oor strukturele eenheid met die MRCC. 

Daar is stemme in die NHKA (vgl. Breytenbach, 2007:2) wat nie vrede het met 

die WARC se sogenaamde voorskriftelike houding nie en vra dat hierdie 

voorwaardes opgeweeg moet word teen die rus en orde binne die NHKA. Die 

verhouding van die NHKA met die MRCC word volgens die stemme op die 

spits gedryf deur die voorwaardes van die WARC. 

Die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) handhaaf die standpunt 

dat ekumeniese gesprek nie noodwendig tot strukturele eenheid hoef te lei nie 

en dat insidentele kontak reeds die belewing van eenheid inhou (Acta TKK, 

1989:663; Besluitebundel NHKA, 1994:249; 2004:144). Die verskeidenheid van 

gereformeerde kerke met dieselfde taal en belydenis in een land dui dus nie vir 

alle kerke op 'n sondige verskeurdheid van die liggaam van Christus nie, soos 

dit byvoorbeeld in die pluriformiteitsleer van Kuyper na vore kom (D.J.C. van 

Wyk (jnr.), 2003:4; 2004:4; G. van Wyk, 2004:4). "Organisatoriese eenheid van 

die kerk is nie 'n dwingende Skriftuurlike eis nie." (Acta TKK, 1982:309.) Die 

eenheid van die kerk van Christus le nie noodwendig in die sigbare en 

organisatoriese eenheid tussen volkskerke nie (Acta TKK, 1977: 212-217). 

Ten opsigte van die lank gevoerde gesprek (sedert 1956) oor kerkeenheid 

binne die TKR, spreek die algemene kerkvergadering sy dank uit dat die saak 

van kerkeenheid sodanig gevorder het "dat die Kerke saamstem dat daar 'n 

duldbare verskeidenheid kan bestaan. Dit betaken dat kerke naas mekaar kan 

bestaan sonder dat dit noodwendig 'n aanduiding van 'n sondige verskeurdheid 

hoef te wees. As sodanig kan verskillende kerkformasies deel wees van die 

een heilige algemene Christelike kerk" (Besluitebundel NHKA, 1998:321 ). 

Volgens die NHKA word hierdie eenheid in waarheid en belydenis vergestalt 

wanneer die NHK en kerke wat op dieselfde belydenisgrondslag staan: 
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• mekaar se lidmaatskap aanvaar; 

• kanselruiling in beginsel aanvaar; 

• predikante in beginsel kan beroep; 

• lidmate uitnooi om saam aan die Nagmaalstafel aan te sit. 

Sigbare en organisatoriese eenheid is nie noodwendig 'n voorwaarde vir die 

eenheid van die kerk nie. Eenheid le in waarheid en belydenis. Kerke kan 

derhalwe naas mekaar bestaan sonder dat dit noodwendig 'n aanduiding van 'n 

sondige verskeurdheid hoef te wees (vgl. Agenda NHKA, 2007:2-8). 

Die NHKA se ekumeniese beleid ten opsigte van die Afrikaanse kerke verskil 

van die van die GKSA en die NG Kerk. Die vertrekpunte vir die eenheid van 

Christus se kerk berus tereg op die eienskappe van die kerk, soos in die 

Apostoliese Geloofsbelydenis uitgedruk, en ook op die belydenis dat die kerk 

die gemeenskap van die heiliges is. Die diepste grond van eenheid le in God 

se onderlinge eenheid. Wanneer die NHKA hierdie eenheid van toepassing 

maak op kerke met dieselfde belydenis, dan is dit duidelik dat die kerk die 

uitdrukking van hierdie eenheid sien in die aanvaarding van lidmaatskap, 

kanselruiling, die beroeping van predikante en Nagmaalgebruik. Die 

regstreekse gevolgtrekking is dat kerke nie noodwendig sigbaar en 

organisatories een hoef te wees nie, want kerke wat naas mekaar bestaan, dui 

nie noodwendig op die verskeurdheid van die kerk nie. Hierdie standpunt is nie 

net van toepassing op ekumene wereldwyd nie, maar ook op kerke waar 

gelowiges dieselfde taal, belydenis en land het. 

Die NHKA se kerkregtelike vertrekpunt ten opsigte van die kerk se kerkbegrip 

kan egter beter verstaan word vanuit die volkskerkgedagte wat in die kerk 

funksioneer. 

In Ordereel 4 van die Kerkorde van die NHKA word die volgende bepaal: 

"'n Gemeente is 

'n gemeenskap van gelowiges wat selfstandig 

georganiseer is en deur die eenheid in geloof en 

belydenis saam met al die ander gemeentes die Kerk is; 
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die wyse waarop die Kerk op 'n bepaalde plek bestaan. 

Die Kerk is 

'n volkskerk met sy eie kerklike kultuur, geskiedenis, taal 

en tradisie wat geroepe is tot die verkondiging van die 

evangelie van Jesus Christus aan die Afrikanervolk en 

tegelyk aan alle mense." 

(Kerkorde NHKA, 2007:60.) 

Die begrip volkskerk verskyn die eerste keer in 1951 in die Ker!<wet van die 

NHKA. Volgens W .A. Dreyer {2007:5) kan die debat oor die begrip volkskerk 

alleen verstaan word teen die agtergrond van die NHKA se sendingwerk. In 

1945 het die Algemene Kerkvergadering (vgl. Besluitebundel NHKA, 1945:62) 

as gevolg van die gebrek aan sendingywer besluit dat die NHKA 'n skema oor 

'n sendingbenadering behoort uit te werk. Hierdie skema is verwoord in die 

Kerkwet (Art. 7) van 1951 en het bepaal dat "afsonderlike volkskerke gevestig 

sal word en dat die bekeerlinge deur inheemse en etnies georganiseerde kerke 

bearbei sou word". 

In die Kerkwet van 1951 (Art. 111) is bepaal dat lidmaatskap net tot blankes 

beperk word. Weens die onophoudelike kritiek teen die NHKA se standpunt 

beweer Dreyer dat die NHKA baie moeite gedoen het om die volkskerkgedagte 

in samehang met Artikel Ill van die Kerkwet te begrond. Hy verwys na 'n 

herderlike skrywe (1973) en studiewerk wat 'n kommissie in 1978 gedoen het. 

Die studiekommissie het homself pertinent geskaar aan die kant van 

Hoedemaker en Van Ruler, en teenoor Kuyper se standpunt van 'n "vrye kerk", 

en onder meer verklaar dat die NHKA sy apostoliese taak en Christelike 

roeping volksgewys wil doen. Die implikasie van hierdie gedagte is dat die 

evangelie en kerk volkome inheems onder volkere moet word. Deur intensiewe 

katolisiteit (Van Ruler) word gepoog om elke element van die lewe te probeer 

kersten en sodoende op te eis vir die koninkryk van God. 

Hierdie studiekommissie (NHKA, 1978:308) waarsku egter teen die opvatting 

dat kerklike eenheid tussen die NHKA en die MRCC slegs onsigbaar is, want 

dit sou neerkom op die dwaling van spiritualisme. Sigbare eenheid is iets wat 

nie in strukture te vind is nie, maar besonderlik in prediking, 
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sakramentsbediening en belydenis. Die komrnissie het ook bevind dat die 

plasing van die begrip volkskerk in die Ordereels van die NHKA daarvan 'n 

belydenis sou maak. 

Via 'n belangrike dokument, "Kerk en wereld 2000" (NHKA, 1985) het die 

definiering van volkskerk beslag gekry, soos dit in Ordereel 4 van die Kerkorde 

verwoord is: 

"Die kerk is 'n volkskerk met sy eie kerklike kultuur, 

geskiedenis, taal en tradisie wat geroepe is tot die verkondiging 

van die evangelie van Jesus Christus aan die Afrikanervolk en 

tegelykertyd aan alle mense." 

Oberholzer (1999:456-458) wys 'n teenstrydigheid in Ordereel 4 van die 

Kerkorde uit: Die gemeente word in die eerste deel van Ordereel 4 'n 

gemeenskap van gelowiges genoem, met eenheid in geloof en belydenis 

tussen gemeentes van die kerk. Dan, in teenstelling daarmee, volg dat die Kerk 

'n volkskerk is met sy eie kultuur, geskiedenis, taal en tradisie - 'n kerk wat 

geroepe is tot die verkondiging van die evangelie aan die Afrikanervolk en 

tegelyk aan alle mense. Om dus die kerk in een asem die gemeenskap van 

gelowiges te noem en daarna te koppel aan 'n volk as volkskerk, rym volgens 

Oberholzer nie. Die kerk kan nie apostoler gerig wees op alle volke en tegelyk 

'n kerk vir Afrikaners wees nie. W .A. Dreyer (2007:5) konkludeer dat die "kerk 

... tegelyk oop en geslote" is. 

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het algaande 'n meer 

kritiese houding jeens die volkskerkgedagte begin inneem via 'n strategiese 

beplanning wat 'n missionere visie vir die NHKA geformuleer het: "Ons droom 

is dat almal in Jesus Christus sal glo as die enigste hoop vir hierdie wereld." 

(Kommissie AKV, 2005:2.) 

'n Memorandum getitel "Die identiteit en relevansie van die NHKA aan die 

begin van die 21 ste eeu in Suid-Afrika" is aan NHKA-gemeentes vir 

kennisname versprei. Talle lidmate het die gedagte dat die begrip vo/kskerk uit 

die Kerkorde van die NHKA verwyder word, beskou as: 

• dienstigheid aan 'n nuwe politieke bedeling of 
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• dienstigheid aan internasionale ekumeniese liggame (vgl. W .A. 

Dreyer, 2007:5). 

Dreyer stel voor dat die NHKA in die kerkregtelike hantering van die 

volkskerkgedagte die primere bron van die kerk, die Heilige Skrif, moet laat 

spreek en nie die ekumene, politiek of geskiedenis nie (W.A. Dreyer, 2007:5). 

Hy lig uit dat die Kerkorde (in Ordereels 1 en 4) die kerk tegelyk vanuit die 

geloof en die natuur benader. Die platoniese natuur-genade-skema word in die 

formulering betrek. Daarteenoor is die belydenis duidelik dat slegs geloof in 

Christus bepalend kan wees vir lidmaatskap van die kerk (HK, So. 21; NGB, 

· Art. 27). 

In 'n stemming gedurende die Algemene Kerkvergadering in 2007 oor die 

verwydering van die volkskerkgedagte (Kerkorde, Ordereel 4) uit die Ordereels, 

het net meer as die helfte (51%) van die afgevaardigdes daarvoor gestem dat 

die volkskerkgedagte uit die Ordereels verwyder moet word. Daar kon egter nie 

aan die Kerkorde verander word nie, omdat 'n tweederdemeerderheid vereis 

word om die Kerkorde te wysig (vgl. Besluitebundel NHKA, 2007:200). 

Die verwysing na die NHKA as 'n volkskerk het in die NHKA 'n veelbesproke 

saak geword (vgl. W.A. Dreyer, 2007:5; Y. Dreyer, 2007:6; Pretorius, 2007:6; 

Kriel, 2007:2; Steenkamp, 2007:6; Van Wyk, 2007:6). Kok (2007:4) beweer dat 

die verpolitisering van die volkskerkgedagte die oorsaak is van uiteenlopende 

standpunte oor die handhawing van die volkskerkgedagte al dan nie. Volgens 

horn word voorstanders van die begrip volkskerk daarvan verdink dat die 

behoud van die begrip bloot 'n verskansing is van die gedagte van die ou 

Artikel Ill van die Kerkwet (vgl. ook Oberholzer, 1999:454, Van Wyk, 2007:6). 

Aan die ander kant word politieke oorwegings toegedig aan voorstanders wat 

die volkskerkgedagte uit die Kerkorde wil verwyder. Sodanige pogings sou dan 

neerkom op 'n blote "politieke dienstigheid aan die heersende regime ... " (vgl. 

Breytenbach, 2007:2; Steenkamp, 2007:6). Dit lyk egter of die beweegrede vir 

die oorweging van die volkskerkgedagte nie so 'n enkelvoudige saak is nie; 

daarom maan Van Wyk, soos weergegee in die media (Jackson, 2007:7), tot 

nugtere denke sodat dit wat relevant en belangrik is, nie uit die oog verloor 

word nie. Volgens Van Wyk is 'n ryk teologiese betekenis in die 

volkskerkgedagte opgesluit. Die moontlike ryk teologiese betekenis van die 
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begrip volkskerk is waarskynlik die rede waarom die Algemene 

Kerkvergadering van 2007 besluit het om 'n memorandum op te stel om die 

teologiese en spesifiek die missioners betekenis van die term duideliker te 

omlyn (vgl. Besluitebundel NHKA, 2007:200). 

Om die konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap by die NHKA te peil is dit belangrik om die samehang tussen die 

die kerkbegrip en die volkskerkgedagte na te gaan. 

Volgens Pont (1981 :221-223) beskou die NHKA haarself as volkskerk onder 

die bestuur van ampte-in-vergadering. Die kerk vorm een instituut en bestaan 

uit die totale aantal gemeentes. Hierdie siening impliseer dat die NHKA steeds 

as volkskerk met ander volkskerke op 'n ad hoc-basis gesprek voer en 
' 

saamwerk (insidentele geloofsgemeenskap). Vanuit die vertrekpunt kan die 

volgende besluite van die NHKA insake ekumeniese gemeenskap verstaan en 

verklaar word: 

• Die oortuiging dat die eenheid van die kerk van Christus nie 

noodwendig tot 'n sigbare en organisatoriese eenheid tussen 

volkskerke (ook byvoorbeeld die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika) 

hoef te lei nie (Handelinge TKK, 1977:212-217), omdat 

organisatoriese eenheid nie 'n dwingende Skriftuurlike eis is nie. 

• Kerke met dieselfde belydenis vorm vir mekaar een, heilige, 

algemene Christelike kerk. Daarom tree sulke kerke met mekaar in 

gesprek om mekaar op te skerp oor die waarheid wat hulle bely 

(Handelinge TKK, 1982:305). 

• Op hierdie stadium vind· die belewing van kerkeenheid met die 

MRCC en die Afrikaanse kerke op 'n ad hoc-wyse plaas (Handelinge 

TKK, 1982:308), sonder om struktureel daaraan gestalte te gee. 

2.2.1.4 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK/NG Kerk [-familie]) 

Die Dordtse Kerkorde is sedert die volksplanting deur die NGK beskou as die 

Kerkorde wat in die Kaapse Kerk geld. Die patronaatskap van die Kaapse 

owerheid, De Mist se Kerkorde (1804), die Algemeen Reglement (1824) en die 

Wette en Bepalinge (1842) het die NGK egter blootgestel aan invloede soos 
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staatsoorheersing · (Erastianisme), kollegialisme,. independentisme en 

hierargiese tendense (Pont, 1981 :4; Kleynhans, 1971 ). Die NG Kerkfamilie het 

sedert 1962 'n selfstandige kerkorde. Strauss (1991 :187-200) voer aan dat 

kerkregtelike · aspekte van ekumene in die NGK 'n verwaarloosde tema geword 

het. Die Algemene Sinodes van die NGK (1986 en 1990) gee intens aandag 

aan ekumeniese riglyne, maar Strauss (1991 :188) het bedenkinge of die 

kerkregtelike aspekte van ekumene daarin opgelos kan word. 

Die probleem setel vir Strauss (1991:188,189) daarin of die NGK·daarin slaag 

om die volgende kerkregtelike aspekte in die stel van standpunte en besluite 

duidelik te omlyn: 

• Die uitdrukking "korrespondensie" as terminus technicus vir die aard 

van Christelike gemeenskap en 

• 'n betekenisvolle bewuswording en diskussje van kerkregtelike 

riglyne vir ekumeniese betrekkinge. 

Die bedenkinge wat Strauss uitspreek, is waarskynlik nie net 'n aspek wat die 

NGK-ekumene alleen raak nie, maar dit raak ook die wyer debat oor die 

konkretisering van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap 

en stimuleer gesprek daaroor (vgl. Acta GKSA, 2000:206-21 O; Spoelstra, 

1989:284-286). 

Kerkorde, Artikel 70 verwoord die kerkregtelike reeling van die NGK met 

betrekking tot die konkretisering van eenheid in ekumeniese gemeenskap: 

70.1 Die kerk street daarna om deur middel van sy vergaderinge op 'n 

verantwoorde wyse met ander Christelike kerke saam te werk, 'n 

gemeenskaplike boodskap uit te dra en saam te stry vir die 

behoud van Christelike lewensbeginsels. 

70.2 Die Algemene Sinode bepaal die aard en graad van die 

betrekkinge met ander kerke of kerkgemeenskappe deur middel 

van 'n gewone meerderheidstem. 

70.3 Die graad en wyse van samewerking word in elke geval bepaal 

deur die graad van ooreenstemming ten opsigte van belydenis, 
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kerkregering, erediens en die siening van die Christelike 

lewenswandel van die betrokke kerk. 

70.4 Die besluit oor 'n aansoek of beeindiging van lidmaatskap van 'n 

ekumeniese organisasie word geneem met 'n tweederde

meerderheidstem van die Algemene Sinode. 

(NGK, 2007:31)'. 

Die NGK het gepoog om uitgangspunte en 'n omvattende ekumeniese beleid 

oor die konkretisering van eenheid in ekumene in besluite van die Algemene 

Sinode van 1990 (Handelinge NGK: 546-548) daar te stel: 

Die NGK het die volgende kernagtige uitgangspunte in verband met 

ekumeniese betrekkinge ge'identifiseer (vgl. Handelinge NGK, 1990:546-548): 

• Die kerk van Christus is wereldwyd een. 

• Die kerk van Christus is oor die grense van plek en tyd een. 

• Eenheid is 'n gawe aan en 'n roeping vir die kerk. 

• Hierdie taak moet veral volvoer word op plaaslike vlak waar die 

kragtigste getuienis van eenheid tot stand gebring kan word. 

Plaaslike kerke moet poog om saam met die ware kerk van Christus 

(NGB, Art. 29) saam te aanbid, te getuig en te werk. 

• Eenheid kom nie neer op eendersheid nie. Die verskeidenheid van 

volke, tale, gebruike en kulture moet erken word - so ook die 

gevolglike ryk verskeidenheid in aanbiddingswyses, konfessionele 

uitdrukkings, formuliere en kerkstrukture. Die ve.rskeidenheid mag 

egter nie tot geskeidenheid lei nie - daar is 'n verskeidenheid in die 

eenheid van Christus se kerk. 

• Kerke moet daarna street om saam die waarheid van die Woord van 

die Here te soek - die waarheid wat nie ter wille van eenheid 

prysgegee moet word nie. 

'n Volledig uitgewerkte ekumeniese beleid is op die Algemene Sinode van 1990 

(Handelinge:546-548) goedgekeur "om die dringende behoefte a.an prinsipiele 

en praktiese riglyne vir tussenkerklike kontak'' daar te stel. Die prinsipiele 
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riglyne bied 'n begronding vir die praktyk van eenheid in 'n plurale en gebroke 

ekumeniese gemeenskap. 

Die koms van die koninkryk van God tot verheerliking van God is die hoogste 

doel van ekumenisiteit. In die nastreef van die doel lewer die kerk getuienis oor 

die geestelike eenheid met Christus en die roeping om die eenheid te 

vergestalt. Die gegewe eenheid is die dryfkrag van die strewe na die meerdere 

sigbaarmaking van die gegewe eenheid. 

Ekumene kan onder andere bydra tot die: 

• uitskakeling van vervreemding, gespanne verhoudinge, 

verskeurdheid en 'n onverantwoordelike hantering van die 

verskeidenheid in die kerk; 

• erkenning van ander gereformeerde kerke se doop, attestate, 

toelating tot sakramente, toegang tot kansels, erkenning van 

legitimasie, verteenwoordiging op sinodes en gesamentlike 

betrokkenheid by ekumeniese liggame. 

Ems met die eienskappe van die kerk laat die kerk meer volkome en effektief 

funksioneer. Die doel van ekumenisiteit word nader toegelig deur die imperatief 

van die eienskappe van die kerk: 

Die eenheid van die kerk moet prakties vergestalt word in die eensgesindheid 

van gelowiges onderling en die eenheid van getuienis in die wereld. Waar 

· ekumenisiteit reeds die pluriforme gestalte van die kerk impliseer, is 

ekumeniese betrekkinge ook die manier waarop enersyds gestry moet word 

teen elke vorm van verskeurdheid van die liggaam van Christus, en andersyds 

gewaak moet word teen 'n soort eenheidstrewe wat die verskeidenheid in die 

werke van God misken. 

Die heiligheid van die kerk impliseer dat die kerk 'n unieke aard het. 

"Heiligheid" dui daarop die gelowiges as't ware afgesonder word as 

uitverkorenes tot die ewige lewe en dat hulle ingelyf word as lede van die 

liggaam van Christus. Ekumeniese gemeenskap kan die kerk help om sy 

roeping om heilige liggaam van Christus te wees universeel uit te dra en uit te 

leef. 
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Die algemeenheid van die kerk impliseer die Christelike geloofsgemeenskap 

wat saamgestel is uit alle volke, tale en nasies deur die loop van die 

geskiedenis. Hierdie een, algemene geloofsgemeenskap moet as kerk sy taak 

uitvoer om die koninkryk van God op alle lewensterreine te vestig. Verskillende 

kerke sal met hierdie doel voor oe oor grense heen moet uitreik en saam met 

ander kerke poog om hierdie strewe prakties uit te voer. 

Die apostolisiteit van die kerk impliseer die belydenis van die waarheid. 

Hierdie erkenning moet die kerk via ekumeniese gemeenskap en samewerking 

rig op die beter verstaan van die heilige Skrif. 

Ekumeniese gemeenskap is sinvol as dit beoefen word in die besef van die 

waarheid van Jesus Christus as Verlosser. Besluite by ekumeniese 

samekomste word slegs as advies beskou om die kerk nie te kompromitteer en 

sodoende verleentheid te veroorsaak nie. 

Die beoefening van ekumeniese gemeenskap kan voorgestel word deur 

konsentriese sirkels wat uitkring van nouer tot wyer betrokkenheid, beginnende 

by kerke wat dieselfde belydenisgrondslag het tot ander wat 'n ander belydenis 

handhaaf. Daar bestaan dus grade van samewerking en gesprekvoering ter 

wille van getuienis in die soeke na die waarheid. 

Die omvang van ekumene word bepaal deur die grense van die kerk as 

liggaam van Christus. Die kerk as liggaam van Christus is die wydste grens; 

daarbinne bestaan grade van betrekkinge. 

Binne hierdie grense kan daar kerke, groepe en sektes met afwykende en 

eensydige beskouings wees - so 'n situasie verg 'n ander benadering as kerke 

met dieselfde belydenisgrondslag. Suite die grense van die kerk as liggaam 

van Christus word sending beoefen. Wanneer daar sprake is van 'n nie

Christelike godsdiens, kan daar nie ware ekumene wees nie, want ekumene is 

gerig op die bevordering en meerdere sigbaarmaking van die geestelike 

eenheid van die kerk as liggaam van Christus. 

Die NG Kerk wil aktief deur die Algemene Sinode ekumeniese gemeenskap 

met ander Christelike kerke en ekumeniese organisasies stimuleer, handhaaf 

en bevorder. Die NG Kerk se ekumeniese beleid (Handelinge NGK, 2007:31-
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37; Handelinge NGK, 2002:384-387). word op bilaterrale en multilaterale wyse 

in ekumeniese betrekkinge vergestalt. 

Vervolgens word gelet op ekumeniese verhoudinge wat onderskei word in 

bilaterale kerklike verhoudinge. Daarna sal ook ingegaan word op wat 

multilaterale betrekkinge impliseer. 

Bilaterale kerklike verhoudinge (nasionaal of internasionaal) 

Volle verhoudinge word gehandhaaf met 'n ander kerk met gereformeerde 

- belydenis deur: 

• afvaardiging na mekaar se sinodes; 

• kanselruiling toe te laat; 

• toelating tot mekaar se Nagmaalstafels; 

• gesamentlike optrede op terreine van gemeenskaplike 

verantwoordelikheid; 

• kommunikasie oor gemeenskaplike belang en kommer; 

• die pastorale versorging van mekaar se lidmate wanneer lidmate 

binne die grense van mekaar se kerke vestig; 

• die wedersydse erkenning van mekaar se teologiese opleiding en 

gevolglike oor-en-weer-beroepbaarheid van leraars met inagneming 

van die spesifieke vereistes wat 'n kerk kan stel. 

lndien alle aspekte van 'n volle kerklike verhouding vanwee praktiese 

omstandighede nie kan realiseer nie, kan volle betrekkinge steeds aangegaan 

word, al is dit net ten opsigte van sekere aspekte. Die doel bly steeds volle 

betrekkinge op alle gebiede. 

Gedeeltelike verhoudinge word gehandhaaf met kerke van gereformeerde 

oortuiging, met wie die NG Kerk nie in volle kerklike verhouding staan nie, met 

as voorwaardes die volgende: 

• die wedersydse erkenning van 'n gemeenskaplike basis in 

gereformeerde geloofsoortuiging soos uitgedruk in die Refomatoriese 

belydenisskrifte; 
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• die wedersydse begeerte bm 'n kerklike verhouding aan te gaan; 

• die veronderstelling dat dit tot 'n volle kerklike verhouding kan lei; 

• samewerkingsooreenkomste; 

• gesamentlike optrede ten opsigte van gemeenskaplike 

verantwoordelikhede; 

• kommunikasie oor sake van gemeenskaplike kommer; 

• wedersydse sorg vir mekaar se lidmate indien dit versoek word. 

Met dialoogverhoudinge streef die NG Kerk daarna om in gereelde dialoog te 

tree met 'n verskeidenheid kerke wat nie . noodwendig dieselfde 

belydenisgrondslag het nie, ten einde ingelig te word oor hulle kerklike lewe, 

verhoudinge en standpunte. Hierdie verhoudinge kan lei tot: 

• gedeeltelike of volle kerklike verhoudinge; 

• samewerkingsmoontlikhede; 

• gesamentlike optredes; en 

• kommunikasie oor sake van gemeenskaplike kommer. 

lnsidentele kontakverhoudinge impliseer dat die NG Kerk haar roeping tot 

ekumene uitvoer ten opsigte van behoeftes, omstandighede en geleenthede, 

en insidentele kontak opneem met ander kerke. 

Multilaterale verhoudinge 

Deur multilaterale kerklike verhoudinge wil die NG Kerk sy ekumeniese roeping 

bevorder en uitbou deur: 

• deel te wees van ekumeniese organisasies om saam te werk met 

ander gereformeerde kerke; 

• deel te neem aan die aktiwiteite van ekumeniese organisasies, 

geselskappe en verenigings om sodoende haar roeping so wyd, 

effektief en doeltreffend moontlik uit te leef; 

• verhoudinge met ekumeniese organisasies te onwikkel; 
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• in verskillende grade betrokke te wees by multilaterale organisasies 

deur volje of waarnemerlidmaatskap. 

Die Ekumeniese Kommissie is 'n subkommissie van die Moderamen van die 

NG Kerk en koordineer die kerk se ekumeniese sake met verantwoording aan 

die Moderamen. Selfstandige ekumeniese verhoudinge word binne die 

raamwerk van besluite van die Algemene Sinode ook in ander staatkundige 

gebiede (soos Namibia) toegelaat. 

Die uitgangspunt van die gesprek oor eenheid bestaan daarin dat die kerk sy 

bestaan te danke het aan God Drie-enig. Op grond van sy uitverkiesende 

genade roep Hy sy bondsvolk om tot sy eer te leef en die evangelie te 

verkondig. God gebruik sy kerk om die koms van sy koninkryk te bewerkstellig. 

Die kerk kan nie anders nie as om een te wees en hierdie eenheid is gegrond 

op die een waarheid van God soos dit in die Christus van die Skrif geopenbaar 

is. Die kerk van Christus vertoon die eienskappe van eenheid, heiligheid, 

algemeenheid en apostolisiteit as gawe van God. Wanneer 'n kerk ems maak 

met die eienskappe, kan 'n kerk nie anders nie as om die roeping tot 

ekumeniese gemeenskap sterk en dinamies te ervaar. In Christus is alle 

gelowiges een (Gal. 3:28) en as sy liggaam is die kerk een. Weens die mens 

se beperktheid en sondige aard het geen mens of kerk alle waarheid in pag 

nie. In die apostolisiteit van die kerk is die strewe na katolisiteit opgesluit. Die 

eenheid en algemeenheid van die kerk is veranker in die eer en heerskappy 

van God, en dus in die hand hawing van die heiligheid van God. 

Ekumene is nie 'n strewe na eenvormigheid nie, want: 

• verskillende kerke het elk 'n eie geskiedenis; 

• verskillende kerke bestaan in uiteenlopende omstandighede en 

• besig 'n eie kerklike taal. 

Bogenoemde verskille doen egter geen afbreuk aan bestaande geestelike 

eenheid nie. Hierdie eenheid figureer in 'n verskeidenheid van 

aanbiddingswyses en liturgies. Ook bestaan daar 'n verskeidenheid 

belydenisskrifte as gevolg van die uiteenlopende situasies wat spesifieke 

nadenke oor en leiding uit die heilige Skrif verg. Hierby het ook 'n 
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verskeidenheid kerkordes vanwee eie tradisies, behoeftes en administratiewe 

reelings ontstaan. 

Die ekumeniese roeping van elke kerk rus op en eerbiedig die eenheid van die 

kerk wat 'n eenheid in die waarheid van die gemeenskaplike verlossing in 

Jesus Christus impliseer. Op hierdie weg word die waarheid behou, vind 

wedersydse verdieping plaas, word korrektiewe aangebring, misverstande uit 

die weg geruim, nuwe gesindhede gekweek, en voortgaande leiding van die 

Heilige Gees gesamentlik eerbiedig (Joh. 15:16). In al hierdie opsigte het kerke 

mekaar nodig (Ef. 3:18). 

Die proses van eenwording binne die NG Kerkfamilie het 'n eie geskiedenis 

deurloop, maar momente daarvan vertel in kleine die verhaal van vele 

ekumeniese prosesse en gesprekke wereldwyd. 

Voor 1820 was die standpunt van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die 

Kaap dat lidmate uit die heidendom in bestaande gemeentes opgeneem moes 

word. Weens "de zwakheid van sommigen" (Kleynhans, 1977:305} in die 

"blanke" gemeentes het die Kaapse Sinode besluit dat die heidene wat tot 

bekering gekom het, in 'n afsonderlike gebou byeen kan kom. So het "een 

afzonderljke Ned. Geref. Zendingkerk" {Kleynhans, 1977:306) in 1881 tot stand 

gekom. Daarna het die NGKA en die RCA op min of meer dieselfde wyse tot 

stand gekom. Die ontstaan van afsonderlike kerke lei 'n ingewikkelde en 

ingrypende fase in die bestaan van die NG Kerkfamilie in. 

Die Algemene Sinode van die NGK het hierdie oorspronklike motivering vir 

afsonderlike kerke in 197 4 aangepas om s6 te lui: 

"Die bestaan van afsonderlike Ned. Ge ref. Kerkverbande vir 

verskillende bevolkingsgroepe word erken as in 

ooreenstemming met die Skriftuurlik meervormige 

bestaanswyse van die kerk ... " 

(Ras, volk en nasie, 1975:83). 

Die bedoeling met die "Skriftuurlik meervormig.e bestaanswyse van die kerk'' 

het waarskynlik die pluriformiteitsgedagte van Kuyper as grondslag gehad, 

naamlik dat kerkeenheid nie noodwendig deur strukturele eenheid ondersteun 

hoef te word nie. 
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Die verstaan van afsoriderlike kerke . as die "Skriftuurlik meervormige 

bestaanswyse van die kerk" het waarskynlik die weg gebaan vir die gedagte 

van 'n "federatiewe geloofsgemeenskap" (Du Plooy, 1984:41 ). Die federatiewe 

geloofsgemeenskap was bedoel om in 'n federale raad met mekaar te 

beraadslag oor probleme en misverstande. Die Federale Raad was geen 

meerdere vergadering wat bindende besluite kon neem nie, en kon slegs 

adviserend optree ten opsigte van sy lidkerke (vgl. Kerkorde 1978, Art. 6.3:48-

51 ). 

Na jarelange intensiewe gesprek klink die verbintenis van die Algemene Sinode 

van 2000 in 'n opdrag aan die Algemene Sinodale Kommissie (Handelinge 

NGK, 2000:422) oenskynlik kontrasterend met vorige besluite oor die 

konkretisering van eenheid in die NG Kerkfamilie: 

"Die Algemene Sinode verbind horn opnuut daartoe om, onder 

die beskutting van die Here, in samewerking met ander lede 

van die NG Kerkfamilie, een kerkverband tot stand te bring." 

(Vgl. Acta Algemene Sinode NGK 2004: 383-385.) 

Hierdie verbintenis vind sedert 2000 weerklank in gesprekke oor die 

eenwording van die NG Kerkfamilie. In die proses en gesprekke ten opsigte 

van eenheid met die NG Kerkfamilie moes die NGK verskeie aanpassings 

maak om die voortdurend opbouende spanning te ontlont. 

Die eenheidsgesprek tussen die NGK en die VGK het sedert 2000 voortgestu, 

soms met groter en kleiner terugslae. Gedurende hierdie tydperk is groot 

vordering in bilaterale en multilaterale gesprekke tussen die NGK, RCA en die 

NGKA gemaak. Bilaterale gesprekke waarby die VGK betrokke was, soos met 

die NGKA en die NGK, het verskeie probleme opgelewer. Een van die grootste 

deurbrake in die eenheidsgesprek, wat Durand (2008:9) as '"n wonderwerk" 

bestempel, het te Esselenpark plaasgevind. Die NGK en die VGK kon 'n 

ooreenkoms bereik ten opsigte van die rol van die Belhar-belydenis as 

belydenis van die verenigde kerk. Albei kerke het toegestem dat die belydenis 

nie as voorwaarde vir eenheid sal geld nie, hoewel dit 'n volwaardige 

belydenisskrif van die nuwe kerk sal wees en daar saamgewerk sal word om 

die kerk te help groei tot 'n volledige aanvaarding daarvan. 
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Verhoudinge tussen die NGK en VGK het sedert Junie 2008 weer begin 

verswak en het 'n laagtepunt bereik met die VGK se Algemene Sinode te 

Hammanskraal in September-Oktober 2008. Die groeteboodskap van die 

Moderator van die NGK was die spreekwoordelike vuurhoutjie in die kruitvat. 

Standpunte van die Moderatuur van die NGK wat in 'n groeteboodskap aan die 

Sinode oorgedra is, het die spanning verhoog en die VGK het besluit om 'n 

moratorium op die eenheidsgesprek te plaas. Die rede vir die radikale besluit 

van die VGK is deur hulleself verwoord in 'n verklaring van die gebeure (vgl. 

Verklaring VGK, 2008) waarin die VGK onderneem om die volgende gestand te 

doen: 

• Die roeping tot eenheid binne die NG Kerkfamilie in gehoorsaamheid 

aan Christus (Joh. 17) asook die roeping tot eenheid, versoening en 

geregtigheid as onontkombare opgawe.en verpligting wat die Belhar

belydenis op die VGK plaas. 

• Die voortgesette verbintenis tot eenheid waar ook al moontlik, soos 

deur besluite en aksies deur sinodes, kerkrade, kommissies en 

gemeentes op grond van hulle gemeenskaplike aanvaarding van die 

Belhar-belydenis. 

Die VGK benadruk ook die volgende aspekte: 

• Hulle begeerte dat die eenheid van die gereformeerde kerkfamilie in 

Suid-Afrika sal getuig dat die organiese eenheid - soos. in die 

struktuur van die presbiteriale model - geestelik sterk sal word. 

• Hulle sterk oortuiging dat die Belhar-belydenis deel sal wees van die 

konfessionele basis van die nuwe kerk. 

Die VGK neem kennis van die besluit van die NGK in 2004 insake " .. .'n 

verenigde kerkverband van selfstandige plaaslike gemeentes". In die verband 

stel die VGK voor dat "die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel as model 

vir die organisering van die nuwe een kerkverband gebruik [moet] word. Dit 

betaken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes ingevoeg word in 

ringe, sinodes en een algemene sinode. In die proses moet ruimte gelaat word 

vir onderhandeling, nuwe moontlikhede en 'n groei na mekaar'' en die uitdaging 

aan die VGK om op dieselfde wyse te reageer. 
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Die VGK bring in herinnering die voortgesette vordering na kerkeenheid vanaf 

2005 te Esselenpark, Bloemfontein (2006) en Achterberg I en II (2006 en 

2007), sowel as die streeksinodes, moderamen en Algemene Sinodale 

Kommissie se harde werk. 

Die VGK hou die rapporte van die Algemene Sinode (2007) en die voorstelle 

van die Bree Moderamen (11-12 Junie 2008) in gedagte waarin van die Belhar

belydenis beweer word dat dit aansienlike waarde en sentiment vir die VGK en 

sommige lidmate van die NG Kerk het, maar vir die meerderheid lidmate en 

gemeentes van die NG Kerk is die Belhar-belydenis as vie_rde belydenisskrif nie 

aanvaarbaar nie. Die VGK hou ook die voorgestelde model vir hereniging (as 

tussentydse maatreel), naamlik die afvaardiging van die vier lidkerke na 'n 

gesamentlik sinode (vgl. Verklaring VGK, 2008), in gedagte. 

Daarom verklaar die VGK dat die laaste besluite van die NGK 'n wegbeweeg is 

van die belofte waarop te Esselenpark ooreengekom is en van die punte van 

ooreenkoms wat te Achterberg bereik is. Hierdie besluite heropen die 

verwerping van die Belhar-belydenis as deel van die konfessionele basis van 

die nuwe kerk waarop die VGK gehoop het. Die VGK verneem met leedwese 

van die voorstelle, in besonder in die lig van die aansienlike toegewings wat die 

VGK ten opsigte van die Belhar-belydenis te Esselenpark gemaak het in 2005. 

Die VGK is diep teleurgestel dat nie die besluite van die NGK se Algemene 

Sinode, of die voorstelle van die Bree Moderamen, die "Covenant toward 

Church Unity", soos by Esselenpark geformuleer, en wat as teologiese basis vir 

kerkhereniging geformuleer en aanvaar is, verreken is nie. Ook voer die VGK 

aan dat as die Belhar-belydenis opnuut voorgestel word as politieke geskilpunt 

en die mees ooglopende en aanstootlike hindernis tot kerkeenheid, die NGK 

opmerklik strydig handel met sy eie besluite oor die Belhar-belydenis en die 

konfessionele basis van die nuwe verenigde kerk. Met die wegdraai van die 

"Covenant toward Church Unity" by Esselenpark is die gebaar van versoening 

en gehoorsaamheid ten opsigte van die Belhar-belydenis kragteloos gemaak. 

Bowendien lyk die voorgestelde model vir vereniging vir die VGK dieselfde as 

die ou (opgeknapte) "federal model" wat die VGK konsekwent verwerp het 

omdat dit in ooreenstemming was met die rasgebaseerde aard van die NG 

Kerke. Ook stel die VGK dat hierdie "federal model" in stryd is met die 
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standpunt van die VGK soos in die Belhar-belydenis verwoord en in stryd met 

die VGK se verstaan van gereformeerde kerkwees. In die lig hiervan besluit die 

VGK-Sinode (vgl. Verklaring VGK, 2008) om 'n moratorium te plaas op die 
' 

eenheidsgesprek met die NGK totdat die NGK weer ernstig verbind is tot die 

eenheidsgesprek. 

Die oorweldigende indruk wat die besluit en motivering van die VGK skep, is 

dat die aanvaarding van die Belhar-belydenis ononderhandelbaar is vir 'n 

eenheidsgesprek. Die moratorium op die eenheiosgesprek hou ook onder meer 

in dat 'n openbare geleentheid geskep moet word waar lidmate en predikante 

van die NGK die Belhar-belydenis kan onderteken as openbare ondersteuning 

daarvan. Die hulp van die World Alliance of Reformed Churches (WAAC) is 

ook in die vooruitsig gestel. 

Die standpunt om die aanvaarding van die Belhar-belydenis as voorwaarde 

voor te hou vir voortgesette gesprek val vreemd op, omdat die gemeenskaplike 

gereformeerde konfessie die akkoord van kerklike gemeenskap impliseer. 

Hierdie akkoord sluit in dat kerke nie noodwendig altyd dieselfde 

belydenisskrifte hoef te he nie. Daarom stel du Plooy (2009:6) die vraag " ... of 

die kerke binne die familie van die NG Kerke werklik konfessioneel met mekaar 

saamstem. lndien iemand sou dwaal of afwyk van die ware leer, behoort die 

gesprek oor daardie dwaling of afwyking te gaan. Die vraag - soos Calvyn 

beklemtoon - is of daar ooreenstemming ten opsigte van die capita doctrinae 

is". 

Die VGK het ook besluit om hulle teleurstelling teenoor die NGK .uit te spreek 

vir die wyse waarop die Moderator die groeteboodskap van die NGK oorgedra 

het, in besonder die sogenaamde persoonlike aanval op die Moderator van die 

VGK. Hierdie . groeteboodskap het ongetwyfeld 'n impak gehad op die 

bespreking random die kwessie van eenheid met die NGK. Die NGK het op sy 

beurt 'n verklaring uitgereik na aanleiding van die gebeure en die verklaring van 

die VGK. Die verklaring pleit om 'n voortsetting van die gesprek met die bede: 

"Ons spreek die hoop uit dat die voorgestelde bemiddelingsprosesse die 

gesprekke weer op dreef sal bring." (Vgl. Brief van Moderatuur NGK, 3 Oktober 

2008.) 
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Die proses van bemiddeling deur die Wereldbond van Gereformeerde Kerke 

(WARC/WBGK) het met 'n byeenkoms in Maart 2009 begin. Die fasilitering van 

die proses sou al vier die lidkerke van die NG Kerkfamilie in hierdie 

bemiddeling betrek. Durand (2008:9) skryf dat die toetrede van die WBGK 

binne ekumeniese verband iets van die Pauliniese gedagte uitdruk dat kerke 

slegs "saam met al die gelowiges" die wydte, verte, hoogte en diepte van 

Christus se liefde kan begryp. Die kerke in Suid-Afrika kan gehelp word om die 

liefde van Christus te kommunikeer in die situasie van verskeurdheid van die 

gereformeerde kerklike toneel by die NG Kerkfamilie, maar ook by ander 

gereformeerde kerke in Suid-Afrika en elders. Afgevaardigdes van die WARC 

het met die betrokke kerke gesamentlik en afsonderlik gesprek gevoer. Die 

moratorium wat die VGK op eenheidsgesprekke geplaas het, veroorsaak dat 

die gesprekke nie verder kan vorder alvorens die volgende algemene sinode 

van die VGK die moratorium ophef nie. Daar is volgens die dagpers (Jackson, 

2009:10) ooreengekom dat kerke saam 'n studie sal onderneem oor die Belhar

belydenis "sodat die NG Kerk dit uit die VGK se oogpunt kan verstaan". 

2.2.2 Die Tussenkerklike Raad (TKR} en die Konvent van 

Reformatoriese Kerkgemeenskappe in Suider-Afrika 

(Konvent} 

2.2.2.1 Die Tussenkerklike Raad (TKR) 

Die samestellende kerke tydens die stigting van die TKR was die 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk (NGK) en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA). Die 

besondere verhouding tussen hierdie kerkgemeenskappe, wat vanaf 1958 in 

die Tussenkerklike Kommissie (TKK) tot uitdrukking gekom het, het in 

Februarie 2004 uitgeloop op die stigting van die Tussenkerklike Raad (TKR). 

Hierdie verhouding het gegroei uit 'n gemeenskaplike Reformatoriese herkoms, 

'n gesamentlike sosiohistoriese konteks en 'n gemeenskaplike taal. 

Ondanks die verskeidenheid in kerkformasie en kerklike etos, asook 

graadverskille in die belewing van die gemeenskaplike belydenis, het die 

kerkgemeenskappe deur die jare op grond van 'n gemeenskaplike groeibodem 
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'n verhouding van geloofseenheid in Christus gehandhaaf. Ook streef hulle 

steeds daarna om die verhouding tot 'n hegter kerkregtelik verantwoorde 

eenheid te voer. 

Die Tussenkerklike Raad omskryf sy aard as 'n raad van kerkgemeenskappe 

wat die Drie Formuliere van Eenheid onderskryf. Op grond van die 

onderskrywing van die Orie Formuliere van Eenheid bring die 

kerkgemeenskappe hulle eenheid in Jesus Christus tot uitdrukking en bevorder 

hulle dit deur 'n gesamentlike agenda af te handel. Die Raad word saamgestel 

uit kerkgemeenskappe wat die genoemde belydenisskrifte onderskryf en na 

aansoek, of uitnodiging, aansluit (vgl. Acta GKSA, 2006:225). 

Kerkregtelik 

Kerkregtelik word die Tussenkerklike Raad uit saamwerkende 

kerkgemeenskappe saamgestel, en wel op die wyse wat elke kerkgemeenskap 

geskik ag. Verteenwoordigers van die saamwerkende kerkgemeenskappe 

funksioneer binne die raamwerk van die Skrif, die Orie Formuliere van Eenheid 

en die betrokke kerkorde van elke kerkgemeenskap. Binne hierdie raamwerk 

oordeel die Tussenkerklike Raad hoe die agenda afgehandel kan word en 

verteenwoordigers rapporteer aan die onderskeie kerkgemeenskappe oor die 

uitvoering van die mandaat wat aan hulle verleen is. 

Kerke betrokke by die Tussenkerklike Raad poog om kerklike eenheid op grond 

van dieselfde belydenisskrifte in Jesus Christus te belewe en te bevorder deur: 

• 'n krities-opbouende gesprek tussen die saamwerkende 

kerkgemeenskappe voort te sit; 

• kennis te neem van bestaande samewerkingsterreine en 'n 

geheelbeeld daarvan aan die saamwerkende kerkgemeenskappe te 

gee; 

• nuwe samewerkingsterreine tussen die saamwerkende 

kerkgemeenskappe te identifiseer, te koordineer, en met 

verantwoording aan die onderskeie mandaatgewers uit te bou; 

• waar nodig, gesamentlike getuienis in die samelewing en aan die 

owerhede te lewer; 
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• in die Tussenkerklike Raad nuwe ontwikkelinge in die saamwerkende 

kerke, of die beeindiging van bepaalde kerklike praktyke, of verdere 

presisering van wesenlike aspekte van kerkwees in die 

ontwikkelingsfase daarvan mee te deel en te toets; 

• kerklike sake van gemeenskaplike belang gesamentlik in 'n wyer 

steer in die Konvent van Reformatoriese Kerkgemeenskappe in 

Suider-Afrika te bevorder. 

Bestaande samewerkingsterreine is onder andere: 

• Bybelvertaling; 

• dae van verootmoediging en gebed; 

• vertalings, wysigings en die saamstel van liturgiese en ander kerklike 

geskrifte; 

• gesamentlike kerklike belange in onderwys- en maatskaplike sake; 

• gesamentlike projekte in die bree gemeenskap; en 

• samewerking tussen kerkgemeenskappe op plaaslike vlak. 

Die mandaatgewende vergaderings versoek die betrokke saamwerkende 

kommissies en deputategroepe om jaarliks inligting van hulle werksaamhede 

aan die Tussenkerklike Raad te verskaf met die oog op 'n geheelbeeld, die 

identifisering van bykomende sake, en die uitwys van nuwe 

samewerkingsterreine. 

Deputaatgroepe en kommissies van die onderskeie kerkgemeenskappe 

rapporteer steeds aan hulle mandaatgewers. 

Kerkbegrip 

Gedurende 1980-1989 is indringend aandag gegee aan die onderskeie 

kerkgemeenskappe se kerkbegrip. Aandag is gegee aan ooreenkomste en 

· verskille, met 'n samevattende evaluering van ooreenkomste en verskille. Die 

evaluering van kerkbegrip, wat aard en belewing betref, het die volgende 

opgelewer: 
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Die kerke stem saam, wat kerkbegrip betref, oor die volgende uitgangspunte 

ten opsigte van die aard en be/ewing van kerkbegrip: 

• Die kerk het 'n unieke aard. 

• Daar bestaan 'n besondere ve·rhouding tussen koninkryk en kerk. 

• Die kerk is trinitaries gefundeerd. 

• Die kerk het die eienskappe van eenheid, heiligheid, katolisiteit en 

apostolisiteit. 

• Die universele kerk kom plaaslik tot openbaring. 

• Die merktekens van die ware kerk is die suiwer bediening van 

Woord, sakramente en tug. 

• Christus is enigste Hoof van die kerk. 

• Die kerk is 'n eenheid in waarheid en geloof, gegrond op die Woo rd 

en konfessie. 

• Eenheid in die kerk moet op een of ander manier belewe word. 

• Daar bestaan 'n eenheid in die verskeidenheid en verskeidenheid in 

eenheid. 

• Die eenheid van die kerk moet plaaslik uitgeleef en bewaar word. 

Die lidkerke verskil ten opsigte van die volgende: 

• Die betekenis van die begrip kerk word verskillend verstaan op grond 

van die interpretasie van Handelinge 9:31, aanverwante tekste en die 

Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 28-29. 

• Of gemeentes saam die kerk vorm en of plaaslike kerke in 

kerkverband saamleef, bly 'n verskilpunt. 

• Of die bestaan van afsonderlike kerke met dieselfde belydenis en 

taal in een land 'n sondige geskeidenheid is en of dit nie noodwendig 

dui op 'n sondige geskeidenheid nie, is nie duidelik nie. 

• Elke kerk het haar eie patroon van eenheid oor nasionale (kleur- en 

ras-) grense heen. 
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Die evaluering van sake soos kerkbegrip, meerdere vergaderings, 

gesagsfunksie en handelinge het aangetoon dat ooreengekom word oor die 

volgende uitgangspunte: 

• Vergaderings het dienende gesag. 

• Besluite is vas en bindend, en die ideaal is om besluite eenparig te 

neem. 

• Meerdere vergaderings handel oor sake wat nie in mindere 

vergaderings afgehandel kan word nie. 

• Meerdere vergaderings kan nie die kerk genoem word nie. 

• Belydenisskrifte kan alleen verander word nadat ander kerke met 

dieselfde belydenisskrifte geraadpleeg is. 

• Meerdere vergaderings sluit af na die afhandeling van die sakelys. 

Die volgende verskille staan uit in onderstaande tipe vrae: 

• Waarna verwys "meerdere" of "mindere": na kerke of na 

ampsdraers? 

• Wie kom in meerdere vergaderings bymekaar: net bedienaars van 

die Woord en ouderlinge of ook diakens? 

• Mag een persoon terselfdertyd in twee ampte dien? 

• Moet almal afgevaardig word of woon bedienaars van die Woord 

meerdere vergaderings ampshalwe by? 

• Hoeveel meerdere vergaderings moet gehou word? 

• Hoe word belydenisskrifte verander? 

• Word buitengewone meerdere vergaderings gekontinueer of nuut 

saamgestel? 

• Moet meerdere vergaderings oor nasionale grense heen plaasvind? 
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Die inhoud van 'n kerkorde 

Oor die vraag wat die inhoud van 'n kerkorde behoort te wees, stem die 

lidkerke ooreen oor die volgende: 

• Alles in die kerk van Christus behoort gepas en ordelik te verloop. 

• 'n Kerkorde moet in ooreenstemming met die Woord van God wees. 

• 'n Kerkorde bestaan uit basiese riglyne, sodat so min as moontlik 

gereglementeer hoef te word. 

Daar bestaan nie werklik prinsipiele verskille tussen die lidkerke oor die inhoud 

van 'n kerkorde nie. 

Dit blyk uit die evaluering dat die basiese verskille saamtrek in kerke se 

kerkbegrip, menings oor kerkeenheid en 'n verskil in ampsbegrip. 

Gedurende 1991-1993 is nog meer vergelykings gedoen, maar suiwer op 

bilaterale vlak - waarin ander ooreenkomste en verskille na vore kom as die 

wat in 1989 gestel is. 

Faktore wat verhoudinge be"invloed 

Gedurende 1992-1994 het die TKK aandag gegee aan faktore wat sedert die 

ontstaanstyd van die TKK moontlik vandag nog verhoudinge be'invloed. 

Die volgende faktore is ge'identifiseer vanuit die hoek van die GKSA: 

• Die gebruik van vrye liedere 

• Sinodokratiese neigings 

• Die gebrek aan selfstandigheid van plaaslike gemeentes 

• Die persepsie van vryblywende gebruik van belydenisskrifte 

• Die persepsie van vrysinnigheid by die NHKA 

• Spore van metodistiese en pietistiese antroposentrisme in die NGK 

Die volgende faktore is ge'identifiseer vanuit hoek van die NGK: 

• 'n Meerderwaardigheid by die GKSA dat die kerk suiwerder 

gereformeerd is as die ander. 
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• Die persepsie wat bestaan dat die NHKA nie-kerklike dinge toelaat 

om haar kerkinrigting te bepaal. 

• Die GKSA se onderwaardering van kerkeenheid. 

Die volgende faktore is gei'dentifiseer vanuit hoek van die NHKA: 

• Daar bestaan 'n persepsie dat die GKSA die NHKA steeds as 'n 

valse kerk beskou (die gewraakte 1869- en 1959-besluite). 

• Die NHKA meen dat dieselfde motiewe wat teenwoordig was by die 

afskeiding van 1865-1866 vandag steeds by die NGK leef. 

• Die invloed van metodisme op die NGK. 

Gedurende 1998 is gefokus op die verhouding tussen kerk en kultuur. Vanuit 

drie memoranda kon 'n gesamentlike standpunt geformuleer word: 

• Die kerk is die unieke liggaam van Christus op aarde. 

• Die kerk bestaan uit mense van alle volke die hele wereld oor. 

• Die verskeidenheid volke word in die geloof 'n eenheid wat nie deur 

verskeidenheid opgehef word nie. 

• Daar bestaan 'n roeping tot die uitleef van eenheid - juis in die beset 

dat verskeidenheid as gevolg van die sonde maklik tot verskeurdheid 

kan lei. 

• Die verinheemsing van kerk in 'n volk is moontlik, maar mag nie 

geskied ten koste van die eenheid of gemeenskapsbelewing van 

gelowiges nie. 

• Die kerk is nie kerk van 'n volk nie, maar die kerk wat sy dienswerk 

onder 'n volk kan verrig. 

• Gesonde volksliefde is nie verkeerd nie, maar mag nie lei tot die 

verabsolutering van volk, diskriminasie en rassisme nie. Die kerk het 

in hierdie opsig 'n profeties-kritiese taak. 

Kerkeenheid 

Op die vergadering van 25 en 26 April 2006 is gevra of die drie kerke wat 

betrokke is by die TKR nie daaraan moet dink om 'n verklaring van voorneme 
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daar te stel oor waarheen hulle met hulle verhoudinge op pad is nie (vgl. Notule 

TKR:223). Ook is gevra of die tyd nie ryp is dat die drie kerke verenig in 'n 

proses van "samen op weg wees" en dat 'n oorkoepelende benaming soos die 

"Protestantse Kerke in Suider-Afrika" vir die kerke gebruik word nie. 

Na aanleiding van die gesprek is die lnterim-komitee versoek om 'n dokument 

saam te stel wat die stand van die huidige debat oor kerkeenheid in die TKR 

sal reflekteer (vgl. Notule TKR, 2006:12). Die dokument oor die debat wat op 

daardie stadium gevoer is, is bespreek en uitgebrei met 'n tabulering van vorige 

gesprekke van die TKK (en TKR) oor leerstellige en kerkregtelike sake 

(ooreenkomste en verskille). Die dokument was bedoel om stimulus te gee aan 

die gesprek oor kerkeenheid in die TKR (Notule TKR, 2007:7). Gedurende 'n 

ideeberaad (met bbgenoemde dokument en die konstitusie van die TKR as 

basis) is besin oor die effektiwiteit van die TKR asook die TKR se rol in die 

bevordering van kerkeenheid tussen die drie verteenwoordigende kerke. 

In 1958, 1968 en 1989 is telkens indringend besin oor kerkeenheid tussen die 

drie Afrikaanse kerke. Rondom die aspek van die eenheid van die kerk - en 

spesifiek die eenheid tussen die drie Afrikaanse Kerke - is die volgende gestel 

(1989-09-18, Bylae oor kerkbegrip): 

• NGK en GKSA: Die bestaan van drie afsonderlike kerke met 

dieselfde belydenis in een land, onder een volk en taalgroep, is 

prinsipieel 'n sondige geskeidenheid. Kerke word geroep om deur 

middel van amptelike en broederlike gesprekke eventueel een 

kerkverband te laat gestalte kry. 

• NHKA: Vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is die kerk 

een en gaan dit om die eenheid van die Kerk (liggaam van Christus, 

volk van God, ens.) en dus die eenwees met die waarheid wat in 

Christus is. Wat die drie Afrikaanse kerke betref, sien die NHKA die 

merkteken van die eenheid alreeds in die gemeenskaplike belydenis 

en wat daaruit voortvloei. Soos die kerke in die tussenkerklike 

gesprek mekaar Vind in hulle interpretasie van die Waarheid, word 

organisatoriese eenheid realiseerbaar. · Vir die . NHKA is 

organisatoriese eenheid sonder eenheid in die waarheid 'n valse 

eenheid. Eenwording volg uit eenheid en nie andersom nie. 
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Die uiteinde van die besinning het uitgeloop op 'n konsensusbesluit, naamlik 

dat strukturele eenwording tussen die drie kerkgemeenskape op daardie 

stadium nie moontlik was nie. 

Gedurende 1994 lei 'n evaluering van die stand van die gesprek tussen die drie 

Afrikaanse kerke tot die volgende besluit (1994-09-22 - §4.3.4.4.7) wat 

uiteindelik die grondlyn vorm vir die daarstel van die Konvent van 

Reformatoriese Kerkgemeenskappe in Suider-Afrika. 

"Die TKK neem die inisiatief om uiteindelik een liggaam wat 

verantwoordelik is vir die bevordering van eenheid tot stand te 

bring." 

In 1997 vind 'n indringende gesprek oor die ''TKK op pad na 2000" te 

Nooitgedacht plaas. In opvolg van hierdie gesprek word die volgende doel vir 

die TKK gestel (Notule Interim, 25/04/97, 3.1): 

"Op grond van die gemeenskaplike belydenis van die NGK, 

NHKA en GKSA stel die TKK horn ten doel om in 'n gees van 

onderlinge liefde die Bybelse roeping tot eenheid en kerkwees 

in die wereld na te strewe." 

In samehang hiermee word gestel dat die kerke 'n roeping het om mekaar by te 

staan kragtens die eenheid en vanuit die nood en behoefte van die tyd (Notule 

TKK, 26/08/97:4.2.1 ). Hiermee verskuif die fokus in die gesprek van dinge wat 

die kerke uitmekaar hou na dinge wat die kerke gemeenskaplik het (Notule 

Interim, 22/11/99:5.1 ). In 2000 begin 'n indringende gesprek opnul..it oor die pad 

vorentoe. Tydens die gesprek is die volgende gestel oor die onderskeie kerke 

se houding ten opsigte van eenheid (Notule TKK, 20/03/00:13): 

"Die Kerke (NGK en GKSA) sien steeds die verdeling in drie 

Kerke as 'n sondige verskeurdheid, terwyl die Hervormde Kerk 

'n duldbare verskeidenheid aanvaar. Alhoewel die TKK steeds 

erkenning gee daaraan dat strukturele eenheid nie in die 

afsienbare toekoms kan realiseer nie, het sowel die NG Kerk 

as die Gereformeerde Kerk daarop aangedring dat die gesprek 

in die toekoms opnuut sat moet fokus op eenheid en 

eenwording." 
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Nadat die onderskeie kerkgemeenskappe se standpunte oor eenwording 

bespreek is, het die volgende na vore gekom (Notule TKK, 09/10/00:7.2.3): 

• Die NHKA werk met die begrippe verskeidenheid in die eenheid, 

terwyl die NGK en die GKSA werk met die begrippe geskeidenheid 

en strukturele eenheid. 

• Die uitdrukking van die eenheid tussen die drie Afrikaanse 

kerkgemeenskappe in die een of ander struktuur wat kerkordelik 

vasgele word, is noodsaaklik. 

• Elke kerkgemeenskap het sy eie etos wat vir die lidmate baie 

kosbaar is en daarom is die gedagte aan verandering daarvan 'n 

baie emosionele saak. 

Hierdie gesprek lei uiteindelik daartoe dat die Tussenkerklike Raad (TKR) 

gevorm word waarin die bestaande terreine van samewerking kerkregtelik 

gefundeerd gekoordineer kan word (Notule TKK, 19/03/01 :7.1.4). 

Alhoewel vroeer ook al melding gemaak is van die eenheid in die onderskeie 

families van die kerkgemeenskappe (met ander woorde binne elke 

kerkgemeenskap oor kultuurgrense heen), word in 2003 die eerste keer 

indringend navraag gedoen oor die onderlinge familieverhoudinge van lidkerke 

(Notule TKK, 27/10/03:8). 

In 2006 word die vraag gevra of die drie kerke wat tans betrokke is by die TKR 

nie daaraan moet dink om dalk ook 'n verklaring van voorneme daar te stel oor 

waarheen hulle met hulle verhoudinge op pad is nie, en of die tyd nie ryp is vir 

'n "samen op weg"-proses vir Protestantse Kerke in Suider-Afrika nie. 

Van die begin van die TKK in 1958 is dit duidelik dat al drie kerkgemeen

skappe aanvaar dat die kerk van Jesus Christus 'n eenheid is - 'n eenheid in 

waarheid en geloof, gegrond op die Woo rd van God en die konfessie. 

'n Wesenlike punt van verskil is die vraag in watter mate organisatoriese 

eenheid (saamleef in een kerkverband) noodsaaklik is (vgl. §2.2, 2.3 en 2.6). 

Hierdie verskilpunt kom in onlangse dokumentasie die duidelikste na vore in die 

gegewens wat gedien het tydens die vergaderings van die TKK op 9-10 

Oktober 2000 en 19-20 Maart 2001: 
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• NHKA: Vir die Hervormde Kerk is sigbare en organisatoriese 

eenheid nie noodwendig 'n voorwaarde vir die eenheid van die kerk 

nie. Die eenheid le in waarheid en belydenis. Die Hervormde Kerk 

meen derhalwe dat die kerke naas mekaar kan bestaan sonder dat 

dit noodwendig 'n aanduiding van 'n sondige verskeurdheid hoef te 

wees. Vir die NHKA kom die eenheid onder andere tot uitdrukking 

daarin dat kerke wat op dieselfde belydenisgrondslag as die 

Hervormde Kerk staan, se lidmaatskap aanvaar word; kanselruiling 

kan plaasvind, predikante oor en weer beroep kan word en Nagmaal 

gesamentlik gevier kan word. 

• NGK: Eenheid is 'n gawe aan en 'n roeping vir die kerk .... Plaaslike 

kerke streef daarna om met die ware kerk van Christus (NGB Art. 29) 

saam te aanbid, te getuig en te werk. Eenheid is nie eendersheid 

nie. Die verskeidenheid van kulture, volke, tale en gebreke moet 

erken word. Ook die gevolglike ryk verskeidenheid in 

aanbiddingswyses, konfessionele uitdrukkings en kerkstrukture. Die 

verskeidenheid mag egter nie tot geskeidenheid lei nie - dit is 'n 

verskeidenheid in die eenheid van Christus se kerk. Hierdie 

standpunt word verder onderskryf met die bevestiging van die 

Algemene Sinode in 1998 dat dit sy ideaal is dat vereniging tussen 

die NG Kerk, NH Kerk en Gereformeerde Kerke sal plaasvind. 

• GKSA: Kerkeenheid word normaalweg uitgedruk deur 

organisatoriese eenheid, dit wil se die belewing van een 

kerkverband. Historiese verskille, 'n verskeidenheid in kerklike etos 

en verskillende metodes in kerklike handelinge mag kerkeenheid nie 

in die weg staan nie. Verskeurdheid mag nie bevorder word indien 

die belydenis, dit wil se die inhoud van die geloof, ooreenstem nie. 

Sedert 1989 word binne die TKK en TKR gewerk met die vertrekpunt dat 

organisatoriese eenheid tans nie haalbaar is nie - 'n vertrekpunt wat enersyds 

lei tot groter klem op die uitbou van samewerking, maar andersyds in die 

praktyk die hele gedagte van kerkvereniging op die lange baan geskuif het. 
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Met verloop van tyd is daar tog gevorder op die pad van eenheid - soos blyk uit 

die vorming van die Konvent en later ook die TKR, asook die vraag oor 'n 

moontlike verklaring van voorneme en die moontlikheid van 'n "samen op weg"

proses. 

In enige verdere gesprekke oor kerkeenheid behoort twee naasliggende 

vraagstukke, naamlik die eenheid binne die onderskeie kerkfamilies en die 

eenheid tussen die drie Afrikaanse kerkgemeenskappe, onderskei te word. 

2.2.2.2 Konvent van Reformatoriese Kerkgemeenskappe in Suider

Afrika (Konvent) 

Streng gesproke is die Konvent van Reformatoriese Kerkgemeenskappe in 

Suider-Afrika (Konvent) nie 'n ekumeniese liggaam in die tradisionele sin van 

die woord nie. Die gebruiklike ekumeniese liggaam vorm 'n struktuur waarbinne 

ekumenisiteit as 'n uitbreiding (selfs plaasvervange_r) van kerklike eenheid op 'n 

volgehoue basis oor taal-, kultuur- en landsgrense bedryf word. 

Die Konvent poog om, deur middel van ad hoc-byeenkomste, vir 

Reformatoriese kerkgemeenskappe die geleentheid te skep vir getuienis op 

grond van die Retormatoriese belydenisskrifte, en om te besin oor 

gemeenskaplike sake wat van tyd tot tyd in die Suid-Afrikaanse samelewing 

mag voorkom. 

Die Konvent wil daarom nie 'n struktuur wees waarin kerke aan mekaar 

verantwoording doen kragtens ekumeniese bande nie, of waar mekaar se bona 

tides met betrekking tot die uitleef van die belydenis bevraagteken word nie. 

Die Konvent wil primer vir Suid-Afrikaanse Reformatoriese kerke 'n geleentheid 

bied om: 

• gesamentlike belange, raakpunte en samewerkingsvlakke ten 

opsigte van kerklike aangeleenthede in die Suid-Afrikaanse 

samelewing, soos dit mag voorkom, te identifiseer en te hanteer; 

• van tyd tot tyd, soos die behoefte mag ontstaan, in die samelewing 

en ten opsigte van die owerheid, gesamentlike getuienis te lewer; 

• op die wyse, waar nodig, onderlinge ondersteuning en bystand te 

verleen. 

170 



Die feit dat die Konvent poog om geen alternatief vir enige ekumeniese liggaam 

te wees nie, maar om op die Suid-Afrikaanse samelewing te fokus, is 'n 

positiewe ontwikkeling in die Suid Afrikaanse konteks. Die gesag van die 

Konvent fokus derhalwe nie op die hoeveelheid kerke wat deelneem of nie 

deelneem nie, maar op die waarheid van die Skrif, soos vertolk deur die 

Reformatoriese belydenis. 

Die kerkregtelike posisionering van die Konvent is 'n eerste. Die grondslag en 

funksionering van die Konvent van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika is 

dan ook op die volgende wyse omskryf: 

Die Konvent is 'n byeenkoms waarin kerke gemeenskaplike sake op 

grand van hul gemeenskaplike geloof, belydenis en Reformatoriese 

tradisie behartig, behoudens elke kerk se eie aard, eie etos en eie 

geskiedenis. Die agenda word daarap gerig om getuienisse met die 

oog op reformasie in die naam van die Konvent te lewer. Bepaalde 

standpunte van deelnemende kerke word nie op ander deelnemende 

kerke afgedwing nie. Geen kerk sal oor 'n ander kerk heerskappy 

uitoefen nie. 

Die doel van die Konvent is om op grand van gemeenskaplike geloof, belydenis 

en die Reformatoriese tradisie: 

• prafetiese getuienis in die samelewing, en indien nodig, teenoor die 

samelewing en owerheid te lewer; 

• mekaar met raad en hulp byte staan waar dit versoek word; 

• moontlike samewerking ten opsigte van gemeenskaplike belange en 

verantwoordelikhede in die samelewing te koordineer. 

• Die Konvent veronderstel nie noodwendig kerkverband 

(korrespondensie) of fraternal relationship (braederbande) nie. Die 

aard van die Konvent sentreer in die Skrifgefundeerde behoefte aan 

die uitvoering van 'n gemeenskaplike taak ten opsigte van dieselfde 

omstandighede, in dieselfde land en samelewing op grand van die 

Reformatoriese belydenisskrifte. 
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In 'n verklaring na samesprekings tussen die Konvent en die Lutherse Kerk 

gedurende die Elfde Konvent op 4 Maart 2009 word die bedoeling van die 

Konvent duidelik: 

"Ons bevestig ... dat die ryk diversiteit van verskillende 

teologiese perspektiewe binne die raamwerk van ons 

[R]eformatoriese belydenisse nie 'n bedreiging vir eenheid 

inhou nie en ook nie die afskaling van verskillende tradisies tot 

een eksklusiewe model van die verstaan van kerkregering en 

-diens, nodig maak nie." 

(Smit, 2009:54.) 

Die Konvent het reeds elf keer byeengekom en temas soos die volgende 

bespreek: eenheid en verskeidenheid, onderwys, armoede en ander sosiale 

probleme, vigs en getuienis jeens die owerheid. Die Elfde Konvent het ten doel 

gehad om 'n gereformeerd-Lutherse konsultasie te fasiliteer. 

2.2.3 Vier Nederlandssprekende gereformeerde kerke in 

Nederland 

Dit blyk dat gereformeerde kerke wereldwyd nie volkome ontkom aan historiese 

binding en die beperktheid om kerk van jou tyd te wees nie. 

2.2.3.1 Die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 

Die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) se verenigingsproses (via die 

Samen op Weg-beweging) word allerwee voorgehou as model waarop kerke 

met onderlinge verskille tog kan verenig. Die PKN neem die aanvang van die 

verenigingsproses terug tot by die ontnugtering wat die Tweede Wereldoorlog 
' 

teweeggebring het. Die ontnugterende gevolge van menslike konflik het na die 

Tweede Wereldoorlog die beset by drie kerke gewek dat die bedoeling van die 

evangelie sekerlik nie kan wees dat kerke wat so naby aan mekaar staan, nie 

een is nie. 

In 1951 het die Hervormde Kerk 'n nuwe kerkorde aanvaar wat die kerk meer 

sou rig op die belydenis as op die organisasie van die kerk. Hierdie nuwe 

kerkorde het die weg geopen vir die NHK en die GKN om nader aan mekaar te 
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beweeg. Eers na 1961, op sterk aandrang van 'n aantal jonger predikante wat 

by evangelisasiewerk betrokke was, is daar begin beweeg in die rigting van 

eenwording. In 1986 besluit die NHK en die GKN om te herenig. Die Lutherane 
' 

sluit in 1990 by die Samen op Weg-proses aan. In Junie 2003 word die laaste 

dele van die nuwe Kerkorde vasgestel. Op 1 Mei 2004 word die PKN gevorm 

(vgl. PKN, 2007:1,2). 

Kenmerkend van die PKN-model i~ dat hoewel (soms ernstige) verskille erken 

word, daar tog ruimte aan mekaar gegun word om die verskille uit te leef. Die 

klem wat die plaaslike kerk ontvang in die uitleef van 'n eie identiteit en 

vormgewing van kerkwees is in die model deurslaggewend. Die Kerkorde 

handel slegs oor hooflyne van kerkwees (bv. watter belydenisskrifte erken 

word) en praktiese reelings (bv. uit hoeveel lede behoort 'n kerkraad te 

bestaan). Die reeling van die inrigting van die erediens, die toelating tot die 

doop en Nagmaal is na die plaaslike kerke afgewentel. Die gedagte was dat 

elke gemeente binne die Protestantse Kerk in Nederland self sal bepaal of 

hulle kerklike beklemtoning die van die Hervormde, Gereformeerde of Lutherse 

kerke gaan wees. 

Die PKN (vgl. PKN, 2007:1,2) beskryf hulleself as 'n kerk wat volgens die 

sogenaamde presbiteriaal-sinodale kerkmodel georganiseer word. Met die 

vereniging van die drie kerke in die PKN is aan elke plaaslike kerk die keuse 

gestel om hulle eie naam te behou. Die Algemene Sinode van die PKN skep vir 

elke kerk ruimte om na behoefte en na behore te funksioneer. Die Sinode reel 

die ekumeniese verhoudinge waarin die kerke staan. Die PKN wil voortdurend 

op soek bly na "nadere samenwerking met christenen in eigen land en 

daarbuiten" (PKN, 2007:2). Alie Christe like kerke is wat oorsprong betref, aan 

mekaar verbonde, en is ook wereldwyd geloofsgenote van mekaar. 

Die PKN is aan die Raad van Kerke in Nederland verbonde, asook aan 'n 

aantal ekumeniese organisasies, onder meer die World Alliance of Reformed 

Churches (WARC), die Wereldraad van Kerke (WRK) en die Lutherse 

Wereldfederasie (LWF). 
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2.2.3.2 Die Gereformeerde Kerken Nederland {Vrijgemaakt) {G KN[v]) 

en die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika {VG KSA) 

Nadat die GKN(v) die GKSA tot 'n "zusterkerkrelatie" uitgenooi het, bevind die 

GKSA haarself in 'n ironiese situasie. Die GKSA leef in ekumeniese eenheid 

met die drie gereformeerde kerke in Nederland wat (nog) nie met mekaar in 

"zusterkerkrelatie" staan nie, naamlik die CGKN, die Nedi. GK en die GKN(v). 

Die susterskerkverhouding (ekumeniese eenheid) waarin die GKSA en die 

GKN(v) vanaf 27 Mei 2005 staan, het nie maklik gekom nie. So ver terug as die 

GKN(v) Sinode van 1981 te Arnhem, het die GKN(v) die GKSA as "ware kerk 

van Jesus Christus" erken, maar dit het baie lank geneem om die daad van 

ekumeniese eenheid by die woord te voeg (vgl. Wijnbeek, 2005:37). 

Om ware kerk van Jesus Christus te wees, betrek die maatstaf van Artikels 29 

en 30 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. · Die merktekens van die ware 

kerk is die suiwer bediening van die Woord, die sakramente en die tug. Die 

GKN(v) het ook die wyse van kerkregering hierby betrek waar dit oor die besluit 

van ekumeniese eenheid gaan. 

Volgens Wijnbeek (2005:37) behoort die oorsaak vir die 24 jaar-lange 

vertraging van ekumeniese eenheid gesoek te word in die houding van die 

Suid-Afrikaanse susterskerk van die GKN(v), die VGKSA. Die VGKSA se 

skynbare verset teen die geloofwaardigheid van die GKSA het 'n rol gespeel by 

die GKN(v) se baie lang besluitnemingsproses. 

Dit is van belang vir die tema van hierdie studie om na te gaan op watter 

gronde die GKN(v) besluit het om 'n susterskerkverhouding met die GKSA aan 

te gaan. Dit blyk inderdaad dat die GKN(v) reeds in 1981 te Arnhem die GKSA 

as ware kerk van Christus erken het, nadat die GKSA in 1976 bande met die 

(sinodaal-) Gereformeerde Kerken in Nederland verbreek het (vgl. brief van H. 

ten Brinke as bylae by Acta GKSA, 2006:211 ). 

Ten Brinke voeg by sy skrywe die besluit van die Algemene Sinode van die 

GKN(v) te Amersfoort (2005) asook die gronde waarop die GKN(v) besluit het 

oor susterskerkverhoudinge al dan nie: 
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• Die kerk moet die Orie Formuliere van Eenheid as 

belydenisgrondslag handhaaf en 'n gereformeerde kerkorde gebruik. 

Die kerk bou op die grondslag van die belydenis en handhaaf 

kerklike orde. 

• Kerke sal mekaar inlig oor susterskerkrelasies met ander kerke. 

• Die GKN(v) wil op hoogte bly van verwikkelinge rondom die 

hermeneutiek-debat in die GKSA · 

• Die GKN(v) en die Nederlandse Gereformeerde Kerk het nie kerklike 

eenheid nie. Die GKSA behoort op hoogte te wees van dit wat die 

twee kerke uitmekaar hou, aangesien die GKSA en die Nedi. GK 

ekumeniese eenheid beleef. 

• Die susterskerkverhouding mag nie beteken dat die VGKSA 

uitgesluit word nie. 

• Die GKN(v) sal daaraan werk om die GKSA as lid van die 

International Conference of Reformed Churches (ICRC) aanvaar te 

kry. 

• Die ekumeniese eenheid tussen die twee kerke sal verder uitgewerk 

word. 

Die VGKSA het besluit om nie ook 'n susterskerkverhouding met die GKSA aan 

te gaan nie, maar om eers duidelikheid te kry oor die hermeneutiese debat in 

die GKSA, veral rondom die vrou in die amp. Die gebeure by die GKN(v) 

Sinode te Zuidhorn in 2002 is deur die Deputate van die GKSA met die VGKSA 

. bespreek en duideliker omlyn. Die VGKSA se gronde en motief vir ekumeniese 

bande, hulle begrip van ekumeniese eenheid en die voorwaardes en 

verwagtinge daaraan verbonde is, is ook duideliker omlyn. 

2.2.3.3 Die Nederlands Gereformeerde Kerken (Nedi. GK) 

Die GKSA en die Nedi. GK is ekumenies een. Hierdie eenheid word onderhou 

en verder uitgebrei met onderlinge besoeke. Gesprekke oor Skrifbeskouing en 

hermeneuse asook die gesamentlike sendingarbeid van die GKSA en die 

Nedi. GK word voortgesit (vgl. Acta GKSA, 2006:196). Dit blyk dat die 

gesamentlike sendingarbeid van die Nedi. GK en die GKSA goed op dreef is. 
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Die gespek oor Skrifbeskouing het aan die lig gebring dat die Nedi. GK 'n 

onderskeid tussen Skrifeksegese en Skrifverstaan maak. Hulle wys daarop hoe 

belangrik dit is om Skrifverstaan in die Skrifeksegese in te bou. Die huidige 

maatskaplike konteks kan nie los van die Skrifeksegese gesien word nie 

(byvoorbeeld oor die heersende maatskaplike beskouing van die vrou se rol). 

Die beset van die sosiale konteks het reeds in die Nuwe Testament 'n rol 

gespeel. Die rol van die huidige sosiale konteks moet daarom ook nie 

onderskat word nie. Die besluit om vrouelidmate tot die ampte toe te laat, is 

oorwegend deur hierdie beskouing bepaal. 

Die konsekwensie van die gesprek oor hermeneuse raak die ekumeniese 

eenheid van kerke. Die GKN(v) stel kritiese vrae oor die Nedi. GK se besluit en 

die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGKN) is nie bereid om 

verder oor die saak gesprek te voer nie. Hierdie situasie bemoeilik die 

ekumeniese eenheidsgesprek. 

Volgens die Deputate van die Nedi. GK berus ekumeniese eenheid op die 

belydenis en word dit nie geraak deur verskillende beskouinge oor byvoorbeeld 

vrouelidmate in die amp nie (vgl. Acta GKSA, 2006:197). 

2.2.3.4 De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGKN) 

Die GKSA en die CGKN het jarelange ekumeniese eenheid in leer, diens en 

tug. Die ekumeniese eenheid word gevoed deur onderlinge gesprek deur 

afgevaardigdes en gesamentlike sake by die ICRC. 

Sake wat vir die CGKN van belang is in die huidige ekumeniese debat gaan 

oor die veranderde hermeneuse wat onder meer na vore kom in die gesprek 

oor die vrou in die amp. 

Die CGKN het soveel probleme met die Nedi. GK dat verdere kontak met die 

oog op kerklike eenheid nie gevoer word nie. Die toelating van vroue in die 

ampte by die Nedi. GK kom vir die CGKN neer op 'n verandering in die 

hermeneutiese proses en daarom op 'n aanpassing in die standpunt oor 

Skrifgesag. 

Die plaaslike samewerking tussen die drie gereformeerde kerke in Nederland 

(CGKN, GKN[v] en Nedi. GK) vorder volgens die CGKN nie na wense nie (vgl. 

Acta GKSA, 2006:195, 196). Talle kerke van die Nedi. GK en die CGKN 
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onderhou plaaslik samewerkingsvlakke, maar formeel word nie baie gedoen 

nie. 

Wat die verhouding tussen die GKN(v) en die CGKN betref, is 'n model van 

kerklike federasie voorgestel, maar weens gevoelighede by sommige CGKN

lidmate is die model nog nie ge'implementeer nie. Op plaaslike vlak neem die 

werksaamhede van die twee kerke toe ten opsigte van kanselruil en ander 

projekte. 

Die toelating van vroue in die diakenamp - soos by die GKSA - word nie deur 

die CGKN beskou as 'n probleem wat voortspruit uit 'n Skrifkritiese standpunt 

nie. Die diakenamp figureer nie in die GKSA soos in die CGKN, naamlik dat 

diakens deel van die regeeramp in die kerkraad vorm nie. Die toelatingswyse 

van vroue tot die diakenamp in die GKSA is daarom geen rede om die 

bestaande ekumeniese eenheid te heroorweeg nie. Dit kan egter 'n probleem 

veroorsaak indien die GKSA besluit om die regeeramp vir vroue oop te stel. Die 

jarelange formele ooreenkoms tussen die T eologiese Skoal Potchefstroom 

(TSP) van die GKSA en die Teologiese Universiteit van die CGKN te Apeldoorn 

werk steeds baie goed met die uitruil van studente en dosente. 

2.2.4 Gereformeerde kerke in Amerika 

Verskille tussen gereformeerde kerke in Amerika, asook onderskeie aksente, 

kan aan uiteenlopende oorsake toegeskryf word. In die verband behoort gelet 

te word op die verskille en aksente wat kerklike tradisies teweeggebring het. 

Kerke wat uit die presbiteriaanse tradisie ontwikkel het, het 'n meer 

pragmatiese benadering tot die konkretisering van eenheid in ekumeniese 

gemeenskap as kerke wat uit die gereformeerde tradisie kom. 

2.2.4.1 The Christian Reformed Church of North America (CRCNA) 

Die CRCNA het sy wortels in die Reformasie van die sestiende eeu. Histories 

gesproke het die CRCNA sy ontstaan vanuit Nederland. Hoewel die 

meerderheid van die lidmate van die kerk Nederlandssprekend is, kan die kerk 

nie werklik meer 'n Nederlandse kerk genoem word nie. Die CRCNA het in eie 

reg ontwikkel tot 'n multikulturele kerk. 
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Die kerk is 'n kerk van die Reformasie wat haar aard en eienskappe omlyn as 

in ooreenstemming met die tipering van die Reformasie wat in Skotland 

"presbiteriaans" genoem word en in Europa "gereformeerd". In die middel van 

die 1800s het die gereformeerde kerke in die Nederlande gefloreer. Sommige 

Nederlanders het na die VSA geemigreer en in 1857 is die CRCNA gestig. 

Die beginsels van Calvyn het in die Nederlande sterk gegroei en gou was die 

gereformeerde kerke die sogenaamde staatskerk. Morale agteruitgang en 

teologiese liberalisme (van die Verligting afkomstig) het egter gevolg. 'n Groep 

minder geleerde manse van die laer inkomstegroep het hulle teen die 

agteruitgang in die kerk verset en aan die beginsels van Calvyn vasgeklou. 

Hulle het hulleself in sogenaamde konventikels georganiseer. Onder leiding 

van ds. Hendrik de Kock het 'n groep weggebreek as gevolg va~ die 

diskriminasie en selfs vervolging van die gereformeerde kerk en die Chrlstelijk 

Gereformeerde Kerk is gestig. 'n Predikant van die kerk, Albertus van Raalte, 

wat as gevolg van sy gereformeerde oortuigings vervolg is, moes vlug en het 

horn in 1948 in die VSA gaan vestig in 'n kolonie in Holland, Michigan. Hy het 

ernstig vasgehou aan die Calvinistiese leerstellings, praktiese vroomheid en 

stark verbintenis om in alles die eer van God te soek. 

Die kolonie van Nederlandssprekende gereformeerdes het vinnig gegroei en 

uitgebrei. Hulle verbintenis met die gereformeerde belydenis met hulle eie visie 

daarop was baie opvallend. Die invloed van Abraham Kuyper kan duidelik in 

die unieke visie van die CRCNA gesien word. 

Ekumeniese verhoudinge met die groter gereformeerde kerkfamilie en ander 

Christelike gemeenskappe word in die CRCNA deur die lnterchurch Relations 

Committee (IRC) gehanteer. Die CRCNA onderskei verskillende vlakke van 

ekumeniese verhoudinge. 

Multilaterale verhoudinge is met ekumeniese organisasies soos die volgende 

aangegaan: 

Reformed Ecumenical Council (REC of GER) 

Evangelical Fellowship of Canada (EFC) 

Canadian Council of Churches (CCC) 
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National Association of Evangelicals (NAE) - VSA 

World Alliance of Reformed Churches (WARC) 

Christian Churches Together in the USA (CCT-USA) 

Bilaterale verhoudinge -internasionaal 

Op die Sinode van 2008 (vgl. Agenda CRCNA, 182-185) het die CRCNA 'n 

vorige besluit oor die Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) herroep. Die 

vorming van 'n nuwe kerk, die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) waarin 
' 

die GKN opgeneem is, het veroorsaak dat die ou besluit nie meer geldig was 

nie. Nuwe verhoudinge moes derhalwe aangeknoop word. 

Kerke (soos die OPC, URCNA en kerke wat lede is van ekumeniese instellings 

.soos NAPARC en die ICRC) het krities standpunt teen die CRCNA ingeneem. 

Die kritiek handel hoofsaaklik oor die CRCNA se besluite oor vroue in die kerk, 

homoseksualisme en die inrigting van eredienste. Dit moet in ag geneem word 

dat die verhoudinge tussen byvoorbeeld die CRCNA en die URCNA uiters 

sensitief is, en dat albei kerke besonder krities teenoor mekaar is. 

Dit is duidelik dat daar in elke gereformeerde kerk die wereld deur 'n eie etos 

is, in elkeen 'n eie worstelingsproses voltrek is en in elkeen 'n eie fokus is op 

die kerklike praktyk. Daar is meestal tussen kerke wat ekumeniese eenheid 

beleef ook verskille en aksente, wat in sekere opsigte heelwat anders is as 'n 

ander gereformeerde kerkgemeenskap s'n. So is dit ook ten opsigte van die 

CRCNA en die GKSA. Na die oortuiging van die GKSA val die verskille en 

aksente binne die ruimte wat die GKSA se Kerkorde (Art. 85) bied. Volgens 

getuienisse het plaaslike kerke in die CRCNA weliswaar soms 'n eiesoortige 

benadering en siening oor kerklike sake en praktyke wat nie noodwendig 

presies ooreenstem met standpunte en besluite van die CRCNA-sinodes nie. 

So 'n toedrag van sake word in feitlik in alle kerkgemeenskappe gevind. 

2.2.4.2 The Orthodox Presbiterian Church (OPC) 

Die OPC het Bybelse beginsels vir die eenheid van die kerk in 'n studie 

uitgewerk (vgl. Minutes General Assembly, 1996:251-266). In hierdie studie 

gee die OPC onder meer aandag aan die begrip kerk, eenheid en 

verskeidenheid, die hoofskap van Christus en die konkretisering van eenheid. 
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Volgens die OPC is God se verbondsvolk van alle eeue saam~estel uit alle 

nasies wat onder leiding van die enigste Verbondshoof, Jesus Christus, lewe. 

Deur die doop word God se kinders deel van die kerk. Die werk van die kerk is 

"divine worship, mutual edification, and gospel witness" (Form of Government 

2.4) onder lering en regering van die ouderlinge. Die Here regeer sy kerk deur 

diensknegte (Ef. 4:11-16) wat deur sy Gees en Woord leiding gee. 

Die beginsel vir die eenheid van die kerk vind sy diepste grond in die 

verbondsbelofte (Eseg. 37:27; Lev. 26:12), in sy vervulling in Jesus Christus 

(Matt. 1 :23; Joh. 1 :14) en die hoogtepunt in die belofte van die nuwe Jerusalem 

(Op. 21 :3). Die sigbare kerk is een kerk, want God het net een verbond van 

liefde gesluit (Deut. 7:6-11) en het net een verbondsvolk. Die eenheid van God 

se volk word in die Nuwe Testament gehandhaaf (Ef. 2: 11-22; 4:1-16), maar 

die eenheid sluit nou alle nasies in. Hierdie eenheid sluit ook die volk van God 

in die verlede en toekoms in (Joh. 17:20-21 ). 

Die verkondiging van die evangelie het veroorsaak dat kerke gestig is as 

verbondsgemeenskappe regoor die destydse wereld. Die eenheid van die kerk 

word gevestig deur die groei in geestelike volwassenheid (Ef. 4:13). Geestelike 

volwassenheid kom na vore deur die waarheid in liefde te betrag (Ef. 4:15). 

Kerklike eenheid bestaan wanneer twee kerkverbande mekaar vind in 'n 

gemeenskaplike kerkregeringstelsel (form of government). Kerklike regspraak 

Uurisdiction) sluit die onderhouding van 'n bepaalde geestelike dissipline/tug 

(discipline) in. Eenheid in kerkreg (polity) veronderstel ooreenkoms in geloof 

(leer) en aanbidding (diens) wat deur die dissipline (tug) in stand gehou word. 

Daarby betrek die opregte soeke en bereiking van eenwording in kerkreg 

(polity) ook eenheid in geloof (leer), dissipline (tug) en aanbidding (diens). 

Die OPC is van mening dat die diversiteit tussen kerke wat voortspruit uit 

verskille in etniese identiteit, kulturele agtergronde en historiese 

omstandighede, in soverre as wat dit verdeeldheid tussen kerke veroorsaak, 

beveg moet word. Die mees afdoende getuienis uit die Skrif is nodig om die 

verdeeldheid tussen kerke tee te werk. Nadat afgereken is met hierdie 

vernietigende tipe diversiteit, toon die oorblywende verskille 'n gesonde 

diversiteit wat die kerk veronderstel is om te beliggaam ter verryking van die 
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kerk se getuienis. As kerklike eenwording hierdie diversiteit benadeel, word die 

getuienis van die kerk verarm. Diversiteit ten koste van eenheid is onhoudbaar. 

Onder die opskrif "The Ethnic Universalism of .the Gospel" (vgl. Minutes 

General Assembly, 1996:266-251) verduidelik die OPC dat die Skrif nie die 

natuurlike onderskeid tussen indiwidue en die onderskeid in etnisiteit, kultuur of 

geskiedenis uitwis nie. Die eenheid in Christus oorspan alle verskeidenheid. 

God het dit genadiglik voorsien dat sy eenheid die natuurlike verskeidenheid 

omvat en gebruik. Verskeidenheid is absoluut versoenbaar met die eenheid 

van God, waarvan die kerk 'n uitdrukking is, anders sou verskeidenheid die 

eenheid, wat die etniese universalisme van die evangelie veronderstel, ontken. 

Die universalisme van die evangelie impliseer dieselfde soort universalisme 

wat aan die ontwerp van die evangelie ten grondslag le, naamlik die opbou van 

Christus se kerk. 

Die Christelike gemeenskap in die apostoliese tyd ken geen verdeeldheid van 

kerke nie (vgl. 1 Kor. 1: 10-13; Ef. 4:2-5; Fil. 2:2,3; 4:2). Jesus se hoepriesterlike 

gebed (Joh. 17) in verse 20 en 21 getuig van eenheid in verbondenheid met die 

waarheid. Twee belangrike sake in die huidige debat oor eenheid word hiermee 

be trek: 

• Die verdeling en voortdurende gebrek aan gemeenskap, harmonie 

en samewerking wat op kerklike terrain voorkom, is 'n skril kontras 

met die eenheid waarvan Jesus se dat die Vader in Hom is en Hy in 

die Vader. 

• Die bedoeling van die woorde in Jesus se gebed "dat die wereld kan 

glo dat U My gestuur het", impliseer dat die wereld die praktiese 

vergestalting van Jesus se koms na hierdie wereld moet kan 

waarneem. Hy bid vir 'n sigbare eenheid wat as getuienis in die 

wereld kan geld. Die geheime eenheid van gelowiges oriderling moet 

tot sigbare uitdrukking kom tot so 'n mate dat dit die wereld oortuig. 

• Soos met die menslike liggaam is daar in die liggaam van Christus 

(1 Kor. 12) geen skisma nie; alleen diversiteit in eenheid en eenheid 

in diversiteit. Eenheid behoort vergestalt te word in al die fasette van 

kerkwees. Omdat kerkregering 'n opdrag van Christus is (vgl. Rom. 
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12:8; 1 Kor. 12:28; 1 Tim. 5:17; Heb. 13:7; 1 Pet. 5:1,2), mbet die 

eenheid ook in die wyse van kerkregering uitgedruk word (vgl. Hand. 

15:28,29; 16:4). 

• Christus, die Hoof en Koning van sy kerk, is die saamtrekpunt van 

die kerkregering. Hy gebruik mense en beklee hulle met die gesag 

van sy Woord onder leiding van sy Gees. Die apostoliese onderrig 

soos deur Christus geleer en in die Skrif opgeteken, moet die basis 

vorm van enige kerkregering (vgl. Matt. 16: 19; Joh. 16: 13; 20:22). 

Die OPC het 'n dokument opgestel insake die praktyk van kerklike verhoudinge 

(vgl. Minutes General Assembly, 1978:116-117; 2000:36-38; 2006:41-43). In 

hierdie dokument word die Skriftuurlike mandaat vir die totstandbring van die 

sigbare eenheid van die kerk in Efesiers 4 erken. 

Bilaterale verhoudinge op die terrein van sowel kerklike gemeenskap 

(ecclesiastical fellowship) as korresponderende verhoudinge (corresponding 

relations) behoort met omsigtigheid gehanteer te word. Voorkeur word verleen 

aan kerke met wie kerklike gemeenskap geografies haalbaar is en kerke met 

wie die OPC wesenlike kontak of 'n historiese verbintenis het (soos 

byvoorbeeld deur sendingpogings en die aanvaarding van lidmate). Ander 

kerke word aangemoedig om lidmaatskap met The International Conference of 

Reformed Churches (ICRC) aan te gaan, om sodoende in 'n verhouding van 

ekumeniese kontak (ecumenical contact) met die OPC te kom (vgl. Minutes 

· General Assembly, 2007:273-275). 

Kerklike gemeenskap word onderhou met kerke wat in konfessionele 

standaarde, kerkorde en lewe gereformeerd is, maar met wie tans sodanige 

verskille is dat kerklike eenheid nie haalbaar is nie. Daar is egter in hierdie 

kerke 'n aansienlike behoefte om mekaar te bemoedig en om te gee vir 

mekaar. Kanselruiling, toelating tot mekaar se Nagmaalsvierings en 

samewerking op 'n wye gebied vind reeds plaas. 

In kerke met wie die OPC korresponderende verhoudinge handhaaf, is die 

kontak daarop gemik om steeds meer van mekaar te wete te kom om in die 

nabye toekoms tot kerklike gemeenskap te kom. Samewerking op verskeie 

gebiede word deur hierdie tipe kontak veronderstel. 
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Ekumeniese kontak impliseer daardie verhoudinge wat met ander lidkerke van 

die ICRC aangegaan word om, kragtens die bedoeling van die ICRC (Artikel 3 

van die Grondwet) en die OPC (vgl. Biblical Principles of the Unity of the 

Church, 5.1 soos hierbo bespreek) die eenheid van die kerk van Christus te 

soek. Die OPC beoefen deur die ICRC ekumeniese kontak met lidkerke van die 

ICRC wat nie gemeentes in Noord-Amerika het nie (vgl. Minutes General 

Assembly, 2007:273-275). 

2.2.5 The Christian Reformed Church of Australia (CRCA) en 

The Reformed Church New Zealand {RCNZ) 

Die ekumeniese eenheid tussen die CRCA en die GKSA het uitgeloop op die 

beroep van 'n predikant uit Suid-Afrika na Australia. Samewerkingsvlakke word 

veral gevind rondom die talle gereformeerde en Gereformeerde lidmate wat na 

Australia emigreer en ingeskakel moet word by 'n gereformeerde kerk. Die 

evangelisering van oud-Suid-Afrikaners is ook op die agenda. Die drie 

Afrikaanse kerke in Suid-Afrika (GKSA, NHKA en NGK) werk saam ten opsigte 

van die afvaardiging na die sinode van die CRCA. met behulp van die 

Buitelandse Bedieningskommissie (vgl. Acta GKSA, 2006:199-200). 

In die rapport van die CRCA oor ekumeniese gemeenskap met die Reformed 

Churches of New Zealand (RCNZ) is sake aan die orde gestel wat 'n 

aanduiding gee van die wyse waarop die twee kerke die konkretisering van 

eenheid in 'n plurals en gebroke ekumeniese gemeenskap verstaan. 

Die ekumeniese gemeenskap tussen die twee kerke is heelwat beter nadat 

sake wat spanning veroorsaak het, bespreek en uitgepluis is. Daar is egter nog 

(slegs) een saak wat nie afgehandel is nie: Die RCNZ het op die Sinode van 

2005 besluit dat die susterskerkverhouding met die CRCA onder spanning 

gekom het as gevolg van die CRCA se besluit oor vroue as diakens en die 

afwys van 'n appel in 2003 daarteen. Die saak is by sommige afgevaardigdes 

so ernstig dat daar selfs 'n voorstel uit die vergadering gemaak is om die 

verhouding met die CRCA te beaindig. Hierdie voorstel is nie aanvaar nie. 

Om vroue te bevestig en vroue in die amp te he, selfs al dien hulle nie op die 

kerkraad (predikant en ouderlinge) nie, is die kern van die RCNZ se probleem. 
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Dit is duidelik dat albei kerke se verstaan van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis oor die roeping van 'n diaken (in ooreenstemming met die 

The Westminster Confession of Faith [WCF]) waarskynlik aandag sal moet kry. 

lntussen kon die verhouding tussen die twee kerke beeindig gewees het, 

sonder dat die kerke behoorlik na die Skrif, konfessie en mekaar geluister het. 

Die rapport oor "Ecumenical Relations" (Acts CRCA, 2006: 108-111) maak 

belangrike opmerkings ten opsigte van die belewing en konkretisering van 

eenheid in die gereformeerde ekumeniese gemeenskap: 

"We had to listen to the voices, do the studies, debate the 

issues, perhaps reconsider the outstanding questions, weigh 

up our options, count the votes ... and move on. As Geoff Van 

Schie pointed out to the RCNZ {T&S, October 2005), the fact 

that the RCNZ and CRCA don't agree on every issue doesn't 

mean we have not travelled the road with each other." 

Die Komitee vir Ekumeniese Betrekkinge (CER) van die CRCA het die RCNZ 

herinner dat " ... it has no strong basis on which to criticise another Church's 

decisions .. . when it has never itself studied and debated this area" {Acts 

CRCA, 2006:110). Wanneer een kerk advies gee of 'n oordeel vel oor die 

ondersoeke of besluitneming van 'n ander kerk, behoort dit nie haastig en 

ondeurdag gedoen te word nie, maar verantwoordelik met begronding uit die 

Skrif en konfessie. 

Die CER van die CRCA konkludeer: 

"We have detailed these issues to demonstrate the 

complexities of even close ecumenical relationships ... Many ... 

believe these were in large part due to a few unrealistic 

expectations and some lack of Christian acceptance in matters 

on which Scripture is unclear." 

(Acts CRCA, 2006:110.) 

Dit lyk inderdaad of onrealistiese verwagtings van en eise aan kerke in 

ekumeniese gemeenskap die pad na 'n voller belewing van kerklike eenheid 

blokkeer. Ook die (soms verwaande) oorvereenvoudigde verstaan van wat die 
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Skrif. bedoel, in besonder wanneer die Skrif nie baie duidelike aanduidings oor 

'n saak gee nie. 

Soos in Suid-Afrika tussen die Afrikaanse kerke (GKSA, NGK en NHKA) en in 

Nederland tussen die gereformeerde kerke (CGKN, GKN[v] en Nedi. GK) die . 

geval is, blyk dit dat die gereformeerde kerke in Australie (CRCA, FRCA en 

PCA) ook nie regkry om kerklike eenheid te bewerkstellig met gereformeerde 

kerke in dieselfde land nie. By die Orthodox Presbiterian Church (OPC) in 

Amerika is dit egter deel van die ekumeniese beleid om veral met kerke met 

wie dit geografies haalbaar is, ekumeniese en kerklike eenheid te soek (vgl. 

Minutes General Assembly, 2007:273-275). 

Daar is uiteraard tekortkominge in so 'n lomp organisasie soos 'n ekumeniese 

liggaam. Teologiese stellings word nie altyd so presies geformuleer nie, 

konfessionele verbintenis is nie altyd ewe sterk nie en liturgiese praktyke is nie 

altyd genoegsaam gegrond nie. Die waarde daarvan om aan ekumeniese 

liggame deel te neem, le in die kontak wat daardeur met die wyer 

gereformeerde familie bewerkstellig word. Dit is waardevol om insette by so 'n · 

liggaam te kan lewer, maar die bilaterale kontak waardeur sendinggeleenhede 

geopen en diakonale betrokkenheid gekweek word, is van onskatbare waarde 

(Acts CRCA, 2006:123). 

2.2.6 The Free Church of Scotland (FCS) en The Free Church 

of Scotland (Continuing) (FCS[Cont]) 

Die Free Church of Scotland (FCS) het in 2000 geskeur en die Free Church of 

Scotland (FCS) en die Free Church of Scotland (Continuing) (FCS[Cont]) is 

gevorm. Die skeuring het aanvanklik begin met 'n verskil van mening of 'n 

professor oor 'n bepaalde saak tugwaardig is. Die verskil van mening het 

uitgeloop op twee uiterste standpunte en die gevolg was dat 20 predikante uit 

die amp afgesit is. Hierdie situasie het aanleiding gegee tot die skeuring van 

die kerk. Die FCS (Cont) het die saak na 'n wereldse hof geneem en het in 'n 

bitter hofstryd gewikkel geraak, uiteindelik ook oor die naam en die eindom van 

die kerk (vgl. Acta GKSA, 2006:202,203; Minutes ICRC, 2005:30,31 ). 
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Die FCS is lid van die . ICRC. Met die ICRC-vergadering in 2005 (Minutes, 

30,31) het die FCS (Cont) aansoek om lidmaatskap gedoen. Die ICRC het 

geoordeel dat die aansoek op daardie stadium nie aanvaar kon word nie, veral 

in die lig van die hofsaak wat die FCS (Cont) teen die FCS het. 

Die FCS is op 'n baie uitgebreide skaal betrokke by sendingwerk as die grootte 

van die kerk in ag geneem word. Die kerk het behalwe die meer as 100 

gemeentes in Skotland, ook nog twee gemeentes in Londen en vyf in Noord

Amerika. Omdat die GKSA in korrespondensie (ekumeniese een~eid) met die 

FCS staan, kon 'n bedieningsooreenkoms met twee Londense gemeentes van 

· die FCS aangegaan word vir die bediening van Afrikaanssprekendes in 

Londen. Hierdie bediening vind plaas ender toesig van die FCS se kerke in 

Londen. 'n Predikant uit die GKSA is vir die doel beroep deur 'n Suid

Afrikaanse gemeente en na Londen gestuur om ender die toesig van die FCS 

jong Afrikaners daar te bedien (vgl. GKSA, 2006:208-21 O)~ 

2.2. 7 Ekumeniese liggame in die gereformeerde ekumeniese 

were Id 

Onder· die indruk van die groot feit van die eenheid van die kerk in Christus het 

die Protestantse kerke veral in die twintigste eeu daadwerklik begin om 

ekumeniese liggame in die lewe te roep (vgl. Van Wyk, 2004:4). 

Een van die eerste groot ekumeniese liggame was die Wereldbond van 

Gereformeerde Kerke (WBGK) of World Alliance of Reformed Churches 

(WAAC) wat reeds in 1875 gestig is. Die NGK en die NHKA was lede van die 

Bond tot albei se lidmaatskap in 1882 gesuspendeer is as gevolg van die Bond 

se siening van apartheid. Die NGK se lidmaatskap is in 1998 ten voile herstel, 

maar die NHKA wat in 1983 bedank het uit die Bond, is weer in gesprek met 

die Bond oor volle lidmaatskap. 

Die Wereldraad van Kerke is in 1948 gestig. Die Gereformeerde Ekumeniese 

Raad (GER)/Reformed Ecumenical Council (REC) is in 1949 hoofsaaklik op 

inisiatief van die GKSA gestig, aanvanklik as 'n ekumeniese sinode van 

gereformeerde kerke (Gereformeerde Ekumeniese Sinode - GES). Die GKSA 
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was tot 1988 daarvan lid en het tans waarnemerstatus by die Raad. Die REC 

en die WARC beweeg na die eenwording van die liggame in 2010. 

In 1982 is die lnternasionale Konferensie van Gereformeerde Kerke (IKGK) of 

die International Conference of Reformed Churches (ICRC) gestig op inisiatief 

van die Vrygemaakte Kerke in Nederland. Hierdie kerke wat deel vorm van die 

Konferensie verteenwoordig die meer gereformeerde kerke in die wereld. 

2.2.7.1 Die Wereldraad van Kerke (WRK/WCC) en die Suid

Afrikaanse Raad van Kerke (SARK/SARC) 

Die Wereldraad van Kerke (WRK/WCC) 

Die WRK se ontstaan dateer terug na die aanvanklike sukses van die 

Ekumeniese Beweging laat in die 19de en vroeg in die 20ste eeu. Reeds in 

1937 het kerkleiers besluit om 'n vvereldraad van kerke daar te stel deur die 

samesmelting van die Faith and Order Movement- en die Life and Work 

Movement-organisasies. Die amptelike stiging van die WRK is met die uitbreek 

van die Tweede Wereldoorlog tot 23 Augustus 1948 uitgestel. Die eerste WRK

vergadering het in Amsterdam plaasgevind met 147 kerke teenwoordig. 

Kerke met uiteenlopende dogmas en kerkregeringstelsels vind onderdak by die 

WRK. Die WRK werk dekades al saam met die Rooms-Katolieke Kerk, hoewel 

die kerk nie amptelik lid van die WRK is nie. Lede vaardig verteenwoordigers af 

om elke sewe of agt jaar saam te kom. 'n Verskeidenheid komitees en 

kommissies lewer dan verslag aan die Sertrale Komitee wat die agenda vir die 

Raadsvergadering voorberei. 

Twee aanvullende benaderings tot ekumene is dialoog en aksie. Die 

benaderings tot ekumene word uitgevoer deur onder meer die volgende 

kommissies: 

• Die Kommissie van die Kerke insake Diakonia en Ontwikkeling; 

• Die Kommissie insake Onderwys en Ekumeniese Gestaltegewing; 

• Die Kommissie van die Kerke insake lnternasionale Betrekkinge; 

• Die Kommissie insake Geregtigheid, Vrede en Skepping; 

• Die Kommissie insake Wereldsending en Evangelisasie. 
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'n Buitengewone Kommissie is ,in 1988 in Harare aangewys om ortodokse 

kerke se kommer oor lidmaatskap, besluitnemingstyl, openbare verklarings, 

wyse van aanbidding en·ander sake te_ondersoek. 

Behoudende kerke in die WRK wou hulle posisie en rol in die WRK bepaal 

insake die WRK se uitsprake wat namens hulle gedoen word. Sommige kerke 

het op grond van hierdie rede besluit om nie deel van die WRK te wees nie. Die 

WRK se betrokkenheid, byvoorbeeld in Suid-Afrika met die program om 

rassisme te beveg, moes verander word om rus te bring in die geledere van die 

Raad. 

Die WRK maak ook gebruik van streeksrade, wat nie noodwendig betaken dat 

kerke betrokke lidkerke van die WRK is nie (vgl. WRK, 2008). Die WRK is die 

grootste en mees inklusiewe ekumeniese liggaam en die doel van die WRK is 

om ehristelike eenheid te bewerkstellig (Duvenage, 2005: 10). Daar is 349 

lidlaride in meer as 110 lande wat 560 miljoen lede verteenwoordig. Lidkerke 

word opgeroep om die volgende na te streef: 

• sigbare eenheid in een geloof en een samebindende gemeenskap; 

• gemeenskaplike getuienis in sendlngwerk en evangelisasie. 

Lidkerke word ook opgeskerp om: 

• deur ehristelike diensbaarheid betrokke te wees in menslike nood, 

om skeiding tussen mense af te breek, geregtigheid en vrede te soek 

en die skepping met respek te behandel en te onderhou; 

• vernuwend op te tree in eenheid, sending en diensbaarheid (vgl. 

wee, 2000: 1636). 

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) 

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) is in Suid-Afrika in die lewe 

geroep deur die Wereldraad van Kerke (WRK). Tydens die apartheidsjare 

(1948-1994) was die verhouding tussen die SARK en die Afrikaanse Kerke 

oorwegend gespanne. Die GKSA was nooit lid van die SARK nie, en het 

aansoek om lidmaatskap gedoen (Acta GKSA, 2006: 176, 177, 190, 191 ), maar 

het in 2009 (Acta GKSA:?) besluit om die aansoek terug te trek. 
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2.2.7.2 The Reformed Ecumenical Council (REC/GER) en die World 

Alliance of Reformed Churches (WARC) 

The Reformed Ecumenical Council (REC) 

Die REC het in 1953 ontstaan op inisiatief van die Gereformeerde Kerke in 

Suid-Afrika (GKSA) en die Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) in 

Nederland. Die bedoeling van die destydse Gereformeerde Ekumeniese 

Sinode (GES) was om 'n gereformeerde sinode van kerke in die ware sin van 

die woord te wees. 

In 1988 in Harare is die grondwet van die GES hersien en geringe aanpassings 

is goedgekeur. Diep verdeeldheid het egter geheers en tussen 1980 en 1994 

het 14 lidkerke uit die REC bedank, waarvan 12 omdat hulle tekens bespeur 

het dat afgewyk is van die gereformeerde konfessie. 

Die REC sien vandag heelwat anders uit as met die stigting. In die Rapport van 

die Algemene Sekretaris van die REC (Agenda, 2005:66-77) word die 

veranderings aan die visie, missie en doel van die Raad bespreek. Die 

veranderinge word in die aanpassings in die visie, missie en doel van die Raad 

weerspieel. Die visie, missie en doel van die REC is in 1996 by Grand Rapids 

deur die REC in oenskou geneem en deur die lnterimkomitee in 1998 hersien. 

Die visie en doelstelling wat tans weer hersien word, lui soos volg: 

"The vision of the REC is to be a growing, unified family of 

Reformed churches, which shares the heritage of the Reformed 

Faith with the whole church, and stimulates its members to 

proclaim the lordship of Christ throughout the world. 

"The purpose of the REC is to express and promote the unity of 

the Reformed churches across cultures. It draws those 

churches together in mutual support and fellowship· and 

develop the Reformed faith, serve the unity of the whole 

church, and share the love of Christ in the world." 

(REC Agenda, 2005:87.) 

Die waardes wat die REC wil uitbou, is onder meer: 

• Skriftuurlike en konfessionele integriteit. 
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• Die erkenning van God se seggenskap oor alles en almal op gron.d 

van die koninkryksperspektief. 

• Die uitbou van Christelike gemeenskap oor nasionale, taal- en 

kultuurgrense, omdat dit 'n belangrike uitdrukking van eenheid is. 

• Die nederige erkenning van die feit dat die gereformeerde kerke 

maar 'n deel van die wereldwye liggaam van Christus is. 

• Vertroue in God se plan en sy voorsienende sorg. 

Die onderskrywing van bogenoemde waardes verseker dat die Raad 'n 

dinamiese en visionere organisasie in 'n veranderende wereld is. 

Die REC (Acts 2005:65-70) het die Christelike getuienis te midde van religieuse 

pluralisme beredeneer en in 'n rapport neergestip: 

In 1992 en 1996 het die REC standpunte oor die uniekheid van Christus vir die 

uitleef van die Christelike sendingopdrag duidelik uiteengesit. Hierdie 

standpunte is gestel teen die agtergrond van die wereldwye verskynsel van 

religieuse pluralisme. Die meeste lidkerke van die REC is gesetel midde in 'n 

religieus-pluralistiese wereld en het daagliks met religieus-pluralistiese 

situasies te doen. Die REC het beset dat duidelikheid oor die uniekheid van 

Christus in die uitvoer van die Christelike sendingopdrag op sigself nie die 

reaksie en getuienis van Christene in religieus-pluralistiese situasies betrek nie. 

Die vraag is: Hoe behoort Christene die werklikheid van religieuse pluralisme 

met al sy uitdagings tegemoet te gaan en hoe kan Christene hulle geloof in 

Christus op 'n geloofwaardige wyse in hierdie situasies uitleef? 

Die begrip religieuse pluralisme kan op verskillende maniere verstaan word 

(vgl. Hfst. 2, pt. 3.1.1 ). Die konteks van religieuse pluralisme kan op gegewe 

momente deur interne en eksterne faktore verander. Die belewing van 

religieuse pluralisme kan as fases op 'n kontinuum verstaan word, en beweeg 

van 'n punt waar godsdienste in harmonie naas mekaar bestaan tot situasies 

waarin openlik vyandig en somtyds gewelddadig opgetree word teen mekaar. -

Die verskillende kontekste van religieuse pluralisme roep verskillende 

benaderings van Christene se getuienis op. 
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Die heersende tendens in die meeste fundamentalistiese godsdienste en selfs 

in militante fundamentalistiese godsdienste het meestal te doen met 

gebeurtenisse en ontwikkelinge in die wereldpolitiek. By aanhangers van 

godsdienste ontwikkel dikwels vrese vir meer gewelddadige konfrontasies 

tussen godsdienstige groeperinge. 

Die Skriftuurlike benadering van religieuse pluralistiese situasies is dat aan die 

een kant alleen vasgehou moet word aan die uniekheid van die verlossing in 

Christus (Rom. 6:10; Heb. 7:27; 9:28), en aan die ander kant aan die feit dat 
. I 

God ook kennis van Homself aan mense met ander godsdienste kan gee as Hy 

wil. Christene moet daarom probeer om mense met ander gelowe deur God se 

oe te sien: Hy het alle mense na sy beeld geskape en Hy het alle mense lief 

(Joh. 3: 16). As Christene hierdie ingesteldheid het, impliseer dit die erkenning 

van die waardigheid van alle mense en die respek en wil om te sorg soos God 

vir hulle sorg. Die sending van die kerk (missio ecclesiae) moet in 

ooreenstemming gebring word met God se sending (missio De1). Hartlike en 

oortuigende getuienis oor die " ... hoop wat in julle leef ... " (1 Pet. 3:15) moet 

met beskeie eerbied en eerbiedige beskeidenheid (1 Pet. 3:16) vir God gedoen . 
word (vgl. Bosch, 1997:489). 

The World Alliance of Reformed Churches (WARC) 

Een van die eerste groot ekumeniese liggame was die · Bond van 

Gereformeerde Kerke (WBGK)/World Alliance of Reformed Churches (WARC) 

wat reeds in 1875 gestig is. Die NGK en die NHKA was lede van die Bond tot 

albei se lidmaatskap in 1882 gesuspendeer is as gevolg van die Bond se 

siening van apartheid. Die NGK se lidmaatskap is in 1998 ten voile herstel, 

maar die NHKA wat in 1983 bedank het uit die Bond, is weer in gesprek met 

die Bond insake lidmaatskap van die WARC. 

The World Alliance of Reformed Churches in South Africa (WARCSA) is die 

Suid-Afrikaanse eweknie van die WARC. Van kerke in Suid-Afrika word verwag 

om eers deel te neem aan byeenkomste en samesprekings van die WARCSA 

alvorens kerke in Suid-Afrika aansoek kan doen om lidmaatskap by die WARC. 

Die WARC en die REC beoog om voor 2010 saam te smelt om een 

ekumeniese liggaam te vorm. 
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2.2.7.3 The International Conference of Reformed Churches (ICRC) 

Die ICRC het op inisiatief van die FCS en die GKN(v) in 1982 tot stand gekom. 

Konferensies het agtereenvolgens op die volgende plekke plaasgevind: 

• Skotland (1985) 

• Kanada (1989) 

• Nederland (1993) 

• Korea (1997) 

• Amerika (2001) 

• Suid-Afrika (2005) 

• Nieuw Seeland (2009) 

Die doel van die ICRC is: 

• om die eenheid in die geloof wat lidkerke in Christus het, uit te druk 

en te bevorder; 

• om die volste kerklike gemeenskap tussen lidkerke aan te moedig; 

• om samewerking te stimuleer tussen lidkerke in die uitvoering van 

die sendingroeping en ander opdragte; 

• om algemene probleme en kwessies waarmee lidkerke te doen kry te 

bestudeer en om oplossings vir hierdie sake te probeer vind; 

• om 'n gereformeerde getuienis in die wereld uit te dra (vgl. ICRC 

Grondwet, Art. 3). 

Die ICRC bepaal in Artikel 4 van die Grondwet dat besluite van die ICRC slegs 

advies is. Lidkerke word oor besluite ingelig en moet poog om die advies in 

werking te stel. 

Van lidkerke word verwag om die gereformeerde geloof uit te leef en die 

grondslag van die Konferensie te onderskryf: Die Heilige Skrif en die Orie 

Formuliere van Eenheid (Heidelbergse Kategismus; Dordtse Leerreels en 

Nederlandse Geloofsbelydenis) of die Westminster Bepalings (Die Westminster 

Belydenis van Geloof; die Langer en Korter Kategismus). 
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Kerke se belydenisgrondslag, beginselverklarings, lidmaatskapvereistes en 

kerkregeringstelsel word by aansoek om lidmaatskap ingedien. 

Die ICRC reel streekskonferensies, byvoorbeeld in Europa en Afrika, 

waartydens gefokus word op die behoeftes van daardie bepaalde streek. Hulle 

bepaal self die tema wat behandel word. 

Nadat die. FCS(Cont) van die FCS geskeur het, het die ICRC in 2001 'n 

pleidooi gelewer dat die kerke weer moet herenig en dat die saak wat in die hof 

beslis moes word, onderling uitgesorteer moes word. In 2005 moes die ICRC 

besluit oor die lidmaatskap van die FCS(Cont) aangesien dit 'n nuutgevormde 

kerk is. Die ICRC het geoordeel dat die FCS(Cont) nie as lid toegelaat mag 

word solank daar 'n regsgeding met die FCS aan die gang is nie. Dit sou 

strydig wees met die Grondwet van die ICRC as enige lid wat 'n tugsaak in die 

hof probeer beslis, toegelaat word. Die doelwit van die ICRC is juis om eenheid 

tussen kerke te bevorder. 1 Korintiers 6:6-7 spel die kerk se houding jeens 

regsgedinge tussen gelowiges uit. 

Die ICRC het in 2001 opdrag gegee dat die lnterimkomitee van die ICRC 'n 

oorsig opstel van die reels en verskillende terminologie vir ekumeniese 

gemeenskap om as riglyn te dien vir die gesprek om die reels en terminologie 

te probeer in ooreenstemming bring (vgl. Minutes ICRC, 2001: Art. 42 en 73). 

Die ICRC het in 2005 (Minutes: Art. 68) erken dat daar 'n Skriftuurlike 

perspektief is wat ekumeniese gemeenskap betref, maar dat die kerke kragtens 

hulle verskeidenheid hierdie beginsels op verskillende maniere in verskillende 

kulture toepas. Eenvormige terminologie is vir die ICRC nie wesenlik nie. 

Met die aansoek van die GKSA om lidmaatskap van die ICRC wou die 

kommissie wat die aansoek behartig het, aanbeveel dat die GKSA se aansoek 

nie toegestaan word nie. lndien die GKSA toegelaat sou word, is die volgende 

voorwaardes gestel: By die GKSA se volgende sinode moes met 

. oorweldigende meerderheid gestem word teen die toelating van die vrou in die 

ouderlings- en predikantsamp. Ook moes die GKSA die band van 

korrespondensie met die CRCNA verbreek. Die voorstel van die kommissie is 

egter nie aanvaar nie en die GKSA is as lid van die ICRC aanvaar. 
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3. Slot 

In die voorafgaande deel (punt 3) is gepoog om die eerste deel van die 

navorsingsvraag te beantwoord, naamlik hoe het die belewing van eenheid in 

'n plurale en gebroke gereformeerde ekumeniese gemeenskap 

gekonkretiseer? Dit was noodsaaklik om eers die eerste deel van die 

navorisingsvraag te probeer beantwoord ten einde vas te stel watter faktore die 

meer volledige realisering en funksionering van ekumeniese eeriheid'verhinder. 

Ook moes die eerste deel van die navorsingsvraag eers nagegaan word om te 

bepaal hoe gereformeerde kerke die Skriftuurlike en konfessionele vereistes vir 

ekumeniese gemeenskap in hulle uitgangspunte en praktyk kan laat 

verwesenlik. 

Hoofstuk 4 behels 'n vergelykende studie van die prinsipiele riglyne (Hfst. 2) en 

die konkretisering van eenheid in die gereformeerde praktyk (Hfst. 3), terwyl die 

slothoofstuk (Hfst. 5) die resultaat van die hele studie as wetenskaplike bydrae 

tot die kerkregtelike debat weergee. 
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HOOFSTUK4 

'N PRINSIPIEEL-KERKREGTELIKE TOETSING VAN 

DIE PRAKTVK VAN GEREFORMEERDE EKUMENE 

1. lnleiding 

Die konkretisering van eenheid in die gereformeerde ekumeniese gemeenskap 

(die resultaat van Hoofstuk 3) word in hierdie hoofstuk aan die hand van 

prinsipiele riglyne (die resultaat van Hoofstuk 2) beoordeel. Die prinsipiele 

oordeel op grond van die Skrif en konfessie bestaan uit die volgende aspekte: 

• 'n Kritiese analise van die praktyk van gereformeerde ekumene ten 

einde vas te stel watter faktore die meer volledige realisering en 

funksionering van ekumeniese eenheid belemmer, en 

• 'n bepaling van die wyse waarop gereformeerde kerke die 

Skriftuurlike en konfessionele vereistes vir ekumeniese gemeenskap 

in uitgangspunte en in die praktyk kan laat verwesenlik. 

2. Hindernisse om ekumeniese gemeenskap 

vollediger te beleef 

Skismas in die kerk van Christus het nie net allerlei teologiese strominge 

veroorsaak nie, maar het die kerk ook telkens met vernietigende gevolge 

gelaat. Die Here gebruik die vernietigende gevolge wat skismas veroorsaak het 

om kerke in die wereld, ook gereformeerde kerke, te bring tot brandende vrae 

oor wat kon wees, en ook om die begeerte te skep aan ware gemeenskap met 

mekaar in ekumene. 

Dit lyk asof al die gereformeerde kerke in 'n mindere of meerdere mate in die 

wyse en toepassing van kerkregering aandag skenk aan die konkretisering van 

ekumeniese gemeenskap. Daar is waarskynlik enkele gereformeerde kerke wat 

slegs met blote formele kerkordelike reelings vir ekumene volstaan, maar 
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gereformeerde kerke beset oor die algemeen, na eeue van ekumeniese 

aktiwiteit en gesprekke, die belangrikheid van eenheid in ekumeniese sin. Tog 
) 

bly duidelikheid en eenstemmigheid oor die praktiese verwerkliking en uitlewing 

van eenheid gereformeerde kerke ontwyk. Die strewe om die roeping tot 

ekumene 'n werklikheid te maak, het dikwels 'n verskeidenheid standpunte en 

omskrywings tot gevolg (vgl. Spoelstra, 1989:292-296). Onderliggende 

uitgangspunte oefen 'n bepaalde invloed uit op opvattings oor en kerkregtelike 

strukture van kerkeenheid. 

In die behandeling van die konkretisering van eenheid in die gereformeerde 

ekumeniese wereld (Hoofstuk 3) het bepaalde kerkregtelike aspekte en 

tendense wat vir die doeleindes van die studie ad rem is, na vore gekom. Die 

volgende aspekte en tendense verhinder en belemmer die strewe om die 

verwerkliking en funksionering van ekumeniese gemeenskap by gereformeerde 

kerke vollediger te laat plaasvind: 

2.1 Verskeidenheid in terminologie en standpunte 

Gereformeerde kerke gebruik nie alleen 'n verskeidenheid terme en begrippe in 

verband met die belewing van eenheid in ekumenisiteit nie, maar terme en 

begrippe word voortdurend gedefinieer en geherdefinieer. Die wye 

verskeidenheid en verandering van terme en begrippe veroorsaak somtyds 

onduidelikheid en misverstand in oordele en besluite oor ekumeniese eenheid 

en verhinder sodoende die strewe om ekumeniese gemeenskap vollediger te 

laat gestalte kry en funksioneer. 

Hieronder word 'n aanduiding gegee van terme en begrippe wat in ekumeniese 

omgang tussen gereformeerde kerke gebruik word: 

~ Ekumene: eenheid Ekumene: 2de kring Ekumene: 3de kring Verste kring 

GKSA korrespondensie sam ewerking/kontak 

ekumeniese eenheid ekumeniese bande ekumeniese kontak 

APK korrespondensie kontak 

CGKN korrespondensie samewerking/kontak 
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Kerke Ekumene: eenheid Ekumene: 2de kring Ekumene: 3de kring Verste kring 

NGK voile verhoudinge gedeeltelike verhoudinge dialoogverhoudinge insidentele kontak 

NHKA ekumeniese eenheid 

CRCNA sister church relationship correspondence church! 

ecclessiastica/ fellowship corresponding fellowship 

OPC fraternal ties in corresponding Other relationship i 

ecclesiastical fellowship relationship 

GKN eng korrespondensie: ruim korrespondensie: binnelandse kerke: buitelandse kerke: 
(kerkverband) (afvaardiging na sinodes) betrekkinge kontak 

RCJ mission co-operation fraternal relations contact correspondence 

2 .. 1.1 Begrippe wat ekumeniese eenheid aandui 

Die begrip korrespondensie het via die Reformasie ontwikkel en word deur 

Reformatoriese kerke gebruik om ekumeniese eenheid aan te dui. Hoewel 

korrespondensie die terminus technicus vir ekumeniese eenheid geword het, 

spreek die oorspronklike bedoeling van die begrip nie altyd mee in die manier 

waarop kerke vanuit die Reformatoriese tradisie die begrip (en aanverwante 

begrippe) aanwend nie: 

Die CGKN en die GKSA gebruik die begrip om eenheid in leer, diens en tug 

(ekumeniese eenheid) aan te dui. In ekumeniese gemeenskap stem die 

GKN(v) en die GKSA prinsipieel ooreen ten opsigte van die gebruik van die 

term korrespondensie, maar die wyse waarop hierdie ekumeniese eenheid 

behoort te realiseer, is nog nie genoegsaam omlyn nie en verdien aandag in 

bilaterale gesprekke (vgl. Acta GKSA, 2009:?). 

Die OPC en die CRCNA ken aan die begrip korrespondensie nie dieselfde 

inhoud toe as wat byvoorbeeld die GKSA en die CGKN doen nie: 

Teenoor kerke waarmee die OPC ekumeniese eenheid beleef, word die beg rip 

fraternal ties in ecclesiastical fellowship gebruik. Die gedagte van 

korrespondensie word egter gebruik vir ekumene met kerke wat ietwat verder 

van die OPC staan: churches in corresponding relationship (vgl. Hfst. 2, pt. 

4.8). Korrespondensie dui dus nie op eenheid in leer, diens en tug nie, maar 
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dui op 'n verhouding waarin ekumeniese eenheid nie beleef word nie, maar wel 

in die visier is. 

Die intiemste ekumeniese bande word deur die CRCNA ecclesiastical 

fellowship genoem. Die CRCNA tree met kerke, wat ekumenies ietwat verder 

verwyderd is, in corresponding fellowship. Soos by die OPC word die. gedagte 

van korrespondensie nie gekoppel aan ekumeniese eenheid nie, maar aan 'n 

ekumeniese verhouding op pad na kerklike eenheid (korrespondensie). Dit is 

opmerklik dat die CRCNA wegbeweeg het van hulle vroeere begrip vir 

ekumeniese eenheid, naamlik sister church relationship (vgl. Hfst.. 1, pt. 2.1.1 ). 

Die begrip sister church relationship stem in 'n groot mate ooreen met die 

begrip korrespondensie. 

Strauss (1991 :187-200) voer aan dat die kerkregtelike aspekte van ekumene in 

die NG Kerk 'n verwaarloosde tema geword het. Hy bevraagteken dit of die 

term "korrespondensie", as terminus technicus vir die aard van Christelike 

gemeenskap, duidelik omlyn is en of 'n betekenisvolle bewuswording en 

diskussie van kerkregtelike riglyne vir ekumeniese betrekkinge genoegsaam 

realiseer in die NG Kerk (Strauss, 1991:188,189). Die bedenkinge wat Strauss 

uitspreek, is waarskynlik nie net 'n aspek wat die NG Kerk,.ekumene alleen 

raak nie, maar sluit ·ook ander gereformeerde kerke in (vgl. Acta GKSA, 

200~:206-21 O; Spoelstra, 1989:284-286). 

Die APK onderskei. tussen korrespondensie in enger en wyer of ruimer sin (vgl. 

Hfst. 3, pt. 2.1.2.1 ). Wyer of ruimer korrespondensie is eintlik 'n contradictio in 

terminis, want korrespondensie is in wese "eng". Om te korrespondeer 

veronderstel 'n reeds bestaande eenheid in leer, diens en tug. Om dus wyer of 

ruimer as ekumeniese eenheid te "korrespondeer'', kan in ooreenstemming met 

die beoogde bedoeling van die begrip tog nie meer korrespondensie in die 

ware sin van die woord wees nie. 

Die begrip korrespondensie wat via die Reformasie geyk geraak het, is 'n 

gelade begrip. Die begrip korrespondensie in die Dordtse Kerkorde (Art. 52) 

gaan van die volgende kerkregtelike uitgangspunt uit: Alma/ wat deur 'n ware 

geloof in Christus ingelyf is, is met Hom een, en daarom ook lede van mekaar 

(vgl. ook DKO, Art. 48; GKSA Kerkorde, Art. 29,41,47,48,50,51 ). 
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Korrespondensie impliseer. nie ekumeniese gemeenskap nie, maar is 'n modus 

om die eenheid van Christus se kerk na vore te ·bring. Korrespondensie is 'n 

wyse om die onsigbare, maar reele geloofseenheid, sigbaar te beleef en om 

die "eenwees" in Christus gehoorsaam te help beliggaam (vgl. Pont, 1981 :182; 

DKO, Art. 51,52; Acta GKSA, 1979:45, 4.1.2). 

lndien die begrip korrespondensie (en aanverwante begrippe vir ekumeniese 

eenheid) nie duidelik omlyn word in ooreenstemming met die oorspronklike 

bedoeling van die Dordtse Kerkorde (Art. 51,52) nie, kan kerkgemeenskappe 

mekaar so verkeerd verstaan dat die teendeel bereik word as wat die Skrif met 

oikomene bedoel (vgl. Hfst. 2, pt. 2.1.1 ). Ekumeniese eenheid sal moeilik 

gedien kan word sonder eenvormige begrippe en 'n ooreenstemmende manier 

waarop die begrippe verstaan word. 

Die GKSA is dikwels in ekumeniese gesprekke genoodsaak om die bedoeling 

van begrippe en terme in ekumeniese gesprekke met ander gereformeerde 

kerke te omlyn, alvorens ekumeniese gesprekke na wense kan vorder (vgl. 

Acta, 2009: Rapport Deputate Ekumene 4,6, 10, 13). 

Daar is nie eenstemmigheid oor die gebruik van aanverwante begrippe vir 

korrespondensie nie. Gereformeerde kerke wat die begrip "susterskerk" gebruik 

(GKN[v], NG Kerk, NHKA), impliseer daarmee dat die betrokke kerke "een 

kerkverband kon gewees het as hulle in dieselfde omgewing was" (Strauss, 

2009:1 ). 'n "Susterskerkverhouding" hou in dat kerke predikante oor en weer 

beroep as erkenning van mekaar se predikantsopleiding en dat kerke mekaar 

se gebruike en sake wat daarmee saamhang, erken (Spoelstra, 1989:295). Die 

begrippe susterskerkverhoudinge en korrespondensie kom in 'n baie groot 

mate ooreen (vgl. Spoelstra, 1989:295). Tog is daar gereformeerde kerke wat 

die begrip susterskerk nie (meer) gebruik nie (CRCNA), of die gebruik van die 

begrip aanvaar in soverre dit vir gereformeerde kerke buitelands gebruik word 

(GKSA). Die GKSA verkies om die begrip nie ten opsigte van die ekumeniese 

verhouding tussen die gereformeerde kerke in Suid-Afrika te gebruik nie, juis 

omdat die begrip 'n tipe groter eenheid of 'n vorm van kerkverband 

veronderstel. 

199 



Met fraternal ties in ecclesiastical fellowship (OPC) word klaarblyklik min of 

meer dieselfde bedoel as met 'n susterskerkverhouding. Ook· die CRCNA se 

term churches in ecclesiastical ·fellowship het dieselfde bedoeling en 

onderliggende betekenismoontlikheid. Spoelstra (1989:295,296) wys op 'n 

moontlike belemmering om ekumeniese gemeenskap te beoefen as hy beweer 

dat dit nie "kerke" in die vorm van "kerkverbande" (strukture) is wat ekumeniese 

gemeenskap met mekaar beoefen nie, maar gelowiges van die een kerk van 

Christus wat h_ulle eenwees in Christus onderling beleef. ! 

2.1.2 Fases in die ekumeniese p_roses 

Dit is nie net die wye verskeidenheid, veranderinge en verstaan van die begrip 

korrespondensie (en aanverwante begrippe) wat ekumeniese gemeenskap in 

die weg staan nie, maar ook die aanduiding van die onderskeie fases in die 

ekumeniese proses. Die verskeie fases of stadia van die ekumeniese proses 

wat tot ekumeniese eenheid kan lei, word op verskeie maniere deur 

gereformeerde kerke voorgestel. Onderstaande grafiese voorstelling van die 

ekumeniese proses dui basies die proses binne die GKSA aan. Die proses kan 

met uitkringende konsentriese. sirkels voorgestel word (vgl. Acta GKSA, 

2000:206-21 O): 

----~-----------------t 
Ekumeniese kontak 

Ekumeniese eenheid 

• Die binneste sirkel van die drie konsentriese sirkels stel die gesprek 

rondom ekumeniese eenheid voor. Die gesprek veronderstel die 

verwerkliking van een kerkverband (korrespondensie) deurdat 

byvoorbeeld attestate erken word en die moontlikheid van 

kanselruiling en beroepingsmoontlikhede oor en weer erken word. 
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• Die tweede uitkringende · sirkel stel gesprekke en samewerking ter 

voorbereiding van een kerkverband voor. Die GKSA gebruik die term 

ekumeniese bande vir hierdie proses. 

• Ekumeniese kontak word deur die wydste sirkel voorgestel. 

Gesprekke en samewerking vind plaas met die doel om die 

evangelie uit te brei (gesamentlike optrede en profetiese getuienis). 

Die Iangtermyndoelwit behoort altyd een kerkverband te wees. 

Hoewel Reformatoriese kerke in bree trekke ooreenstem oor die onderskeiding 

van die fases of stadia van die ekumeniese proses wat tot ekumeniese eenheid 

kan lei, is die verskeidenheid begrippe wat gebruik word, en die verskillende 

maniere waarop die proses soms verstaan word, 'n belemmerende aspek vir 

ware ekumene: 

Wat ekumeniese betrekkinge betref, onderskei die CGKN {Acta CGKN, 

2001 :424-426), die APK (vgl. Hfst. 3, pt. 2.1.2.1) en die GKSA (vgl. Hfst. 3, pt. 

2.2.2) kerkregtelik tussen korrespondensie en samewerking of kontak. Die 

GKSA oriderskei nog verder deur die ekumeniese proses as uitkringende, 

konsentriese sirkels te sien. Hoewel die NG Kerk die proses in vier fases 

onderskei, r:iaamlik volle verhoudinge, gedeeltelike verhoudinge, 

dialoogverhoudinge en insidentele kontakverhoudinge (Kerkorde, Art. 71 ), stem 

die onderskeiding in 'n groat mate ooreen met die GKSA se siening van 

ekumeniese verhoudinge as konsentriese sirkels (vanaf die binneste sirkel, 

ekumeniese eenheid word beweeg na die tweede sirkel, naamlik ekumeniese 

bande, terwyl ekumeniese kontak gesien kan word as die verste sirkel). 

Die begrip sister church relationship is deur die CRCNA aangepas na churches 

in ecclesiastical fellowship en correspondence church na churches in 

corresponding fellowship (Acts of Synod,· 2004:393-395). Die Orthodox 

Presbyterian Church of America (OPC) onderskei tussen fraternal ties in 

ecclesiastical fellowship, corresponding relationships en other (Minutes OPC, 

2003:334). Die bedoeling van die twee kerke is kennelik om te onderskei 

tussen kerke met wie hulle ekumeniese eenheid beleef, en kerke met wie hulle 

op pad is na ekumeniese eenheid. Die verskil in die terminologie wat gebruik 

word en die veronderstelde betekenismoontlikheid en inhoud van die terme 
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stem nie met mekaar ooreen nie; ook nie met die veronderstelqe inhoud en 

betekenismoontlikheid wat ander gereformeerde kerke daaraan heg nie. 

Die RCJ se siening van ekumeniese betrekkinge en bande stem ook ooreen 

met die benadering van ekumeniese betrekkinge as drie uitkringende, 

konsentriese sirkels (vgl. Acta GKSA, 2009:?). Ekumeniese eenheid word 

mission co-operation genoem; die tweede uitkringende sirkel word fraternal 

relations genoem en die derde en wydste sirkel word contact correspondence 

genoem. Contact correspondence word byvoorbeeld gesien as die kontak wat 

die RCJ met onder meer die CRC Myanmar onderhou. Met die gereformeerde 

kerke in Suid-Afrika word nie almal dieselfde band van eenheid beleef nie. 

Die GKN, wat deel van die PKN geword het, het vroeer onderskei tussen 

korrespondensie in enger sin (kerkverband) en korrespondensie in ruimer sin 

(slegs afvaardiging na sulke kerke en sinodes). Ter bevordering van eenheid is 

met binnelandse kerke betrekkinge befibu, terwyl . kontak ter wille van 

samewerking gesoek is met ander buitelandse gereformeerde kerke {Acta 

GKN, 1999:247; vgl. Acta GKSA, 1979:42). 

Al sou dit net teoreties wees, is dit tog nodig om ten opsigte van ekumeniese 

gemeenskap 'n tipe onderskeiding te maak. Ekumeniese gemeenskap wat 

"suiwer" op kerkverband gemik word en ekumeniese gesprekke wat op blote· 

samewerking of kontak ingestel is, het albei met kerke se roeping tot ekumene 

te doen, maar is om verstaanbare redes as prosesse nie met mekaar te 

vereenselwig nie. Kerke (kerkgenootskappe) se "lidmaatskap" van ekumeniese 

bewegings en ekumeniese rade kan, as gevolg van die losser struktuur 

daarvan, moeilik vereenselwig word met die veronderstelde 

betekenismoontlikheid en bedoeling van die begrip korrespondensie. 

Die vraag kan gestel word of die onderskeiding van ekumeniese gemeenskap 

as uitkringende, konsentriese sirke.ls, en die betekenismoontlikhede van 

aanverwante begrippe, nie ook dieselfde probleem inhou as die onderskeiding 

tussen enger en nouer korrespondensie nie. Die kerk van Christus se roeping 

om geestelike eenheid in Christus te beleef en te beliggaam, gee aan 

ekutneniese gemeenskap sy dinamiek (vgl. Spoelstra, 1989:292). 

Samewerking of. kontak wat in die struktuur van 'n statiese (samewerkings-) 
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ooreenkoms stol, kwalifiseer moeilik as dinamiese ekumeniese gemeenskap, 

selfs al bestaan daar onderliggende potensiaal vir ekumeniese gemeenskap. 

Samewerking of kontak wat egter gemik is op die groter belewing en 

beliggaming van die bestaande eenheid in Christus, begin die dinamiek van 

ekumeniese gemeenskap vertoon. 

Die voorstelling van ekumeniese verhoudinge as konsentriese sirkels kan help 

om die fases of vordering op die pad van ekumeniese gemeenskap duideliker 

te onderskei, maar om die volle dinamiek van ekumeniese gemeenskap in 'n 

skematiese voorstelling vas te vang, vra waarskynlik dieper besinning oor die 

wortels van die begrip korrespondensie of ekumeniese eenheid en wel vanuit 

die Reformatoriese tradisie. Die belewing van ekumeniese gemeenskap, soos 

dit byvoorbeeld tussen kerke beliggaam word in 'n geestelike en dinamiese 

beweging wat daarna street om eenheid te soek en inklusief te wees, het 

waarskynlik te veel fasette om skematies aan te dui. Verder is die belewing en 

konkretisering van eenheid van een kerk met 'n ander nie noodwendig beperk 

tot net een fase van ekumeniese gesprek nie (vgl. Strauss, 1991:187-200). Dit 

gebeur ook dat kerke oor bepaalde sake korrespondeer, maar (nog) nie oor 

alles nie. Die stand van die belewing van eenheid wat oor twee of meer fases 

van die ekumeniese gesprek strek, kan nie skematies en enkelvoudig 

voorgestel word nie. 

Die feit dat die omskrywing en onderskeiding van die fases van ekumeniese 

gemeenskap nie duidelik by kerke ooreenstem nie, verhinder die meer 

volledige realise ring van. ekumene. Gereformeerde kerke le klaarblyklik nie 

dieselfde maatstawwe aan vir die onderskeie fases in die ekumeniese proses 

nie. Selfs die nouste ekumeniese bande word nie eenders beskou en benoem 

nie. Daarom kan dit gebeur dat volgens een kerk 'n ekumeniese verhouding 

"korrespondeer'', maar volgens die ander betrokke kerk korrespondeer die 

ekumeniese verhouding nie. 

2.1.3 Samewerking of kontak 

Korrespondensie word onderskei van samewerking of kontak (Kerkorde GKSA, 

Art. 52) met kerke en instansies buite die algemene sinodale verband. Op 

grond van die tabel aan die begin van Hoofstuk 4 (p. 2/3) kan gesien word dat 
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gereformeerde kerke van 'n wye · verskeidenheid terme en begrippe gebruik 

maak om ekumeniese verhoudinge buite algemene sinodale verband aan te 

dui. Oenskynlik lyk dit asof dieselfde fases en prosesse in ekumeniese 

gemeenskap bloot deur verskillende terme en begrippe aangedui word. By 

nadere ondersoek kom die fases en prosesse van die ekumeniese proses nie 

in alle opsigte ooreen met die betekenismoontlikheid wat kerke met die terme 

en begrippe bedoel nie. 

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het in 1967 die moontlikheid om by 

ekumeniese bewegings aan te sluit afgewys (Acta GKSA:367 ,6), maar tog 

ingesien dat dit nodig mag wees om een of ander vorm van kontak te maak ter 

wille van die herstel van die verbroke eenheid van die kerk. Samewerking of 

kontak vereis reeds dat saamgestem word oor belangrike punte van die 

konfessie en kerkregering (vgl. Acta GKSA, 1979:42,3.1 .4.3). Die term kontak 

het by die APK betrekking op die verhouding met ander kerke .van algemene 

Protestants-Christelike belydenis. Die NG Kerk gebruik die term samewerking 

met Christelike kerke, en vertolk hierdie term sodanig dat die veronderstelde 

betekenis grootliks ooreenstem met die oorspronklike betekenismoontlikheid 

van die begrip korrespondensie. Die NG· Kerk gaan van die standpunt uit dat 

ekumene deur "verhoudinge" realiseer; daarom word ekumene beleef in 

gedeeltelike verhoudinge en dialoogverhoudinge (vgl. Strauss, 1991: 197, 198). 

Die ,NHKA staaf net dat die kerk deelneerp aan ekumene in die wereld. 

Die RCJ gebruik byvoorbeeld die begrip fraternal relationships vir gesprekke 

wat daarop gerig is om ekumeniese eenheid tot stand te bring. Hierdie fraternal 

relationships moet egter nie verwar word met dit wat die OPC fraternal ties in 

ecclesiastical fellowships noem nie, want die OPC bedoel ekumeniese eenheid 

met die term (vgl. Minutes OPC, 2003:334). Die fraternal relationships van die 

RCJ moet weer onderskei word van mission co-operation. Hoewel die begrip 

mission co-operation samewerking in die uitbreiding van die evangelie in die 

oog het, het dit met 'n meer intieme verhouding (korrespondensie) te doen as 

met fraternal relationships. Hoewel die· term contact correspondence gebruik 

word om te dui op die fase van ekumeriiese eenheidsoeke wat die verste op 

die omtrek le, het dit nie eintlik met die begrip korrespondensie in sy 

oorspronklike betekenis te doen nie Die OPC gebruik ook die begrip 
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korrespondensie in corresponding relationships, sonder om daarmee eenheid 

in leer, diens en tug te bedoel. Die CRCNA het ekumeniese eenheid aanvanklik 

met die begrip sister church relationships aangedui (soos die Nederlandse 

gereformeerde kerke met susterkerkrelaties bedoel), maar het die begrip 

vervang met ecclesiastical fellowship. 

Die RCJ is die enigste kerk wat die term mission co-operation gebruik. Die term 

mission co-operation sluit aan by die oorspronklike bedoeling van die begrip 

oikomene. Die oorspronklike bedoeling van die begrip oikomene is dat 

ekumene nie alleen oor die sigbare eenwording van kerkgemeenskappe 

behoort te handel nie, maar ook oor die wyse waarop die kerkgenootskappe 

oor die waarheid behoort te getuig (Acta GKSA, 1997: 176, 3.2.1 ). Die roeping 

tot ekumenisiteit wat missioner uitgaan na alle kerke, roep op tot 

gehoorsaamheid aan die Koning van die kerk en tot die onderlinge 

gemeenskap van gelowiges (Acta GKSA, 1967:366). Kerke as ekumeniese 

gemeenskap het ook 'n diakonale roeping om toe te sien dat geen kerk deur 

rampe, armoede of wat ook al van die ekumeniese gemeenskap vervreemd 

raak nie. 

Die vraag is dus of die omskrywing van die ekumeniese proses in die 

bestaande terme nie die ekumeniese roeping van kerke om missioner en 

diakonaal saam te werk verskraal nie. Die onderliggende 

betekenismoontlikheid van die begrip mission co-operation soos dit deur die 

RCJ verstaan word, wys in die rigting. Tog is daar duidelike en 

navolgenswaardige voorbeelde van samewerking ·in "losser ekumene": 

Die Teologiese Skool te El Escorial in Spanje staan onder die gesamentlike 

beheer van sowel gereformeerde as Baptiste-kerke in Spanje. Albei kerkgroepe 

het kragte saamgesnoer om die verantwoordelikheid vir teologiese opleiding te 

aanvaar. Die jarelange verbintenis tussen die GKSA en die Presbyterian 

Church of Korea (Kosin) insake die gesamentlike opleiding van Koreaanse 

teologiese studente kan ook as voorbeeld van samewerking dien. Hierdie 

samewerking het afgeneem namate die Koreane al hoe selfstandiger begin 

word het ten opsigte van teologiese opleiding. 

Die GKSA ondersoek moontlikhede om saam te werk en in te skakel by: 
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· • die Mission Co-operation wat die RCJ met die NG Kerk (Sinode 

OVS) het; 

• die GKN(v) ten opsigte van gesamentlike betrokkenheid by die LRC; 

• die PARC op grond van 'n versoek om hulp met die bediening van 

Afrikaanssprekendes in Australie; 

• die RCNZ om as deel van die lnterkerklike Raad behulpsaam te 

wees met die uitreik na en inskakeling van voormalige Suid

Afrikaners in Nieu-Seeland; 

• die OPC, veral ten opsigte van samewerking op die sendingveld; 

• die RCB by wyse van skakeling met die Botswana Sendingroep 

waarby verskeie GKSA kerke betrokke is; 

• 'n aantal gemeentes van die Sudanese Reformed Churches (SRC) 

wat sukkel om na vervolging Skrifgetroue kerklike strukture en beter 

funksionerende kerke te vestig; 

• die WRF wat goeie geleenthede verskaf vir kontak met wereldwye 

gereformeerde kerke en instellings en wat in bepaalde gevalle kan lei 

tot volle ekumeniese bande met kerke met wie daar kontak gemaak 

is (bv. met PCA); 

• die drie gereformeerde kerke wat deel vorm van die TKR, ten opsigte 

van die kerklike bystand van Suid-Afrikaners en voormalige Suid

Afrikaners in die buiteland. 

Die GKSA se sendingsamewerking met die CGKN; die Nedi. GK, die FCSA en 

die FCS, en die jarelange sendingsamewerking met gereformeerde kerke 

behoort ook in hierdie verband genoem te word. 

Die samewerking of kontak met kerke en instansies in 'n "losser" struktuur is 

noodsaaklik vir ekumeniese gemeenskap, maar behoort nie as die doel of 

eindpunt van ekumene gesien te word nie. Die samewerking of kontak is 'n 

middel om uit te kom by die eintlike doel, naamlik die volle belewing van 

eenheid in Christus se kerk oor die hele wereld. 
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2.2 Maatstawwe vir ekumeniese eenheid 

Die belewing van eenheid in gereformeerde kerke word nie net belemmer deur 

'n wye verskeidenheid terme en begrippe en die uiteenlopende vertolking 

daarvan nie, maar ook deur die verskillende en soms uiteenlopende wyses 

waarop die term korrespondensie en aanverwante terme in die praktyk 

toegepas word. Die moontlike betekenis en onderliggende : inhoud wat 

gereformeerde kerke aan sulke terme in die praktyk toedig, kan verskille so op 

die spits dryf dat dit die vollediger belewing van eenheid kan belemmer. 

2.2.1 Voorwaardes vir ekumeniese eenheid 

In Hoofstuk 3 is aandag gegee aan die praktyk van ekumeniese gemeenskap 

in gereformeerde kerke. Die navorsing het onder meer probeer aantoon watter 

voorwaardes of vereistes kerke vir die belewing van eenheid stel. Hoewel 

gereformeerde kerke hulle voorwaardes Skriftuurlik en konfessioneel probeer 

regverdig, het die studie aangetoon dat die voorwaardes wat gereformeerde 

kerke stel, van mekaar verskil: 

Die APK se Kerkorde, Artikel 64 (1994:49) byvoorbeeld, tref 'n reeling dat 

Christelike gemeenskap deur korrespondensie met binnelandse en buitelandse 

gereformeerde kerke beoefen word. 'n Probleem met hierdie' reeling kan 

ontstaan wanneer lidmate van byvoorbeeld buitelandse kerke lidmaat wil word 

van die APK, want immigrante met attestasie word ten spyte van kerkverband 

(korrespondensie) ook nog aan die APK se lidmaatskapvereistes onderwerp. 

Die ondertekening van die lidmaatskapvereistes (Kerkorde, Art. 3-6) van die 

APK hou in dat 'n lidmaat verbind word (gewete gebind word?) aan die 

verinheemsing van die kerk en die standpunt dat "[n]et blanke Afrikaners, 

asook blankes wat hulle met blanke Afrikaners vereenselwig ... saam met hulle 

kinders lidmaatskap van 'n plaaslike kerk (gemeente) verkry" (Kerkorde APK, 

1994:3, Art. 3.2; vgl. SKV, 1989:3,4,9; Mare, 1997:25,26). Dit is nie duidelik wat 

met 'n lidmaat van 'n buitelandse gereformeerde kerk sou gebeur indien die 

lidmaat of sy of haar kind moontlik nie aan die algemene vereistes vir blanke 

Afrikanerskap voldoen nie. 'n Probleem kan ontstaan indien 'n lidmaat van 'n 

gereformeerde kerk in die buiteland wel voldoen aan die vereistes om lid te 

wees van die liggaam van Christus, maar horn of haar nie noodwendig 
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vereenselwig met die lidmaatskapvereistes van die APK nie. Sou so 'n lidmaat 

se attestaat geweier kon word? lndien wel, sou dit 'n aanduiding wees dat die 

lidmaatskapvereistes (disciplina) van die APK, in besonder Artikel 3 van die 

APK se Kerkorde, belangriker is as die ooreenstemming in leer (doctrina)? 

Die GKN(v) het 'n "zusterskerkrelatie" vir die GKSA aangebied. Hierdie gebaar 

het na 21 jaar geskied. Die GKN(v) het die GKSA as 'n ware kerk van Christus 

erken, maar het om verskeie redes getalm om 'n "zusterskerkrelatie" vir die 

GKSA aan te bied. Behalwe die beweerde invloed wat die' VGKSA as 

susterskerk van die GKN(v) in die proses gehad het, was 'n struikelblok die 

(eenheids-)verhouding wat die GKSA met 'n ander gereformeerde kerk in die 

Nederlande gehad het. Hierdie struikelblok(-ke) het vir meer as twee dekades 

die ekumeniese eenheid tussen twee gereformeerde kerke verhinder. 

Dieselfde tendens verhinder ekumeniese eenheid ten opsigte van die kerke in 

die VSA: die OPC, URCNA en die lidkerke NAPARC en die ICRC het kritiese 

standpunte teen die CRCNA. Hoewel daar bepaalde belangrike verskille vir die 

kritiek aangevoer kan word, het die kritiek interne spanning geplaas op 

verhoudinge tussen die kerke. Hierdie interne spanning tussen die kerke in 

Amerika en Kanada word in ekumeniese verhoudinge met gereformeerde 

kerke die wereld ingedra (GKSA, 2009:?). 

Die verhouding tussen die NG Kerk en die VGK het baie broos geword. In die 

reaksie ·van die VGK op gebeure in die eenheidsgesprek is dit opmerklik hoe 

die aanvaarding van die Belhar-belydenis as voorwaarde vir kerkeenheid deur 

die VGK voorgestoot word. 

2.2.2 Die begronding van ekumeniese eenheid 

In ekumeniese verhoudinge plaas gereformeerde kerke mekaar op verskillende 

"vlakke" van ekumeniese gemeenskap, met verskille in die begronding van 

hierdie vlakke van ekumeniese gemeenskap. Die volgende voorbeelde kan in 

hierdie verband genoem word: 

• Die URCNA wil as gevolg van "decisions/developments" wat die 

vrede in die GKSA versteur, nie voortgaan om 'n "phase 2 

ecumenical fellowship" met die GKSA te vestig nie {Acta, 2006:216, 

2.4.3). Die rede wat vir hierdie besluit aangevoer word, is omdat 
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geoordeel word dat die bevestiging van vroue in die amp van diaken 

in stryd is met God se Woord.-Ook is die GKSA se bande met die 

CRCNA vir die URCNA 'n bron van groot kommer. 

• Die RCUS is weens verskeie redes nie baie positief daaroor om 

formeel met ander kerke buite die VSA bande te sluit nie. Na gesprek 

oorweeg die RCUS egter ekumeniese eenheid met die GKSA. Die 

PCA sluit nie bande met ander kerke op dieselfde wyse waarop die 

GKSA dit doen nie. Die PCA aanvaar dat waar kerke aan dieselfde 

interkerklike organisasies behoort, die kerke hulle eenheid deur 

hierdie organisasies uitleef. In weerwil hiervan het die PCA in Junie 

2008, nadat hulle van die noodsaaklikheid van ware korrespondensie 

oortuig is, besluit dat die "highest ... ecclesiastical judicatories", 

naamlik "corresponding relations", met die GKSA aangeknoop moet 

word. Die voller belewing van ekumeniese gemeenskap by sommige 

gereformeerde kerke in die VSA en Kanada word verhinder 6f as 

gevolg van 'n Presbiteriaanse agtergrond 6f moontlik as gevolg van 

'n gebrekkige prinsipiele begronding. 

• Verskille tussen die ERCC in die Kongo en die NGK(v) in 

ekumeniese gesprekke veroorsaak dat die Kongo-regering inmeng 

en weier om toestemming te gee dat die NGK(v) voortgaan met 

sendingwerk en hulp aan die kerke in die Kongo. Onnodige verskille 

oor nie-wesenlike sake veroorsaak dat die staat wederregtelik in die 

kerkregering inmeng en sodoende die uitbreiding van die koninkryk 

van God benadeel. 

• In Suid-Afrika handhaaf die NG Kerk "vol betrekkinge" (die naaste 

verband) in· ekumene met die GKSA en die NHKA, terwyl die NG 

Kerk met die APK in dialoog verkeer. Die GKSA handhaaf 

ekumeniese bande (nie ekumeniese eenheid nie) met die APK, 

NHKA en die NG Kerk. Die NHKA voer met die GKSA en die NG 

Kerk gesprek sonder dat eenwording noodwendig as 'n Skriftuurlike 

eis oorweeg word. Die APK se "korrespondensie" bestaan amptelik 

uit bilaterale gesprekke met die ander Afrikaanse kerke in Suid-
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Afrika, terwyl die APK ·in . die ware sin van ekumene met geen 

buitelandse kerk korrespondeer nie. 

• Maatstawwe wat byvoorbeeld vir die GKN(v) belangrik is vir die 

belewing van ekumeniese eenheid met die GKSA is onder meer die 

volgende: Die kerke moet mekaar inlig oor susterskerkrelasies met 

ander kerke en die GKN(v) wil op hoogte bly van verwikkelinge 

rondom die hermeneutiek-debat in die GKSA Ook word _vereis dat 

die VGKSA nie uitgesluit word nie, ten spyte daarvan dat die VGKSA 

besluit het om nie ook 'n susterskerkverhouding met die GKSA aan 

te gaan nie. 

• Die gesprek oor eenheid tussen die NG Kerk en die VGK word 

telkens belemmer deur onder meer die rol wat die Belhar-belydenis 

in die totstandkoming van 'n nuwe kerk behoort te speel. 

• 'n Tendens wat die huidige ekumeniese gesprek tussen 

gereformeerde kerke begin domineer, is die ingewikkelde teologiese 

aspekte van hermeneuse, Skrifbeskouing en Skrifinterpretasie. 

Hierdie teologiese kwessies het veral na vore gekom in gesprekke 

nadat kerke ondersoek begin doen en besluite geneem het rondom 

verskille in sienings oor die vrou in die ampte. Verskillende 

uitgangspunte oor Skrifbeskouing en hermeneuse word as maatstaf 

vir "korrespondensie" in gereformeerde kerke aangewend. 

Verskillende uitgangspunte oor hermeneuse laat gereformeerde 

kerke die gevaar loop om telkens te moet uitsluitsel gee oor watter 

sake vir kerke wesenlik is en watter sake middelmatig is. Verskille in 

sienings oor watter sake wesenlik is en watter sake op die periferie 

le, kan struikelblokke wees op die weg van 'n vollediger belewing van 

ekumeniese eenheid. 

2.3 Ekumene landwyd en ekumene wereldwyd 

Die Nuwe-Testamentiese betekenis van die woord oikomene beklemtoon dat 

die hele bewoonde wereld aan God behoort en dat ekumene wereldwyd 

beoefen moet word. Tog lyk dit asof gereformeerde kerke in dieselfde land 

soms baie moeite het om ekumeniese eenheid te beleef, moeiliker as om 
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ekumene wereldwyd te beleef. Die belewing van ekumene tussen 

gereformeerde kerke in dieselfde land behoort tog nie moeiliker te wees nie. 

Eenwording bly die gereformeerde kerke in Suid-Afrika ontwyk, ten spyte van 

die feit dat die kerke dieselfde belydenis, land, kultuur, taal en geskiedenis 

deel. Na dekades se gesprek oor kerklike eenheid bestaan daar nog nie 

helderheid oor die wyse waarop kerkeenheid in nasionale en ' ekumeniese 

verband sigbaar verwerklik kan word nie (Acta Tussenkerklike Kommissie 

[TKK], 1989:652, 660-664, 675; Acta GKSA, 2003:84). Moontlike antwoorde vir 

hierdie situasie kan gesoek word in die wyse waarop die afsonderlike kerke 

ontstaan het; in die aard en etos van elke kerk; in die feit dat kerke mekaar te 

goed leer ken het - soos broers en susters in 'n huisgesin - en daarom eerder 

met buitestanders oor die weg kom. 'n Verdere moontlike antwoord op die 

vraag waarom kerklike eenheid nie sigbaar verwerklik word nie, kan gesoek 

word in die feit dat maatstawwe ten opsigte van buitelandse kerke nie so streng 

aangele word in wesenlike en middelmatige sake nie. 'n Volgende moontlike 

antwoord se wortels le in die gegewe van die diversiteit wat die Here in die 

eenheid gegee het. In teenstelling met bogenoemde redes wat gegee word vir 

die onvermoe om kerkeenheid te laat realiseer lyk dit asof gereformeerde kerke 

in Suid-Afrika makliker met gereformeerde kerke wereldwyd korrespondeer. 

In Nederland, die VSA, Australie en Nieu-Seeland is dieselfde ironiese situasie 

waar te neem. Die CGKN, die Nedi. GK en die GKN(v) staan nie met mekaar in 

"zusterkerkrelatie" nie, terwyl die GKSA en die NG Kerk met die drie kerke in 

"zusterskerkrelatie" staan. Die konsekwensie van die gesprek oor veral 

hermeneuse in Nederland raak die ekumeniese eenheid van gereformeerde 

kerke: Die GKN(v) stel kritiese vrae oor die Nedi. GK se besluit oor vroue in die 

amp, terwyl die gesprek oor die vrou in die amp vir die CGKN op die verbreking 

van eenheid · dui. Volgens die Deputate van die Nedi. GK berus ekumeniese 

eenheid op die belydenis en word dit nie geraak deur verskillende beskouings 

oor byvoorbeeld vrouelidmate in die amp nie (vgl. Acta GKSA, 2006:197). Die 

CGKN het egter soveel probleme met die Nedi. GK dat geen verdere kontak 

met die oog op kerklike eenheid gevoer word nie. Die toelating van vroue in die 

ampte by die Nedi. GK kom vir die CGKN neer op 'n verandering in die 

hermeneutiese proses en daarom 'n aanpassing in die standpunt oor 
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Skrifgesag. Talle kerke van die Nedi. GK en die CGKN onderhou samewerking 

op plaaslike vlakke, maar formeel word nie baie gedoen nie. Wat die 

verhouding tussen die GKN(v) en die CGKN betref, is 'n model van kerklike 

federasie voorgestel, maar weens gevoelighede by sommige CGKN-lede is die 

model nog nie ge'implementeer nie. Op plaaslike vlak word 'n tendens 

waargeneem dat die werksaamhede van die twee kerke toeneem ten opsigte 

van kanselruiling en ander projekte. 

Dieselfde tendens kan waarskynlik ook waargeneem word in die verhoudinge 

tussen gereformeerde kerke in Amerika. 'n Aantal gereformeerde kerke in 

Amerika (OPC, URCNA en kerke wat lede is van ekumeniese instellings soos 

NAPARC en die ICRC) het egter kritiese standpunte teen gebruike in die 

CRCNA. Die kritiek handel hoofsaaklik oor die CRCNA se besluite oor vroue in 

die ampte, oor homoseksualisme en die inrigting van eredienste. Dit moet in ag 

geneem word dat die verhoudinge tussen byvoorbeeld die CRCNA en die 

URCNA uiters sensitief is, en dat albei besonder krities teenoor mekaar staan. 

Daar is binne verskillende tipes ekumeniese eenheid ook verskille en aksente 

wat anders as ander gereformeerde kerke s'n is. Elke gereformeerde kerk in 

die wereld het 'n eie etos, 'n eie worsteling en 'n eie fokus met betrekking tot 

die praktyk van ekumene. Hierdie verskille val egter binne die ruimte wat die 

GKSA se Kerkorde (Art. 85) bied, naamlik dat kerke weliswaar soms 'n 

eiesoortige benadering en siening oor kerklike sake en praktyke mag he. Ook 

word ruimte gelaat vir die moontlikheid dat hierdie eiesoortige benadering en 

siening nie noodwendig presies sal ooreenstem met standpunte en besluite 

van ander gereformeerde kerke nie, ook ten opsigte van die GKSA. Om deel 

van die een kerk van Christus te wees beteken nie om ander kerke te dupliseer 

of ten alle koste eenders te wees nie. Die God van die een kerk is te 

onbegryplik en onbeskryflik groot in sy handelinge vir hierdie tipe eenheid. 

In weerwil hierv~n is daar gereformeerde kerke in dieselfde land wie se 

ekumeniese eenheid radikaal verhinder word, tot nadeel van die kerke 

onderling, maar veral tot nadeel van die koninkryk van God. Die eenheid van 

kerke moet soos die eenheid van God self wees, sodat die wereld kan glo 

(Joh.17). 
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2.4 Standpunte oor eenheid en verskeidenheid 

Die kerk van Christus (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27), wat in baie kerke op 

verskeie plekke g~vestig word (vgl. NGB, Art. 28), het voortdurend die begeerte 

om in die gees van koinonia onderlinge eenheid met ander kerke te beleef. Die 

wyse waarop en die ems waarmee verskeidenheid in die eenheid beleef word, 

varieer by verskillende gereformeerde kerke en kan die vollediger realisering 

van ekumeniese gemeenskap verhinder. 

Tussen die gereformeerde kerke in Suid-Afrika is 'n wesenlike punt van verskil 

die vraag in watter mate organisatoriese eenheid (saamleef in een 

kerkverband) noodsaaklik is. Die verskilpunt kom die duidelikste na vore in die 

gegewens wat gedien het tydens die vergaderings van die TKK op 9-1 O 

Oktober 2000 en 19-20 Maart 2001 (vgl. pt. 2.2; 2.3; 2.6): 

Vir die Hervormde Kerk is sigbare en organisatoriese eenheid nie noodwendig 

'n voorwaarde vir die eenheid van die kerk nie. Die Hervormde Kerk se siening 

is dat die eenheid in die waarheid en belydenis le. Die NHKA meen derhalwe 

dat die kerke naas mekaar kan bestaan sonder dat dit noodwendig 'n 

aanduiding van 'n sondige verskeurdheid hoef te wees. Vir die NHKA kom die 

eenheid onder andere tot uitdrukking daarin dat kerke wat op dieselfde 

belydenisgrondslag as die Hervormde Kerk staan, se lidmaatskap aanvaar 

word, kanselruiling kan plaasvind, predikante oor en weer beroep kan word en 

Nagmaal gesamentlik gevier kan word. 

Vir die NG Kerk is eenheid 'n gawe aan en 'n roeping vir die kerk. Plaaslike 

kerke streef daarna om met die ware kerk van Christus (NGB, Art. 29) saam te 

aanbid, te getuig en te werk. Eenheid is nie eendersheid nie. Die 

verskeidenheid van kulture, volke, tale en gebreke moet erken word. Ook die 

gevolglike ryke verskeidenheid in aanbiddingswyses, konfessionele 

uitdrukkings en kerkstrukture moet erken word. Die verskeidenheid mag egter 

nie tot geskeidenheid lei nie - daar is 'n verskeidenheid in die eenheid van 

Christus se kerk. Hierdie standpunt is verder onderskryf deur die Algemene 

Sinode van 1998 se bevestiging dat dit sy ideaal is dat vereniging tussen die 

NG Kerk, NH Kerk en Gereformeerde Kerke sal plaasvind. 
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Vir die GKSA word kerkeenheid normaalweg uitgedruk deur organisatoriese 

eenheid, dit wil se die belewing van een kerkverband. Historiese verskille, 

verskeidenheid van kerklike etos en verskillende metodes in kerklike 
i 

handelinge mag kerkeenheid nie in die weg staan nie. Verskeurdheid mag nie 

bevorder word indien die belydenis, dit wil se die inhoud van die geloof, 

ooreenstem nie. 

In enige verdere gesprekke oor kerkeenheid behoort die eenheid binne die 

onderskeie "kerkfamilies" in berekening gebring te word. Die GKSA kan 

byvoorbeeld nie meer deur slegs die Afrikaanssprekende kerkgemeenskap 

verteenwoordig word nie, aangesien strukturele eenheid met die ander 

nasionale sinodes binne die GKSA bereik is. Die eenheidsgesprek in die NG 

Kerkfamilie en die verhouding tussen die NHKA en die MRCC vorm ook 

wesenlik deel van eenheidsgesprekke by die TKR. 

Sedert 1989 word binne die TKK en TKR gewerk met die vertrekpunt dat 

organisatoriese eenheid tans nie haalbaar is nie - 'n vertrekpunt wat enersyds 

lei tot grater klem op die uitbou van samewerking, maar andersyds in die 

praktyk die hele gedagte van kerkvereniging op die lange baan skuif. Met 

verloop van tyd is daar tog gevorder op die pad van eenheid - soos blyk uit die 

totstandkoming van die Konvent en later ook die TKR, asook die vraag oor 'n 

moontlike verklaring. van voorneme en die moontlikheid van 'n "samen op weg"

proses. 

In gereformeerde kerke in die VSA wissel standpunte aangaande die aanknoop 

van eenheidsgesprekke: Die RCUS sluit slegs met hoe uitsondering bande met 

kerke buite die VSA. Die PCA aanvaar dat ekumeniese eenheid deur 

interkerklike organisasies beleef word, en sal ook net by uitsondering 

ekumeniese betrekkinge met ander kerke aanknoop. Die OPC handhaaf 

heelwat ekumeniese gemeenskap met ander gereformeerde kerke, en bou 

deur die aksies van die ICRC verhoudinge met gereformeerde kerke wat nie 

gemeentes in Noord-Amerika het nie. 

Die NHKA en die APK is nie oortuig van die roeping van gereformeerde kerke 

om die eenheid van Christus se kerk (sigbaar) te vergestalt nie. Dit kan 

waarskynlik 'n rede wees waarom eenheid met kerke in kerkverband 
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(korrespondensie) vir die APK oenskynlik ondergeskik gestel word aan die 

voorwaardes vir lidmaatskap van 'n (sigbare) plaaslike kerk (vgl. Hfst. 3, pt. 

2.2.1.1). 

Die NHKA was bekend vir die verdediging van die gedagte van 'n volkskerk. 

Die NHKA ervaar 'n breuk met ekumeniese liggame sedert die Cottesloe

beraad van die WRK in 1960, toe lidkerke na die Sharpeville-gebeure gevra is 

om apartheid te veroordeel as strydig met die evangelie (vgl. Dreyer, 

2006:1356). In 'n herderlike skrywe oor sendingwerk word die NHKA se denke 

oor volkskerk aangebied as 'n Skriftuurlike beginsel vir die begronding van 

afsonderlike ontwikkeling en aparte volkskerke (vgl. NHKA, 1973:5). 

Gedurende die Ottawa-sitting van die WARC in 1982 is die NHKA aangeval oor 

die gedagte van volkskerk as ekklesiologiese onderbou van Artikel Ill van die 

Kerkwet. Die NHKA het gevolglik bedank nadat die WARC 'n status 

confessiones oor apartheid as kettery verklaar het. In 'n dokument van 1986, 

Kerk en wereld 2000, word die NHKA se verbintenis tot die volkskerkgedagte 

verder uitgebrei (NHKA, 1985:4). Die NHKA se ekumeniese isolasie in die 

gereformeerde ekumeniese wereld was die onvermydelike gevolg van die 

voortgesette regverdiging van die volkskerkgedagte. Sedertdien het daar in die 

geledere van die NHKA teenstand begin opbou teen die gebruik van die 

volkskerkgedagte (vgl. Dreyer, 2006:1354, 1365; T. van Wyk & Buitendag, 

2008:1464-1470) waaroor in die NHKA nog nie die laaste woord gespreek is 

nie. Die NHKA se amptelike standpunt is (nog) nie aangepas by die 

verandering in denke oor volkskerk nie. 

Die APK is oortuig dat die God-gewilde verskeidenheid van volke kerke dring 

om 'n eie, inheemse (volksgerigte) gestalte aan die een liggaam van Christus 

te gee, sonder dat die verinheemsing die liggaam van Christus verskeur. 

Kerklike eenheid (SKV, 1998:31-43) is volgens die APK alleen 'n geestelike 

eenheid en hoef nie op enige wyse sigbaar te word nie. Daarom mag "[n]et 

blanke Afrikaners, asook blankes wat hulle . met blanke Afrikaners 

vereenselwig, wat die saligmakende geloof in Christus het (vgl. Rm. 10:9-10), 

wat die belydeni$, leer en Kerkorde van die Afrikaanse Protestantse Kerk 

onderskryf, saam met hulle kinders lidmaatskap van 'n plaaslike kerk 

(gemeente) verkry" (Kerkorde APK, 1994:3, Art. 3.2; vgl. SKV, 1989:3,4,9; 
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Mare, 1997:25,26). As begronding van eenheid stel die APK die geestelike 

aard van die geloof en die uitwendige vorm van kerkregering teer:10or mekaar. 

Volgens die APK behoort eenheid eerder in die geestelike aard van die geloof 

gesoek te word, naamlik in die geloofseenheid (NGB, Art. 27) en nie in 
' 

"gemengde" plaaslike kerke nie (Mare, 1997:31 ). Tog beweer die APK dat 

eenheid sigbaar word in belydenis, roepingsbesef en toewyding. 

2.5 Kerkbeskouing/kerkbegrip 

Die kerkbeskouing of kerkbegrip van 'n kerk het nie net 'n bepaalde invloed op 

die verstaan en gebruik van begrippe in ekumeniese gemeenskap nie, maar 

be'invloed ook die kerk se siening oor die wyse waarop eenheid in 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap gekonkretiseer kan word. Ten opsigte van 

kerkbeskouing of kerkbegrip gaan die paaie tussen gereformeerde kerke soms 

wyd uitmekaar. 

Die NHKA beskou die kerk as een instituut wat uit die totale aantal gemeentes 

bestaan. Die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel word as die basis van 

die NHKA (as landskerk) se wyse van kerkregering beskou (vgl. Van Wyk, 

1989:6,7). Pont (1981 :4) is oortuig dat die kerkregering van die NHKA nie net 

geskoei is op die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel nie, maar dat die 

kollegiale kerkregeringstelsel, wat in 1618 in Nederland na vore gekom het, in 

baie opsigte verwoestend op die presbiteriaal-sinodale stelsel ingewerk het. 

Die volkskerkgedagte waarmee die kerk werk (vgl. Kerkorde, · Ordereel 4) 

behoort in berekening gebring te word as die kerkbegrippe in oenskou geneem 

word: "Die Kerk is 'n volkskerk met sy eie kerklike kultuur, geskiedenis, taal en 

tradisie wat geroepe is tot die verkondiging van die evangelie van Jesus 

Christus aan die Afrikanervolk en tegelyk aan alle mense." (Kerkorde NHKA, 

2007:60.) Die NHKA verklaar dat die kerk sy apostoliese taak en Christelike 

roeping volksgewys wil doen. Die bedoeling met hierdie uitgangspunt is dat die 

evangelie en kerk volkome inheems onder volkere moet word. Volgens 

Oberholzer (1999:456-458) rym dit nie om die kerk in een asem die 

gemeenskap van gelowiges te noem en daarna te koppel aan 'n volk as 

volkskerk nie. Die kerk kan nie apostoler gerig wees op alle volke en tegelyk 'n 

kerk vir Afrikaners wees nie, of soos W.A. Dreyer dit stel: "Die kerk is tegelyk 
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oop en geslote" (2007:5.) en word tegelyk vanuit die geloof en die natuur 

benader (Kerkorde, Ordereels 1,4). Die volkskerkgedagte is deur 'n groat deel 

van die Algemene Kerkvergadering van 2007 krities bejeen, terwyl 'n ander 

deel ten gunste van die volkskerkgedagte was. Die Algemene Kerkvergadering 

van 2007 het besluit om 'n memorandum op te stel om die teologiese en 

spesifiek die missionere betekenis van die term duideliker te omlyn (vgl. 

Besluitebundel NHKA, 2007:200). Die amptelike beleid van die NHKA is egter 

steeds dat die NHKA as vblkskerk met ander volkskerke op 'n ad hoc-basis (as 

insidentele geloofsgemeenskap) gesprek voer en saamwerk. Vanuit hierdie 
I 

kerkbegrip kan die volgende besluite van die NHKA insake ekumeniese 

gemeenskap verstaan en verklaar word: 

Die oortuiging dat die eenheid van die kerk van Christus nie noodwendig tot 'n 

sigbare en organisatoriese eenheid tussen volkskerke (oak byvoorbeeld tussen 

die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika) hoef te lei nie (Handelinge TKK, 1977:212-

217), omdat organisatoriese eenheid nie 'n dwingende Skriftuurlike eis is nie. 

Kerke met dieselfde belydenis vorm vir mekaar een, heilige, algemene 

Christelike kerk. Daarom tree sulke kerke met mekaar in gesprek om mekaar 

op te skerp oar die waarheid wat hulle bely (Handelinge TKK, 1982:305). 

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het opdrag ontvang om met 

die proses van gestruktureerde samewerking voort te gaan, sodat die eenheid 

wat reeds bestaan (in onder andere die belydenis, teologiese opleiding, 

sendingarbeid, diakonaat, finansies en administrasie) meer sigbaar gestalte 

kan kry met dien verstande dat die twee kerke se eiesoortigheid gerespekteer 

word (Besluitebundel, 2007:118). 

Die APK erken en le selfs heelwat klem op die selfstandigheid en kompleetheid 

van die plaaslike kerk as die enigste openbaring van die liggaam van Christus 

(APK, 1998:34~37). Tog behou die APK die erikelvoud in die amptelike naam 

van die kerk en kry die APK se lidmaatskapvereistes in die Kerkorde oenskynlik 

voorkeur bo Skriftuurlike en konfessionele vereistes vir die eenheid van die 

kerk. Hierdie vereistes skep die indruk dat die APK dalk nie altyd regkry om las 

te kom van 'n genootskaplike invloed in die toepassing van 'n suiwer kerkbegrip 

nie. Spoelstra (1989:284) voer tereg aan dat geen voorwaardes, in besonder 
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voorwaardes vir lidmaatskap, aan korrespondensie gestel kan word nie. Vir die 

APK dui lid-wees van die liggaam van Christus op lid-wees van die algemene 

(universele) kerk van Christus. "Die verskuiwing van die aks:ent van die 

gemeente as vergadering van gelowiges (vgl NGB 2; HK S 21) na 'n 

institusionele 'kerk' waarin 'lidmaatskap' verkry word, kan nie gereformeerd

kerkregtelik verdedig word nie." (Spoelstra, 1989:329.) 

Teenoor hierdie kerkbegrip bely die GKSA dat slegs die geloof jou lidmaatskap 

van die kerk bepaal (HK, So. 21; NGB, Art. 27), en dat lid-wees van die een 

kerk van Christus die noodsaaklikheid van ekumene ondersteun. Die GKSA en 

die NG Kerkfamilie verskil oor die Nuwe-Testamentiese betekenis van die 

woord ekklesia. Volgens die GKSA dui die begrip ekklesia betekenismatig op 

plaaslike kerk en algemene kerk, terwyl die NG Kerkfamilie ook die 

betekenismoontlikheid van 'n aantal kerke saam aan die gebruik van hierdie 

begrip koppel. Dit is moeilik om oor die algemeen die kerkbegrip van die NG 

Kerkfamilie saam te vat, omdat die NG Kerkfamilie se kerkbegrip onderling van 

mekaar verskil. Die NG Kerk poog om horn algaande al starker en duideliker uit 

te spreek ten gunste van 'n suiwer gereformeerde presbiteriaal-sinodale 

kerkregeringstelsel. Die verskeidenheid standpunte oor kerkbegrip word ook 

tussen kerke in ander werelddele gesien, met dieselfde invloed op die belewing 

van ekumeniese gemeenskap. 

2.6 Denkraamwerke vir eenheidsbelewing 

Wanneer krities na gereformeerde denkraamwerke of modelle vir 

eenheidsbelewing gekyk word, val die verskeidenheid denkraamwerke op. Die 

kwessie is egter nie die bestaan van 'n verskeidenheid denkraamwerke op 

sigself nie, maar wel die wyse waarop die denkraamwerke in ekumeniese 

gemeenskap gebruik word. As denkraamwerke vir ekumeniese gemeenskap 

rigied toegepas word, kan dit ekumeniese eenheid verhinder, in besonder as 

een gereformeerde kerk of ekumeniese liggaam 'n ander gereformeerde kerk 

binne 'n eie en soms verabsoluteerde denkraamwerk wil indwing. Nog 'n grater 

belemmering van ekumeniese eenheid kom voor wanneer ekumeniese bande 

met die ander gereformeerde kerk wat nie inpas binne die denkraamwerk wat 

gebruik word nie, op die langebaan geskuif word totdat die kerk inpas of 

218 



wanneer ekumeniese bande opgeskort of getermineer word. In 'n sekere sin 

kan feitlik al die misverstande en belemmerings in die proses van ekumeniese 

gemeenskap herlei word na die eie denkraamwerke van kerke. 

Geen gereformeerde kerk wil eenheid ten koste van die waarheid beoefen nie. 

Die Skrif is daaroor te duidelik: eenheid moet altyd 'n eenheid in waarheid 

wees; eintlik eenheid in die Waarheid. Die kwessie is egter dat alle kennis op 

aarde voorlopige kennis is. Juis daarom het kerke mekaar in ekumeniese 

gemeenskap nodig sodat al die gelowiges saam mag begryp hoe wyd, ver, 

hoog en diep die lief de van Christus strek (Ef. 3). As een kerk 'n denkraamwerk 

vir ekumeniese gemeenskap verabsoluteer, word kerke ontneem van die 

moontlikheid om saam hulle roeping om die bedoeling van God te begryp uit te 

leef. Wanneer 'n denkraamwerk verabsoluteer word, kan ekumeniese eenheid 

ook nie gedien word nie. Wie eenheid tussen kerke wereldwyd wil beleef en 'n 

Skriftuurlike denkraamwerk daarvoor wil vasle, is verplig om die reg van die 

Koning van die kerk in sy Woord ernstig te beskou. 'n Geloofsgemeenskap is 

primer 'n geestelike eenheid waarin elke lid in die liggaam van Christus 

opgeneem is. Uit die geloofseenheid volg organies die strukturering van 

verhoudinge. 

Die ekumeniese isolasie waarin die NHKA haarself bevind het, getuig van die 

belemmering van ekumeniese eenheid van verskeie kante af. Vanuit die 

denkraamwerk van 'n insidentele geloofsgemeenskap, die volkskerkgedagte, 

die pluriformiteitsgedagte en die toespitsing op bilaterale gesprekke in plaas 

van kontak met ekumeniese liggame, het die NHKA self 'n aandeel daarin 

gehad dat die kerk op 'n baie beperkte skaal deelgeneem het aan ekumene in 

die wereld (vgl. Acta NHKA, 1998:315,316). Daar was egter gereformeerde 

kerke en ekumeniese liggame wat skepties was om in gesprek te tree of 

verbintenisse met die NHKA aan te gaan as gevolg van die "kerkpolitieke 

standpunte" wat die kerk in die verlede ingeneem het (Acta NHKA, 1998:316), 

en die feit dat . 'n apostoliese bewussyn en ekumeniese sensitiwiteit nie 

genoegsaam in die kerk figureer nie. Dit laat die kwessie na vore tree of 

gereformeerde kerke en ekumeniese liggame hulle hande in onskuld kan was 

indien 'n ander gereformeerde kerk ge'isoleer raak? Het ander gereformeerde 

kerke nie ook vanuit 'n eie denkraamwerk hierdie oordeel gevel nie? 
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Die situasie van moontlike isolasie het die NHKA laat. beset: "'n Nuwe 

besinning oor ekumeniese verhoudinge en die vestiging van strategies om 

hierdie verhoudinge uit te bou, is noodsaaklik indien ons nie vasgevang wil bly 

in ekumeniese isolasie nie" (Agenda, 2001 :388-390). Die NHKA se standpunt 

oor ekumeniese verhoudinge moes daarom die laaste aantal jare 

noodgedwonge veranderinge ondergaan. 

Die verhoudinge van die NHKA met die WAAC, die MRCC en TKR-kerke is 

$edert die 68ste Algemene Kerkvergadering in 2007 (vgl. Agenda NHKA:171-

232) in die gesigsveld gebring. 

Die NHKA (Besluitebundel, 2004:171) het besluit om weer ekumeniese kontak 

met die WAAC op te neem. Die WAAC het na gesprek verdere voorwaardes 

(vdlgens watter denkraamwerk?) gestel ter oorweging van die NHKA se 

lidmaatskap. Die saak sal eers weer op die volgende Algemene 

Kerkvergadering in 201 O behandel · moet word. lntussen het die REC, wat in 

201 O met die WAAC wil saamsmelt om een ekumeniese liggaam te vorm, ten 

opsigte van die NHKA se lidmaatskap van die nuwe te stigte liggaam verklaar 

dat die NHKA se lidmaatskap by die REC te maklik toegestaan is. 

Met die Maranatha Reformed Christian Church (MRCC) het die NHKA tot 

onlangs 'n ad hoc-benadering gehandhaaf. Hierdie ad hoc-benadering 

impliseer 'n insidentele geloofsgemeenskap tussen die NHKA en die MRCC om 

mekaar veral op te skerp oor die waarheid wat hulle saam glo en bely (Acta 

NHKA, 1982:305). Sedert 2000 blyk dit dat daar aanpassings in die benadering 

ten opsigte van die MRCC gekom het. Hierdie aanpassings is waarskynlik 

daarop gemik om 'n meer konkrete belewing van eenheid met die MRCC te 

onderhou. Uit die bewoording van die besluit oor kerkeenheid, in besonder met 

die MRCC, en eventueel met die susterskerke (Besluitebundel _ NHKA, 

2007: 114) kom 'n ander (nuwe?) benadering ten opsigte van die konkretisering 

van eenheid na vore. Die bereidheid van die NHKA om opnuut te basin oor 

kerkeenheid en te soek na 'n moontlike model waarvolgens kerkeenheid met 

die MRCC kan konkretiseer, was aanvanklik nie so duidelik uitgespel in vorige 

eenheidsgesprekke nie. Ook is besluit dat met studie voortgegaan word om 

standpunte oor kerkeenheid (oor eenheid en eenheidsmodelle) nuut te 

evalueer, onder meer in die gesprekke met die MRCC en die susterskerke. Die 
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gesprek met die MRCC behoort volgens Van Wyk (2007:4) meer genuanseerd 

. na 'n postmoderne model vir kerkeenheid te kyk. In so 'n model behoort eerder 

rekening gehou te word met die behoud van selfstandigheid met respek vir 

wedersydse diversiteit, as om bloot dienstig aan die tydsgees of polities 

byderwets te wees. 

'n Soortgelyke benadering het ook geblyk uit 'n colloquium van predikante en 

lidmate wat op 29-30 April 2006 op inisiatief van die Kommissie van die 

Algemene Kerkvergadering byeengekom het. bie aanwesiges het oor die 

NHKA se identiteit in die 21 ste eeu gepraat. Daar is aangevoer dat die 

eenheidsgesprek met die MRCC en ekumeniese gesprekke 'n nuwe 

benadering vereis wat dit gebiedend noodsaaklik maak dat die NHKA moet 

loskom van die bagasie wat Artikel Ill van die ou Kerkwet en die 

volkskerkgedagte in die nuwe Kerkorde (Ordereel 4) ingedra het. Oor die 

verhouding met die MRCC was die gedagte om aan kerkeenheid in 'n 

postmoderne sin te dink. Hierdie benadering behels dat eenheid in 

verskeidenheid en verskeidenheid in eenheid gesoek word. Volgens die 

colloquium behoort verder gedink te word oor strukturele eenheid met die 

MRCC. Op 12 Maart 2009 het 'n aantal teoloe van die NHKA 'n verklaring 

uitgereik oor "Apartheid in kerk en politiek" (vgl. Verklaring, 2009:4) waarin die 

NHKA se sonde van deelname aan apartheid bely en klem gele is op die 

belewing van die eenheid van Christus se kerk. Van Wyk en Buitendag 

{2008:1447-1473) beskou die oorblyfsels van die volkskerkgedagte as 

denkraamwerk as die grootste enkele struikelblok vir die voller belewing van 

ekumeniese gemeenskap in die NHKA. 

Die Nederduitsche Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) handhaaf die standpunt 

dat ekumeniese gesprek nie noodwendig tot strukturele eenheid hoef te lei nie 

en dat insidentele kontak reeds die belewing van eenheid inhou {Acta TKK, 

1989:663; Besluitebundel NHKA, 1994:249 en 2004:144). Die verskeidenheid 

gereformeerde kerke met dieselfde taal en belydenis in een land dui dus nie vir 

alle kerke op 'n sondige verskeurdheid van die liggaam van Christus nie, soos 

dit byvoorbeeld in die pluriformiteitsleer van Kuyper na vore kom (D.J.C. van 

Wyk Gnr.), 2003:4; 2004:4; G. van Wyk, 2004:4). "Organisatoriese eenheid van 

die kerk is nie 'n dwingende Skriftuurlike eis nie." (Acta TKK, 1982:309.) Die 
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eenheid van die kerk van Christus le nie noodwendig in die sigbare en 

organisatoriese eenheid tussen volkskerke nie (Acta TKK, 1977:212-217). 

"Verskillende kerkformasies kan deel wees van die een heilige, algemene, 

Christelike kerk." (Besluitebundel NHKA, 1998:321.) Sigbare en 

organisatoriese eenheid word nie noodwendig as voorwaarde gestel vir die 

eenheid van die kerk nie, omdat beklemtoon word dat die eenheid in die 

waarheid en belydenis le. Kerke kan derhalwe naas mekaar bestaan sonder 

dat dit noodwendig hoef te dui op 'n sondige verskeurdheid (vgl. Agenda 

NHKA, 2007: Rapport - Raad vir Ekumene, AKV:2-8). 

Die NHKA se standpunt ten opsigte van die gereformeerde kerke in Suid

Afrika, verskil van die standpunte van die GKSA en die NG Kerk. Die 

vertrekpunte vir die eenheid van Christus se kerk berus tereg op die 

eienskappe van die kerk, soos dit in die Apostoliese Geloofsbelydenis 

uitgedruk word, en ook op die eienskap dat die kerk die gemeenskap van die 

heiliges is. Die diepste grond van eenheid le in God se onderlinge eenheid. Die 

koms van die koninkryk van God tot verheerliking van God is die hoogste doel 

van ekumenisiteit. In die nastreef van die doel lewer die kerk getuienis oor die 

geestelike eenheid met Christus en die roeping om die eenheid te laat gestalte 

kry. Die gegewe eenheid is die dryfkrag van die strewe na die meerdere 

sigbaarmaking van die gegewe eenheid. 

In die gesprek oor kerkeenheid tussen die vier kerke van die NG Kerkfamilie 

oorheers die VGK se aandrang dat die Belhar-belydenis as vierde 

belydenisskrif erken moet word alvorens die kerkeenheidsgesprek verder kan 

vorder (vgl. Kleynhans, 2009:230). Die NG Kerk se voorgestelde model vir 

vereniging is deur die VGK verwerp omdat dit gesien is as dieselfde ou 

(opgeknapte) "federal model" wat die VGK voorheen konsekwent verwerp het, 

omdat dit in ooreenstemming was met die rasgebaseerde aard van die NG 

Kerk. Ook het die VGK gestel dat hierdie "federal model" in stryd is met die 

standpunt van die VGK soos in die Belhar-belydenis verwoord en in stryd met 

die VGK se verstaan van gereformeerde kerkwees. In die lig hiervan het die 

VGK-Sinode (vgl. Verklaring VGK, 2008) besluit om 'n moratorium te plaas op 

die eenheidsgesprek met die NGK totdat die NGK weer ernstig verbind is tot 

die eenheidsgesprek. Die moratorium op die eenheidsgesprek hou ook onder 
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meer in dat 'n openbare geleentheid geskep moet word waar lidmate en 

predikante van die NGK die Belhar-belydenis kan onderteken as openbare 

ondersteuning daarvan. Die VGK sal die moratorium eers weer tydens 'n 

algemene sinode kan ophef. Die oorweldigende indruk wat die besluit en 

motivering van die VGK skep, is dat die aanvaarding van die Belhar-belydenis 

ononderhandelbaar is vir 'n eenheidsgesprek. Die standpunt om die 

aanvaarding van die Belhar-belydenis as voorwaarde voor te hou vir 

voortgesette gesprek val vreemd op, omdat die gemeenskaplike 

gereformeerdere konfessie die akkoord van kerklike gemeenskap impliseer. 

Hierdie akkoord sluit in dat kerke nie noodwendig altyd dieselfde 

belydenisskrifte hoef te he nie. Daarom stet Du Plooy (2009:6) die vraag " ... of 

die kerke binne die familie van die NG Kerke werklik konfessioneel met mekaar 

saamstem. lndien iemand sou dwaal of afwyk van die ware leer, behoort die 

gesprek oor daardie dwaling of afwyking te gaan. Die vraag - soos Calvyn 

beklemtoon - is of daar werklik ooreenstemming ten opsigte van die capita 

doctrinae is". 

Die denkraamwerk waaruit die NG Kerk en die VGK ekumeniese eenheid wit 

struktureer, verskil van. mekaar. Die probleem is nie dat daar verskille in 

denkraamwerke bestaan nie, maar dat daar ook verskille is in die wyse waarop 

die denkraamwerk toegepas word. Die VGK wit klaarblyklik die 

eenheidsgesprek binne die denkraamwerk van die erkenning van die Belhar

belydenis inforseer en manipuleer. Hoeveel meriete die Belhar-belydenis ook al 

mag he, is nie die kwessie nie, maar wet of enige kerk die reg het om 'n 

uitsluitlike voorwaarde vir eenheid te stel, en dan die voorwaarde met die 

dwang van 'n moratorium wit deurforseer. Ekumeniese en kerklike eenheid is 

nie iets wat deur raamwerke of geskrifte daargestel kan word nie; eenheid 

bestaan en moet gehoorsaam beleef word. 

Wat die verhouding tussen die GKN(v) en die CGKN betref, is 'n model van 

kerklike federasie voorgestel, maar weens gevoelighede by sommige CGKN

lede is die model nog nie ge'implementeer nie. Op plaaslike vlak word die 

tendens waargeneem dat die werksaamhede van die twee kerke toeneem ten 

opsigte van kanselruil en ander projekte. 
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3. Prinsipieel-gereformeerde riglyne · vir die 

praktyk van ekumene 

In Punt 2 hierbo is vasgestel watter moontlike faktore die meer volledige 

realisering en funksionering van ekumeniese eenheid belemmer. Om 

korreksies op hierdie belemmerende faktore aan te bring is dit noodsaaklik om 

vas te stel watter prinsipiele vereistes in uitgangspunte en in die praktyk in 

werking gestel moet word om eenvormige, effektiewe en funksionele 

kerkregtelike riglyne vir die konkretisering van eenheid in 'n gebro~e en plurale 

ekumeniese gemeenskap te formuleer. In Hoofstuk 2 is riglyne uit die Skrif en 

konfessie geformuleer wat die grondslag vir eenvormige, effektiewe en 

funksionele kerkregtelike riglyne vir ekumeniese gemeenskap kan vorm. 

Die eenheid van gereformeerde kerke is deur die jare bestempel as die kerk se 

"dringendste en belangrikste ekumeniese roeping" (Acta GKSA, 1970:69). 

Waar skisma of skeuring voorkom, is die uitsluitlike doel van ekumene die 

herstel van gemeenskap via die reformasie van verhoudinge (vgl. Acta GKSA, 

1979:42,3.1.4.4; Acta GKSA, 1967:367,5). Onderskeid behoort gemaak te word 

tussen kerke in verskeidenheid, wat in kerkverband moet konkretiseer, en 

kerke in geskeidenheid, waar samesprekings en of samewerking nodig is (Acta 

GKSA, 1964:56). Met die eenheid van die kerk word nie die eendersheid van 

plaaslike kerke bedoel nie. Middelmatige verskille (bv. uiterlike verskille in 

liturgie en bedieningsmetodes tussen plaaslike kerke in · verskillende 

werelddele) behoort nie in die weg van ekumeniese eenwording te staan nie. 

3.1 Die een kerk as ekumeniese gemeenskap 

Op grand van die implisiete bedoeling en betekenislading van die Skriftuurlike 

begrip oikomene kan die volgende riglyne afgelei word: 

3.1.1 Geen spanning tussen eenheid en verskeidenheid 

Om die fyn en geheimnisvolle balans wat die Skrif in verband met eenheid en 

verskeidenheid in die kerk van Christus bied, in ekumeniese praktyk toe te pas, 

is nie vir alle gereformeerde kerke beskore nie. 'n Groot deel van die 

teenstrydighede en verskil in uitgangspunte wat ekumeniese gemeenskap 
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verhinder, wentel om die verstaan en die fyn gebalanseerde toepassing van die 

verhouding tussen die eenheid en die verskeidenheid van die kerk. Dit is 

opmerklik dat feitlik alle gereformeerde kerke die onderskeid tussen eenheid en 

verskeidenheid hanteer, maar dat die konkretisering van die begrippe soms 

teenstrydig en uiteenlopend vertolk word. Die fyn Skriftuurlike balans tussen 

eenheid en verskeidenheid word versteur wanneer eenheid ten koste van 

verskeidenheid benadruk word of wanneer verskeidenheid ten koste van 

eenheid beklemtoon word. 

Die Skriftuurlike balans tussen die eenheid en verskeidenheid van die kerk 

word versteur wanneer kerke eenheid, en meestal sigbare, strukturele eenheid, 

ten koste van verskeidenheid najaag. Een van die uitwasse van hierdie 

beklemtonings is om van die ekumeniese ideaal van eenheidsbelewing die 

somtotaal van ekumeniese gemeenskap te maak, asof die belewing van die 

ryke verskeidenheid, as wesenlike deel van eenheid, nie ook ekumeniese 

gemeenskap impliseer nie. 

Die verhouding tussen eenheid en verskeidenheid word eweneens van balans 

gegooi wanneer die verskeidenheid wat in die kerk waargeneem word (los van 

eenheid), in 'n tipe geskeidenheid ontaard. Die balans word verder versteur 

wanneer "teologiese" regverdiging gebied word vir 'n tipe verskeidenheid wat in 

wese niks anders as sondige geskeidenheid tussen kerke is nie. Die dekmantel 

van hierdie tipe "verskeidenheid" se reikwydte word verbreed as dit as "God

gegewe" of as 'n tipe "pluriformiteit" begrond word. Onder die dekmantel floreer 

eksklusiwiteit in die gedaante van byvoorbeeld ras en suiwerheid - 'n 
I 

eksklusiwiteit wat so ver kan gaan dat dit "pligmatige" skeurings tussen 

gereformeerde kerke regverdig. Die ooraksentuering van verskeidenheid ten 

koste van eenheid vind meestal plaas in 'n kader waar eenheid slegs aan 

onsigbaarheid gekoppel word. 

Die Skrif ken geen spanning tussen Christus se een katolieke kerk en die feit 

dat hierdie kerk in 'n verskeidenheid tye, lande en volke tot stand gekom het 

nie. Die Skrif en konfessie ken geen spanning in ekumeniese gemeenskap 

· wanneer kerke verskeie in eenheid is en wanneer kerke een in verskeidenheid 

is nie. Skrifgebonde ekumenisiteit skep 'n raamwerk van eenheid wat diversiteit 

behou en diversiteit wat na eenheid strewe (Acta GKSA, 2009:?) Eenheid en 
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verskeidenheid is nie twee groothede wat die Skrif langs mekaar stel, of selfs 

die tWee gelyke kante van dieselfde saak, waarin daar in bepaalde verband 

onderskei behoort te word nie. Verskeidenheid is wesenlik deel van eenheid en 

eenheid kan nie sonder verskeidenheid ware eenheid wees nie. Die Skrif en 

konfessie stel die wonderlike misterie op grond van God se ryke,, veelvuldige 

genade: God se een kerk is veelvuldig! 

Hierdie wonder mag nie oorspan of onderbeklemtoon word nie, anders is 

ekumene ongebalanseerd. Die GKSA is oortuig dat ekumeniese gesprek, selfs 

binne 'n pJurale en gedifferensieerde geloofsgemeenskap, uiteindelik in een 

kerkverband moet realiseer (Du Plooy, 1984:42), ook ten opsigte van 

gesprekke oor taal- en kultuurgrense heen (vgl. Grove, 2004:9; Acta GKSA, 

2000:206-21 O; Du Plooy, 1984:38). 

3.1.2 Christus alleen bepaal lid-wees van sy een, ewige kerk 

Omdat Christus se uitsluitlike, koninklike reg in die gereformeerde kerkreg 

eerbiedig word ten_ einde die deelgenootskap van sy ewige kerk te bepaal, geld 

hierdie reg van Christus ook ten opsigte van die plaaslike kerk (en 

kerkverband). Slegs die geloof in Christus alleen bepaal daarom die lid-wees 

van Christus se een kerk: universeel en soos die universele kerk plaaslik 

vergestalt word. In die wyse waarop die gereformeerde kerkregering 

funksioneer, word Christus se soewereine reg ook eerbiedig om in God se eie 

wereld (vgl. Matt. 13 - God se saailand) sy kerk te versamel, te beskerm, te 

onderhou en sy ewige kerk na die heilryke einde te voer wat God daarvoor 

bestem het. 

Om te deel in die geloofsgemeenskap in die kerk(e) mag dus nie verhinder 

word deur eie, soms eksklusiewe "kerklike", "sinodale" en "ekumeniese" 

voorwaardes soos "lidmaatskapvereistes" (vgl. Hfst. 3, pt 1.2.2; Hfst. 3, pt. 

2.2.7) en "eendersheidseise" (vgl. Hfst. 3, pt. 2.2.3.2; 2.2.3.4) nie. Die 

onverhoorde oordeel oor kerke (vgl. Hfst. 3, pt. 2.2.3.2); · onhaalbare, 

eksklusiewe vereistes ten opsigte van eenheid in leer, diens en tug, wat op 

"eendersheid" neerkom, asook gearriveerdheid in die vraag na "waarheid" kan 

Christus beroof van sy soewereine oordeel vir die eenwees in ekumeniese 

gemeenskap (Mark. 9:38-41 ). 
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3.1.3 Roeping tot ekumene en die proklamering van die 

evangelie 

Die arbeidsveld ( oikomene) waar Christus met sy ewige kerk werksaam is, is 

die wereld waar Hy as Koning van die koninkryk universeel geproklameer word 

en waar sy kerk Hom opeis as Eersgeborene van die hele wereld. Die roeping 

tot ekumene behoort in die wyse waarop die kerk regeer word, nie losstaande 

te wees van die opbou en uitbreiding van die kerk nie. Die opbou van die kerk 

in goeie verhoudinge (koinonia) en die proklamering van die evangelie (missio 

De1) sluit die roeping tot ekumeniese gemeenskap in. 

Die volledige doel van ekumeniese gemeenskap word nie bereik wanneer 

kerke regkry om (slegs) te probeer korrespondeer (kerkverband beleef) nie, 

maar wanneer korresponderende kerke saamwerk en verder groei in die 

. gesamentlike uitbreiding van die koninkryk van God en die verheerliking van sy 

Naam. Eenheid in ekumeniese gemeenskap is ook nie net die somtotaal van 

kerke se bedrewenheid en prestasie om in Christelike welwillendheid saam te 

staan en saam te werk nie. Eenheid in ekumeniese gemeenskap word gebou 

op die goeie (geloofs-)verhouding tussen kerke. Die geloofsverhouding spruit 

voort uit die oorwinning van Christus se versoeningswerk wat reeds volbring is 

en die heiliging wat sy Gees bewerk. Soos gelowiges in onderlinge 

liefdesbetoon een met die liggaam van Christus is en met sy Gees deurdring is, 

is kerke ook onderling verbonde in 'n hegte liefdeseenheid (koinonia) en 'n 

unieke geloofsgemeenskap. Binne hierdie liefdeseenheid en 

geloofsgemeenskap het kerke mekaar nodig, is hulle onderling van mekaar 

afhanklik en moet hulle mekaar bystaan om saam die Skrif op 'n 

verantwoordbare wyse te probeer verstaan. 

Die implikasie van hierdie eenheid en interafhanklikheid van kerke is dat kerke 

nie meer nodig het om kerkregtelike en kerkordelike riglyne daar te stel om 

eenheid in ekumeniese gemeenskap te bereik nie. Eenheid is reeds duur 

gekoop en staan steeds geanker in die werk van Christus wat aan die kruis 

volbring is. lndien kerke ongehoorsaam is aan die eis om die eenheid te beleef, 

kan in. die wyse van kerkregering leiding gebied word om in dankbare 

gehoorsaamheid te leef. 
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' '· 

Christus roep en dring sy kerk om voortdurend haar duur verwerfde eenheid op 

die volgende maniere tot uiting te bring: , 

• Die kerk moet haar eenheid in die sondeverskeurde wereld op 'n 

eenvormige wyse sigbaar maak (vgl. Joh. 17:11b; 21-23; Ef. 1 :22; Hand. 

15; Gal. 2; NGB, Art. 27,28). 

• Die kerk moet as gemeenskap haar verenigende, transformerende, 

versoenende en verkondigende krag in en aan die wereld toon. 

• Die kerk moet op 'n dinamiese wyse haar liefdesbetoon laat uitkring en 

dit rig op die ekumeniese gemeenskap. 

Die einddoel van die ekumeniese gemeenskapskontinuum of van die binneste 

konsentriese sirkel is gerig op die belewing van kerkverband en onderlinge 

liefdesbetoon. Kerkverband kan byvoorbeeld beleef word deur saam te 

vergader oor gemeenskaplike sake (soos opgeteken in Hand. 15) en 

ekumeniese liefdesbetoon kan na vore kom wanneer gesamentlik gepoog word 

om nood te verlig (soos die kollekte vir die gemeente in Jerusalem; kyk 

2 Kor. 9). Die beginpunt van die kontinuum of die wydste konsentriese sirkel 

kan dui op 'n ekumeniese gemeenskap se kontak en roeping in die wereld. 

Hoewel kontak en 'n ekumeniese roeping op sigself (nog) nie die belewing van 

ekumenisiteit in die ware sin van die woord is nie, impliseer dit tog in beginsel 

die wesenlike motivering vir ekumeniese gemeenskap. 

3.2 Koninkryk, eenheid en die belydenis van kerk 

Verskeie aspekte van die verhouding tussen die koninkryk van God en sy kerk 

is vir die toepassing en funksionering van die gereformeerde kerkreg en 

kerkregering van belang om ekumeniese gemeenskap effektief te verwerklik en 

te laat funksioneer: 

Die oorsprong van die een, heilige, algemene en Christelike kerk le in God self. 

Die eenheid van die kerk is, soos die eenheid van God self (Joh. 17), van 

ewigheid af bepaal. Die verband tussen koninkryk en kerk le in die persoon van 

die Koning van die koninkryk, wat tegelykertyd ook die Koning van sy kerk is. Die 

belydenis in Matteus 16 is die rots (belydenis) waarop die Koning sy kerk bou en 

is daarom tegelykertyd die belydenis van die koninkryk van God. Die 
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vertrekpunt vir kerkregering ten opsigte van ekumeniese gemeenskap begin 

nie by die kerk nie, maar by die koninkryk van God. Omdat God besluit het om 

sy koninkryksplan in sy Woord te openbaar, behoort kerkregtelike besinning 

oor ekumeniese gemeenskap by die Woord van God te begin. 

Vir die gereformeerde kerkreg geld die roeping om ten opsigte van die eenheid 

van die kerk die ius divinium uit die Skrif te handhaaf. In die lig hiervan is dit in 

die toepassing van die kerkreg derhalwe nie nodig om byvoorbeeld eers die 

bepalings van die verenigingsreg toe te pas ten einde vas te stel hoedanig die 

eenheid van die kerk behoort te wees nie. Om ekumeniese gemeenskap 

voorwaardelik met 'n sosiale of maatskaplike struktuur te benader (Hfst. 3, pt. 

2.2.1 ), in plaas daarvan om vanuit die ewige oorsprong van die een kerk van 

Christus die bestaande Skrifbegronde eenheid te beliggaam, ry ekumeniese 

eenheid in die wiele. Die ius divinium oor eenheid in ekumeniese gemeenskap 

word deur Skrif en belydenis bepaal (capita doctrina). 

Gereformeerde kerke se siening oor die verhouding tussen die koninkryk en die 

kerk bepaal nie net die uitgangspunte oor die kerkbegrip van kerke nie (pt. 2.5), 

maar bepaal in 'n groot mate hoe kerke ekumeniese gemeenskap inrig: 
I 

ekumeniese gemeenskap wentel 6f rondom die kerk 6f rondom die koninkryk 

van God (vgl. Hfst. 2, pt. 2.1.2.1 ). Die genootskaplike kerkbegrip, wat eie aan 

die kollegialisme is, vind volgens Spoelstra (1989:595,596) maklik 'n weg na 

ekumene wanneer die kerk (kerkgenootskappe) die middelpunt van 

ekumeniese gemeenskap word. Skrifgetroue ekumene sentreer in die 

koninkryk van God wat in Christus gekom het. 

3.3 Nuwe-Testamentiese begrippe vir kerk 

Die Nuwe-Testamentiese betekenismoontlikheid van die begrip ekklesia, as dit 

na die vo/k van God verwys, dui op sowel die universele as die plaaslike volk 

van God. Hierdie tweeledige betekenismoontlikheid impliseer dat die universele 

kerk van God, wat van begin tot einde toe bestaan (katoliek), volledig plaaslik 

vergestalt word, want Christus is volledig teenwoordig en die Gees is volledig 

. werksaam in die kerk. Die betekenismoontlikheid van universeel en plaaslik wat 

verband hou met die begrip ekklesia, het 'n bepaalde invloed op die belewing 

van eenheid in 'n ekumeniese gemeenskap. 
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3.3.1 Een kerk: universeel en plaaslik beleef 

Uit die tweeledige betekenismoontlikheid van die begrip ekk/esia kan ten 

opsigte van die wyse van kerkregering oor eenheid in 
1 

ekumeniese 

gemeenskap afgelei word dat die eenheid van die kerk (soos dit; ook plaaslik 

vergestalt word), bedoel is om geleef te word en nie om deur kerke geskep te 

word nie. Een plaaslike kerk is egter nie die enigste verskyningsvorm van die 

liggaam van Christus nie; dit is een van die vele verskyningsvorrris in die land 

en in die wereld. Plaaslike kerke (soos gelowiges onderling) is daarom 

afhanklik van mekaar en bestaan in gemeenskap met mekaar. 
I 

I 

Plaaslike kerke saam vorm egter nie provinsiale of nasionale kerklike instellings 

nie, maar bestaan in verband met mekaar. In verband met mekaar behoort 

kerke saam te werk in een gemeenskap en behoort kerke koinonia met mekaar 

te beoefen. Die universele en plaaslike betekenis van ekklesia hou daarom in 

dat dit nie 'n "kerk" (bestaande uit meer plaaslike kerke) is wat ekumene 

namens plaaslike kerke bedryf nie, maar plaaslike kerke (in verband met 

mekaar) wat die bestaande universele eenheid met ander gelowiges (kerke) 

beleef. 

3.3.2 Die eenheid van die kerk: 'n unieke wonder 

Die plaaslike kerk is nie net 'n wonder wat God die Heilige Gees werk nie, maar 

is 'n unieke, geheimenisvolle toonbeeld van die eenheid wat Christus in sy 

(universele) kerk bewerk en gegee het. Om hierdie rede behoort die kerk op so 

'n wyse regeer · te word dat ekumenisiteit beoefen word in 'n atmosfeer van 

verwondering oor die geheimenisvolle eenheid wat God bewerk het. Ons glo .... 

aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk ... (Apostolicum). Gelowiges glo en 

bely die kerk. Omdat die kerk die objek van ons geloof is, is dit uniek en 'n 

wonderwerk. Omdat hierdie uniekheid van die kerk sigbaar moet word, kies en 

roep God mense om sy kerk in sy uniekheid te laat vergestalt. As die uniekheid 

van die kerk plaaslik gekonkretiseer moet word, moet die geheimenisvolle 

eenheid van die kerk(e) ook gekonkretiseer word. 
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3.3.3 Die eenheid van die kerk: soos die liggaam van Christus 

Die liggaam van Christus as ekklesiologies georienteerde beeld van die kerk is 

'n ryk metafoor waarin kerkregtelike riglyne oor die eenheid van die kerk 

opgesluit le: 

Die liggaam as beeld van die kerk van Christus benadruk die onderlinge 

verbondenheid tussen die liggaamsdele, asook die wedersydse afhanklikheid 

van die onderskeie liggaamsdele. Die beeld van die liggaam dui dus op die 

kerk se band met Christus asook die gelowiges se onderlinge verbondenheid 

met mekaar (vgl. Jordaan, 2005:27; Schalekamp, 2005:24). Christus is die 

Hoof van sy kerk en die kerk is die liggaam van Christus. Die korporatiewe 

aspek beklemtoon die belangrike kerkregtelike riglyn dat onderlinge eenheid 

die eenheid met Christus veronderstel, anders is dit nie ware onderlinge 

eenheid nie (vgl. Briewe van Johannes). In 'n omvattende sin is die kerk as 

liggaam 'n organiese eenheid - 'n eenheid waarin die liggaamsdele onderling 

van mekaar afhanklik is, maar ook van Christus afhariklik is. Die liggaam van 

Christus wys enersyds op die eenheid tussen Christus en sy kerk en andersyds 

op die onderskeid tussen Christus en sy kerk (die hoof is nie die liggaam nie). 

3.4 Eenheid in ekumeniese gemeenskap 

Eenheid as wesenseienskap van die kerk en as grondslag van ekumeniese 

eenheid is verbind met die ander wesenseienskappe van die kerk. 

3.4.1 Eenheid as wesenseienskap van die kerk 

Die voortdurende vergaderwerk van Christus (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 

27,28,32), gaan die byeenkoms van sy kudde vooraf. Eers op die geroep van 

God vind die byeenkoms van gelowiges in gehoorsaamheid plaas. Die eenheid 

van die kerk behoort daarom nie op enige manier kerkordelik gekonstrueer te 

word nie, maar moet bewaar (conservare) word. In Artikel 27 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis bely kerke dat die enige katolieke kerk 'n 

vergadering of byeenkoms (congregatio seu coetus) van gelowiges is. Christus 

as die enigste Hoof van sy kerk voorsien op 'n spesifieke manier vir die 

saamroep, regering van en sorg vir al die kerke. 
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Ekumeniese gesprekke impliseer in wese gehoorsaamheid aan God wat sy 

een kerk roep om die duurgekoopte eenwees in Christus te bewaar. Gesprekke 

oor "kerkeenheid" moet nie verval in die "kerklike" konstruksie van eenheid wat 

gegrond is op vaardige onderhandelinge en wedersydse konsensus nie (vgl. 

gesprekke oor "kerkeenheid" by die drie geretormeerde kerke in Suid-Afrika 

met hul "dogterkerke" (Htst. 3, pt. 2.2.1 ). 

Behalwe dat die kerk die eenwees in Christus gehoorsaam bewaar, het die 

kerk ook die roeping om hierdie duurgekoopte eenheid gehoorsaam te 

vergestalt deur te word wat die kerk in Christus is, sodat die wereld kan glo 

(Joh. 17:21 ). Omdat dit eie aan die kerk is om een te wees, moet die kerk van 
. I 

Christus die wesenseienskap van eenheid na vore bring (vgl. Htst. 1, pt. 1 .2). 

Die eksklusiewe geestelike en gelootsband wat deur die uitverkiesende genade 

van God in Christus die kerk van alle tye en plekke saambind (Et. 1:3-14), is 

om Christus wil wesenlik onverskeurbaar en onverdeelbaar (Et. 4:4-6; 1 Kor. 

1 :13). Die primere vraag is dus nie hoe kerke 'n eenheid kan vorm nie, maar 

hoe hierdie verworwe eenheid in gehoorsaamheid gedien kan word. Christus 

se kerk wat Hom gehoorsaam, dien daarmee die eenheid van die kerk. 

Voortdurende soeke na eenheid in ekumeniese gemeenskap (om eensgesind 

dieseltde te voel en dieseltde te wil in Christus - corpus Paulinium) betaken om 

dankbaar gehoorsaam aan die verkiesende God te wees. 

Die prediking van die evangelie ontsluit een en dieseltde koninkryk van God vir 

almal wat glo. Gehoorsaamheid aan God beteken onder meer om die bly~ 

boodskap onvervals te verkondig, naamlik dat eenheid onder mekaar sy 

diepste grond vind in die eenheid met God - 'n eenheid soortgelyk aan die 

eenheid tussen die Vader en die Seun. Die eenheidsbelewing tussen 

gelowiges/kerke en evangelieverkondiging gaan albei oor een God. Sonder die 

gedeelde universele lietdesband in Christus kan daar geen ware eenheid 

tussen gelowiges en tussen kerke wees nie. 

3.4.2 Eenheid en heiligheid 

In die wyse waarop die geretormeerde kerkreg -toegepas word, word nie net 

daarmee rekening gehou dat eenheid in ekumeniese gemeenskap in stand 

gehou. word deur 'n heilige Iewenswandel nie, maar ook dat 'n heilige 
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lewenswandel die een kerk van Christus onderskei van die wereld en saambind 

as eenheid. Die heilige, sondelose Hoof, Christus, het 'n heilige liggaam, maar 

rondom hierdie liggaam word 'n tweeledige stryd gevoer: 

Uitwendig vind die stryd plaas in die antitese tussen kerk en wereld. Die grense 

van die beoefening van ekumeniese gemeenskap handel oor die handhawing 

van die heiligheid van die kerk teenoor die sonde en onheiligheid van die wereld 

(1 Pet. 1:15-16, Heb. 12:3-4). Christus se een kerk gebruik daarom Christus se 

sleutelmag - nie net om die sonde en die onheiligheid van die wereld uit te sluit 

nie, maar ook om in te sluit. Hierdie insluit impliseer die soeke na die ander 

heiliges en ten diepste 'n soeke na die eenheid van alle heiliges. Die heilige kerk 

van Christus het ander heilige kerke van Christus nodig om saam na die 

waarheid te soek en saam te stry en standpunt in te neem teen 'n sondige 

wereld wat dreig om kerke binne te dring. Kerke wat heilig is soos God heilig is, 

moet mekaar help op die pad van die heiliging van Christus se kerk. 

lnwendig vind die stryd plaas in die hart van elke gelowige en elke kerk (Du 

Plooy, 1982:145). Omdat die Here op 'n unieke wyse met elke gelowige en elke 

kerk werk, is hierdie innerlike stryd by geen twee gelowiges en geen twee kerke 

dieselfde nie. Hierdie inwendige stryd kan verskille en verskeidenheid in die kerk 

teweegbring, maar dit dra ook by tot die verskeidenheid in die eenheid van die 

kerk. 

God se heiligheid hou in dat Hy self nie in sy drie-eenheid geskei of verskeur is 

nie (vgl. die Geloofsbelydenis van Athanasius), maar dat dit 'n volmaakte 

(heilige) eenheid na vore bring (Joh. 17:11b,23,24). Sy werk waarborg dat die 

heiligheid wat aan sy kerk geskenk is, ook nie geskeie of verskeurd is nie; die 

ware kerk toon dus haar heiligheid onder meer in haar eenheid. 

3.4.3 Eenheid en katolisiteit 

As die katolisiteit van die kerk bely word, is die logiese afleiding dat Christus 

nie meer as een algemene kerk kan he nie (NGB, Art. 27). Die 

verlossingsbloed van Christus bind hierdie algemene kerk as eenheid saam en 

sonder sy kerk van die were Id af, en die Heilige Gees heilig en verse el die kerk. 

Daar is slegs een kerk van Jesus Christus wat oral oor die wereld op 

verskillende plekke en in baie lande tot openbaring kom. Tussen hierdie kerke 

233 



moet 'n eenheidsband wees, ten einde die eenheid wereldwyd te belewe en te 

laat konkretiseer (Joh.17 en Ef. 4). 

Die term ekumenisiteit omsluit dus die kerk se roeping tot universele eenheid -

juis vanwee die katolisiteit van die kerk. Ekumeniese verhoudinge is deel van 
. ' 

die kerk omdat die kerk algemeen (katoliek) is. In ekumeniese verhoudinge 

word gepoog om hierdie algemeenheid van Christus se een kerk wereldwyd of 

katoliek te beleef. Op grand van die eenheidsband kan gepoog word om saam 

met ander kerke die Bybel op 'n verantwoordbare wyse te verstaan (Ef. 3:18; 

1 Kor. 1 :2) en alles saam te ondersoek sodat die kerk van Christus in alle lande 

onder mense opgebou kan word. Sodoende kan die kerk op grand van die 

eenheidsband ook graei en toeneem in waarheid, hoop en liefde. 

3.4.4 Eenheid en apostolisiteit 

In die hantering van die sleutels van die hemelryk bedien die kerk die gesag 

van Christus, soos Hy dit verbind het aan die bediening van die apostels. Die 

leer van die apostels wat hulle van Christus self ontvang het, bind die kerk van 

Christus saam as 'n apostoliese of Christelike kerk. Eenheid wat nie op die 

waarheid van die leer van die apostels gebou is nie, is voor God geen eenheid 

nie. Hierdie apostoliese eenheid verbind die kerk van Christus histories aan die 

onherhaalbare arbeid van die apostels, soos dit in die Heilige Skrif opgeteken 

is. Om die fyn balans tussen eenheid en waarheid te kan handhaaf, verg 

noukeurige oordeel. Wanneer die Here Jesus in sy hoepriesterlike gebed die 

eenheid tussen sy kinders in Homself begrond (soos die eenheid tussen Hom 

en sy Vader), bid Hy ook: "Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. 

U woord is die waarheid" (Joh. 17: 17; kyk ook verse 6,8, 14 en 20). Ware 

eenheid soos die eenheid van God self hou toewyding aan die waarheid van 

die Woord (leer van die apostels) in. Waarheid is nie maar 'n geformuleerde 

onderwerp wat leerstellig 'n deel van die waarheid oor Christus bevat nie, maar 

behels 'n lewe waarin 'n persoonlike kennis van en 'n lewende verhouding met 

Christus na vore kom. Midde in die proses om die waarheid te dien en die 

eenheid van die kerk daadwerklik te soek, staan die eis van Efesiers 5: 15 

voorop, naamlik dat die waarheid in liefde gesoek moet word. Kerke moet in 

liefde by die waarheid bly. 'n Soeke na waarheid en suiwerheid, maar sander 

liefde, lei tot niks (1 Kor. 13:2) - wel tot koue ongevoeligheid. Die soeke na 
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eenheid en ekumeniese gemeenskap op grond van broederlike liefde alleen 

kan ontaard in 'n ongesonde verdraagsaamheid en sentimentaliteit. 

3.4.5 Doel van ekumeniese gemeenskap 

Die doel van ekumenisiteit kom volgens Smit (2006: 90, 112) na vore in dit wat 

die kerk oor haar wesenseienskappe bely. Die doelpunt van alle ekumeniese 

handelinge is dus die eenheid van die kerk. Hierdie eenheid bestaan vanwee 

die kerk se katolisiteit, is gegrond op haar apostolisiteit en is gerig op haar 

heiligheid. Die wesenseienskap van eenheid in onderlinge samehang met die 

ander wesenseienskappe dring die kerk dus om haar eenheid vanuit die 

sondeverskeurde wereld sigbaar te beleef en te onderhou. 

3.5 'n Plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap 

3.5.1 Eenheid in 'n plurale ekumeniese gemeenskap 

Die onderskeid tussen terme soos pluraliteit, p/uralisme, diversiteit, eenheid in 

Christus en pluriformiteit is van belang vir die kerkregtelike gesprek oor kriteria 

vir eenheid in ekumeniese gemeenskap. 

3.5.1.1 Pluraliteit 

Verskeidenheid is deur God in die Ou Testament gegee sodat die mensdom 

kan uitbrei en differensieer (vgl. Gen. 1 :28; 9: 1; 1 O; 11 ). In die Nuwe Testament 

word hierdie onderskeid in volke, tale en nasies gehandhaaf (vgl. Op. 6:9,21 ). 

Daar was waarskynlik in die Nuwe-Testamentiese tyd ook nie absolute 

eendersheid in gebruike, geloofsbegrippe en lewensienings in alle kerke nie. 

Die wyse waarop Christus sy kerk as ekumeniese gemeenskap, met mense uit 

verskillende kulture en samelewingsverbande in Homself tot 'n nuwe eenheid 

verenig, is 'n misterie (vgl. Ef. 2:11-22; 5:32). Tog is hierdie vereniging nie 

totaal verborge nie. 

Daar behoort 'n gesonde verskeidenheid tussen sy kinders en sy kerk in sy 

diens te wees. God wat immers 'n ryke verskeidenheid in sy Skepping 

ingeskape het, laat Hom nie slegs op 'n formele en eenvormige wyse dien nie. 

God se eie veelvuldigheid hou in dat Hy veelvuldige gawes aan sy kinders en 

kerk gegee het ( 1 Kor. 12:4,5, 12, 13), maar tog deur alles heen beskik dat sy 

kerk steeds een binne hierdie veelvuldigheid sal wees. 
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Die pluraliteit van die een kerk van Christus het met die wese van God self te 

doen: Hy kan nie eenvoudig of enkelvoudig binne die beper~ing van die· 

menslike begripsvermoe omvat word nie. Die Skrif openbaar dat God nie net 

die uniekheid van elke gelowige koester nie, maar dat Hy ook intiem-persoonlik 

met elke gelowige werk. Hierdie handelswyse word ook gehandhaaf binne die 

verskeidenheid volke en nasies (Gen. 1 O en· 11) en in die handelinge met sy 
I 

nuwe Godsvolk binne elke nasie (Hand. 17:26). Die plurale, ; ekumeniese 

gemeenskap het, op grond van die ryke verskeidenheid waarme~ God sy een 

kerk bedeel het, 'n groot gawe ontvang. Met hierdie gawe moet irh die kerkreg 
! 

nie n.et rekening gehou word nie, maar ook maniere gevind word o:m dit as deel 

van ware eenheid te vergestalt. Pluraliteit het met die ryke verskeidenheid te 

doen wat God tot sy eer in die een kerk van Christus na vore laat kom. 

3.5.1.2 Pluralisme 

Die ryke verskeidenheid in die eenheid van die kerk is soos die eenheid van die 

kerk: God gegewe, maar die feit van die verskeidenheid is nie die leidende 

beginsel i~ die eenheid van die kerk nie. Die imperatief van die eenheid van die 

kerk mag nooit deur die verskeidenheid getemper te word nie. Soos die kerk 

van Christus een is, moet die kerk van Christus as een kerk leef. 

Verskeidenheid mag nie 'n verskoning vir die geskeurdheid van die kerk te 

wees nie. Daarom is dit die kerk se roeping om haar vir die eenheid van die 

kerk te beywer en nie in die eerste plek vir die verskeidenheid van die kerk nie. 

Christus se een kerk is duur gekoop. Die verskeidenheid is nie in stryd met sy 

een ketk nie, tensy die verskeidenheid ten koste van die eenheid 

oorbeklemtoon word. 

3.5.1.3 Pluriformiteit 

Die begrip p/uriformiteit dui daarop dat die afsonderlike bestaan van kerke, 

selfs binne een taal- en volksgroep, nie noodwendig op 'n sondige 

verskeurdheid neerkom nie. Pluriformiteit beskou die attributa ecclesiae as 

behorende tot die onsigbare kerk en die notae ecclesiae as behorende tot die 

sigbare kerk, omdat prediking, sakramente en tug sigbare handelinge van die 

kerk is. 
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Omdat die pluriformiteitsleer die verskeidenheid van die kerk nie as deel van 

die eenheid beskou nie, lewer dit in werklikheid 'n pleidooi vir uniforme, 

afsonderlike kerke. So 'n aanvaarding van uniforme, afsonderlike kerke 

impliseer dat die verskeidenheid liefs buite die kerk gehou moet word deur 

afsonderlike . kerke vir verskeidenheid wat binne die kerk is, daar te stel. 

Daarenteen is die Skrif duidelik dat die Godgegewe verskeidenheid juis binne 

die kerk vergestalt en gehanteer moet word (vgl. punt 3.1.1.1 ). 

3.5.2 Eenheid in 'n gebroke ekumeniese gemeenskap 

Besinning oor die eenheid van die kerk moet nie in die sondige en gebroke 

ekumeniese werklikheid gesoek word nie, maar in die Woord van God, omdat 

die kerk se oorsprong in die Here self (kuriake) le. Die Skrif bied in geen enkele 

geval werklik getuienis van onderlinge tweespalt in kerke wat op 'n skeiding 

uitgeloop het nie. Die Skrif bied ook geen onomwonde opdrag vir kerke om te 

skeur nie, selfs nie in die oenskynlike uitsondering in 1 Korintiers 11 :18 nie. Die 

verlossing in Christus, wat die gelowige se verhouding tot God en tot die 

naaste herstel het, is 'n grater werklikheid as die sondegebrokenheid van die 

· wereld~ Die vergestalting van eenheid sal gebreke toon weens die effek van die 

sondegebrokenheid op die mens, maar gelowiges volstaan nie daarby nie. 

Gelowiges leef eerder vanuit die roeping om die eenheid van Christus se kerk 

gehoorsaam te beleef. Eenheid word dus nagestreef asof dit op aarde volkome 

haalbaar is. Die nuwe bedeling het vir God se kinders in Christus gekom (vgl. 

punt 2.1.2) en die beloofde eindtyd het in vervulling gegaan - alreeds ... maar 

nog nie volkome nie. 

Tussen gelowiges (kerke) bestaan verskille wat op die periferie le en daarom 

as deel van die ryke verskeidenheid in eenheid daar gelaat kan word. Daar is 

egter ook verskille wat fundamenteel oor die waarheid handel (die capita 

doctrina). Kerke het die spanning tussen die gegewe eenheid en die 

geopenbaarde waarheid van die begin af verskillend gehanteer: Sommige 

kerke plaas nadruk op die binding aan die konfessie - 'n beklemtoning wat met 

tye uitloop op afskeiding. Ander kerke weer is onstuitbaar op die pad van die 

sogenaamde "pluralisering" van kerke. In wese kom die pluralisering in hierdie 

geval neer op pluralisme, dit wil se die verabsoluterng van die diversiteit. Nie 

een van die moontlikhede bied egter 'n egte oplossing nie. 
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In ekumeniese verhoudinge behoort onderskei te word tussen die roeping om 

eenheid te beleef (eenheid in leer, diens en tug) - 'n eenheid wat begrens is, 

en die onbeperkte roeping tot ekumenisiteit wat tot alle kerke uitgaan - 'n 

oproep tot gehoorsaamheid aan die Woord van God en tot die onderlinge 

gemeenskap van gelowiges (Acta GKSA, 1967:366). 

' 
Smit (2006:94) skryf dat die attributa ecclesiae ten nouste afgestem word op 

die notae ecclesiae van die kerk. Ekumeniese gemeenskap kan nie verder 

gaan nie as die grens van die notae ecclesiae van die ware kerk, naamlik die 

suiwer Woordbediening, suiwer sakramentsbediening en suiwer uitoefening 

van die tug. Die kerk kan ook nie kerk wees sonder om die attributa ecclesiae 

van die ware kerk te toon nie. 

3.6 Die konkretisering van eenheid 

Konkretisering impliseer kerke se handelinge waardeur die eenwees met 

Christus vergestalt word. Konkretisering is 'n meer omvattende term as 

byvoorbeeld sigbaarmaking, strukturele eenheid of die beliggaming van 

eenheid. Kerke se uiteenlopende standpunte oor die wyse waarop eenheid 

gekonkretiseer moet word, bevestig dat konkretisering geen enkelvoudige saak 

is nie. Konkretisering kan byvoorbeeld nie beperk word tot: 

• 'n suiwer geestelike saak; 

• handelinge wat slegs op kerkverband moet uitloop of 

• sigbare strukture alleen nie. 

Hoewel die vereniging van sy kerk 'n Goddelike misterie is, is hierdie eenheid 

nie verborge nie. Die Skrif en konfessie leer dat die groot, onsigbare heilsdade 

van God deur God se kinders in 'n ware geloof verwerklik word. In die mees 

algemene belydenisskrif, die Apostolicum, word van die kerk bely dat dit 'n 

heilige, algemene, Christelike kerk oftewel die gemeenskap van die heiliges is. 

Die Heidelbergse Kategismus (So. 21) en die Nederlandse Geloofsbelydenis 

(Art. 28) verklaar die begrip gemeenskap van die heiliges as gelowiges wat 

hulle skatte en gawes sigbaar aanwend tot nut en saligheid van die ander 

gelowiges en gelowiges wat hulle onderwerp aan die leer en tug (sigbaar) van 

die kerk. 
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Verskeidenheid is as deel van eenheid deur God gegee, en is as sodanig in die 

kerke teenwoordig. Kerke moet nie net met die eenheid nie, maar ook met die 

verskeidenheid as 'n inherente deel van die eenheid reken wanneer 

ekumeniese gemeenskap beoefen word. As rekening gehou word met 

verskeidenheid in eenheid, laat dit ruimte vir meervoudige erediensbelewing, 

liturgiese gestaltegewing en geloofsuitdrukking (vgl. Kerkorde GKSA, Art 85). 
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HOOFSTUK5 

SAMEVATTING 

1 lnleiding 

Om die hele studie saam te vat en tot 'n finale bevinding (resultaat) te kom, 

bied hierdie hoofstuk die volgende: 

• Die essensie van Hoofstukke 2-4 

• Die resultaat van die studie 

• Nuwe ondersoekterreine 

2 Prinsipiele riglyne vir die konkretisering van 

eenheid 

2.1 Die kerk as ekumeniese gemeenskap 

Die arbeidsveld (oikomene) waar Christus met sy ewige kerk werksaam is, is 

die wereld waar Hy as Koning van die koninkryk universeel geproklameer word 

en waar sy kerk Hom as Eersgeborene van die hele wereld opeis. Dit is 

Christus se soewereine reg om in God se eie wereld (saailand - vgl. Matt. 13) 

al versamelend, beskermend en onderhoudend sy ewige kerk na die heilryke 

einde te voer wat God daarvoor bestem het (HK, So. 21 ). 

Die Skrif ken geen spanning tussen Christus se een katolieke kerk en die feit dat 

hierdie kerk in 'n verskeidenheid van tye, lande en volke tot stand gekom het nie. 

Skrifgebonde ekumenisiteit skep 'n raamwerk van eenheid wat diversiteit behou 

en diversiteit wat na eenheid strewe. Die Skrif en konfessie stel die misterie op 

grond van God se ryke, veelvuldige genade: God se een kerk is veelvuldig! 

Omdat die gereformeerde kerkreg Christus se uitsluitlike, koninklike reg 

eerbiedig om deelgenootskap van sy ewige kerk te bepaal, geld hierdie reg van 

Christus ook ten opsigte van die plaaslike kerk (en kerkverband). Daarom 
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bepaal slegs die geloof in Christus die lid-wees van Christus se een kerk: 

universeel en soos die universele kerk plaaslik vergestalt word. 

Eenheid in ekumeniese gemeenskap word gebou op die goeie (geloofs-) 

verhouding tussen kerke wat voortspruit uit die oorwinning van Christus se 

versoeningswerk wat volbring is en die heiliging wat sy Gees bewerk. Soos 

gelowiges in onderlinge liefdesbetoon een met die liggaam van Christus is en 

met sy Gees deurdring is, is kerke ook onderling verbonde in 'n hegte 

liefdeseenheid (koinonia) en 'n unieke geloofsgemeenskap waarbinne hulle 

mekaar nodig het; onderling van mekaar afhanklik is en mekaar bystaan om die 

Skrif saam op 'n verantwoordbare wyse te probeer verstaan. 

2.2 Koninkryk en kerk 

Die oorsprong van die een, heilige, algemene en Christelike kerk le in God self. 

Die eenheid van die kerk is, soos die eenheid van God self (Joh. 17), van 

ewigheid af bepaal. Skrifgetroue ekum~ne sentreer in die koninkryk van God 

wat in Christus gekom het. Die verband tussen koninkryk en kerk le in die 

persoon van die Koning van die koninkryk, wat tegelykertyd ook die Koning van 

sy kerk is. Die belydenis in Matteus 16 is die rots (belydenis) waarop die Koning 

sy kerk bou en daarom tegelykertyd die belydenis van die koninkryk van God. 

Die vertrekpunt vir kerkregering ten opsigte van ekumeniese gemeenskap 

begin nie by die kerk nie, maar by die koninkryk van God. Omdat God besluit 

het om sy koninkryksplan in sy Woord te openbaar, behoort kerkregtelike 

besinning oor ekumeniese gemeenskap kragtens die Koning se Woord (ius 

divinium) beoefen te word. 

Die Nuwe-Testamentiese betekenismoontlikhede van die begrip ekklesia, as dit 

na die volk van God verwys, dui op sowel die universele as die plaaslike volk 

van God. Hierdie tweeledige betekenismoontlikheid impliseer dat die universele 

kerk van God, wat van begin tot einde toe bestaan (katoliek), volledig plaaslik 

vergestalt word, want Christus is volledig teenwoordig en die Gees is volledig 

werksaam in die kerk. Die universele en plaaslike betekenismoontlikhede van 

die begrip ekklesia het 'n bepaalde invloed op die belewing van eenheid in 'n 

ekumeniese gemeenskap. Plaaslike kerke (soos gelowiges onderling) is 

daarom afhanklik van mekaar en bestaan in gemeenskap met mekaar. Die 
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universele en plaaslike betekenis van ekklesia hou daarom in dat dit nie 'n 

"kerk'' (bestaande uit meer plaaslike kerke) is wat ekumene namens plaaslike 

kerke bedryf nie, maar plaaslike kerke (in verband met mekaar) wat die 

bestaande universele eenheid beleef met ander gelowiges (kerke). 
I 

Die liggaam van Christus as ekklesiologies georienteerde beeld van die kerk is 

'n ryk metafoor waarin kerkregtelike riglyne oor die eenheid van die kerk 

opgesluit le. Die liggaamlike (korporatiewe) aspek van die beeld benadruk die 

verbondenheid met Christus asook die onderlinge verbondenheid met mekaar 

(vgl. Jordaan, 2005:27; Schalekamp, 2005:24). Christus is die Hoof van sy kerk 

en die kerk is die liggaam van Christus. Die korporatiewe aspek beklemtoon die 

belangrike kerkregtelike riglyn dat onderlinge eenheid die eenheid met Christus 

. veronderstel, anders is dit nie ware onderlinge eenheid nie (vgl. Briewe van 

Johannes). In 'n omvattende sin is die kerk as liggaam 'n organiese eenheid -

'n eenheid waarin die liggaamsdele onderling van mekaar afhanklik is, maar 

ook van Christus afhanklik is. Die liggaam van Christus wys enersyds op die 

eenheid tussen Christus en sy kerk en andersyds op die onderskeid tussen 

Christus en sy kerk. 

2.3 Eenheid as wesenseienskap van die kerk 

Die plaaslike kerk is nie net 'n wonder wat God die Heilige Gees werk nie, maar 

is 'n unieke, geheimenisvolle toonbeeld van die eenheid wat Christus in sy 

(universele) kerk bewerk en gegee het. Omdat die kerk die objek van geloof is, 

is dit uniek en eiesoortig (vgl. Apostolicum; NGB, Art. 27-32); die kerk is 

naamlik een, heilig, algemeen en apostolies. Eenheid as wesenseienskap van 

die kerk en as grondslag van die ekumene, staan in verband met die ander 

wesenseienskappe van die kerk. Die wesenseienskappe van die kerk is 'n 

gawe van God, maar tegelykertyd ook 'n opdrag van God. 

Die eenheid van die kerk word gebou op die voortdurende vergaderwerk van 

Christus (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27,28,32) en gaan die byeenkoms van sy 

kudde vooraf. Die eenheid van die kerk behoort daarom nie op enige manier 

kerkordelik gekonstrueer te word nie, maar moet bewaar (conservare) word. In 

Artikel 27 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely kerke dat die enige 
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katolieke kerk 'n vergadering of byeenkoms (congregatio seu coetus) van 

gelowiges is. 

Eenheid onder mekaar vind sy diepste grond in die eenheid met God - 'n 

eenheid soortgelyk aan die eenheid tussen die Vader en die se·un. Behalwe 

dat die kerk die een-wees in Christus gehoorsaam bewaar, het die kerk ook die 

roeping om hierdie duurgekoopte eenheid gehoorsaam te vergestalt: om te 

word wat die kerk in Christus is, sodat die wereld kan glo (Joh. 17:21 ). 

Die gereformeerde kerkreg hou nie net rekening daarmee dat eenheid in 

ekumeniese gemeenskap in stand gehou word deur 'n heilige lewenswandel nie, 

maar ook dat 'n heilige lewenswandel die een kerk van Christus onderskei van 

die wereld en saambind as eenheid. Die heilige, sondelose Hoof, Christus, het 'n 

heilige liggaam; rondom hierdie liggaam word 'n tweeledige stryd gevoer: 

• Uitwendig vind die stryd plaas in die antitese tussen kerk en wereld. Die 

grense van die beoefening van ekumeniese gemeenskap handel oor die 

handhawing van die heiligheid van die kerk in teenstelling met die sonde 

en onheiligheid wat in die wereld heers (1 Pet. 1: 15-16, Heb. 12:3-4). 

Christus se een kerk gebruik daarom Christus se sleutelmag: nie net om 

die sonde en die onheiligheid van die wereld uit te sluit nie, maar ook om 

in te sluit: die soeke na die ander heiliges - 'n soeke na die eenheid van 

alle heiliges. Die heilige kerk van Christus het ander heilige kerke van 

Christus nodig om saam na die waarheid te soek en saam te stry en 

standpunt in te neem teen 'n sondige wereld wat dreig om die kerke 

binne te dring. Kerke wat heilig is soos God heilig is, moet mekaar help 

op die pad van die heiliging van Christus se kerk. 

• lnwendig vind die stryd in die hart van elke gelowige en elke kerk plaas 

(Du Plooy, 1982:145). Omdat die Here op 'n unieke wyse met elke 

gelowige en elke kerk werk, is hierdie innerlike stryd by geen twee 

gelowiges en geen twee kerke dieselfde nie, wat verskille en 

verskeidenheid in die kerk teweegbring - verskeidenheid in die eenheid 

van die kerk. 

God se heiligheid hou in dat Hy self nie in sy drie-eenheid geskei of verskeur is 

nie {vgl. die Geloofsbelydenis van Athanasius), maar dat dit 'n volmaakte 
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(heilige) eenheid na vore bring (Joh.17:11 b,23,24). Sy werk waarborg dat die 

heiligheid wat aan sy kerk geskenk is, ook nie geskeie of verskeurd is nie; die 

ware kerk toon dus haar heiligheid onder meer in haar eenheid. 

As die katolisiteit van die kerk bely word, is die logiese afleiding dat Christus 

net een algemene kerk kan he (NGB, Art. 27). Die verlossingsbloed van 

Christus bind hierdie algemene kerk as eenheid saam, sonder sy kerk van die 

wereld af en die Heilige Gees heilig en verseel die kerk. Daar is slegs een kerk 

van Jesus Christus wat oral oor die wereld op verskillende plekke in baie lande 

tot openbaring kom. Tussen hierdie kerke moet 'n eenheidsband wees ten 

einde ·die eenheid wereldwyd te belewe en te laat konkretiseer (Joh.17 en Ef. 

4). 

In die hantering van die sleutels van die hemelryk bedien die kerk die gesag 

van Christus, soos Hy dit verbind het aan die bediening van die apostels. Die 

leer van die apostels wat hulle van Christus self ontvang het, bind die kerk van 

Christus saam as 'n apostoliese of Christelike kerk. Eenheid wat nie op die 

waarheid van die leer van die apostels gebou is nie, is voor God geen eenheid 

nie. Hierdie apostoliese eenheid verbind die kerk van Christus histories aan die 

onherhaalbare arbeid van die apostels, soos dit in die Heilige Skrif opgeteken 

is. Om die · fyn skeidslyn tussen eenheid en waarheid te kan trek verg 

noukeurige oordeel. Wanneer die Here Jesus in sy hoepriesterlike gebed die 

eenheid tussen sy kinders in Homself begrond (soos die eenheid tussen Hom 

en sy Vader), bid Hy ook: "Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. 

U woord is die waarheid" (Joh. 17:17; kyk ook verse 6,8,14 en 20). Ware 

eenheid soos die eenheid van God self hou toewyding aan die waarheid van 

die Woord (leer van die apostels) in. Midde in die proses om die waarheid te 

dien en die eenheid van die kerk daadwerklik te soek, staan die eis van 

Efesiers 5:15 voorop, naamlik dat die waarheid in liefde gesoek moet word. 

Kerke moet in liefde by die waarheid bly. 'n Soeke na waarheid en suiwerheid, 

maar sonder liefde, lei tot niks (1 Kor. 13:2) - tot koue ongevoeligheid. Die 

soeke na eenheid en ekumeniese gemeenskap op grond van broederlike liefde 

alleen kan ontaard in 'n ongesonde verdraagsaamheid en sentimentaliteit. 

Die doel van ekumenisiteit kom volgens Smit (2006: 90, 112) na vore ·in wat 

die kerk oor haar wesenseienskappe bely. Die doelpunt van alle ekumeniese 
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handelinge. is dus die eenheid van die kerk. Hierdie eenheid bestaan vanwee 

die kerk se katolisiteit, is gegrond op apostolisiteit en is gerig op haar 

heiligheid. Die wesenseienskap van eenheid in onderlinge samehang met die 

ander wesenseienskappe dring die -kerk dus om haar eenheid vanuit die 

sondeverskeurde wereld sigbaar te beleef en te onderhou. Die oorkoepelende 

· doel van ekumenisiteit is altyd op God se eer gerig. 

2.4 Eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap 

Onderskeid tussen terme soos pluraliteit, pluralisme, diversiteit, eenheid in 

Christus en pluriformiteit is vir die kerkregtelike gesprek oor kriteria vir eenheid 

in ekumeniese gemeenskap van besondere belang. 

Pluraliteit: In Hoofstuk 2 is die verskeidenheid in die eenheid tot God se eer in 

die Ou Testament en in die Nuwe Testament bestudeer. Verskeidenheid is 

deur God in die Ou Testament gegee sodat die mensdom kan uitbrei en 

differensieer (vgl. Gen. 1 :28; 9:1; 1 O; 11 ). In die Nuwe Testament word hierdie 

onderskeid in volke, tale en nasies gehandhaaf (vgl. Op .. 6:9,21 ). Daar was 

waarskynlik in die Nuwe-Testamentiese tyd ook nie absolute eendersheid in 

gebruike, geloofsbegrippe en lewensiening in alle kerke nie. Die wyse waarop 

Christus sy kerk as ekumeniese gemeenskap, met mense uit verskillende 

kulture en samelewingsverbande in Homself tot 'n nuwe eenheid verenig, is 'n 

misterie (vgl. Ef. 2:11-22; 5:32). Tog is hierdie vereniging nie totaal verborge 

nie. Dit word veral gesien in die belewing van die eenheid \A(at Christus se kerk 

wereldwyd onder leiding van sy Gees beleef. 

Daar behoort 'n gesonde verskeidenheid tussen sy kinders en die kerk in sy 

diens te wees. God wat immers 'n ryk verskeidenheid in sy Skepping 

ingeskape het, laat Hom nie op slegs op 'n formele en uniforme wyse dien nie. 

Deel van sy God-wees hou in dat Hy veelvuldige gawes aan sy kinders en kerk 

gegee het (1 Kor. 12:4,5, 12, 13), maar tog deur alles heen beskik Hy dat sy 

kerk steeds een binne hierdie diversiteit sal wees. 

Die pluraliteit van die een kerk van Christus het met die wese van God self te 

doen: Hy kan nie eenvoudig of enkelvoudig binne die beperking van die 

menslike begripsvermoe omvat word nie. Die Skrif openbaar dat God nie net 
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die uniekheid van elke gelowige koester nie, maar dat Hy ook intiem-persoonlik 

met elke. gelowige werk. Hierdie handelswyse word ook gehandhaaf binne die 

verskeidenheid volke en nasies (Gen. 1 O en 11) en in die handelinge met sy 

nuwe Godsvolk binne elke nasie (Hand. 17:26). Die plurale 1 ekumeniese 

gemeenskap het, op grond van die ryke verskeidenheid waarmee God sy een 

kerk bedeel het, 'n groot gawe ontvang. Met hierdie gawe moet die 

gereformeerde kerkreg nie net rekening hou nie, maar ook maniere vind om dit 

as deel van ware eenheid te konkretiseer. 

Verskeidenheid is reeds in kern in die eenheid van die kerk teenwoordig. Die 

oorbeklemtoning van verskeidenheid kan tot pluralisme ('n verabsolutering 

van pluraliteit) lei. Waar kerke die verskeidenheid eensydig beklemtoon, word 

die weg van die pluralisering van die verskeidenheid kerke makliker bewandel. 

Die p/urarisme in die kerk geskied ten koste van die duur verworwe eenheid 

van die kerk. Pluralisme hou nie rekening met die dimensie dat pluraliteit eintlik 

in wese met die algemeenheid (katolisiteit) van Christus se een kerk te doen 

het nie 

Die begrip pluriformiteit dui daarop dat die afsonderlike bestaan van kerke, 

selfs binne een taal- en volksgroep, nie noodwendig op 'n sondige 

verskeurdheid neerkom nie. Pluriformiteit impliseer dat die eienskappe van 

die kerk so hanteer word dat hierdie eienskappe slegs dui op die onsigbare 

kerk en die kenmerke van die kerk slegs die sigbare kerk aandui, omdat 

prediking, sakramente en tug sigbare handelinge van die kerk is. 

Omdat die pluriformiteitsleer die verskeidenheid van die kerk nie as deel van 

eenheid beskou nie, lewer dit in werklikheid 'n pleidooi vir uniforme, 

afsonderlike kerke. So 'n aanvaarding van uniforme, afsonderlike kerke 

impliseer dat die verskeidenheid liefs buite die kerk gehou moet word deur 

afsonderlike kerke vir verskeidenheid wat binne die kerk is, daar te stel. 

Daarenteen is die Skrif tog duidelik dat die Godgegewe verskeidenheid juis 

binne die kerk vergestalt en gehanteer moet word. 

Die besinning oor die eenheid van die kerk moet nie in die sondige en 

gebroke ekumeniese werklikheid gesoek word nie, maar in die Woord van 

God, omdat die kerk se oorsprong in die Here self (kuriake) le. Die Skrif bied in 
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geen enkele geval werklik getuienis van onderlinge tweespalt in kerke wat op 'n 

skeiding . uitgelo_op het nie. Die Skrif bied ook geen onomwonde opdrag vir 

kerke om te skeur nie, selfs nie in die oenskynlike uitsondering in 1 Korintiers 

11 : 18 nie. Die verlossing in Christus, wat die gelowige se verhouding tot God 

en tot die naaste herstel het, is 'n grater werklikheid as die sondegebrokenheid 

· van die wereld. Die vergestalting van eenheid sal gebreke toon weens die effek 

van die sondegebrokenheid op die mens, maar gelowiges behoort nie daarby 

te volstaan nie daarby nie; gelowiges leef immers uit die roeping om die 

eenheid van Christus se kerk gehoorsaam te beleef. Daarom word eenheid 

nagestreef asof dit op aarde volkome haalbaar is. Die nuwe bedeling het vir 

God se kinders in Christus gekom en die beloofde eindtyd het in vervulling 

gegaan - al reeds ... maar nog nie volkome nie. 

Die wyse waarop kerke oor die capita doctrina handel (die beskouing oor 

watter waarheid fundamenteel is vir kerkwees), bring kerke byeen of dryf kerke 

uitmekaar. Kerke hanteer die spanning tussen die gegewe eenheid en die 

geopenbaarde waarheid van die begin af verskillend. Die buitengewone druk 

wat kerke op die binding aan die konfessie kan plaas, beklemtoning die 

waarheid ten koste van die eenheid. Dit lei maklik tot afskeiding. Die oormatige 

akkomodering van die verskeidenheid lei ander kerke weer onstuitbaar op die 

pad van die sogenaamde "pluralisering" van kerke. In wese kom die 

pluralisering in hierdie geval neer op pluralisme: die verabsolutering van die 

diversiteit. Nie een van die moontlikhede bied egter 'n egte oplossing nie. 

2.5 Die konkretisering van eenheid 

Konkretisering impliseer kerke se handelinge waardeur die een-wees met 

Christus vergestalt word. Konkretisering is 'n meer omvattende term as 

byvoorbeeld sigbaarmaking, strukturele eenheid of die beliggaming van 

eenheid. 

Hoewel die. vereniging van sy kerk 'n Goddelike misterie is, is hierdie eenheid 

nie verborge nie. Die Skrif en konfessie leer dat die groat, onsigbare heilsdade 

van God deur God se kinders in 'n ware geloof verwerklik word. In die mees 

algemene belydenisskrif, die Apostolicum, word van die kerk bely dat dit 'n 

heilige, algemene, Christelike kerk oftewel die gemeenskap van die heiliges is. 
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Die Heidelbergse Kategismus (So. 21) en die Nederlandse Geloofsbelydenis 

(Art. 28) verklaar die gemeenskap van die heiliges as gelowiges wat hulle 

skatte en gawes sigbaar aanwend tot nut en saligheid van die ander gelowiges 

en gelowiges wat hulle aan die leer en tug (sigbaar) van die kerk onderwerp. 

Verskeidenheid is as deel van eenheid deur God gegee, en is as sodanig in die 

kerke teenwoordig. Kerke moet nie net met die eenheid nie, maar ook met die 

verskeidenheid as 'n inherente deel van eenheid reken wanneer ekumeniese 

gemeenskap beoefen word. Wanneer rekening gehou word met 

verskeidenheid in eenheid word ruimte gelaat vir meervoudige 

erediensbelewing, liturgiese gestaltegewing en geloofsuitdrukking (vgl. 

Kerkorde GKSA, Art 85). 

3 Die gereformeerde praktyk van ekumeniese 

gemeenskap 

3.1 Verskeidenheid in terminologie en standpunte 

3.1.1 Begrippe wat ekumeniese eenheid aandui 

Hoofstuk 3 (pt. 2.2.1) dui aan dat kerke die volgende begrippe gebruik om 

ekumeniese eenheid aan te dui: 

Korrespondensie 

Die CGKN, die GKSA en die GKN(v) gebruik die begrip om eenheid in leer, 

diens en tug aan te dui. Die GKN(v) is besig om die bedoeling van die begrip te 

omlyn en die GKSA is dikwels in ekumeniese gesprekke genoodsaak om die 

bedoeling van begrippe en terme in ekumeniese gesprekke met ander 

gereformeerde kerke te verduidelik alvorens ekumeniese gesprekke na wense 

kan vorder. 

Die OPC en die CRCNA gebruik ook die begrip korrespondensie, maar nie met 

die bedoeling van ekumeniese eenheid nie, maar vir die beskrywing van 

ekumeniese gemeenskap met kerke wat ietwat verder staan. Die APK 

onderskei weer tussen korrespondensie in engeren wyerof ruimersin. 
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Susterskerkverhouding 

Die GKN[v], NG Kerk, NHKA gebruik die begrip susterskerk. Die CRCNA het 

van die begrip afgesien en die GKSA aanvaar die gebruik van die begrip deur 

buitelandse kerke in ekumeniese eenheid. 

Kerklike gemeenskap 

Ekumeniese eenheid word deur die CRCNA ecclesiastical fellowship (voorheen 

sister church relationship) genoem. 

Fraternal ties 

Die OPC gebruik die begrip fraternal ties in ecclesiastical fellowship en die 

CRCNA die term churches in ecclesiastical fellowship met min of meer 

dieselfde bedoeling. 

3.1.2 Fases in die ekumeniese proses 

Hoewel Reformatoriese kerke in bree trekke ooreenstem oor die onderskeiding 

van die fases of stadia van die ekumeniese proses wat tot ekumeniese eenheid 

kan lei, is die verskeidenheid begrippe wat gebruik word, en die verskillende 

maniere waarop die proses soms verstaan word, 'n belemmerende aspek vir 

ware ekumene: 

Die GKSA stel die ekumeniese proses in uitkringende, konsentriese sirkels 

voor. bie NG Kerk onderskei die proses in vier fases: voile verhoudinge, 

deeltelike verhoudinge, dialoogverhoudinge en insidentele kontakverhoudinge 

(Kerkorde, Art. 71 ). Die onderskeiding stem in 'n groat mate ooreen met die 

GKSA se siening van ekumeniese verhoudinge as konsentriese sirkels (vanaf 

die binneste sirkel, ekumeniese eenheid, word beweeg na die tweede sirkel, 

naamlik ekumeniese bande, terwyl ekumeniese kontak gesien kan word as die 

verste sirkel). 

Die CRCNA en die OPC bedoel om met hul begrippe te onderskei tussen kerke 

met wie hulle ekumeniese eenheid beleef, en kerke met wie hulle op pad is na 

ekumeniese eenheid. 

Ekumeniese eenheid word deur die RCJ mission co-operation genoem; die 

tweede uitkringende sirkel word fraternal relations genoem en die derde en 

wydste sirkel word contact correspondence genoem. 
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3.1.3 Samewerking of kontak 

Korr~spondensie word onderskei van samewerking of kontak (Kerkorde GKSA, 

Art. 52) met kerke en instansies buite die algemene sinodale verband. Die 
. I 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het in 1967 die moontlikheid om by 

ekumeniese bewegings aan te sluit afgewys (Acta GKSA:367,6), maar tog 

ingesien dat dit nodig mag wees om een of ander vorm van kontak te maak ter 

wille van die herstel van die verbroke eenheid van die kerk. Samewerking of 

kontak vereis reeds dat saamgestem word oor belangrike punte van die 

konfessie en kerkregering (vgl. Acta GKSA, 1979:42,3.1.4.3). 

Al. beskryf gereformeerde kerke "samewerking" en "kontak" in ander terme, is 

die twee handelinge nie vreemd by gereformeerde kerke nie. Voorbeelde van 

samewerking in "losser" ekumene is onder meer terme soos kontak, 

samewerking, verhoudinge en contact correspondence. 

Die betekenismoontlikheid van die begrip mission co-operation soos dit deur 

die RCJ verstaan word, wys in die rigting. Die Teologiese Skool te El Escorial 

in Spanje staan onder die gesamentlike beheer van sowel gereformeerde as 

Baptiste-kerke in Spanje. Die jarelange verbintenis tussen die GKSA en die 

Presbyterian Church of Korea (Kosin) insake die gesamentlike opleiding van 

Koreaanse teologiese studente kan ook as voorbeeld van samewerking dien. 

Die drie gereformeerde kerke wat deel vorm van die TKR, werk nou saam ten 

opsigte van die kerklike bystand van Suid-Afrikaners en voormalige Suid

Afrikaners in die buiteland. Samewerking of kontak is 'n wyse om aan die 

eintlike doel van ekumene te voldoen: die volle belewing van eenheid in 

Christus se kerk oor die hele wereld. 

3.2 Maatstawwe vir ekumeniese eenheid 

3.2.1 Voorwaardes vir ekumeniese eenheid 

In Hoofstuk 3 is aandag gegee aan die praktyk van ekumeniese gemeenskap 

in gereformeerde kerke. Die navorsing het onder meer probeer aantoon watter 

voorwaardes of vereistes kerke vir die belewing van eenheid stel. Hoewel 

gereformeerde kerke hulle voorwaardes Skriftuurlik en konfessioneel probeer 

regverdig, het die studie aangetoon dat die voorwaardes wat gereformeerde 

kerke stel, van mekaar verskil: 
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'' 

Lidmaatskapvereistes van die APK wat ook op korresponderende kerke van 

toepassing gemaak word, bind kerke aan die standpunt van die APK oor die 

verinheemsing van die kerk en die standpunt: dat "[n]et blanke Afrikaners, 

asook blankes wat hulle met blanke Afrikaners vereenselwig ... saam met hulle 

kinders lidmaatskap van 'n plaaslike kerk (gemeente) verkry" (Kerkorde APK, 

. 1994:3, Art. 3.2; vgl. SKV, 1989:3,4,9; Mare, 1997:25,26). Volgens die 

vereistes vir lidmaatskap, in besonder Artikel 3 van die APK se Kerkorde, is die 

disciplina in hierdie geval belangriker as die ooreenstemming in leer (doctrina). 

Hoewel die GKN(v) en die GKSA in 'n "zusterskerkrelatie" leef, is die besluit 

daartoe eers na twee dekades deur die GKN(v) geneem. Die GKN(v) het die 

GKSA as 'n ware kerk van Christus erken, maar het om verskeie redes getalm 

om 'n "zusterskerkrelatie" vir die GKSA aan te bied. Dieselfde tendens 

verhinder ekumeniese eenheid ten opsigte van die kerke in die VSA: die OPC, 

URCNA en die lidkerke, NAPARC en die ICRC, het kritiese standpunte teen die 

CRCNA. Die aanvaarding van die Belhar-belydenis het 'n uiters sensitiewe 

saak in die eenheidsgesprek tussen die NG Kerk en die VGK geword. Hoewel 

die VGK die aanvaarding van die Belhar-belydenis as voorwaarde vir 

voortgesette gesprek vereis, is die vraag of die kerke werklik konfessioneel 

ooreenstem (ten opsigte die capita doctrinae). 

3.2.2 Die begronding van ekumeniese eenheid 

In ekumeniese verhoudinge plaas gereformeerde kerke mekaar op verskillende 

"vlakke" van ekumeniese gemeenskap, met verskille in die begronding van 

hierdie vlakke van ekumeniese gemeenskap. Daar kan na Hoofstuk 3 verwys . 

word vir voorbeelde van onderskeie maatstawwe (pt. 2.2.1 ): . 

. 3.3 Ekumene landwyd en ekumene wereldwyd 

Ten spyte daarvan dat gereformeerde kerke in Suid-Afrika dieselfde belydenis, 

land, kultuur, taal en geskiedenis deel, bly ekumeniese eenwording die kerke 

ontwyk. Na dekades se gesprek oor kerklike eenheid bestaan daar nog nie 

helderheid oor die wyse waarop kerkeenheid in nasionale en . ekumeniese 

verband sigbaar verwerklik kan word nie (Acta Tussenkerklike Kommissie 

[TKK], 1989:652, 660-664, 675; Acta GKSA, 2003:84). In Nederland, die VSA, 

Australie en Nieu-Seeland is dieselfde ironiese situasie waar te neem. 
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Dieselfde tendens kan waarskynlik ook waargeneem word in die verhoudinge 

tussen gereformeerde kerke in Amerika. Hierdie tendens staan in skrille 

kontras met Jesus se hoepriesterlike gebed in Johannes 17: dat sy kinders 

soos God self een sal wees ... sodat die wereld mag glo! 

Daar is binne verskillende tipes ekumeniese eenheid ook verskille en aksente 

wat anders as ander gereformeerde kerke s'n is. Elke gereformeerde kerk in 

die wereld het 'n eie etos, 'n eie worsteling en 'n eie fokus met betrekking tot 

die praktyk van ekumene. Hierdie verskille val egter binne die ruimte wat die 

GKSA se Kerkorde (Art. 85) bied, naamlik dat kerke se eiesoortige benadering 

en siening oor kerklike sake en praktyke nie struikelblokke in die weg van 

ekumeniese eenheid le nie. 

3.4 Standpunte oor eenheid en verskeidenheid 

Die kerk van Christus (vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27), wat in baie kerke op 

verskeie plekke gevestig word (vgl. NGB, Art. 28), het voortdurend die begeerte 

om in die gees van koinonia onderlinge eenheid met ander kerke te beleef. Die 

wyse waarop en die ems waarmee verskeidenheid in die eenheid beleef word, 

varieer by verskillende gereformeerde kerke en kan die vollediger realisering 

van ekumeniese gemeenskap verhinder. 

Tussen die gereformeerde kerke in Suid-Afrika is 'n wesenlike punt van verskil 

die vraag in watter mate organisatoriese eenheid (saamleef in een 

kerkverband) noodsaaklik is. Vir die NHKA is sigbare en organisatoriese 

eenheid nie noodwendig 'n voorwaarde vir die eenheid van die kerk nie; vir die 

NHKA le die eenheid in die waarheid en die belydenis. Vir die GKSA word 

kerkeenheid normaalweg uitgedruk deur organisatoriese eenheid, dit wil se die 

belewing van een kerkverband. Historiese verskille, verskeidenheid van 

kerklike etos en verskillende metodes in kerklike handelinge mag kerkeenheid 

nie in die weg staan nie. Verskeurdheid mag nie bevorder word indien die 

belydenis, dit wil se die inhoud van die geloof, ooreenstem nie. 

In enige verdere gesprekke oor kerkeenheid behoort die eenheid binne die 

onderskeie "kerkfamilies" in berekening gebring te word. Die GKSA kan 

byvoorbeeld nie meer deur slegs die Afrikaanssprekende kerkgemeenskap 

verteenwoordig word nie, aangesien strukturele eenheid met die ander 
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nasionale sinodes binne die GKSA ·bereik is. Die eenheidsgesprek in die NG 

Kerkfamilie en die verhouding tussen die NHKA en die MRCC vorm oak 

wesenlik deel van eenheidsgesprekke by die TKR. 

3.5 · Kerkbeskouing en kerkbegrip 

Die kerkbeskouing of kerkbegrip van 'n kerk het nie net 'n bepaalde invloed op 

die verstaan en gebruik van begrippe in ekumeniese gemeenskap nie, maar 

be"invloed oak die kerk se siening oar die wyse waarop eenheid in 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap gekonkretiseer kan word. Ten opsigte van 

kerkbeskouing of kerkbegrip gaan die paaie tussen gereformeerde kerke soms 

wyd uitmekaar. 

Die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel word as die basis van die NHKA 

(as landskerk) se wyse van kerkregering beskou (vgl. Van Wyk, 1989:6,7). 

Pont (1981 :4) is oortuig dat die kerkregering van die NHKA nie net geskoei is 

op die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel nie, maar dat die kollegiale 

kerkregeringstelsel, wat in 1618 in Nederland na vore gekom het, .in baie 

opsigte verwoestend op die presbiteriaal-sinodale stelsel ingewerk het. Die 

NHKA beskou die kerk as een instituut wat bestaan uit die totale aantal 

gemeentes. Die volkskerkgedagte waarmee die kerk werk (vgl. Kerkorde, 

Ordereel 4) behoort in berekening gebring te word as die ke.rkbegrip van die 

NHKA.in oenskou geneem word. 

Die APK erken.en le selfs heelwat klem op die selfstandigheid en kompleetheid 

van die plaaslike kerk as die enigste openbaring van die liggaam van Christus 

(APK, 1998:34-37). Tog behou die APK die enkelvoud in die amptelike naam 

van die kerk en kry die APK se lidmaatskapvereistes in die Kerkorde oenskynlik 

voorkeur bo Skriftuurlike en konfessionele vereistes vir die eenheid van die 

kerk. Hierdie vereistes skep die indruk dat die APK dalk nie altyd regkry om las 

te kom van 'n genootskaplike invloed in die toepassing van 'n suiwer kerkbegrip 

nie. Spoelstra (1989:284) voer tereg aan dat geen voorwaardes, in besonder 

voorwaardes vir lidmaatskap, aan korrespondensie gestel kan word nie. Vir die 

APK dui lid-wees van die liggaam van Christus op lid-wees van die algemene 

(universele) kerk van Christus. "Die verskuiwing van die aksent van die 

gemeente as vergadering van gelowiges (vgl NGB 2; HK S 21) na 'n 

254 



institusionele 'kerk' waarin 'lidmaatskap' ·verkry word, kan nie gereformeerd

kerkregtelik verdedig word nie." (Spoelstra, 1989:329.) 

Teenoor hierdie kerkbegrip bely die GKSA dat slegs geloof die lidmaatskap van 
I 

die kerk bepaal (HK, So. 21; NGB, Art. 27), en dat lid-wees van die een kerk 

van Christus die noodsaaklikheid van ekumene ondersteun. Die GKSA verskil 

van die NHKA en die NG Kerkfamilie oor die Nuwe-Testamentiese betekenis 

van die woord ekklesia. Volgens die GKSA dui die begrip ekklesia 

betekenismatig op plaaslike kerk en algemene kerk, terwyl die NG Kerkfamilie 

ook die betekenismoontlikheid van 'n aantal kerke saam aan die gebruik van 

hierdie begrip koppel. 

3.6 Denkraamwerke vir eenheidsbelewing 

Dit is verstaanbaar dat kerke met betrekking tot ekumeniese gemeenskap 

weens verskeie faktore binne sekere denkraamwerke beweeg. Die probleem is 

egter wanneer 'n kerk of ekumeniese liggaam 'n spesifieke denkraamwerk vir 

ekumeniese gemeenskap so verabsoluteer dat dit ekumeniese eenheid 
I 

verhinder. Ekumeniese bande word dikwels op die langebaan geskuif en selfs 

opgeskort weens die dwang om ekumene binne 'n sekere denkraamwerk te 

bedryf. Heelwat misverstande en belemmerings in die proses van ekumeniese 

gemeenskap kan herlei word na kerke en ekumeniese liggame wat ander kerke 

probeer beperk tot 'n spesifieke denkraamwerk. 

Geen gereformeerde kerk wit eenheid ten koste van die waarheid beoefen nie. 

Die Skrif is daaroor te duidelik: eenheid moet altyd 'n eenheid in waarheid 

wees; eintlik eenheid in die Waarheid. Die kwessie is egter dat alle kennis op 

aarde voorlopige kennis is. Juis daarom het kerke mekaar in ekumeniese 

gemeenskap nodig sodat al die gelowiges saam mag begryp hoe wyd, ver, 

hoog en diep die liefde van Christus strek (Ef. 3). As een kerk of ekumeniese 

liggaam 'n denkraamwerk vir ekumeniese gemeenskap verabsoluteer, word 

kerke van hul roeping ontneem om gesamentlik die bedoeling van God te 

begryp en uit te leef. Wie eenheid tussen kerke wereldwyd wil beleef en 'n 

Skriftuurlike denkraamwerk daarvoor wit vasle, is verplig om die reg van die 

Koning van die kerk in sy Woord ernstig te beskou. 'n Geloofsgemeenskap is 

primer 'n geestelike eenheid waarin elke lid in die liggaam van Christus 
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opgeneem is. Uit die geloofseenheid volg organies die strukturering van 

verhoudinge. 

Die denkraamwerk waaruit die NG Kerk en die VGK ekumeniese eenheid wil 

struktureer, verskil van mekaar. Die probleem is nie dat daar verskille in 

denkraamwerke bestaan nie, maar dat daar ook verskille is in die Wyse waarop 

, die denkraamwerk toegepas word. Die VGK wil klaarblyklik die 

eenheidsgesprek slegs binne die denkraamwerk van die erkenning van die 

Belhar-belydenis laat plaasvind. 

Wat die verhouding tussen die GKN(v) en die CGKN betref, is 'n model van 

kerklike federasie voorgestel, maar weens gevoelighede by sommige CGKN

lede is die model nog nie ge'implementeer nie. Op plaaslike vlak wo.rd die 

tendens waargeneem dat die werksaamhede van die twee kerke toeneem ten 

opsigte van kanselruil en ander projekte. 

4 'n Prinsipieel-kerkregtelike toetsing van die 

praktyk van gereformeerde ekumene 

4.1 Christus se soewereine reg om lid-wees van sy kerk te 

bepaal. 

Die hele wereld is die arbeidsveld (oikomene) waar Christus met sy ewige kerk 

werksaam is en waar sy kerk Hom as Koning van die koninkryk 

(universeel/katoliek) proklameer en waar sy kerk Hom as Eersgeborene van 

die hele wereld opeis. Dit is Christus se soewereine reg om in God se eie 

wereld (saailand - vgl. Matt. 13) al versamelend, beskermend en onderhoudend 

sy ewige kerk na die heilryke einde te voer wat God daarvoor bestem het (HK, 

So. 21 ). Omdat die gereformeerde kerkreg Christus se uitsluitlike, koninklike 

reg eerbiedig om deelgenootskap van sy ewige kerk te bepaal (vgl. Mark. 

9:38), geld hierdie reg van Christus ook ten opsigte van die plaaslike kerk (en 

kerkverband). Daarom bepaal slegs die geloof in Christus (gemeenskap met 

Hom) die lid-wees van Christus se een kerk: universeel en soos die universele 

kerk plaaslik vergestalt word. 
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Teenoor Christus se uitsluitlike reg om universeel en plaaslik gemeenskap te 

bepaal, staan kerke en ekumeniese liggame wat 'n spesifieke denkraamwerk 

wit verabsoluteer (vgl. die VGK en NG Kerk se gesprek oor eenheid; 

CGKN/GKN(v)-model vir kerklike federasie). Met ekumeniese denkraamwerke 

wat op kerke afgedwing word, word die kerke van hul roeping ontneem om 

gesamentlik die bedoeling van God in ekumene te begryp uit te leef. Wie 

eenheid tussen kerke wereldwyd wil beleef en 'n Skriftuurlike denkraamwerk 

daarvoor wit vasle, is verplig om die reg van die Koning van die kerk in sy 

Woord ernstig te beskou. 

I 

'n Geloofsgemeenskap is primer 'n geestelike eenheid waarin elke lid in die 

liggaam van Christus opgeneem is. Uit die geloofseenheid volg die 

strukturering van verhoudinge organies (vgl. pt. 5.2.2.5, NHKA; VGK; CGKN; 

Hfst. 3, pt. 2.1 .1.2 - vereistes vir lidmaatskap ). 

Eenheid in ekumeniese gemeenskap word gebou op die goeie (geloofs-) 

verhouding tussen kerke wat voortspruit uit die oorwinning van Christus se 

versoeningswerk wat volbring is en die heiliging wat sy Gees bewerk. 

Gereformeerde kerke wat nie die dringende begeerte het om die unieke 

verbondenheid in 'n liefdesgemeenskap met ander kerke te beleef nie, staan in 

kontras met die eenheid wat Christus tussen kerke bewerk het en die band wat 

Hy tussen kerke gesmee het (vgl. Hfst. 3, pt. 2.1.1.2; 2.3.2.1 ). 

Die 6orsprong van die kerk le in God self; daarom is die eenheid van die kerk 

soos die eenheid van God self (Joh. 17), van ewigheid af bepaal. Die verband 

tussen die koninkryk en die kerk le in die persoon van die Koning van die 

koninkryk, wat tegelykertyd ook die Koning van sy kerk is. Die belydenis in 

Matteus 16 is die rots (belydenis) waarop die Koning sy kerk bou en daarom 

tegelykertyd die belydenis van die koninkryk van God. Die vertrekpunt vir 

kerkregering ten opsigte van ekumeniese gemeenskap begin nie by die kerk 

nie, maar by die (belydenis) van die koninkryk van God. Omdat God besluit het 

om sy koninkryksplan in sy Woord te openbaar, behoort kerkregtelike besinning 

oor ekumeniese gemeenskap beoefen te word kragtens die Koning se Woord 

(ius divinium). 
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Die Nuwe-Testamentiese betekenismoontlikhede van die begrip ekklesia, as dit 

na die volk van God verwys, dui op sowel die universele as die plaaslike volk 

van God. Hierdie tweeledige betekenismoontlikheid impliseer dat die universele 

kerk van God, wat van begin tot einde toe bestaan (katoliek), volledig plaaslik 

vergestalt word, want Christus is volledig teenwoordig en die Gees is volledig 

werksaam in die kerk. Die universele en plaaslike betekenis van ekklesia hou 

daarom in dat dit nie 'n "kerk" (bestaande uit meer plaaslike kerke) is wat 

ekumene namens plaaslike kerke bedryf nie, maar dat dit plaaslike kerke (in 

verband met mekaar) is wat die bestaande universele eenheid met ander 

gelowiges (kerke) beleef. Wanneer die tweeledige betekenismoontlikheid van 

die begrip ekklesia skeefgetrek word, sluip byvoorbeeld die genootskaplike 

kerkbegrip via die kollegialisme en tekens van independentisme in 

. kerkregtelike uitgangspunte in van waaruit ekumene bedryf word. Die probleem 

is dat 'n aantal kerke saam as "kerk" ekumene bedryf ten koste van die 

Skriftuurlike gedagte van kerke in kerkverband (vgl. Hfst. 3, pt. 2.4.3; 2.4.4; 

5.2.2.4). 

In die beeld van die kerk as liggaam benadruk die Iiggaamlike (korporatiewe) 

aspek die verbondenheid met Christus asook die onderlinge verbondenheid 

met mekaar (vgl. Jordaan, 2005:27; Schalekamp, 2005:24). In omvattende sin 

is die kerk · as liggaam 'n organiese eenheid - 'n eenheid waarin die 

liggaamsdele onderling van mekaar afhanklik is, maar ook van Christus 

afhanklik is. Die liggaam van Christus wys enersyds op die eenheid tussen 

Christus en sy kerk en andersyds op die onderskeid tussen Christus en sy 

kerk. 

In Hoofstuk 3 (2.2) is aandag gegee aan die praktyk van ekumeniese 

gemeenskap in gereformeerde kerke. Die navorsing het onder meer aangetoon 

watter voorwaardes of vereistes kerke vir die belewing van eenheid stet. 

Hoewel gereformeerde kerke en ekumeniese liggame maatstawwe vir 

ekumeniese gemeenskap in die Skrif en konfessie probeer begrond, het die 

studie aan die fig gebring dat die maatstawwe nie noodwendig met God se 

soewereine reg omgaan nie. Vergelyk byvoorbeeld in hierdie verband die 

volgende tendense wat aangetoon is: 
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• lidmaatskapvereistes wat disciplina oenskynlik belangriker ag as dat 
' ooreengestem word ten opsigte van die leer (doctrina); 

• om ekumeniese eenheid op die langebaan te skuif soos in die geval 

van die GKN(v) en die GKSA; 

• 'n vooropgestelde kritiese standpuntinname jeens 'n ander 

gereformeerde kerk of kerke; 

• kerke wat mekaar willekeurig op verskillende "vlakke" van 

ekumeniese gemeenskap plaas. 

4.2 Eenheid as wesenseienskap van die kerk 

Die plaaslike kerk is nie net 'n wonder wat God die Heilige Gees werk nie, maar 

is 'n unieke, geheimenisvolle toonbeeld van die eenheid wat Christus in sy 

(universele) kerk bewerk en gegee het. Omdat die kerk die objek van geloof is, 

is dit uniek en eiesoortig (vgl. Apostolicum; NGB, Art. 27-32): die kerk is een, 

heilig, algemeen en apostolies. Eenheid as wesenseienskap van die kerk en as 

grondslag van die ekumene, staan in verband met die ander 

· wesenseienskappe van die kerk. Die wesenseienskappe van die kerk is 'n 

gawe van God, maar tegelykertyd ook 'n opdrag van God. 

Die doel van ekumenisiteit kom volgens Smit (2006: 90, 112) na vore in dit wat 

die kerk oor haar wesenseienskappe bely. Die doelpunt van alle ekumeniese 

handelinge is dus die eenheid van die kerk. Hierdie eenheid bestaan vanwee 

die kerk se katolisiteit, is gegrond op apostolisiteit en is gerig op haar 

heiligheid. Die wesenseienskap van eenheid in onderlinge samehang met die 

ander wesenseienskappe dring die kerk dus om haar eenheid vanuit die 

sondeverskeurde wereld sigbaar te beleef en te onderhou. 

Korrespondensie word onderskei van samewerking of kontak (Kerkorde GKSA, 

Art. 52) met kerke en instansies buite die algemene sinodale verband. Die 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het in 1967 die moontlikheid om by 

. ekumeniese bewegings aan te sluit afgewys (Acta GKSA:367,6), maar tog 

ingesien dat dit nodig mag wees om een of ander vorm van kontak te maak ter 

wille van die herstel van die verbroke eenheid van die kerk. Samewerking of 
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kontak vereis reeds dat saamgestem word oar belangrike punte van die 

konfessie en kerkregering (vgl. Acta GKSA, 1979:42, 3.1.4.3). 

Die terme samewerking/kontak word soms verskillend deur gereformeerde 

kerke verstaan. Daar bestaan baie voorbeelde van samewerking in "losser" 

ekumene. Samewerking of kontak is 'n wyse om aan die eintlike doel van 

ekumene te voldoen, naamlik die volle belewing van eenheid in Christus se 

kerk oar die hele wereld. 

4.3 Eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap 

Die Skrif ken geen spanning tussen Christus se een katolieke kerk en die feit dat 

hierdie kerk in 'n verskeidenheid van tye, lande en volke tot stand gekom het nie. 

Skrifgebonde ekumenisiteit skep 'n raamwerk vir eenheid wat diversiteit behou en 

diversiteit wat na eenheid strewe. Die Skrif en konfessie stel die misterie op grand 

van God se ryke, veelvuldige genade: God se een kerk is veelvuldig! 

Pluraliteit het met die ryke verskeidenheid te doen wat God tot sy eer in die 

een kerk van Christus na vore laat kom. Verskeidenheid is deur God in die Ou 

Testament gegee sodat die mensdom kan uitbrei en differensieer (vgl. Gen. 

1 :28; 9:1; 1 O; 11 ). Die feit dat die kerk in Christus een is, impliseer nie dat al sy 

kinders en sy kerk te alle tye uniform (eenders en eenvormig) hoef te wees nie. 

Die bedoeling van eenwees in Christus beteken oak nie dat sy kerk maar 

verdeeld mag wees nie (vgl. 1 Kor. 1: 10-17). Hoewel die pluraliteit reeds in 

kern in die eenheid van die kerk teenwoordig is, mag pluraliteit op sigself nie as 

beginsel verhef te word nie. Dit sou van pluraliteit 'n pluralisme ('n 

verabsolutering van pluraliteit) maak wat die verskeidenheid eensydig 

beklemtoon. Die plurarisme in die kerk geskied ten koste van die duur 

verworwe eenheid van die kerk. Die begrip pluriformiteit dui daarop dat die 

afsonderlike bestaan van kerke, selfs binne een taal- en volksgroep, nie 

noodwendig op 'n sondige verskeurdheid neerkom nie. Pluriformiteit impliseer 

dat die attributa ecclesiae so hanteer word dat hierdie eienskappe slegs op die 

onsigbare kerk dui en die notae ecclesiae slegs die sigbare kerk aandui, omdat 

prediking, sakramente en tug sigbare handelinge van die kerk is. 
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Besinning oor die eenheid van die kerk moet nie in die sondige en gebroke 

ekumeniese werklikheid gesoek word nie, maar in die Woord van God, omdat 

die kerk se oorsprong in die Here self (kuriake) le. Die verlossing in Christus, 

wat die gelowige se verhouding tot God en tot die naaste herstel het, is 'n 

groter werklikheid as die sondegebrokenheid van die wereld. Die nuwe 

bedeling het vir God se kinders in Christus gekom en die beloofde eindtyd het 

in vervulling gegaan - al reeds ... maar nog nie volkome nie. 

Tussen gelowiges (kerke) bestaan verskille wat op die periferie le en daarom 

as deel van die ryke verskeidenheid in eenheid daar gelaat kan 'JYOrd. Hoewel 

kleiner geloofs- en etiese sake met styl-, mode- en kultuurverskille soms 

vervleg is met mekaar, behoort die sake van mekaar onderskei te word. 

Daar is egter ook verskille wat fundamenteel oor die waarheid handel (capita 

doctrina). Kerke hanteer die spanning tussen die gegewe eenheid en die 

geopenbaarde waarheid van die begin af verskillend. Sommige kerke plaas 

nadruk op die binding aan die konfessie - 'n beklemtoning wat met tye uitloop 

op afskeiding. Ander kerke is weer onstuitbaar op die pad van die sogenaamde 

"pluralisering" van kerke. In wese kom die pluralisering in hierdie geval neer op 

pluralisme, naamlik die verabsolutering van die diversiteit. Nie een van die 

moontlikhede bied egter 'n egte oplossing nie. 

Smit (2006:94) skryf dat die attributa ecclesiae ten nouste afgestem word op 

die notae ecclesiae van die kerk. Ekumeniese gemeenskap kan nie verder 
I 

gaan nie as die grens van die notae ecclesiae van die ware kerk, naamlik die 

suiwer Woordbediening, suiwer sakramentsbediening en suiwer uitoefening 

van die tug. Die kerk kan ook nie kerk wees sonder om die attributa ecc/esiae 

van die ware kerk te toon nie. 

In ekumeniese verhoudinge behoort onderskei te word tussen die roeping om 

eenheid te beleef (eenheid in leer, diens en tug) - 'n eenheid wat begrens is, 

en die onbeperkte roeping tot ekumenisiteit wat tot alle kerke uitgaan - 'n 

oproep tot gehoorsaamheid aan die Woord van God en tot die onderlinge 

gemeenskap van gelowiges (Acta GKSA, 1967:366). 

Verskeidenheid in terminologie en standpunte 
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Gereformeerde kerke gebruik nie alleen 'n verskeidenheid terme en begrippe in 

verband met die belewing van eenheid in ekumenisiteit nie, maar die terme en 

begrippe word voortdurend gedefinieer en geherdefinieer. 

Begrippe wat ekumeniese eenheid aandui 

Om eenheid in leer, diens en tug (kerkverband) aan te dui, gebruik die CGKN, 

. die GKSA en die GKN(v) die begrip korrespondensie. Met betrekking tot 

ekumeniese ·eenheid stem die GKN(v) en die GKSA prinsipieel ooreen ten 

opsigte van die gebruik van die term korrespondensie, maar die wyse waarop 

hierdie ekumeniese eenheid behoort te realiseer, is nog nie genoegsaam 

omlyn nie en verdien aandag in bilaterale gesprekke (vgl. Acta GKSA, 2009:?). 

Die GKSA is dikwels in ekumeniese gesprekke genoodsaak om die bedoeling 

van begrippe en terme in ekumeniese gesprekke met ander gereformeerde 

kerke te omlyn, alvorens ekumeniese gesprekke na wense kan vorder (vgl. 

Acta, 2009: Rapport Deputate Ekumene: pt. 4,6, 10, 13). 

Hoewel korrespondensie die terminus technicus vir ekumeniese eenheid 

geword het, spreek die oorspronklike bedoeling van die begrip nie altyd mee in 

die manier waarop kerke vanuit die Reformatoriese tradisie die begrip (en 

aanverwante begrippe) aanwend nie. 

· Die begrip korrespondensie wat via die Reformasie geyk geraak het, is 'n 

gelade begrip. Die begrip korrespondensie in die Dordtse Kerkorde (Art. 52) 

gaan van die volgende kerkregtelike uitgangspunt uit: Alma/ wat deur 'n ware 

geloof in Christus ingelyf is, is met Hom een, en daarom ook lede van mekaar 

(vgl. ook DKO, Art. 48; GKSA Kerkorde, Art. 29,41,47,48,50,51). Daar is nie 

eenstemmigheid oor die gebruik van aanverwante begrippe vir 

korrespondensie nie, byvoorbeeld die gebruik van die begrip susterskerk 

4.5 Die konkretisering van eenheid 

Konkretisering impliseer kerke se handelinge waardeur die een-wees met 

Christus vergestalt word. Konkretisering is 'n meer omvattende term as 

byvoorbeeld sigbaarmaking, strukturele eenheid of die beliggaming van 

eenheid. Kerke se uiteenlopende standpunte oor die wyse waarop eenheid 

. gekonkretiseer moet word, bevestig dat konkretisering geen enkelvoudige saak 

is nie. 
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Hoewel die vereniging van sy kerk 'n Goddelike misterie is, is hierdie eenheid 

nie verborge nie. Die Skrif en konfessie leer dat die groat, onsigbare heilsdade 

van God deur God se kinders in 'n ware geloof verwerklik word. 1 In die mees 

algemene belydenisskrif, die Apostolicum, word van die kerk bely dat dit 'n 

heilige algemene Christelike kerk oftewel die gemeenskap van die heiliges is. 

Die Heidelbergse Kategismus (So. 21) en die Nederlandse Geloofsbelydenis 

(Art. 28) verklaar die gemeenskap van die heiliges as gelowiges wat hulle 

skatte en gawes sigbaar aanwend tot nut en saligheid van die ander gelowiges 

en gelowiges wat hulle aan die leer en tug (sigbaar) van die kerk onderwerp. 

Hoewel Reformatoriese kerke in bree trekke ooreenstem oor die onderskeiding 

van die fases of stadia van die ekumeniese proses wat tot ekumeniese eenheid 

kan lei, is die verskeidenheid begrippe wat gebruik word, en die verskillende 

maniere waarop die proses soms verstaan word, 'n belemmerende aspek vir 

ware ekumene: 

Die GKSA onderskei nog verder deur die ekumeniese proses as uitkringende, 

konsentriese sirkels voor te stel. Die NG Kerk onderskei die proses in vier 

fases: volle verhoudinge, gedeeltelike verhoudinge, dialoogverhoudinge en 

insidentele kontakverhoudinge (Kerkorde, Art. 71 ). Die onderskeiding stem in 'n 

groat mate ooreen met die GKSA se siening van ekumeniese verhoudinge as 

konsentriese sirkels (vanaf die binneste sirkel, ekumeniese eenheid word 

beweeg na die tweede sirkel, naamlik ekumeniese bande, terwyl ekumeniese 

kontak gesien kan word as die verste sirkel). 

Die begrip sister church relationship is deur die CRCNA aangepas na churches 

in ecclesiastical fellowship en correspondence church na churches in 

corresponding fellowship (Acts of Synod, 2004:393-395). Die Orthodox 

Presbyterian Church of America (OPC) onderskei tussen fraternal ties in 

ecclesiastical fellowship, corresponding relationships en other (Minutes OPC, 

2003:334). Die bedoeling van die twee kerke is kennelik om te onderskei 

tussen kerke met wie hulle ekumeniese eenheid beleef, en kerke met wie hulle 

op pad is na ekumeniese eenheid. Die verskil in die terminologie wat gebruik 

word en die veronderstelde betekenismoontlikheid en inhoud van die terme 

stem nie met mekaar ooreen nie; ook nie met die veronderstelde inhoud en 

betekenismoontlikheid wat ander gereformeerde kerke daaraan heg nie. 
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Die RCJ se siening van ekumeniese betrekkinge en bande stem ook ooreen 

met die benadering van ekumeniese betrekkinge as drie uitkringende, 

konsentriese sirkels (vgl. Acta GKSA, 2009:?). Ekumeniese eenheid word 

mission co-operation genoem, die tweede uitkringende sirkel word fraternal 

relations genoem en die derde en wydste sirkel word contact correspondence 
: 

genoem. Die GKN, wat deel van die PKN geword het, het vroeer onderskei 

· tussen korrespondensie in enger sin (kerkverband) en korrespondensie in 

ruimer sin (slegs afvaardiging na sulke kerke en sinodes). Ter bevordering van 

eenheid is met binnelandse kerke betrekkinge behou, terwyl kontak ter wille 

van samewerking gesoek is met ander buitelandse gereformeerde kerke (Acta 

GKN, 1999:247; vgl. Acta GKSA, 1979:42). 

Ekumene landwyd en ekumene wereldwyd 

Die Nuwe-Testamentiese betekenis van die woord oikomene beklemtoon dat 

die hele bewoonde wereld aan God behoort en dat ekumene wereldwyd 

beoefen moet word. Eenwording bly die gereformeerde kerke in Suid-Afrika 

ontwyk, ten spyte van die feit dat die kerke dieselfde belydenis, land, kultuur, 

taal en geskiedenis deel. 

Daar is binne verskillende tipes ekumeniese eenheid ook verskille en aksente 

. wat anders as ander gereformeerde kerke s'n is. Elke gereformeerde kerk in 

die wereld het 'n eie etos, 'n eie worsteling en 'n eie fokus met betrekking tot 

die praktyk van ekumene. Hierdie verskille val egter binne die ruimte wat die 

GKSA se Kerkorde (Art. 85) bied, naamlik dat kerke weliswaar soms 'n 

eiesoortige benadering en siening oor kerklike sake en praktyke mag he. Ook 

word ruimte gelaat vir die· moontlikheid dat hierdie eiesoortige benadering en 

siening nie noodwendig presies sal ooreenstem met standpunte en besluite 

van ander gereformeerde kerke nie, ook ten opsigte van die GKSA. Om deel 

van die een kerk van Christus te wees betaken nie om ander kerke te dupliseer 

of ten alle koste eenders te wees nie. Die God van die een kerk is te 

onbeskryflik groot in sy handelinge vir hierdie tipe eenheid. 

In weerwil hiervan is daar gereformeerde kerke in dieselfde land wie se 

ekumeniese eenheid radikaal verhinder word, tot nadeel van die kerke 

· onderling, maar veral tot nadeel van die koninkryk van God. Die eenheid van 
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kerke moet soos die eenheid van God self wees, sodat die wereld kan glo 

(Joh.17) . 

. 5 Resultaat van die navorsing/Perspektiewe 

Die essensie van die navorsing (vgl. pt. 5.2 - 5.4 hierbo) wys hoe ekumeniese 

gemeenskap in gereformeerde kerke uitgekristalliseer het. Gereformeerde 

kerke volg enersyds 'n sterk gemeenskaplike benadering om eenheid in 'n 

plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap te konkretiseer, maar die 

konkretisering van eenheid het andersyds uiteenlopende gebruike in die 

konkretisering van eenheid tot gevolg gehad. 

5.1 Gemeenskaplike benadering 

5.1.1 Die roeping tot ekumeniese eenheid 

Die sterk oortuiging van gereformeerde kerke ten opsigte van die roeping tot 

ekumene is oor die hele wereld bekend (vgl. Spoelstra, 1989:292-296): 

• Die beginsels vir Skrifgefundeerde ekumene wat uit die Reformasie 

spruit, was die aanleidende oorsaak vir die byeenkoms van die Sinode 

van Dordrecht (1618-1619). In beginsel het die kerke 'n ekumeniese 

sinode gevorm op grond van 'n oortuigde, diepgevoelde behoefte aan 

kerklike bystand in goeie kerkregering; en die verbondenheid aan 

mekaar op grond van die kerke se gesamentlike belydenis (vgl. Hfst. 3, 

pt. 1 ). 

• Deur sy ewige beskikking het God ook tye van deformasie in sy kerk 

gebruik om die behoefte aan ekumeniese gemeenskap te stimuleer. Die 

behoefte aan ekumeniese gemeenskap het die opkoms van ekumeniese 

. sinodes aangewakker en ekumeniese bande het weer aan die doctrina 

en goeie kerkregering help vorm (vgl. DKO, Art. 1 ). 

• Veral die negentiende eeu was by uitstek 'n eeu van skisma, veral in 

Nederland en sommige gebiede waarheen die Reformasie uitgebrei het 

(Skotland, Belgie, Londen). Gedurende hierdie tyd, veral in die middel 

van die negentiende eeu, was kerkregtelike ontwikkeling groot. Hierdie 

ontwikkeling het waarskynlik weer die weg voorberei vir die behoefte 
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aan 'n werklik ekumeniese sinode aan die begin van die twintigste eeu 

(Putter, 1987:18), soos gebeur het met die stigting van die 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES). 

• Die herhaalde breuke en skeidings van aanvanklik die Nederduitsche 

Hervormde Kerk (sedert 1834) het in reelmaat voorgekom (vgl. Douma, 

2004:28; J.H. van Wyk, 2005:4,5). Groepe gereformeerdes wat 

. gedurende hierdie tye na ander lande uitgewyk het, kon die 

gereformeerde beginsels van ekumene na ander lande uitdra: 'n Groep 

wat na Amerika uitgewyk het, het die Reformed Church of America 

gevorm; 'n groep wat in lerland gaan vestig het, het die sogenaamde 

New/ands kerk gevestig. Gereformeerde kerke is so ver as in die 

Oosbloklande gevorm - in onder andere Boedapest in Hongarye. Met 
' 

die volksplanting in Suid-Afrika op 6 April 1652 het die gereformeerde 

godsdiens (breedweg beskou) in Suid-Afrika begin posgevat. 

• Die groot hoeveelheid gereformeerde teologiese werke (vgl. Bronnelys) 

met betrekking tot eenheid in ekumeniese gemeenskap, getuig van die 

. ems waarmee die Skriftuurlike en konfessionele begronding van 

ekumene bejeen word. 

• Die voortdurende pogings van gereformeerde kerke om in 

gehoorsaamheid aan die Here mekaar selfs oor landsgrense byte staan 

in ekumene, missiologiese arbeid en barmhartigheidswerk is 

prysenswaardig en omvangryk. 

• Die twintigste eeu is die eeu van gereformeerde (en ander kerke) 

ekumene genoem waarin die opkoms van die ekumene geweldig 

gegroei het, dikwels uit onsuiwer motiewe soos uit die genootskaplike 

reg. 

• Gereformeerde kerke bejeen die roeping tot ekumene met groot ems 

soos blyk uit die hoeveelheid ekumeniese arbeid wat in kerke en 

ekumeniese liggame plaasvind (vgl. Hfst.3). 

5.1.2 Die prinsipiele begronding van ekumene 
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Prinsipieel stem gereformeerde kerke oor die algemeen saam met betrekking 

tot die volgende: 

Die Eersgeborene van die oikomene is die Koning van die kerk 

Die hele were Id is die arbeidsveld ( oikomene) waar Christus met sy ewige kerk 

werksaam is en waar sy kerk . Hom as Koning van die koninkryk 

(universeel/katoliek) proklameer en waar sy kerk Hom as Eersgeborene van 

die hele wereld opeis. Dit is Christus se soewereine reg om in God se eie 

wereld (saailand - vgl. Matt. 13) al versamelend, beskermend en 

onderhoudend sy ewige kerk na die heilryke einde te voer wat God daarvoor 

bestem het (HK, So. 21 ). 

Christus se soewereine reg om die lid-wees van sy kerk te bepaal 

Omdat die gereformeerde kerkreg Christus se uitsluitllke, koninklike reg 

eerbiedig om deelgenootskap van sy ewige kerk te bepaal (vgl. Mark. 9:38), 

geld hierdie reg van Christus ook ten opsigte van die plaaslike kerk (en 

kerkverband). Daarom bepaal slegs die geloof in Christus (gemeenskap met 

Hom) die lid-wees van Christus se een kerk: universeel en soos die universele 

kerk plaaslik vergestalt word. 

Koinonia 

Eenheid in ekumeniese gemeenskap word gebou op die goeie (geloofs-) 

verhouding tussen kerke wat voortspruit uit die oorwinning van Christus se 

. versoeningswerk wat volbring is en die heiliging wat sy Gees bewerk. Soos 

gelowiges in onderlinge liefdesbetoon een met die liggaam van Christus is en 

met sy Gees deurdring is, is kerke ook onderling verbonde in 'n hegte 

liefdeseenheid (koinonia) en 'n unieke geloofsgemeenskap waarbinne hulle 

mekaar nodig het, onderling van mekaar afhanklik is en mekaar bystaan om 

saam die Skrif op 'n verantwoordbare wyse te probeer verstaan. 

Gereformeerde kerke wat nie die dringende begeerte . het om die unieke 

verbondenheid in 'n liefdesgemeenskap met ander kerke te beleef nie, staan in 

kontras met die eenheid wat Christus tussen kerke verwerk het en die band wat 

Hy tussen kerke gesmee het (vgl. Hfst. 3, pt. 2.1.1.2; 2.3.2.1 ). 

Die belydenis van die koninkryk 
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· Die oorsprong van die kerk le in God self; daarom is die eenheid van die kerk 

soos die eenheid van God self (Joh. 17), van ewigheid af bepaal. Die verband 

tussen die koninkryk en die kerk le in die persoon van die Koning van die 

konirikryk, wat tegelykertyd ook die Koning van sy kerk is. 

Die belydenis in Matteus 16 is die rots (belydenis) waarop die Koning sy kerk bou 

en daarom tegelykertyd die belydenis van die koninkryk van God. Die 

. vertrekpunt vir kerkregering ten opsigte van ekumeniese gemeenskap begin 

nie by die kerk nie, maar by die (belydenis) van die koninkryk van God. Omdat 

God besluit het om sy koninkryksplan in sy Woord te openbaar, behoort 

kerkregtelike besinning oor ekumeniese gemeenskap kragtens die Koning se 

Woord (ius divinium) beoefen te word. 

"Ekklesia" en "liggaam van Christus" 

· Die Nuwe-Testamentiese betekenismoontlikhede van die begrip ekklesia, as dit 

na die volk van God verwys, dui op sowel die universele as die plaaslike volk 

van God. Hierdie tweeledige betekenismoontlikheid impliseer dat die universele 

kerk van God, wat van begin tot einde toe bestaan (katoliek), volledig plaaslik 

vergestalt word, want Christus is volledig teenwoordig en die Gees is volledig 

werksaam in die kerk. Die universele en plaaslike betekenis van ekklesia hou 

daarom in dat dit nie 'n "kerk" {bestaande uit meer plaaslike kerke) is wat 

ekumene namens plaaslike kerke bedryf nie, maar dat dit plaaslike kerke (in 

verband met mekaar) is wat die bestaande universele eenheid beleef met 

ander gelowiges (kerke). Wanneer die tweeledige betekenismoontlikheid van 

die begrip ekklesia skeefgetrek word, sluip byvoorbeeld die genootskaplike 

kerkbegrip via die kollegialisme en tekens van independentisme in 

kerkregtelike uitgangspunt in van waaruit ekumene bedryf word. Die probleem 

is dat 'n aantal kerke saam as "kerk" ekumene bedryf ten koste van die 

Skriftuurlike gedagte van kerke in kerkverband (vgl. Hfst. 3, pt. 2.4.3; 2.4.4; 

5.2.2.4). 

In die beeld van die kerk as liggaam benadruk die korporatiewe aspek van die 

beeld -die verbondenheid met Christus asook die onderlinge verbondenheid met 

mekaar (vgl. Jordaan, 2005:27; Schalekamp, 2005:24). Christus is die Hoof 

. van sy kerk en die kerk is die liggaam van Christus. Die korporatiewe aspek 
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beklemtoon die belangrike kerkregtelike riglyn dat onderlinge eenheid die 

eenheid met Christus veronderstel, anders is dit nie ware onderlinge eenheid 

nie (vgl. Briewe van Johannes). In 'n omvattende sin is die kerk as liggaam 'n 

organiese eenheid - 'n eenheid waarin die liggaamsdele onderling van mekaar 

afhanklik is, maar ook van Christus afhanklik is. Die liggaam van Christus wys 

enersyds op die eenheid tussen Christus en sy kerk en andersyds op die 

onderskeid tussen Christus en sy kerk. 

Wesenseienskappe van die kerk 

Die plaaslike kerk is nie net 'n wonder wat God die Heilige Gees werk nie, maar 

is 'n unieke, geheimenisvolle toonbeeld van die eenheid wat Christus in sy 

(universele) kerk bewerk en gegee het. Omdat die kerk die objek van geloof is, 

is dit uniek en eiesoortig (vgl. Apostolicum; NGB, Art. 27-32): die kerk is een, 

heilig, algemeen en apostolies. Eenheid as wesenseienskap van die kerk en as 

grondslag van die ekumene, staan in verband met die ander 

wesenseienskappe van die kerk. Die wesenseienskappe van die kerk is 'n 

gawe van God, maar tegelykertyd ook 'n opdrag van God. 

Die kerk is een 

Die eenheid van die kerk berus op die voortdurende vergaderwerk van Christus 

(vgl. HK, So. 21; NGB, Art. 27,28,32) en gaan die byeenkoms van sy kudde 

vooraf. Die eenheid van die kerk behoort daarom nie op enige manier 

kerkordelik gekonstrueer te word nie, maar moet bewaar (conservare) word. In 

Artikel 27 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely kerke dat die enige 

katolieke kerk 'n vergadering of byeenkoms (congregatio seu coetus) van 

gelowiges is. 

Behalwe dat die kerk die een-wees in Christus gehoorsaam bewaar, het die 

kerk ook die roeping om hierdie duurgekoopte eenheid gehoorsaam te 

vergestalt: om te word wat die kerk in Christus is, sodat die wereld kan glo 

(Joh. 17:21 ). Die eksklusiewe geestelike en geloofsband wat deur die 

uitverkiesende genade van God in Christus die kerk van alle tye en plekke 

saambind (Ef. 1 :3-14), is om Christus wit wesenlik onverskeurbaar en 

onverdeelbaar (Ef. 4:4-6; 1 Kor. 1 :13). 

Eenheid met God en mekaar 
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· Eenheid onder mekaar vind sy diepste grond in die eenheid met God - 'n 

eenheid soortgelyk aan die eenheid tussen die Vader en die Seun. 

Eenheidsbelewing tussen gelowiges/kerke en evangelieverkondiging gaan 

albei oor een God. Sender die gedeelde universele liefdesband in Christus kan 

geen ware eenheid tussen gelowiges en tussen kerke wees nie. Die prediking 

van die evangelie ontsluit een en dieselfde koninkryk van God vir almal wat glo. 

. Die gereformeerde kerkreg hou nie net rekening daarmee dat eenheid in. 

ekumeniese gemeenskap in stand gehou word deur 'n heilige lewenswandel 

nie, maar ook dat 'n heilige lewenswandel die een kerk van Christus onderskei 

van die were Id en saambind as eenheid. Die heilige, sondelose Hoof, Christus, 

het 'n heilige liggaam, maar rondom hierdie liggaam word 'n tweeledige stryd 

gevoer: Uitwendig vind die stryd plaas in die antitese tussen kerk en wereld. 

lnwendig vind die stryd in die hart van elke gelowige en elke kerk plaas (Du 

Plooy, 1982:145). 

As die katolisiteit van die kerk bely word, is die logiese afleiding dat Christus 

net een algemene kerk kan he (NGB, Art. 27). Die verlossingsbloed van 

Christus bind hierdie algemene kerk as eenheid saam en sender sy kerk van 

die were Id af, terwyl die Heilige Gees die kerk heilig en verseel. Tussen hierdie 

kerke moet 'n eenheidsband wees ten einde die eenheid wereldwyd te belewe 

en te laat konkretiseer (Joh.17 en Ef. 4). 

Die leer van die apostels wat hulle van Christus self ontvang het, bind die kerk 

van Christus saam as 'n apostoliese of Christelike kerk. Eenheid wat nie op 

die waarheid van die leer van die apostels gebou is nie, is voor God geen 

eenheid nie. Hierdie apostoliese eenheid verbind die kerk van Christus 

·histories aan die onherhaalbare arbeid van die apostels, soos dit In die Heilige 

Skrif opgeteken is. 

Eenheid in die waarheid, waarheid in liefde 

Om die fyn grens tussen eenheid en waarheid te kan trek verg noukeurige 

oordeel. Wanneer die Here Jesus in sy hoepriesterlike gebed die eenheid 

tussen sy kinders in Homself begrond (soos die eenheid tussen Hom en sy 

Vader), bid Hy ook: "Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U 

woord is die waarheid" (Joh. 17: 17; kyk ook verse 6,8, 14 en 20). Ware eenheid 
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soos die eenheid van God self hou toewyding aan die waarheid van die Woord 

(leer van die apostels) in. Waarheid is nie maar 'n geformuleerde onderwerp 

wat leerstellig 'n deel van die waarheid oor Christus bevat nie, maar behels 'n 

lewe waarin 'n persoonlike kennis van en 'n lewende verhouding met Christus 

na vore kom. 

Midde in die proses om die waarheid te dien en die eenheid van die kerk 

daadwerklik te soek, staan die eis van Efesiers 5: 15 voorop: Die waarheid moet 

in liefde gesoek word. Kerke moet in liefde by die waarheid bly. 'n Soeke na 

· waarheid en suiwerheid, maar sander liefde, lei tot niks (1 Kor. 13:2) - tot koue 

ongevoeligheid. Die soeke na eenheid en ekumeniese gemeenskap op grand 

van broederlike liefde alleen kan ontaard in 'n ongesonde verdraagsaamheid 

en sentimentaliteit. 

Doel van ekumenisiteit: attributa ecclesiae 

Die doel van ekumenisiteit kom volgens Smit (2006: 90, 112) na vore in wat die 

kerk oor haar wesenseienskappe bely. Die doelpunt van alle ekumeniese 

handelinge is dus die eenheid van die kerk. Hierdie eenheid bestaan vanwee 

die kerk se katolisiteit, is gegrond op apostolisiteit en is gerig op haar 

heiligheid. Die wesenseienskap van eenheid in onderlinge samehang met die 

ander wesenseienskappe dring die kerk dus om haar eenheid vanuit die 

sondeverskeurde wereld sigbaar te beleef en te onderhou. 

Samewerking of kontak 

Korrespondensie word onderskei van samewerking of kontak (Kerkorde GKSA, 

Art. 52) met kerke en instansies buite die algemene sinodale verband. Die 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het in 1967 die moontlikheid om by 

ekumeniese bewegings aan te sluit afgewys (Acta GKSA:367,6), maar tog 

ingesien dat dit nodig mag wees om een of ander vorm van kontak te maak ter 

wille van die herstel van die verbroke eenheid van die kerk. Samewerking of 

kontak vereis reeds dat saamgestem word oor belangrike punte van die 

konfessie en kerkregering (vgl. Acta GKSA, 1979:42,3.1.4.3). 

Katoliek (algemeen): een en divers 

Die Skrif ken geen spanning tussen Christus se een katolieke kerk en die feit dat 

hierdie kerk in 'n verskeidenheid van tye, lande en volke tot stand gekom het nie. 
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Skrifgebonde ekumenisiteit skep 'n raamwerk vir eenheid wat diversiteit behou en 

diversiteit wat na eenheid strewe. Die Skrif en konfessie stel die misterie op grand 

van God se ryke, veelvuldige genade: God se een kerk is veelvuldig! 

Pluraliteit, pluralisme en pluriformiteit 

Pluraliteit het met die wye verskeidenheid te doen wat God tot sy eer in die een 

kerk van Christus na vore laat kom. Die wyse waarop Christus sy kerk as 

ekumeniese gemeenskap, met mense uit verskillende kulture en 

samelewingsverbande in Homself tot 'n nuwe eenheid verenig, is 'n misterie 

(vgl. Ef. 2: 11-22; 5:32). Tog is hierdie vereniging nie totaal verborge nie. 

Die feit dat die kerk in Christus een is, impliseer nie dat al sy kinders en sy kerk 

te alle tye uniform (eenders en eenvormig) hoef te wees nie. Die bedoeling van 

een-wees in Christus beteken ook nie dat sy kerk maar verdeeld mag wees nie 

(vgl. 1 Kor. 1:10-17). Daar behoort 'n gesonde verskeidenheid tussen sy 

kinders en die kerk in sy diens te wees. God wat immers 'n ryk verskeidenheid

in sy Skepping ingeskape het, laat Hom nie op slegs op 'n formele en Liniforme 

wyse dien nie. 'n Deel van sy God-wees hou in dat Hy veelvuldige gawes aan 

sy kinders en kerk gegee het (1 Kor. 12:4,5, 12, 13), maar tog deur alles heen 

beskik Hy dat sy kerk steeds een binne hierdie diversiteit sal wees. 

Die pluraliteit van die een kerk van Christus het met die wese van God self te 

doen: Hy kan nie eenvoudig of enkelvoudig binne die beperking van die 

menslike begripsvermoe omvat word nie. Die plurale ekumeniese gemeenskap 

het, op grand van die ryke verskeidenheid waarmee God sy een kerk bedeel 

het, 'n groat gawe ontvang. Met hierdie gawe moet die gereformeerde kerkreg 

nie net rekening hou nie, maar ook maniere vind om dit as deel van ware 

eenheid te · konkretiseer. 

Hoewel die pluraliteit reeds in kern in die eenheid van die kerk teenwoordig is, 

mag pluraliteit op sigself nie tot beginsel verhef te word nie. Dit sou van 

pluraliteit 'n pluralisme ('n verabsolutering van pluraliteit) maak wat die 

verskeidenheid eensydig beklemtoon. Die p/urarisme in die kerk geskied ten 

koste van die duur verworwe eenheid van die kerk. Pluralisme hou nie rekening 

met die dimensie dat pluraliteit eintlik in wese met die algemeenheid 

(katolisiteit) van Christus se een kerk te doen het nie. 
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Die begrip pluriformiteit dui daarop dat die afsonderlike bestaan van kerke, 

selfs binne een taal- en volksgroep, nie noodwendig op 'n sondige 

verskeurdheid neerkom nie. Pluriformiteit impliseer dat die attributa ecc/esiae 

op so 'n wyse gehanteer word dat hierdie eienskappe slegs dui op die 

onsigbare kerk. So ook word die notae ecclesiae op so 'n wyse toegepas dat 

hierdie eienskappe slegs die sigbare kerk aandui, omdat prediking, sakramente 

en tug sigbare handelinge van die kerk is. Omdat die pluriformiteitsleer die 
I 

verskeidenheid van die kerk nie as deel van eenheid beskou nie, lewer dit in 

werklikheid 'n pleidooi vir uniforme, afsonderlike kerke. So 'n aanvaarding van 

uniforme, afsonderlike kerke impliseer dat die verskeidenheid liefs buite die 

kerk gehou moet word deur afsonderlike kerke vir verskeidenheid wat binne die 

kerk is, daar te stet. Daarenteen is die Skrif tog duidelik dat Godgegewe 

verskeidenheid juis binne die kerk vergestalt en gehanteer moet word. 

Die verlossing van Christus is groter as sondegebrokenheid 

Besinning oor die eenheid van die kerk moet nie in die sondige en gebroke 

ekumeniese werklikheid gesoek word nie, maar in die Woord van God, omdat 

die kerk se oorsprong in die Here self (kuriake) le. Die verlossing in Christus, 

wat die gelowige · se verhouding tot God en tot die naaste herstel het, is 'n 

groter werklikheid as die sondegebrokenheid van die wereld. Die vergestalting 

van eenheid sat gebreke toon weens die effek van die sondegebrokenheid op 

die mens, maar gelowiges volstaan nie hierby nie, maar leef eerder vanuit die 

roeping om die eenheid van Christus se kerk gehoorsaam te beleef. Daarom 

word eenheid nagestreef asof dit op aarde volkome haalbaar is. Die nuwe 

bedeling het vir God se kinders in Christus gekom en die beloofde eindtyd het 

in vervulling gegaan - alreeds ... maar nog nie volkome nie. 

Grens van ekumene: notae ecclesiae 

Smit (2006:94) skryf dat die attributa ecclesiae ten nouste afgestem word op 

die notae ecclesiae van die kerk. Ekumeniese gemeenskap kan nie verder 

gaan nie as die grens van die notae ecc/esiae van die ware kerk, naamlik die 

suiwer Woordbediening, suiwer sakramentsbediening en suiwer uitoefening 

van die tug. Die kerk kan ook nie kerk wees sonder om die attributa ecclesiae 

van die ware kerk te toon nie. 
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Ekumene en die uitdra van die universele evangelie 

Die RCJ is die enigste kerk wat die term mission co-operation gebruik. Die term 

mission co-operation sluit aan by die oorsp.ronklike bedoeling van die begrip 

oikomene. Die oorspronklike bedoeling van die begrip oikomene is dat 

ekumene nie alleen oor die sigbare eenwording van kerkgemeenskappe 

behoort te handel nie, maar ook oor die wyse waarop die kerkgenootskappe 

oor die waarh~id behoort te getuig (Acta GKSA, 1997:176, 3.2.1). Die roeping 

tot ekumenisiteit wat missioner uitgaan na alle kerke, roep op tot 

gehoorsaamheid aan die Koning van die kerk en tot die onderlinge 

gemeenskap van gelowiges (Acta GKSA, 1967:366). Kerke as ekumeniese 

gemeenskap het ook 'n diakonale roeping om toe te sien dat geen kerk deur 

rampe, armoede of wat ook al van die ekumeniese gemeenskap vervreemd 

raak nie. 

· . Gereformeerde kerke se pogings om eenheid in 'n plurale en gebroke 

ekumeniese gemeenskap te konkretiseer, fokus die navorsing op die volgende 

kwessie: Die gereformeerde kerklike gemeenskap bely die· roeping tot eenheid 

in ekumene as integrate deel van die teologie, maar die verwerkliking van 

hierdie roeping het 'n verskeidenheid standpunte tot gevolg: 

5.2 Uiteenlopende toepassing van riglyne vir ekumene 

5.2.1 Verskeidenheid in terminologie en standpunte 

Gereformeerde kerke gebruik nie alleen 'n verskeidenheid terme en begrippe in 

verband met die belewing van eenheid in ekumenisiteit nie, maar terme en 

begrippe word voortdurend gedefinieer en geherdefinieer. 

Begrippe wat ekumeniese eenheid aandui 

Om eenheid in leer, diens en tug (kerkverband) aan te dui, gebruik die 

volgende kerke die begrip korrespondensie: 

• Die GGKN en die GKSA verleen aan die begrip dieselfde inhoud. Die 

GKN(v) stem prinsipieel ooreen ten opsigte van die gebruik van die term 

korrespondensie, maar die wyse waarop ekumeniese eenheid behoort 

te realiseer moet aandag verdien. Die GKSA is dikwels in ekumeniese 

gesprekke genoodsaak om die bedoelirig van begrippe en terme in 
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ekumeniese gesprekke met ander gereformeerde kerke te omlyn 

alvorens ekumeniese gesprekke na wense kan vorder 

• Die OPC en die CRCNA gebruik vir die begrip korrespondensie vir 

ekumene met kerke wat ietwat verder van die twee kerke staan, die 

terme churches in corresponding relationship en corresponding 

fellowship (vgl. Hfst. 2, pt. 4.8). Korrespondensie dui dus nie op eenheid 

in leer, diens en tug nie, maar dui op 'n verhouding waarin ekumeniese 

eenheid nog nie beleef word nie, maar wel in die visier is. Ekumeniese 

eenheid word deur die CRCNA ecclesiastical fellowship genoem. Dit is 

opmerklik dat die CRCNA wegbeweeg het van hulle vroeere begrip vir 

ekumeniese eenheid, naamlik sister church relationship (vgl. Hfst. 1, pt. 

2.1.1 ). Die beg rip sister church relationship stem in 'n groat mate ooreen 

met die begrip korrespondensie, maar nie in dieselfde sin as wat die 

GKN(v), die GKSA en die CGKN dit aanwend nie. Teenoor kerke 

waarmee die OPC ekumeniese eenheid beleef, word die begrip fraternal 

ties in ecclesiastical fellowship gebruik. 

• Die APK onderskei weer tussen korrespondensie in enger en wyer of 

ruimer sin (vgl. Hfst. 3, pt. 2.1.2.1 ). Wyer of ruimer korrespondensie is 

eintlik 'n contradictio in terminis, want korrespondensie is in wese "eng". 

Om te korrespondeer veronderstel 'n reeds bestaande eenheid in leer, 

diens en tug. 

• Hoewel korrespondensie die terminus technicus vir ekumeniese eenheid 

geword het, spreek die oorspronklike bedoeling van die begrip nie altyd 

mee in die manier waarop kerke vanuit die Reformatoriese tradisie die 

begrip (en aanverwante begrippe) aanwend nie. Strauss bevraagteken 

dit of die term "korrespondensie", as terminus technicus vir.die aard van 

Christelike gemeenskap, in die NG Kerk duidelik omlyn is en of 'n 

betekenisvolle bewuswording en diskussie van kerkregtelike riglyne vir 

ekumeniese betrekkinge genoegsaam realiseer in die NG Kerk (Strauss, 

1991:188,189). 

Die begrip korrespondensie in die Dordtse Kerkorde (Art. 52) gaan van die 

volgende kerkregtelike uitgangspunt uit: Alma/ wat deur 'n ware geloof in 
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Christus ingelyf is, is met Hom een, en daarom ook lede van mekaar (vgl. ook 

· DKO, Art. 48; GKSA Kerkorde, Art. 29,41,47,48·,50,51 ). Daar is egter nie 

eenstemmigheid oor die gebruik van aanverwante begrippe vir 

korrespondensie nie. Gereformeerde kerke wat die begrip susterskerk gebruik 

(GKN[v], NG Kerk, NHKA), impliseer daarmee dat die betrokke kerke "een 

kerkverband kon gewees het as hulle in dieselfde omgewing was" (Strauss, 

2009: 1 ). 'n "Susterskerkverhouding" hou in dat kerke predikante ·oor en weer 

kan beroep en dat kerke mekaar se gebruike erken (Spoelstra, 1989:295). Die 

begrippe susterskerkverhoudinge en korrespondensie kom in 'n baie groot 

mate ooreen (vgl. Spoelstra, 1989:295). Tog is daar gereformeerde kerke wat 

die begrip susterskerk nie (meer) gebruik nie (CRCNA), of die gebruik van die 

begrip aanvaar in soverre dit vir gereformeerde kerke in die buiteland gebruik 

word (GKSA). 

Met fraternal ties in ecclesiastical fellowship (OPC) word klaarblyklik min of 

meer dieselfde bedoel as met 'n susterskerkverhouding. Ook die CRCNA se 

term churches in ecclesiastical fellowship het dieselfde bedoeling en 

onderliggende betekenismoontlikheid. 

Fases in die ekumeniese proses 

Hoewel Reformatoriese kerke in bree trekke ooreenstem oor die onderskeiding 

van die fases of stadia van die ekumeniese proses, is die verskeidenheid 

begrippe wat gebruik word, en die verskillende maniere waarop die proses 

soms verstaan word, 'n belemmerende aspek vir ware ekumene: 

• Wat ekumeniese betrekkinge betref, onderskei die CGKN (Acta CGKN, 

2001 :424-426), die APK (vgl. Hfst. 3, pt. 2.1.2.1) en die GKSA (vgl. Hfst. 

3, pt. 2.2.2) kerkregtelik tussen korrespondensie en samewerking of 

kontak. 

• Die GKSA onderskei nog verder deur die ekumeniese proses as 

uitkringende, konsentriese sirkels voor te stel. Die NG Kerk onderskei 

die proses in vier fases: voile verhoudinge, gedeeltelike verhoudinge, 

dialoogverhoudinge en insidentele kontakverhoudinge (Kerkorde, Art. 

71 ). Die onderskeiding stem in 'n groot mate ooreen met die GKSA se 

siening van ekumeniese verhoudinge as konsentriese sirkels (vanaf die 
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binneste sirkel, ekumeniese eenheid word beweeg na die tweede sirkel, 

naamlik ekumeniese bande, terwyl ekumeniese kontak gesien kan word 

as die verste sirkel). 

• Die begrip sister church relationship is deur die CRCNA aangepas na 
I 

churches in ecclesiastical fellowship en correspondence church na 

churches in corresponding fellowship (Acts of Synod, 2004:393-395). 

Die Orthodox Presbyterian Church of America (OPC) onderskei tussen 

fraternal ties in ecclesiastical fellowship, corresponding relationships en 

other (Minutes OPC, 2003:334). Die bedoeling van die twee kerke is 

kennelik om te onderskei tussen kerke met wie hulle ekumeniese 

eenheid beleef, en kerke met wie hulle op pad is na ekumeniese 

eenheid. Die verskil in die terminologie wat gebruik word en die 

veronderstelde betekenismoontlikheid en inhoud van die terme stem nie 

met mekaar ooreen nie; ook nie met die veronderstelde inhoud en 

betekenismoontlikheid wat ander gereformeerde kerke daaraan heg nie. 

• · Die RCJ se siening van ekumeniese betrekkinge en bande stem ook 

ooreen met die benadering van ekumeniese betrekkinge as drie 

uitkringende, konsentriese sirkels (vgl. Acta GKSA, 2009:?). 

Ekumeniese eenheid word mission co-operation genoem, die tweede 

uitkringende sirkel word fraternal relations genoem en die derde en 

wydste sirkel word contact correspondence genoem. 

• Die GKN, wat deel van die PKN geword het, het vroeer onderskei tussen 

korrespondensie in enger sin (kerkverband) en korrespondensie in 

ruimer sin (slegs afvaardiging na sulke kerke en sinodes). Ter 

bevordering van eenheid is met binnelandse kerke betrekkinge behou, 

terwyl kontak ter wille van samewerking gesoek is met ander 

buitelandse gereformeerde kerke (Acta GKN, 1999:247; vgl. Acta GKSA, 

1979:42). 

Al'sou dit net teoreties wees, is dit tog nodig om ten opsigte van ekumeniese 

gemeenskap 'n tipe onderskeiding te maak. Ekumeniese gemeenskap wat 

. "suiwer'' op kerkverband gemik word en ekumeniese gesprekke wat op blote 

samewerking of kontak ingestel is, het albei met kerke se roeping tot ekumene 
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te doen, maar is om verstaanbare redes as prosesse nie met mekaar te 

vereenselwig nie. Kerke (kerkgenootskappe) se "lidmaatskap" van ekumeniese 

bewegings en ekumeniese rade kan, as gevolg van die losser struktuur 

daarvan, moeilik vereenselwig word met die veronderstelde 

betekenismoontlikheid en bedoeling van die begrip korrespondensie. 

Die vraag kan gestel word of die onderskeiding van ekumeniese gemeenskap 

as uitkringende, konsentriese sirkels, en die betekenismoontlikhede van 

aanverwante begrippe, nie ook dieselfde probleem inhou as die onderskeiding 

· tussen enger en nouer korrespondensie nie. Die kerk van Ghristus se roeping 

om geestelike eenheid in Ghristus te beleef en te beliggaam, gee aan 

ekumeniese gemeenskap sy dinamiek (vgl. Spoelstra, 1989:292). 

Die belewing van ekumeniese gemeenskap, soos dit byvoorbeeld tussen kerke 

beliggaam word in 'n geestelike en dinamiese beweging wat daarna street om 

eenheid te soek en inklusief te wees, het waarskynlik te veel fasette om 

skematies aan te dui. Verder is die belewing en konkretisering van die eenheid 

van een kerk met 'n ander nie noodwendig beperk tot net een fase van 

ekumeniese gesprek nie (vgl. Strauss, 1991 :187-200). Dit gebeur ook dat kerke 

oor bepaalde sake korrespondeer, maar (nog) nie oor alles nie. Die stand van 

die belewing van eenheid wat oor twee of meer fases van die ekumeniese 

gesprek strek, kan nie skematies en enkelvoudig voorgestel word nie. 

. Samewerking/kontak 

Die NG Kerk gebruik die term samewerking met Ghristelike kerke so dat dit 

ooreeristem met die begrip korrespondensie. Die NG Kerk gaan van die 

standpunt uit dat ekumene deur "verhoudinge" realiseer. 

Die fraternal relationships van die RGJ (nie te verwar met die OPG se fraternal 

ties in ecclesiastical fellowships) moet weer onderskei word van mission co-

. operation. Hoewel die begrip mission co-operation samewerking in die 

uitbreiding van die evangelie in die oog het, . het dit met 'n meer intieme 

verhouding (korrespondensie) te doen as met fraternal relationships. Hoewel 

die term contact correspondence gebruik word om te dui op die fase van 

ekumeniese eenheidsoeke wat die verste op die omtrek le, het dit nie eintlik 

met die begrip korrespondensie in sy oorspronklike betekenis te doen nie. 
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"Losser ekumene" 

Daar bestaan baie voorbeelde van samewerking in "tosser" ekumene: 

• . Die betekenismoontlikheid van die begrip mission co-operation soos dit 

deur die RCJ verstaan word, wys in die rigting. Die Teologiese Skool te 

El Escorial in Spanje staan onder die gesamentlike beheer van sowel 

gereformeerde as Baptiste-kerke in Spanje. Albei kerkgroepe het kragte 

saamgesnoer om die verantwoordelikheid vir teologiese opleiding te 

aanvaar. 

• · Die jarelange verbintenis tussen die GKSA en die Presbyterian Church 

of Korea (Kosin) insake die gesamentlike opleiding van Koreaanse 

teologiese studente kan ook as voorbeeld van samewerking dien. 

• Die drie gereformeerde kerke wat deel vorm van die TKR werk nou 

saam ten opsigte van die kerklike bystand van Suid-Afrikaners en 

voormalige Suid-Afrikaners in die buiteland. Samewerking of kontak is 'n 

wyse om aan die eintlike doel van ekumene te voldoen: die volte 

· belewing van eenheid in Christus se kerk oor die hele wereld. 

Onderskeid in terminologie en die begrip daarvan 

Soos hierbo beredeneer is, is die uiteenlopende toepassing van verskillende 

begrippe en fases in ekumeniese gemeenskap 'n netelige kwessie. Indian 

begrippe en die beskrywing van fases in die ekumeniese proses nie duidelik 

omlyn is· sodat alle kerke wat betrokke is, verstaan wat bedoel word nie, kan 

ekumeniese gemeenskap nie gedy nie. Die ems wat gereformeer~e kerke met 

ekumene maak, word ongedaan gemaak deur misverstande, verwagtinge en 

persepsies wat uit verwarrende terminologie spruit. 

5.2.2 Maatstawwe vir ekumeniese eenheid {God se soewereine 

reg) 

In Hoofstuk 3 is aandag gegee aan die praktyk van ekumeniese gemeenskap 

. in gereformeerde kerke. Die navorsing het onder meer aangetoon watter 

voorwaardes of vereistes kerke vir die belewing van eenheid stel. Hoewel 

gereformeerde kerke en ekumeniese liggame maatstawwe vir ekumeniese 

gemeenskap in die Skrif en konfessie probeer begrond, het die studie aan die 
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lig gebring dat die maatstawwe nie noodwendig met God se soewereine reg 

omgaan nie, byvoorbeeld: 

• Wanneer lidmaatskapvereistes disciplina oenskynlik belangriker ag as 

die doctrina; 

• ekumeniese eenheid op die langebaan geskuif word: GKN(v) en die 

GKSA; 

• vooropgestelde kritiese standpunt ingeneem word jeer;is 'n ander 

gereformeerde kerk(e) en 

• kerke mekaar willekeurig op verskillende "vlakke" van ekumeniese 

gemeenskap plaas. 

Diversiteit: capita doctrina of adiaphora? 

Tussen gelowiges (kerke) bestaan verskille wat op die periferie le en daarom 

as deel van die ryke verskeidenheid in eenheid daar gelaat kan word. Daar is 

egter ook verskille wat fundamenteel oor die waarheid handel (capita doctrina). 

Kerke hanteer die spanning tussen die gegewe eenheid en die geopenbaarde 

waarheid van die begin af verskillend: 

• Sommige kerke plaas nadruk op die binding aan die konfessie - 'n 

beklemtoning wat met tye uitloop op afskeiding. 

• Ander kerke is weer onstuitbaar op die pad van die sogenaamde 

"pluralisering" van kerke. In wese kom die pluralisering in hierdie geval 

. neer op pluralisme: die verabsoluterng van die diversiteit. Nie een van 

die moontlikhede bied egter 'n egte oplossing nie. 

Denkraamwerk verabsoluteer of geloofsgemeenskap? 

Teenoor Christus se uitsluitlike reg om universeel en plaaslik gemeenskap te 

bepaal, staan kerke en ekumeniese liggame wat 'n spesifieke denkraamwerk 

wil verabsoluteer: 

• Die VGK/NG Kerk se gesprek oor eenheid; 

• Die CGKN/GKN(v)-model vir kerklike federasie . 

. 280 



Met ekumeniese denkraamwerke wat op kerke afgedwing word, word die kerke 

van hul roeping ontneem om gesamentlik die bedoeling van God in ekumene te 

begryp uit te leef. Wie eenheid tussen kerke wereldwyd wil peleef en 'n 

Skriftuurlike denkraamwerk daarvoor wil vasle, is verplig om die reg van die 

Koning van die kerk in sy Woord ernstig te beskou. 

'n Geloofsgemeenskap is primer 'n geestelike eenheid waarin elke lid in die 

liggaam van Christus opgeneem is. Uit die geloofseenheid volg die 

strukturering van verhoudinge organies (vgl. pt.5.2.2.5, NHKA; VGK; CGKN; 

Hfst. 3, pt. 2.1.1.2 - vereistes vir lidmaatskap ). 

Daar is binne verskillende tipes ekumeniese eenheid ook verskille en aksente 

wat anders as ander gereformeerde kerke s'n is. Elke gereformeerde kerk in 

die wereld het 'n eie etos, 'n eie worsteling en 'n eie fokus met betrekking tot 

die praktyk van ekumene. Hierdie verskille val egter binne die ruimte wat die 

GKSA se Kerkorde (Art. 85) bied, naamlik dat kerke weliswaar soms 'n 

eiesoortige benadering en siening oor kerklike sake en praktyke mag he. Ook 

word ruimte gelaat vir die moontlikheid dat hierdie eiesoortige benadering en 

siening nie noodwendig presies sal ooreenstem met standpunte en besluite 

van ander gereformeerde kerke nie, ook ten opsigte van die GKSA. Om deel 

van die een kerk van Christus te wees betaken nie om ander kerke te dupliseer 

of ten alle koste senders te wees nie. 

In weerwil hiervan is daar gereformeerde kerke in dieselfde land wie se 

ekumeniese eenheid radikaal verhinder word, tot nadeel van die kerke 

onderling, maar veral tot nadeel van die koninkryk van God. Die eenheid van 

kerke moet soos die eenheid van God self wees, sodat die wereld kan glo. 

5.2.3 Kerkbegrip 

Omdat gereformeerde kerke met verskillende kerkbegrippe omgaan, verskil 

kerke oor die manier waarop eenheid in ekumeniese gemeenskap moet 

konkretiseer. Een van die verskille kristalliseer in die belewing van ekumeniese 

eenheid. Ekumeniese eenheid impliseer vir een kerk 'n formele band tussen 

kerke wat een is (korrespondensie) en vir 'n ander kerk blote gesprekvoering 

wat op verhoudinge ingestel is ("kerklike" verhoudinge). Eenheid in leer, diens 

en tug staan teenoor die blote geleentheid vir 'n "kerk" om verhoudinge te bou. 
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Wanneer die tweeledige -betekenismoontlikheid van die begrip ekklesia 

skeefgetrek word, sluip byvoorbeeld die genootskaplike kerkbegrip of tekens 
I 

van independentisme kerkregtelike uitgangspunte binne. Die probleem is dat 'n 

· aantal kerke saam as "kerk" ekumeniese gemeenskap beoefen ten koste van 

die Skriftuurlike gedagte dat kerke in kerkverband ekumeniese gemeenskap 

beoefen (vgl. Hfst 3, pt. 2.4.3; 2.4.4; 5.2.2.4). 

5.2.4 Ekumene landwyd en ekumene wereldwyd 

Die Nuwe-Testamentiese betekenis van die woord oikomene beklemtoon dat 

die hele bewoonde wereld aan God behoort en dat ekumene wereldwyd 

beoefen moet word. Dit skyn egter asof gereformeerde kerke ekumene in die 

res van die wereld makliker beleef as ekumene in dieselfde land. 

Moontlike antwoorde vir hierdie situasie kan gesoek word in die spesifieke 

ontwikkeling en ontstaan van kerke of in die unieke aard en etos van elke kerk. 

'n Verdere moontlike antwoord op die vraag waarom kerklike eenheid nie 
' 

sigbaar verwerklik word nie, kan gesoek word in die feit dat maatstawwe ten 

. opsigte van buitelandse kerke anders toegepas word in wesenlike en 

middelmatige sake nie. Dieselfde ironie word ook ten opsigte van 

gereformeerde kerke in Nederland, die VSA, Australia en Nieu-Seeland gevind. 

6 · Nuwe ondersoekterreine 

Uit die navorsing wat onderneem is, kan die volgende moontlike · 

ondersoekterreine voorgestel word: 

6.1. Hierdie navorsing is beperk deur die groot omvang van ekumene in 

gereformeerde kerke in Suid-Afrika en wereldwyd. 'n Ondersoek wat 

kerkregtelike riglyne kan bied ten opsigte van ekumeniese eenheid 

(kerkverband) tussen die onderskeie gereformeerde kerke in Suid-Afrika (die 

tradisionele Afrikaanse kerke en die sogenaamde "jonger" kerke ingesluit) kan 

bestudeer word. Die ondersoek kan aandag gee aan 'n tipe federale 

geloofsband wat berus op die konsensus tussen die kerke. 
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6.2. Die probleem wat hierdie navorsing aangedui het, is die belemmering 

van die gesprek oor ekumeniese eenheid wat die magdom begrippe en 

standpuntirinames van gereformeerde kerke wereldwyd teweeggebring het. 

Navorsing wat prinsipieel en spesifiek daarop fokus om bruikbare terme en 

· begrippe uit die Skrif en konfessie daar te stel, behoort nie net die begrippe nie, 

maar ook die handelinge met betrekking tot ekumeniese gemeenskap te 

standaardiseer. 

6.3 Die oorspronklike bedoeling van die begrip korrespondensie word by 

min gereformeerde kerke ten opsigte van ekumeniese eenheid gehandhaaf. 'n 
I 

Prinsipiele studie van die konfessionele en histories-kerkregtelike wortels van 

die begrip korrespondensie met betrekking tot die vergestalting van kerke se 

een-wees in Christus, kan kerkregtelike leiding bied om eenvoudige en 

eenvormig-verstaanbare begrippe daar te stel om ekumeniese eenheid te dien. 
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0PSOMMING 

Die konkretisersing van eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese 

gemeenskap - 'n gereformeerd-kerkregtelike beskouing 

In die gereformeerde kerklike gemeenskap oor die hele wereld word die 

roeping tot eenheid in ekumenisiteit as 'n integrals deel van die geloof bely. Die 

verwerkliking van hierdie roeping het egter dikwels verskeie, selfs 

uiteenlopende, standpunte tot gevolg. Die studie oor die konkretisering ~an die 

eenheid van die kerk in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap is 

vanuit die Skrif en konfessie onderneem en fokus onder meer op die volgende 

aspekte: die begrippe ekumenisiteit en kerklike eenheid, die verhouding tussen 

koninkryk en kerk, eenheid as wesenseienskap van die kerk, eh 

verskeidenheid in die eenheid. Die praktyk van die beoefening en die 

realisering van gereformeerde ekumenisiteit word getoets aan die prinsipiele 

riglyne wat uit die Skriftuurlik-konfessionele ondersoek na vore gekom het. 

Hierdie gereformeerd-kerkregtelike studie bevind die volgende: 

1. Aspekte soos kerklike etos en tradisie, histories-kerkregtelike 

ontwikkeling en die interpretasie van Skrif en konfessie be'invloed kerkregtelike 

uitgangspunte in so 'n mate dat die verskillende en soms uiteenlopende 

(skismatiese) standpunte die vollediger verwerkliking van ekumeniese eenheid 

verhinder. 

2. Die gereformeerde kerkreg is op 'n effektiewe wyse diensbaar aan die 

verwerkliking en funksionering van die ekumeniese gemeenskap, in soverre dit 

begrond is op die vereistes uit die Skrif en konfessie vir eenheid in ekumeniese 

gemeenskap. 

3. 'n Verantwoordbare begrip van die Skriftuurlike en konfessionele 

vereistes en die deeglike verwerkliking daarvan in kerkregtelike riglyne dra 

effektief by tot die eenvormige, effektiewe en funksionele beliggaming van 

eenheid in 'n plurale en gebroke ekumeniese gemeenskap. Die volgende 

kerkregtelike riglyne behoort in die konkretisering van eenheid in 'n plurale en 

gebroke ekumeniese gemeenskap by te dra tot die meer effektiewe 

verwerkliking en funksionering van eenheid in ekumenisiteit: 
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• Die feit dat die Koning van God se koninkryk, wat Hoof en Koning van sy 

kerk is, ook die Eersgeborene van die oikomene is, gee aan kerke in 

ekumeniese gemeenskap 'n onbeperkte roeping. 

• Kerke in 'n ekumeniese gemeenskap hou daarmee rekening dat 

Christus alleen die soewereine reg het om gerneenskap met sy een kerk 

te bepaal. Gereformeerde kerke mag daarom alleen ekumenisiteit 

beoefen volgens die maatstaf van die Skrif. 

• Ekumeniese eenheid behoort beleef te word vanuir die betekenisveld 

van die oorspronklike bedoeling van die begrip korrespondensie, 

naamlik dat dit eenheid in leer, diens en tug irnpliseer. 

• Prinsipieel gesien is dit die een katolieke (of algemene) kerk wat plaaslik 

vergestalt word, wat ekumeniese gerneenskap in verband met ander 

kerke beoefen. Plaaslike kerke tree meestal in hietdie verband 

gesamentlik op, en funksioneer as een gemeenskap van kerke teenoor 

'n ander kerklike gemeenskap. Ekumeniese gemeenskap behoort egter 

nie beoefen te word vanuit 'n denkraamwerk van 'n "kerkestruktuur" nie. 

• Die uitgangspunt vir ekumene kan nie in die s·ondegebrokenheid van die 

wereld gesoek word nie, maar in gemeenskap met Jesus Christus as die 

Hoof en Koning van sy kerk. 

Kernwoorde: 

gereformeerde kerke; kerkreg; eenheid; ekumenisiteit 
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SUMMARY {ASSTRACT)' 

The concretization of unity in a plural and fractional ecumenical 

fellowship -- a reformed church-political contemplation 

Reformed ecclesiastical fellowship worldwide implies the vocation for unity in 
' 

ecumenicity and is confessed as an integral part of faith. The 

realization/embodiment of this vocation, however, has resulted in various, even 

diverging, points of view. The study of the concretization of unity in a plural and 

fractional ecumenical fellowship was undertaken by examining Scripture and 

confession, and focuses inter alia on the following aspects: the conc·epts of 

ecumenicity and ecclessiastical unity; the relation between kingdom and 

church; unity as an attribute of the church, and the diversity in the unity. The 

practice of the pursuit and realization/embodiment of reformed ecumenicity has 

been tested according to founded guidelines that Scripture and confession 

have revealed. The findings or this reformed church-polity study are the 

following: 

1 . Aspects like ecclessiastical ethos and tradition, historic church-political 

development and the interpretation of Scripture and confession effect church

political points of departure in such a way that different, and sometimes 

diverging (and scismatic), points of view obstruct the fuller realization of 

ecumenical unity. 

2. Reformed church polity can serve the embodiment and functioning of 

ecumenical fellowship in a more effective way, as far as it is based on the 

requirements of Scripture and confession. 

3. A justified/well-founded concept of Scriptural and confessional 

requirements, and the thorough embodiment thereof in church-political 

guidelines, effectively enhance the uniform, effective and functional 

embodiment of unity in a plural and broken ecumenical fellowship: The 

following church-political guidelines ought to contribute to the the concretization 

of unity in a plural and fractional ecumenical fellowship to further a more 

effective realization and functioning of unity in ecumenicity: 
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• The fact that the King of God's kingdom, who is Head and King of his 

church, is also the Firstborne of the oikomene, grants an unlimited 

vocation to churches in ecumenical fellowship. 

• Churches in ecumenical fellowship acknowledge that only Christ has 

the sovereign authority to determine fellowship with His one and only 

church. Reformed churches should therefore practise ecumenicity 

only in accordance with the requirements of Scripture. · 

• Ecumenical unity ought to be lived according to the concept 

correspondence, perceived from the semantic field of its original 

meaning, that is unity in dogma, lithurgy an discipline. 

• In principle the one catholic (or general) church, that is locally 

embodied, exercises ecumenical fellowship within a bond With oth·er 

churches. Local churches, in contact · with another church 

denomination, act together in a bond of one fellowship of churches. 

Ecumenical fellowship should therefore not be exercised from a 

paradigm of a "structure of churches". 

• The point of departure for ecumenical fellowship cannot be sought in 

the brokenness of this sinful world, but in fellowship with Jesus 

Christ, the Head and King of his church 

Keywords: 

oecumene, reformed churches; church polity; unity; ecumenicity 
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Bylaag 
Afkortings wat gebruik is 

AKV = Algemene Kerkvergadering 

APK = Afrikaanse Protestantse Kerk 

CCC . = Canadian Council of Churches 

CCT - USA = Christian Churches Together in the United States of America 

GER = Committee for Ecumenical Relationships 

CGK = Christelijke Gereformeerde Kerken 

CGKN = Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 

CRC = Christian Reformed Church 

CRCA = Christian Reformed Church in Australia 

CRCNA = Christian Reformed Church of North America and Canada 

DKO = Dordtse Kerkorde 

EFG = Evangelical Fellowship of Canada 

ELK = Evangelies-Lutherse Kerk 

ERCC = Eglisee Reformee Confessante au Congo 

FCS = Free Church of Scotland 

FCS(Cont) = Free Church of Scotland (Continuing) 

FCSA = Free Church of South-Africa 

FRCA = Free Reformed Church Australia 

GER = Gereformeerde Ekumeniese Raad 

GES = Gereformeerde Ekumeniese Sinode 

GKN = Gereformeerde Kerken in Nederland 

GKN(v) = Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) 

GKSA = Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 

HK = Heidelbergse Kategismus 

ICRC = International Conference of Reformed Churches 
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IRC 

KER 

LRC 

LWF 

MRCC 

NAE 

NAP ARC 

NGKA 

NGB 

Nedi. GK 

NG 

NGK 

NHK 

NHKA 

OPC 

PCA 

PKN 

RCA 

RCB 

RCJ 

RCNZ 

RCUS 

REC 

RES 

RES 

SARK 

SKV 

SRC 

= International Relations Committee 

= Komitee vir Ekumeniese Betrekkinge 

= Lanca Reformed Church 

= Lutherse Wereldfederasie 

= Maranatha Reformed Christian Church 

= National Association of Evangelicals - USA 

= North American Presbyterian and Reformed Churches 

= Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika 

= Nederlandse Geloofsbelydenis 

= Nederlands Gereformeerde Kerken 

= Nederduitse Gereformeerde 

= Nederduitse Gereformeerde Kerk 

= Nederlandse Hervormde Kerk 

= Nederduitsche Hervormde Kerk van Af rika 

= Orthodox Presbyterian Church 

= Presbyterian Church of America 

= De Protestantse Kerk in Nederland 

= Reformed Church of Australia 

= Reformed Church Botswana 

= Reformed Church Japan 

= Reformed Church of New Zealand 

= Reformed Church of the United States 

= Reformed Ecumenical Council 

= Reformed Ecumenical Synod 

= Reformed Ecumenical Synod 

= Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 

= Skriflig op Kerk en Volk 

= Sudanese Reformed Churches 
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TSP 

TKK 

TKR 

URCNA 

VGK 

VGKSA 

WAAC 

WARCSA 

WBGK 

WCF 

WRK 

= Teologiese Skool Potchefstroom 

= Tussenkerklike Kommissie 

= Tussenkerklike Raad 

= United Reformed Church of North America 

= Verenigende Gereformeerde Kerk 

= Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 

= World Alliance of Reformed Churches 

= World Alliance of Reformed Churches in South Africa 

= Wereldbond van Gereformeerde Kerke 

= Westminster Confession of Faith 

= Wereldraad van Kerke 
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