
 Die N.G. Kerk se Besluit oor Homoseksualiteit 
_________________________________________________________________ 
[Skrifaanhalings en -verwysings: 1953-Hersiening.] 

 
Die probleem 
 
-  Met die kwynende invloed van die Christelike geloof in die samelewing huiwer 
homoseksueles en lesbiërs in die algemeen nie meer om openlik te sê wat hulle 
is en hulle lewensstyl te verdedig nie.  Inteendeel, in plaas van met huiwering 
word sulke verhoudings doelbewus aggressief gepropageer.  Uit die aard van die 
saak moet die kerk hierop antwoord.  Des te meer as van sy ampsdraers soos 
leraars self homoseksueel is en saam met ander ‘n verandering in die kerk se 
houding hieroor bepleit. 
 
-  As iemand met so ‘n oriëntering gebore is, het God hom mos so gemaak.  Hy 
kan dit tog nie verhelp nie en lyk dit onchristelik en wreed om so ‘n persoon se 
oriëntering en uitlewing daarvan te veroordeel.  Die lyding wat persone met sulke 
neigings en hulle dierbares het, wek natuurlik ‘n sterk meegevoel by enige gelo-
wige.  Dit het die Sinode in 2004 aan die hart gegryp toe die skriba, ds. Cassie 
Carstens, met trane vertel het dat sy seun hom onlangs meegedeel het dat hy 
homoseksueel is. 
 
-  Daar is homoseksueles wat Christus as hulle Verlosser bely en nie voel dat 
hulle oriëntering in hulle verhouding met Hom hinder nie.  Dit is nie vir my duide-
lik of hulle dit beoefen nie, maar ek meen so.   
 
-  Die ontkenning van lidmaatsregte op grond van homoseksueles se lewenswy-
se word gesien as ‘n skending van hulle menswaardigheid en hulle belewe dit as 
’n openbare vernedering. 
 
-  Die Kerk is verwyt dat sy houding en besluite oor homoseksueles hulle geen-
sins help nie, maar gelowige homoseksueles laat voel dat die kerk hulle nie aan-
vaar nie.  In plaas dat dit hulle tot ‘n selibate lewenswyse bring, maak dit eerder 
dat sommige Christene met die homoseksuele geneigdheid hulle tot dwelms en 
losbandige geselskap wend.  
 
Ander oorwegings sou seker by bogenoemde gevoeg kon word.  In die lig van dit 
alles hoe moet ons die Skrif se uitsprake oor homoseksualiteit verstaan en 
toepas? 
 
Skrifuitsprake 
 
-  En God het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; 
man en vrou het Hy hulle geskape...  En God het  hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en 
vermeerder...  Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my 
vlees... Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  En hulle sal 
een vlees wees.  (Gen. 1:27; 2:23-24) 
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-  ...die manne van Sodom het die huis omsingel, oud en jonk, die  hele bevolking.  En hul-
le het na Lot geroep: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het?  Bring hulle na ons 
uit dat ons hulle kan beken...  en die Here het swawel en vuur op Sodom laat reën...  (Gen. 
19:4-5, 24) 
 
-  Jy mag met ’n manspersoon geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie.  Dit 
is ’n gruwel.  En jy mag met geen dier gemeenskap hê nie... Dit is ’n gruwelike vermenging.  
(Lev. 18: 22-23) 
 
-  En as ’n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ’n mens met ’n vrou het, het 
hulle altwee iets gruweliks gedoen... (Lev. 20:13)   
 
-  ..en hulle spreek met die ou man en sê: Bring die man uit wat in jou huis ingekom het dat 
ons hom kan beken...  Toe... gryp die man sy byvrou en bring haar na hulle daarbuite en 
hulle het haar beken en die hele nag deur mishandel...  (Rig. 19:23, 25) 
 
-  Daarom het God hulle ook oorgegee aan skandelike hartstogte want die vroue het die 
natuurlike verkeer verander in wat teen die natuur is; en ook die manne het die natuurlike  
verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met 
manne skandelikheid bedrywe...omdat hulle God nie in erkentenis gehou het nie...het God 
hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie.  (Rom. 1:26-28) 
 
-  Moenie dwaal nie!  Geen hoereerders of afgodedienaars of wellustelinge of sodomiete of 
gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe 
nie. (1 Kor. 6:10) 

 
Voordat op die verstaan van hierdie Skrifgedeeltes ingegaan word, moet ons 
eers duidelikheid kry oor presies wat die Algemene Sinode besluit het.  Dus oor 
wat aan die Skrif getoets moet word en presies waaroor die beswaar gaan. 
 
 
Die besluit en die interpretasie daarvan 
 
Die 2007- besluit  

Die kommissie wat die 2004-sinode vir studie oor die saak aangewys het, het 

twee botsende verslae daaroor voorgelê.  Die moderators van die verskillende 

streeksinodes is hierop gevra om die sinode met ‘n voorstel te dien wat toe ook 

die besluit van die sinode geword het : 

 
Homoseksualiteit 

1. Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na 
maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer. 

2. Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop ver-
houdinge binne die geloofsgemeenskap gebaseer word.  Alle mense is geskep na die 
beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle 
gelowiges.  Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense. 

3. Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op 
grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar.  Onder 
lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en on-
derworpenheid aan die kerklike tug. 

4. Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die 
Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as 'n huwelik beskou kan word. 
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5. Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as 
homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word. 

6. Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons  tans het, homoseksuele verbintenisse en 
huwelike nie as 'n altematief vir die huwelik aanvaar kan word nie. 

7. Die verlening van predikantsbevoegdheid is 'n funksie van die Algemene Sinode.   Die sino-
de besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat 'n selibate lewenstyl beoefen tot die 
predikantsamp toegelaat word. 

8. Die Algemene Sinode erken die diskresie van Kerkrade om die verskille oor ho-
moseksualiteit in gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer. 

 
Die sinode het ook besluit dat hierdie agt punte as ’n geheel gelees moet word.   Vir my 
beteken dit dat die besluit ’n eenheid vorm en dat die verskillende punte in die lig van mekaar 
verstaan moet word.  

 
Vir die interpretasie moet die volgende in ag geneem word: 
-  Die geskiedenis wat tot die besluit aanleiding gegee het.  Hiervan is vorige si-
nodebesluite veral van belang.  Hierdie besluit was juis na aanleiding van die 
2004-sinode se standpunt geneem en moes die saak wat in 2002 begin is, tot ’n 
konklusie bring. 
-  Die teks van die besluit op sigself genome. 
-  Interpretasies wat tydens die sinodesitting en daarna deur ampsdraers van die 
sinode en die kerk gegee is. 
-  ‘n Besluit moet ook in die lig van die kerk se leerstellinge beoordeel word.  ’n 
Kerk behoort en sal waarskynlik nie besluite neem wat teen sy leerstellinge in-
druis nie.     
-  Die kerkreg moet ook ’n woord meespreek.  Ek behandel dit egter nie op sy eie 
nie, maar waar dit van toepassing kan wees, as deel van die ander hierbo. 
 
 
Die geskiedenis van die besluit 
 
Die eerste keer wat die N.G. Kerk ‘n amptelike standpunt oor homoseksualiteit 
ingeneem het, was by die 1986-sinode.  Vir die prinsipiële beoordeling van ho-
moseks is die volgende punte in laasgenoemde sinode se besluit van belang:  
 
1.  Homoseksualiteit is in die lig van die Skrif ‘n afwykende vorm van seksualiteit. 
2.  Homoseksuele praktyke en ‘n homoseksuele verhouding moet afgewys word as in stryd met         
     die wil van God, soos  in die Heilige Skrif geopenbaar.   
3.  Die homoseksuele lidmaat mag nie op grond van sy afwykende gerigtheid, as sodanig, die     
     belewing van die gemeenskap van die heiliges en die geleentheid tot diens in belang van die     
     koninkryk van God ontsê te word nie. 
(My numerering, W.L.  Meeste van die verdere punte handel oor die pastorale hulp aan homosek-
sueles.) 

 
In die lig van die veroordeling van die homoseksuele praktyk en verhoudings 
moet punt 3 beteken dat sulke persone as lidmate aanvaar kan word mits hulle 
selibaat lewe.  Let wel, die kerk erken dat sommige hierdie afwykende geneigd-
heid het, maar sluit nie die deur vir lidmaatskap op grond van die gerigtheid al-
leen nie wat moet beteken dat dit op grond van lewenswyse gedoen word.   
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Die sinode van 2002 het besluit  
-  om hom nie langer sonder meer te vereenselwig met hierdie besluit van die 1986-sinode nie 
-  en dat die saak oop is in afwagting op die besluit van die volgende sinode.   
-  Daarby het die sinode die huwelik as die verbintenis tussen een man en een vrou gesien  
-  en verskoning gevra vir veroordelende gesindhede en liefdelose optrede in die verlede wat ho-    
   moseksueles vervreem het en bevestig dat hulle nie die integriteit van medegelowiges bloot op 
   grond van homosesuele oriëntasie in twyfel wil trek nie.   
-  Dit het beide homoseksuele en heteroseksuele promiskuïteit veroordeel  
-  en gevra dat die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake die saak moes ondesoek. Ander kommis-  
   sies en ook deskundiges moes by hulle ondersoek na die saak betrek word.  
 

Die sinode se verskoning vir liefdelose optrede in die verlede gee ‘n valse indruk 
van die 1986-sinode se gesindheid en besluit.  Dit was die 1986-sinode se Kom-
missie vir Diens van Barmhartigheid wat die saak in hulle verslag aanhangig 
gemaak het vanweë bekommernis oor sulke lidmate en die grootste deel van 
hulle besluit handel oor die pastorale versorging van homoseksueles. 
 
Die 2004-besluit het die 1986-besluit vervang en dit het die amptelike standpunt 
van die N.G. Kerk geword.  Afgesien van die pastorale aspekte van die besluit, is 
die volgende punte van belang vir hierdie sinode se prinsipiële beoordeling van 
homoseks : 
 
1.  Die kerk vra verskoning vir waar die kerk in die verlede homoseksueles en hulle families seer-   
     gemaak en verontreg het en waar God se liefde nie in die kerk se optrede raakgesien kon             
     word nie. 
2.  Om in die lig van die verskillende vertolkings van die Skrifgedeeltes oor homoseksualiteit die  
     studie oor die betrokke Skrifgedeeltes voort te sit.. 
3.  Volgens ons verstaan van die Skrif kan slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as    
     ‘n huwelik beskou word. 
4.  ...sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuíteit word ten sterkste veroordeel. 
5.  ...alle mense ongeag hulle seksuele oriëntering is ingesluit in God se liefde en behoort op  
     grond van hulle doop as volwaardige lidmate van die kerk aanvaar te word…alle mense se  
     getuienis oor hulle geloof en toewyding sowel as oor hulle seksuele oriëntasie, moet ernstig  
     opgeneem en hulle integriteit moet aanvaar word.    
(My numerering, W.L.) 

 
Die 2004-besluit bevestig verskeie van die 2002-besluit se punte: dat die homo-
seksuele oriëntasie net so aanvaarbaar as die heteroseksuele oriëntasie is.  Dit 
kan daaruit afgelei word dat die sinode beide hetero- as homoseksuele promikuï-
teit veroordeel en dat dit die 1986-besluit wat die homoseksuele lewenswyse as 
sulks veroordeel, vervang.  Dat slegs die losbandige homoseksuele praktyk afge-
wys word, beteken by implikasie dat nie-losbandige vorms van romantiese ver-
houdings wel aanvaarbaar is.  Ook die punt wat verskoning vir die kerk se hou-
ding en “optrede” (wat ook sy besluite moet beteken) in die verlede vra, hou hier-
die implikasie in want die vorige besluit het ‘n selibate lewenstyl vir lidmaatskap 
veronderstel.  Wat vir die heteroseksuele oriëntasie toelaatbaar is, sou ook voor-
taan vir die homoseksuele geld.  Die uitsondering is egter die erkenning van ‘n 
permanente verbintenis as ‘n huwelik wat slegs tussen een man en een vrou kan 
bestaan.  Al word dit nie in soveel woorde gesê nie, moet ons net soos met die 
1986-verslag hierdie sinode se besluite as ’n eenheid lees om die bedoeling 
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daarvan te verstaan en toepaslike afleidings daarvan te maak. 
 
 
Die 2007-besluit op sy eie gelees 
 
Die 2007-besluit (bl. 2-3 hierbo) aanvaar nie hierdie implikasies nie, maar sê uit-
druklik dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike 
nie as ‘n alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie (punt 6).  Homoseksue-
le verbintenisse moet beteken romantiese verbintenisse buite die huwelik omdat 
huwelike op sy eie genoem word.    
 
Dit plaas die kerk terug by sy standpunt van 1986 wat die homoseksuele persoon 
se oriëntasie as ‘n gegewe aanvaar het, maar die deurvoering daarvan in roman-
tiese verhoudings nie goedgekeur het nie en by implikasie ‘n selibate lewenswy-
se vereis het.   
 
Die besluit dat homoseksueel georiënteerde gelegitimeerdes vir toelating tot die 
bediening selibaat moet lewe (punt 7), kan as sleutel tot die verstaan van die an-
der punte geneem word.  Wat vir die predikant vereis word, moet immers ook vir 
alle ampsdraers en lidmate geld omdat die ampte in die kerkreg as gelykwaardig 
beskou word.  Dieselfde moet vir lidmaatskap geld omdat onder lidmaatskap ver-
staan word toegang tot die sakramente, tot die ampte en onderworpenheid aan 
die kerklike tug.  Die amp van die gelowige is die fundamentele een en dit is in-
konsekwent om morele vereistes vir ander ampte te stel en nie ook vir die alge-
mene amp van die gelowige nie.   
 
Dit is ‘n vraag of die punte wat uit die 2004-besluit geneem word of daarby aan-
sluit (3,4,5), nie so ‘n interpretasie weerspreek nie?  Punt 3 sê dat mense as lid-
mate aanvaar word ongeag hulle seksuele oriëntasie... en op grond van hulle 
doop en geloof.   Die antwoord op dié vraag is dat dit in punt 3 net om die oriën-
tasie gaan en nie lewenswyse nie.  Daarom beteken punt 3 dat slegs homosek-
sueles wat selibaat lewe, die sakramente mag gebruik en vir die ampte van ou-
derling en diaken gekies mag word.  Punt 4 praat van die huwelik as die verbin-
tenis tussen een man en een vrou en kan as sulks sonder enige probleem by die 
proselibaat-standpunt inpas.  Punt 5 bevestig die 2004-besluit dat beide hetero-
seksuele en homoseksuele promiskuïteit veroordeel word.  Ook dit pas in by ‘n 
proselibaat-interpretasie van die 2007-besluit wat romantiese homoseksuele ver-
bintenisse veroordeel waarvan gay-promiskuïteit een is.   
 
Punte 6 en 7 is die enigste van al die punte wat na die homoseksuele lewens-
wyse in terme van selibaat verwys en die ander punte moet wat dit betref, in die 
lig daarvan verstaan word.  Die weiering van lidmaatsvoorregte beteken 
noodwendig dat enige homoseksuele romantiese praktyk as sondig beskou word 
omdat daar geen ander Bybelse grond vir so ‘n weiering is nie.   
 
‘n Ander benadering tot die besluit van die sinode sou punte 3 en 5 as die sleutel 
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tot die besluit se verstaan neem en dit interpreteer in die lig daarvan dat die 
sinode nie sy vorige besluit (2004) in soveel woorde herroep het nie en dat punt 
3 en 5 interpreteer moet word soos die 2004-besluit dit bedoel het (hierbo bl. 4).  
Dit sou dan kon sê dat die gay-lidmaat wat in ‘n permanente kontraktuele ver-
houding staan en hom van seks buite so ‘n verhouding weerhou, dieselfde toe-
gang tot die sakramente en die ampte het as enige heteroseksuele lidmaat wat 
rein lewe.  Dit sou ook kon sê dat die sinode die proselibaatverslag van die kom-
missie kon aanvaar het en teen die die antiselibaatverslag kon gestem het, as dit 
dan tot die 1986-standpunt wou terugkeer.   
 
Dit sou dan punt 7 wat ‘n selibate lewenswyse vereis, as net van toepassing op 
gelegitimeerdes kon verstaan en dit selfs as inkonsekwent kon uitwys.  Ook punt 
6 sou dan in verband met homoseksuele verbintenisse inkonsekwent wees.  Die 
feit dat sulke inkonsekwentheid met so ‘n interpretasie impliseer sou kon word, 
lyk asof dit hierdie interpretasie buite orde stel.  Die sinode se besluit dat die agt 
punte as ‘n eenheid gelees moet word, beteken dat dit op ‘n wyse interpreteer 
moet word wat al die punte daarvan eenstemmig maak.   
 
’n Ander argument ter ondersteuning van die alternatiewe interpretasie kan van-
uit die sinode se poging om ’n middeweg te vind gegee word, maar dan slegs 
indien middeweg as ’n kompromis gesien word.  So ’n benadering sou kon rede-
neer dat aan albei kante van die saak ’n toegewing gemaak word: praktiserende 
homoseksueles word tot die nagmaal en ampte toegelaat, maar die bediening 
van predikant word net vir die selibate homoseksuele kandidaat oopgestel.  Dit 
hef natuurlik nog nie die beswaar vanuit die eenheid van die besluit teen die 
alternatiewe interpretasie op nie, nl. dat van die punte dan teenstrydig is.  (Sien 
ook Gevolgtrekking, bl. 8.) 
  
 
Interpretasies deur ampsdraers 
 
In ‘n verduideliking in die Kerkbode van 22 Junie 2007 sê die aktuarius, dr. Jo-
hann Ernst, dat dit nie om ‘n kompromisvoorstel gegaan het nie en dat die ver-
staan daarvan as ‘n skikking tussen “teenoormekaarstaande standpunte …die 
pot heeltemal missit.”  ‘n Kompromis is iets waardeur elke kant iets toegee en dit 
het nie plaasgevind nie.   
 
In die Kerkbode van 27 Julie bladsy 19 sê hy dat die sinode “middelgrond” wou 
vind.  Dit verwys na wat ondersteuners van altwee standpunte in gemeen het.  
Hiervan is punte 1-3, 5 ’n voorbeeld.  Punte 4. 6 en 7 sou vir ’n konsekwente 
antiselibaatstandpunt nie aanvaarbaar wees nie wat dan beteken dat hierdie 
middelgrond nie vir die hele besluit geld nie.  Daarom moet die verslag eerder 
gesien word as ’n kompromis wat bereik is (soos hierbo geïnterpreteer), indien 
nie deur die moderatorgroep so bedoel nie, dan wel in die gemoed van sinode-
gangers. 
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Die vraag bly oor wat die rol van die kerkraad in hierdie saak is.  Gewoonlik is ‘n 
besluit van die Algemene Sinode bindend vir die hele kerk.  Punt 8 wat sê dat die 
sinode die diskresie van kerkrade erken om die verskille oor homoseksualiteit in 
die gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer, sou dan beteken dat 
die kerkrade die besluit van die sinode so moet verduidelik dat dit sal versoen, 
nie gevoelens verder sal opwek nie maar eerder deur begrip en geduld mense 
sal oortuig van die korrektheid van die sinode se besluit.  Normaalweg sou die 
Algemene Sinode se besluit egter nie anders as volgens die werklike bedoeling 
daarvan oorgedra mag word nie, hoewel die klem daarop gelê kon word dat hier-
die besluit volgens punt 2 en 3 in ’n gees van liefde geneem is.   
 
Volgens die verduideliking van die aktuarius is die saak egter nie so eenvoudig 
nie.  Hy sê dat die sinode besluit het oor dit wat op sy terrein lê, nl. die toelating 
van gelegitimeerdes tot die bediening.  Sake soos die bediening van die sakra-
mente, die verkiesing in die ampte van ouderlinge en diakens, uitoefening van 
die kerklike tug lê egter op die kerkraad se terrein en daaroor het die kerkraad 
volle diskresie met inagneming van die sinode se besluit.  Dr. Ernst sê verder dat 
wanneer ‘n kerkraad sy diskresie uitoefen om homoseksuele lidmate vir die amp-
te te kies, dit hulle besluit is en dat hulle verantwoordelikheid daarvoor moet 
aanvaar.  Die sinode het nie met sy besluit bedoel om openlik of bedek die 
standpunt of aandrang te steun dat kerkrade homoseksueles wat in ’n vaste ver-
houding hulle uitleef, tot die ampte kan verkies nie.  Dat die sinode bindende be-
sluite oor ‘n saak soos homoseksualiteit moet neem, wys dr. Ernst af vanweë die 
feit dat dit daarin oor mense gaan en dit pas dat besluite oor mense binne die 
kerkruim wat heel naaste aan hulle is, hulle eie gemeentes, geneem moet word.   
 
Hierdie verduideliking word nog meer toegelig in wat hy verder in dieselfde Kerk-
bode skrywe: Heel eenvoudig beteken dit dat ’n kerkraad... elke saak op meriete 
moet behandel en nie op instruksie of onder leiding van ‘n ander kerkverga-
dering moet handel nie.  Vir my is die gevolgtrekking hieruit dat in soverre die si-
nodebesluit as pro- of antiselibaat interpreteer kan word, dit niks meer as net ’n 
riglyn is waarvan die kerkraad kennis moet neem nie. 
 
Die assessor van die sinode, dr. Nelus Niemandt, het in dieselfde Kerkbode ge-
skryf dat die besluit vir kerkrade die deur oopmaak om die besluit so te interpre-
teer dat een kerkraad homoseksueles as kerkraadslede kan kies en ‘n ander nie.   
 
Dr. André Bartlett, mede-voorsitter van die taakspan wat verdeeld was en die 
twee teenstrydige verslae uitgebring het, het gesê dat die voorstel van die mode-
rators ook so aan hom en dr. Jorrie Potgieter, die ander mede-voorsitter, in me-
kaar se teenwoordigheid verduidelik is.  Op grond van hierdie verduideliking het 
hulle die voorstel aanvaar.  Hy praat ook van die besluit as ‘n kompromis.   
 
Die Vrydagoggend van die sitting toe die saak, na wat ek verneem, gedreig het 
om opnuut die sinode te verdeel, het die nuwe moderator, prof. Piet Strauss, ‘n 
eie interpretasie van die besluit vir die sinode gegee wat rustigheid daaroor ge-
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bring het.  In sy verduideliking het hy gesê dat die besluit nie alles oor homo-
seksualiteit sê nie en dat sinodes wat hulle teen praktiese homoseksualiteit uit-
gelaat het (OVS., Natal,  Oos-Tvl), nie in stryd daarmee is nie en daarbinne kan 
funksioneer.  Hierdie verduideliking is in die notule van die sinode opgeneem.  
Dat die genoemde drie sinodes volgens hulle standpunt binne die besluit kan 
funksioneer, sou net kon wees indien die besluit verstaan word soos ek dit hierbo 
verduidelik.  Voorstaanders van die anti-selibaat standpunt sou daarop wou 
aanspraak maak dat daar ook ’n ander interpretasie moontlik is waarvolgens 
hulle ook daarbinne sou kon fungeer (sien bl. 5, Ander benadering tot die be-
sluit).   
 
Kerkregtelik sou dit nie reg wees dat ‘n kerkaad ‘n ander besluit kan neem as die 
Algemene Sinode nie.  Hy sou wel ‘n gravamen daarteen kon indien.  In wese 
kom die besluit daarop neer dat die sinode sê dat sy besluit net vir homself vir 
sake op sy terrein geld en dat die gemeentes oor hierdie saak op hulle eie is.  Dit 
is dus moontlik dat die konstituerende lede van die kerkverband onderling in 
stryd met mekaar en ook met die kerkverband kan optree.  Dit pas by die kon-
gregasionalistiese stelsel waarin die gemeentes wel in konferensies kan saam-
kom maar laasgenoemde kan slegs advies gee.  Hierteenoor word meerdere ver-
gaderings in die presbiteriale stelsel van kerkregering erken en het hulle gesag 
om oor sake wat op hulle terrein lê, bindende besluite vir die gemeentes te 
neem.   
 
 
Leerstellige korrektheid 
 
Nog ‘n belangrike saak is dat die besluit van 2004 teen die Heidelbergse Kategis-
mus ingaan (Son. 2 vr. en antw. 5, Son. 3 vr. en antw. 7 en 8) omdat dit nie die 
gevallenheid van die menslike natuur voldoende in berekening gebring het nie en 
iets wat baie duidelik in die Woord as sonde gestel word, wegredeneer.  (Sien 
hieronder, bl. 20-21)     
 
 
Gevolgtrekking 
 
Soos aangedui moet die vorige sinodes se verslae ook as ’n eenheid gelees 
word om die volle betekenis daarvan te verstaan.  Deurdat die 2007-sinode dit 
spesiaal as ’n vereiste noem, het dit hierdie besondere beginsel vir die verstaan 
van sy besluit beklemtoon.  (Dit was eintlik nie nodig om dit te sê nie omdat enige 
besluit se verskillende punte nie as in stryd met mekaar behoort verstaan te word 
nie.)  Daarom het ek dit as ’n bepalende leidraad gevolg en het dit vir my sterker 
geweeg as om dit te interpreteer in die lig van die 2004-besluit se bedoeling.   
 
Die 2002- en 2004-sinodes het hulle besluite uitdruklik teenoor die 1986–besluit 
gestel.  Die 2007-besluit stel dit nie teenoor vorige sinodes s’n nie, maar inkor-
poreer aspekte van almal daarin.  Daarom gee ’n vergelyking met vorige sinodes 
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nie groot helderheid nie.  Ook dit laat die verstaan vanuit die eenheid van die 
besluit nog meer uitstaan as die oorwegende beginsel.   
 
So gelees is die 2007-besluit ten opsigte van die homoseksuele lewenswyse as 
bepalend vir lidmaatskap en ampsbekleding strydig met strekking van die 2004-
besluit.   
 
Dat kerkrade volgens punt agt ’n diskresie in die hantering van die besluit het, is 
problematies.  Hantering is iets anders as prinsipiële beskouing.  Teenstrydige 
interpretasies oor laasgenoemde pas nie onder hierdie punt nie.  Die eenheid 
van die besluit vra dat punt agt ook logies by die res van die besluit moet inpas.  
Dat amptenare van interpretasieverskil kan praat, pas in by die siening dat die  
sinode ’n middeweg wou volg en ’n kompromis bereik het.  Dit bly egter hinder 
dat die besluit dan in sigself teenstrydig of doelbewus onduidelik is. 
  
In praktyk kom die sinodebeslui daarop neer dat die sinode geen beginselbesluit 
vir of teen wou homoseksuele lewenswyse as sulks wou neem nie, dat altwee 
standpunte in die kerk gehuldig kan word en dat die kerk met die teenstrydigheid 
sal moet saamlewe.  Dit is in elk geval tans die gemeentelike situasie in die kerk.   
 
 
Sinodale gesag, middelgrond en diversiteit 
 
In die Kerkbode van 27 Julie het prof. Johan van Rensburg van die teologiese 
fakulteit van UOVS ’n proselibaat vertolking van die sinodebesluit  gegee.  Hy het 
dit veral gedoen in die lig van die kerkreg se siening van die gelykwaardigheid 
van die ampte.  Dr. Ernst antwoord dat hy van prof. Van Rensburg verskil dat die 
besluit verwarring veroorsaak en sien sy interpretasie as problematies vir die 
bedoeling om middelgrond te vind en diversiteit te bestuur.  Hy erken dat die 
ampte gelykwaardig is maar wys dan daarop dat besluite oor die predikanteamp 
nie net so vir die ouderling- en diakenampte kan geld nie, bv. dat predikante op 
65 moet aftree.   
 
Hieroor sou egter gesê kan word dat dit in die vereistes van die amp nie om ’n 
praktiese oorweging soos datum van aftrede gaan nie.  Geloof in Christus wat in 
’n rein lewe getoon word, is tog kernsake en meer fundamenteel as datum van 
aftrede.  Grondige redes word in sekere punte van die sinodebesluit genoem: die 
beeld van God en Christus se verlossing as grond vir menswaardigheid.  Die 
prinsipiële beskouing van die ampte is in lyn hiermee.  Jy kan nie besluite oor ’n 
amp van die prinsipiële beskouing daarvan losmaak en byvoorbeeld ‘n besluit 
oor praktiese aspekte van ’n amp neem wat in stryd met die prinsipiële aspek 
daarvan is nie.   
 
In die debat is dit opvallend dat beide die anti- en die prostandpunte vanuit die 
eenheid van die ampte die besluit wil beoordeel.  Daarvolgens redeneer die anti-
selibaat standpunt dat die vereiste van selibaat vir die leraar in stryd is met die 
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van toelating van die praktiserende gay-lidmaat tot die ouderling- en diakenamp-
te.  Vir hulle is dit ’n sterk argument om die predikanteamp vir die praktiserende 
homoseksueel oop te stel.  Vir die teenstanders hiervan is die gelykwaardigheid 
van die ampte weer iets in die 2007-besluit wat die deure vir die praktiserende 
gay-lidmaat ook tot die ander ampte as net die predikanteamp toemaak.  Eintlik 
stem altwee kampe saam dat wat oor een amp gesê word vir al die ampte im-
plikasies het.  Vanuit ’n prinsipiële vertrekpunt kan dit nie anders nie.   
 
Met alle respek vir hom gesê, kom dr. Ernst se verduideliking daarop neer dat hy 
hierdie aspek van die saak ontwyk en dit oortuig nie.  Dit is te veel van ’n kern-
saak vir albei kante van die argument om dit te ignoreer.   
 
[’n Prinsipiële saak in verband met die aftrede vir ‘n predikant op 65-jaar is of hy steeds predikant 
bly.  So ook vir die ouderling en diaken as hulle na aantal jare uittree.  Dit gaan dan oor die roe-
ping van die Here wat tog nie tot ’n paar jaar beperk kan word nie.  Daarom bly die genoemde 
ampsdraers in hierdie ampte maar word dan net gesien as rustende ouderlinge of diakens en as 
afgetrede bedienaars van die Woord wat steeds op kansels toegelaat kan word.] 

 
In die Kerkbode 27 Julie 2007 skryf dr. Ernst in reaksie op prof. Van Rensburg 
dat hoewel die besluite ‘n geheel vorm, neem dit nie weg dat kerkrade steeds ‘n 
diskresie in die saak het nie.  Hy wys die professor se interpretasie af as hoog-
tens ’n persoonlik een.  In die lig hiervan kan hierdie diskresie dan tog net bete-
ken dat kerkrade van die besluit kan verskil ten spyte van wat die eenheid van 
die besluite vereis.  Prof. Van Rensburg se vertolking is ‘n eerlike, geregverdigde 
vertolking wat baie kerkrade waarskynlik sal volg.  Die punt is nie of dit ’n per-
soonlike standpunt is nie, maar ’n geldige een.  As professor in teologie is dit tog 
vir hom belangrik om dit ter wille van sy onderrig aan studente die besluit reg te 
verstaan.  Die aktuarius moes eerder erken het dat die besluit wel verstaan kan 
word soos wat die professor dit doen, maar dat kerkrade die reg het om van die 
sinode te verskil en anders oor die saak te besluit as hulle wil (iets wat nie met 
die Gereformeerde kerkreg rym nie.) 
 
In gemeentes is daar tog ook verskille tussen kerkraadslede en tussen lidmate 
oor die saak.  Moet kerkrade nou middelgrond vind as die sinode dit nie kon 
doen nie soos blyk uit die teenstrydige interpretasies van die besluit?  Moet 
kerkrade met meerderheidsbesluit optree terwyl die sinode geweier het om tus-
sen die teenstrydige verslae te kies?  Indien die kerkrade volgens die sinode se 
voorbeeld sou handel, moet hulle groepe in die gemeente die reg gee om van 
hulle besluit te verskil en daarvolgens op te tree.  Op die ou end het jy oor ’n be-
paalde saak geen orde in die kerk nie.  Juis omdat daar in gemeentes en by 
mindere vergaderings so ‘n situasie heers, moet ‘n hoër liggaam leiding oor prin-
sipiële standpunte gee.  Dit is immers soos van die belydenisskrifte tot stand ge-
kom het.  Prinsipiële sake hoort by die Algemene Sinode as hoogste vergade-
ring in die kerk tuis, veral oor sake waaroor daar ernstige meningsverskil in ’n 
kerk is.   
 
Wat in die Kerkorde van 2003 staan, bevestig dit: ‘n Streeksinode behartig ge-
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meenskaplike belange van die plaaslike kerke in die gebied met uitsondering van 
die sake wat by die Algemene Sinode tuishoort (art. 35.2).  Die Algemene Sinode 
behandel weer die bepaling van beleid in sake van gemeenskaplike belang wat 
deur kerkvergaderinge gevolg moet word (art. 43.1.1; ek onderstreep, WL).  
Hierdie saak van die prinsipiële beskouing oor homoseks en van toelating tot die 
kerkraad en die nagmaal daaroor is tog van gemeenskaplike belang en in geval 
van verdeeldheid moet die liggaam wat volgens die ooreenkoms tussen gemeen-
tes vir die hele kerk kan besluit, dit doen soos al dikwels gebeur het.  
 
Hierteenoor kan ons in die genoemde amptenare hierbo se interpretasie van 
punt 8 sien dat die Algemene Sinode sensitief was oor die probleme wat kerk-
rade kan hê deur aan ’n bepaalde besluit gebind te wees en juis ruimte wou skep 
vir die mees barmhartige hantering van die saak op plaaslike vlak.  Dit staan ’n 
sinode tog ook vry om anders as gewoonlik sy besluit tot ’n bepaalde situasie te 
beperk.  
 
Dit gaan egter in die beswaar teen die 2004-besluit hoegenaamd nie oor die ge-
sindheid en die pasotrale bewoënheid daaragter nie.  Dit deel ons almal.  Dit 
gaan oor hoe ons almal onsself in die lig van God se Woord moet sien, oor dit 
waarvan ons ons moet bekeer en hoe ons as gelowiges dan moet lewe.  Dit 
gaan ten diepste oor aspekte van die verlossingsboodskap en ons heiligmaking.  
Wat die hantering daarvan betref, sal die wyse waarop jy iemand gaan lei om sy 
lewe in die lig van die Woord te sien, met sensitiewe mense verskil van die ge-
sprek met verharde, onverskillige mense.  Dit is tog teenstrydig om iemand met 
die Woord te help en dit nie volgens die gesindheid van die evangelie te doen 
nie.  Oor die essensie van die saak, die prinsipiële, kan daar egter geen verskil 
wees nie. 
  
Die aktuarius noem ook dat dit inkonsekwent is dat gemeentes aandring om oor 
kerkhereniging te wil besluit, maar dat die Algemene Sinode oor homoseks die fi-
nale besluit moet neem (Kerkbode 22 Junie).  Dit gaan egter nie heeltemal op 
nie.  Indien die sinode in sy finale besluit oor hereniging aan kerkrade die reg sou 
gee om nie saam te stem met die uiteindelike sinodebesluit nie en ook nie met 
plaaslike VGK-gemeentes een kerk te vorm nie, al sou hulle ter wille van ver-
standige hantering ook in verskillende geboue/ gemeentes vergader, sou dit ’n 
geldige argument wees.  Dit is juis in ’n poging om so ’n situasie te vermy dat die 
gemeentes en kerkrade eers geraadpleeg word.   
 
Die besturing van diversiteit is ook problematies.  Soos dit blyk uit die sinodes se 
besluite in verband met homoseksualiteit en die hantering van leerafwykings by 
professore en leraars in die kerk, beteken diversiteit onder andere dat daar ruim-
te moet wees vir sowel die afwysing van praktiserende homoseksualiteit en aan-
vaarding daarvan is, die aanvaarding van Jesus se liggaamlike opstanding uit die 
dood en ’n metaforiese verklaring daarvan wat neerkom op die ontkenning daar-
van.  So ook oor Sy maagdelike geboorte en hemelvaart en die bestaan van 
Satan.  Tot hoe ver strek hierdie diversiteit?  Watter sake sorteer daaronder?   
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Ook dit wat teen die belydenisskrifte ingaan?  Gaan ons die belydenisskrifte han-
teer soos wat die Skrif tans hanteer word - dit te verklaar as tydgebonde sieninge 
van die leer van die Skrif?  Daar was iets voor te sê toe diversiteit beteken het 
dat ruimte vir nuwe maniere van die inrigting van die erediens gemaak moes 
word.  Hierdie besturing van diversiteit wat dwaalleer duld, lyk al te veel na ’n 
verdere deurvoering van die gebrek aan tug in die N.G. Kerk.   
 
Hierdie hantering van verskille skep soveel inwendige spanninge en druk dat ‘n 
liggaam wat dit so hanteer, ongeloofwaardig word en homself ondermyn.   In een 
van ons Afrikaanse koerante het iemand die 2007-besluit ‘n skidsofreniese be-
sluit genoem.  Was jy tog maar koud of warm (Openb. 3:15). 
 
Die besluit van die 2007-sinode is dus kontensieus.  In soverre dit verstaan kan 
word as dat dit praktiserende homoseksueles tot die sakramente en die ampte 
toelaat, dus as ‘n deurvoering van die 2004-besluit opgeneem kan word, is die 
volgende behandeling daarvan geldig.  
 
 
Basiese argumente 
 
Die basiese argument ten grondslag van die Sinode van 2004 se besluit is dat jy 
tussen oriëntering en losbandige beoefening moet ondeskei en nie tussen die 
een of die ander oriëntering nie.  Net soos met die heteroseksuele persoon sou 
die Skrif dan nie die homoseksuele oriëntering veroordeel nie, maar die losban-
dige beoefening daarvan. 
 
Die konsekwensies hiervan is natuurlik dat homoseksuele huwelike dan reg moet 
wees omdat dit net binne die huwelik is dat die seksuele behoefte sy regmatige 
bevrediging ten volle kan vind.  Tog erken die sinode in sy besluit nie ’n perma-
nente homoseksuele verhouding as ’n huwelik nie.  ’n Kontraktuele vebintenis in 
’n permanenete verhouding met al die seksuele intiniteit wat dit wettig, die liefde 
en trou wat paartjies vir mekaar voel en belowe, is en wil  in die wese daarvan ’n 
huwelik wees maar is tog ook nie ’n huwelik nie.  Dan is dit volgens Lev. 18:22-
23 mos ’n gruwel en lê dit op dieselfde vlak as bestialiteit (seksuele omgang met 
’n dier). 
 
Natuurlik kon die sinode geen ander besluit oor die huwelik op grond van die 
Skrif geneem het nie.  Van die begin af is die huwelik iets wat God tussen man 
en vrou ingestel het.  Dat God seks tussen twee geslagte ingestel het, toon tog 
dat dit die seksuele oriëntering is waarmee God die mens gemaak het en soos 
Hy die beoefening daarvan bedoel het.  Dit kom tog duidelik uit in die bou van die 
man en die vrou se liggame.  Die erkenning van ’n ander seksuele verhouding is 
nog ’n stap waardeur God vir die samelewing irrelevant word. 
 
Wat van die oriëntasie waarmee sommige (2-3%) homoseksueles gebore is? 
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Feit van die saak is dat ons almal met ‘n sondige, afwykende natuur en neigings 
gebore is.  Elkeen is oor sekere dinge swakker as ander en gee makliker aan 
versoekings daaroor toe (bv. oor geld, seks, brassery, mag, hoogmoed).  Die 
stryd en gemoedskonflikte om dit te weerstaan is hewiger as oor ander.  Ons 
ervaar dieper vernedering en sterker skuldgevoelens daaroor.  Dat dit alles deel 
van ons mens-wees is, maak dit nie minder sondig in die oë van God nie.  Dit is 
soos die sondeval in elke individu uitwerk.  Om op grond van oriëntering en pyn 
sulke dinge goed te praat en as reg te aanvaar, is dwaling want dit maak die 
mens die maatstaf van alle dinge en nie God nie.  Dan reageer jy nie meer uit 
suiwer Christelike meegevoel nie want jy maak die waarheid ondergeskik aan jou 
medelye.   
 
Vanweë die sondeval het sielkundige afwykings ontwikkel en dra ons agtergrond 
en sosiale faktore ook nog by om hierdie aspekte van ons gevallenheid verder te 
versterk.  Die geestelike aspek is egter grondliggend aan die ander. 
 
Vanuit die antiselibaat standpunt se regverdiging van homoseks beoordeel, wat 
dan van mense wie se huwelik vanweë ongelukke en gesondheidsredes nie sek-
sueel vervul kan word nie of mans en vroue wat vanweë werk of sport lank van 
mekaar geskei word?  Moet die man of vrou wat nie hulle behoefte kan bevredig 
nie, maar hulle toevlug na prostitute neem?  Wat van die ongetroude wat nie ’n 
lewensmaat kon vind nie? 
 
Die saak word duideliker as ons na ander oriënterings as die seksuele kyk.  Sou 
’n kleptomanniese geneigdheid en beoefening aanvaarbaar en reg wees net 
omdat ’n persoon gebore is met ’n sterk geneigdheid om te steel en boonop deur 
sy agtergrond daartoe opgewek word soos byvoorbeeld die bombardement van 
advertensies en die materialistiese gees van ons tyd? 
 
Dit sou aangetoon kon word dat sommige ’n baie sterker geneigdheid tot geweld 
het as ander.  Dit sou selfs gesê kon word dat sekere mense se krissise hulle tot 
raserny dryf en dat hulle nie anders kan as om geweld te pleeg nie.  Is geweld 
vanweë oriëntasie wat boonop deur aanleiding tot die daad gestimuleeer word, 
egter aanvaarbaar?  Hoewel ’n mens sulke optrede kan verstaan, kan jy dit tog 
nie goedkeur nie.   
 
Dit sou ook wyer as oriëntasie geneem kon word.  Ons sou vanuit so ’n be-
nadering kon sê dat dit reg is vir ’n arm man om te steel as hy nie deur werk of 
toelaes ’n inkomste kan kry nie.  Hy het mos ook behoefte aan kos en klere en 
soms selfs aan ’n motor.   
 
Is sulke dinge soos diefstal en geweld net verkeerd omdat dit aan ander skade 
berokken of is dit verkeerd in die lig van wie God is en wat Hy in Sy wil vir ons 
bepaal het om as Sy beelddraers te lewe?  Tog om al hierdie redes. 
 
Eintlik is hierdie regverdiging van homoseksuele oriëntasie en praktyk in wese 
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humanisties en nie Bybels nie.   
 
Het die sinode nie na ’n punt beweeg waar in beginsel toegegee word dat 
geneigdheid of behoefte op sigself ’n verskoning bied om iets te doen wat God 
se Woord verbied nie?  Ons is terug by die situasie etiek se regverdiging van 
sonde.  Die sinode het homself op ’n geestelike en morele glybaan geplaas.   
 
 
Bybelse uitsprake 
 
Vir die beoordeling van iets soos homoseksualisme is die Bybelse lering daaroor 
vir die Gereformeerde gelowige deurslaggewend.  Die Skrifgedeeltes oor homo-
seks is baie duidelik.  Daarom moet die aanvaarde Bybelse leer oor ditself en 
homoseks dan ook eers vir ons Kerk verander word om so ‘n grondverskuiwing 
in sy beoordeling daarvan te kan maak.  So ’n poging is egter van die begin af 
onder verdenking omdat dit lyk of dit die Skrif sal moet verdraai ten einde die 
saak in die kerk te kan deurvoer.  Die eksegese van gedeeltes in die Skrif waarin 
die veroordeling van homoseks gegrond word, sal baie suiwer moet wees om te 
kan oortuig dat die Bybel eintlik anders leer as wat op die oog af lyk.  
 
-  Dat God man en vrou saam as mens gemaak het en hulle saam met vrugbaar-
heid seën en dat die kere wat homoseks in die Bybel genoem word, in terme van 
afkeuring geskied, spreek eintlik vir ditself.  Afwyking van hierdie skeppingspa-
troon moet as ‘n deurwerking van die sondeval gesien word soos wat die voor-
die-hand-liggende verstaan van die betrokke gedeeltes in die Skrif tog ook wys  
[Gen. 19:4-5 vgl. 4:1, 25 en Rig. 19:22 oor die woord ken (Hebreeus jada); Lev. 
18:22-25, 20:13; Rig. 19:17-25; Rom. 1:27; 1 Kor. 6:10.] 
 
-  Daar word ook geargumenteer dat al die gedeeltes oor homoseks in die Bybel 
gelees moet word teen die agtergrond dat die mense in daardie tye nie ons ken-
nis van die sielkundige, fisiese en sosiale faktore wat tot die homoseksuele se 
oriëntasie bydra, gehad het nie.  Die veroordeling is vanuit mense se primitiewe 
agtergrond gemaak.   
 
Dan is Sodom en Gomorra se verdelging ook net ‘n opgemaakte storie want God 
wat die plekke oordeel, kan tog nie onbewus van sulke faktore wees nie.  Sou 
daar in die perverse Sodom nie grade van homoseksuele afwyking gewees het 
nie?  God het egter geen verskil in Sy oordeel tussen Sodomiete in losbandige 
verhoudings en hulle in permanente liefdesverhoudings gemaak nie.  Dit sê tog 
iets dat van al die baie sondes van Sodom net homoseks op die laaste net voor 
die oordeel uitgelig word -  so asof dit die toppunt van die plek se perversiteit 
was.   
 
Daar het ‘n verandering in die openbare mening oor morele sake plaasgevind. 
Dinge soos buite-egtelike seks, saambly, egskeiding, homoseksualisme, porno-
grafie, aborsie en dobbelary word vandag aanvaar.  Sodom waarsku dat wan-
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neer die morele verval al so ver deurgewerk het dat die openbare mening dit 
goedkeur, so ‘n gemeenskap naby aan die oordeel van God is.  Om dus op 
grond van die verandering in en vanweë die druk van die openbare mening te 
pleit dat ons houding teenoor homoseks verander moet word, gaan Bybels nie op 
nie.   
 
Ek wil met beklemtoning waarsku dat ‘n samelewing ‘n punt van sulke verharding 
kan bereik dat dit nie meer vir bekering vatbaar is nie.  Dan bly net oordeel oor.  
Myns insiens is ons op pad daarheen wanneer die evangelie in so ‘n samelewing 
bekend en die waardes daarvan grootliks aanvaar was, maar dan doelbewus 
verwerp word omdat die Bybel outyds sou wees, sonde nie meer sonde is nie, 
maar verskoon word vanweë allerhande sielkundige, filosofiese en maatskaplike 
redes.  Wee so ‘n samelewing as die kerk in sy midde ook nie meer die evan-
gelie suiwer verkondig nie maar dit ‘n verleentheid geword het om oor sonde, hel 
en verlossing te preek.  Die verval in die kerk blyk duidelik as dit boonop later 
sonde goed- en selfs wegpraat.  Omdat so ‘n “evangelie” nie as ‘n krag tot red-
ding van sonde ondervind word nie, het dit saam met die kerk wat dit verkondig, 
nie vir God en mense nut nie en moet dit soos sout wat laf geword het, buite 
weggegooi word.   
 
Voorbeelde van tydgebonde uitsprake wat in lyn met die heersende opvattings 
van die samelewing in Bybelse tye gemaak was, is die oor slawerny, die onder-
danige posisie van die vrou aan die man, die gronde vir egskeiding en die afwy-
sing van hertrou.  (Sien ook Opmerkings bl. 21.) 
 
Hierdie voorbeelde gaan mank aan Bybelse eksegese.  Slawerny word nie in die 
Bybel as ‘n goddelike instelling gesien nie en indien moontlik word vryheid vir sla-
we selfs aanbeveel (1 Kor. 7:21).   Die motivering vir die onderdanigheid van die 
vrou en die verbod op egskeiding (behalwe op grond van hoerery en huwelikson- 
min vanweë geloofsredes) en hertrou in die Bybel is geensins op die opvatttinge 
van daardie tyd gegrond nie, maar op God se roeping en bedoeling daarmee vir 
die mens soos by die skepping reeds vasgestel.  Dat die opvattinge oor hierdie 
dinge in ons tyd verander het en dat ons dit moeilik vind om dit vir ons tyd deur te 
voer, maak dit nie ongeldig nie.  Dit sou dan daarop neerkom dat God Sy be-
doeling vir die mens vanweë ons tyd se sieninge verander het.    
 
Ten spyte daarvan dat ons vandag die sielkundige, sosiale en ander faktore wat 
bydra tot homoseksualiteit, beter verstaan, is dit nie waar dat die samelewing van 
die Bybelse tye se siening van homoseks anders as vandag was nie.  Die 
veroordeling van homoseks in die Bybel wys tog dat dit juis vir heidense 
samelewings van Bybelse tye aanvaarbare praktyk was  Dit was verwerplik vir 
die volk wat uit die Woord van God gelewe het omdat God dit duidelik verbied en 
geoordeel het.  Dit is nie hulle wat anders as ons oor homoseks geoordeel het 
nie, maar ons wat weer soos die heidense samelewings van die Bybelse tye dit 
aanvaar en beoefen.   
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Teenoor die argument dat die Bybelse veroordeling van homoseksualiteit  
tydgebonde is, vind ons dat in beide Ou en Nuwe Testament, voor en na 
Christus se koms, uitsprake oor homoseks eenstemmig is (sien bl. 1-2 hierbo).  
Daar is geen groter ingrypende ontwikkeling in die heilsbedeling as wat met 
Christus se koms plaasgevind het nie.  Hy is in die Bybel die enigste bepalende 
faktor vir tydgebondenheid.   
 
Daar word ook gesê dat die verbod op homoseks in Lev. 18:22, 20:13 een van 
baie wette is wat handel oor rituele optredes, gesondheidsake, landboukundige 
en maatskaplike praktyke wat tog nie meer vandag vir die gelowige geldig is nie.  
Ons maak natuurlik verskil tussen morele voorskrifte soos in die tien gebooie 
gegee en die ander voorskrifte in die Tora.  Wat is belangriker in die wet as die 
verskillende offers, bv. vir versoening met en vir toewyding aan God?  Dit is alles 
vervang deur Christus se een groot offer van Homself aan die kruis.  Hyself word  
dus vir ons die sleutel tot en maatstaf vir ons verstaan en vervulling van die wet.   
 
Die morele aspekte van die wet is vir ons ’n riglyn vir dankbaarheid. Omdat 
Christus die hele wet vir ons vervul het, gaan dit nou vir ons om gelykvormigheid 
aan Hom.  Hiervoor is die morele aspekte en geestelike strekking van die wet vir 
ons belangrik want dit is veral daarin dat ons aan Hom gelykvormig word en Hy 
vir ons daarin ’n voorbeeld gestel het.  (Vgl. Sy klem op die barmhartigheid wat 
die wet vereis; op wat God se bedoeling met die huwelik was; die tevergeefsheid 
van ’n puntenerige onderhouding van die wet ter wille van mense se agting en 
nie om God te behaag nie;  Sy veroordeling van die uiterlike onderhouding van 
die wet terwyl die gesindheid van die hart boos bly.)   
 
 
Ander sake 
 
-  Die 2004-sinodebesluit beteken dat die NG Kerk nie langer homoseks as son-
de sien nie.  Hoe ken ons sonde?  Wat is sonde?  Sonde is in die diepste wese 
daarvan vyandskap teen God (Rom. 8:6, Jak. 4:4) soos daaruit blyk dat dit ‘n 
oortreding van van God se gebooie is.  Ons ken dit dus aan die Woord van God.   
Daaruit is dit duidelik dat sonde ‘n mis van God se doel met jou is want jy doen 
nie Sy wil nie.  (Een van die Hebreeuse woorde vir sonde is chata’ die merk mis; 
sondig.)  In die lig hiervan beteken dit dat homoseksualisme God se bedoeling 
met die mens mis en afwyk van Sy geopenbaarde wil soos blyk uit die Skrifge-
gedeeltes wat daaroor handel.   
 
Ook die volgende toon aan dat homoseks in die Bybel as sonde beskou word:  
~  God verbied dit in baie duidelike terme. 
~  Dit word op een lyn met ander sondes gestel. 
~  Dit is deur God met oordeel gestraf.  Daar word geen ruimte vir twyfel gelaat of 
dit God is wat dit straf nie, bv. dat Sodom en Gomorra se verdelging maar net 
aan ’n toevallige natuurramp toegeskryf kan word. 
~ Heteroseks word nie in die Bybel soos homoseks as sulks verbied nie, maar 
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slegs die losbandige beoefening daarvan.  Hierteenoor word daar geen onder-
skeid in die Bybel tussen normale en losbandige homoseks gemaak nie.   
 
-  Nog ‘n saak is die beroep wat voorstanders van praktiserende gays se toela-
ting tot die nagmaal en ampte maak op die liefde en genade van God wat in Je-
sus se uitreiking na sondaars ‘n hoogtepunt bereik.   
 
Dit is ‘n verwerplike gedagte dat Sy liefde vir mense Jesus ooit daartoe gebring 
het om dit wat in die Woord van God as sonde afgewys is, goed te praat.  Dit 
druis in teen die verlossing van sonde waarvoor Hy gekom het en wat een van 
die besondere fokuspunte van die Skrif is.  Natuurlik was Hy sondaars genadig 
en het Hy hulle nie veroordeel nie, maar dan was Sy opdrag aan sulkes: Gaan 
huis toe en sondig nie meer nie.  Van tollenaars het Hy dissipels gemaak en van 
prostitute rein vroue.  Sy liefde wil ons aan Hom gelykvormig maak om in groot 
ontferming na mense in nood uit te reik en hulle te help om in Hom die oplossing 
van hulle probleme te vind. 
 
Die kruisdood en opstanding van Christus toon dat God se liefde een is van hei-
ligheid en geregtigheid.  Eerder as om die sonde maar net oor te sien, laat Hy Sy 
eie Seun sterwe sodat Hy genade aan sondaars kan bewys.  Sonder heiligheid 
en geregtigheid sou Sy liefde nie volmaak wees nie.  Christus plant Sy kruis tus-
sen ons en die wêreld en werk deur Sy opstandingskrag in ons om ons te heilig 
en te bewaar.  ‘n Kenmerk van Sy Kerk in die laaste dae sal wees dat terwyl die 
goddelose nog goddeloser word, die heilige nog heiliger sal word (Open. 22:11).  
Omdat God heilig is, eis Hy ook heiligheid van Sy kinders.   
 
Om jou dus oor homoseks op die liefde en genade van God te beroep sonder om 
bekering en heiligmaking daarmee saam te veronderstel, is om die evangelie te 
verdraai.  So ‘n beroep kan alleen gedoen word indien homoseks as sulks nie 
meer vir jou sonde is nie en jy dan nie meer soos die Bybel homoseks as een 
van die sondes noem waarvan mense hulle moet bekeer nie.   
 
-  Eseg. 33:8 waarsku dat as jy nie aan die sondaar sê dat Hy hom van sy son-
dige wandel moet bekeer nie, God hom sal oordeel maar sy bloed van jou hand 
sal eis.  As jy nog verder gaan en sonde vanuit jou hantering van God se Woord 
goedpraat, het jy mos deel aan die sondaar se volharding in sy sonde.   
 
-  Homoseksuele verhoudings druis in teen die skeppingsbepaaldheid van die 
mens.  Homoseks weerspreek die eie aard van manlikheid en vroulikheid en die 
vrugbaarheid daarvan vir die voortsetting van die menslike ras.  Die verhouding 
tussen man en vrou moet hulle eenheid uitbeeld wat treffend geïllustreer word 
deur die seksuele daad waarvoor hulle liggame volkome vir mekaar ingerig is.  In 
die ideale Bybelse beeld is manlikheid en vroulikheid geslagtelik anders maar op 
mekaar aangewys en in ‘n verhouding van lewensgemeenskap opgeneem.  Die 
eenheid in verskeidenheid wat in al God se werke gesien word, bereik in die 
huwelik tussen een man en een vrou die hoogste uitdrukking daarvan.      
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Hoe mooi en goed het God nie die mens as man en vrou en so die huwelik 
gemaak en hoe heerlik was Sy bedoeling nie daarmee nie.  Sal hierdie mens dan 
dit wat so edel en verhewe in God se oë was, met iets anders vervang en dit reg 
noem?  Was Sy werke dan nie goed en volkome nie, sodanig so dat die hu-
weliksverhouding ’n beeld geword het van die verhouding tussen Christus en Sy 
bruid nie?  Deur dit te doen onderstreep die mens voorwaar sy diepe gevallen-
heid.  Deur hieraan deel te hê, weerspreek die bruid van Christus die wonder van 
haar verhouding met haar Heer en wyk sy af van haar heiligheid want sy dink 
soos die wêreld in sy verdorwenheid. 
 
-  Al ontken die 2004-sinode ook tereg dat ‘n permanente homoseksuele verhou-
ding nie ‘n huwelik is nie, dra die 2004-besluit tog by dat die huwelik in ons sa-
melewing afgetakel word omdat dit in die implikasies daarvan die deur oopmaak 
om erkenning te gee aan ‘n ander soort regmatige permanente seksuele verhou-
ding as die huwelik.  Die 2007-besluit praat dan alreeds van “homoseksuele hu-
welike” maar verwerp dit ook as ‘n alternatief vir die Bybelse huwelik (punt 6). Of 
die kerk dit op die lang duur sal kan vermy om die konsekwensies van hierdie 
permanente homoseksuele verhouding as ’n aanvaarbare huwelik te ontwyk, is 
vir my ‘n vraag.  Die volgende groot twispunt sal juis oor hierdie aanvaarbaarheid 
gaan wat sal meebring dat predikante ook gay-huwelike sal bevestig.  Die ander 
sal gaan oor die toelaatbaarheid van die homoseksuele lidmaat tot die bediening.  
Die liberale stroom in ons teologiese fakulteite en die staat se erkenning van ‘n 
homoseksuele huwelik gaan die weerstand daarteen in ons kerk geleidelik weg-
kalwe.  As jy jou op ‘n pad begewe, moet jy dit enduit loop anders gaan jy jou al-
meer teen teenstrydighede vasloop.  
 
Ek skrywe hierdie dinge met siddering maar ook met innige meegevoel vir perso-
ne wat hierdie besondere probleem het.  Geen gelowige kan onverskillig en koud 
staan oor so ‘n ervaring as waarvan ds. Carstens vertel het (bl. 1 hierbo) en oor 
die wroeging wat sommige met hierdie geneigdheid het nie.  Ook wil ek my nie 
uitspreek oor homoseksuele Christene se verhouding met die Here nie.  Uit eie 
ervaring weet ek dat ons Here ontsaglik groot is in Sy genade oor al Sy kinders 
en met ons almal in groot verdraagsaamheid werk.  Tog weet ek ook uit ervaring 
dat Hy my ter wille van Christus as mens aanvaar, maar nie my sondige ge-
neigdheid nie.  Hy leer ons eerder om dit ook soos Hy te sien en dit voortdurend 
af te sterwe (bv. Gal. 2:20). 
 
Wanneer dit by ‘n Gereformeerde Kerk se leer en praktyk kom, gaan dit egter 
ook om meer as mense se ervaring.  Laasgenoemde mag nooit bepalend vir my 
eerlike ondersoek van die Skrif wees nie.  In soverre as wat eie ervaring wel ‘n 
woord meespreek, moet ek sê dat hoewel ekself nie ‘n homoseksuele oriëntasie 
het nie, maak die verdorwenheid van my eie natuur dat ek ‘n homoseksuele nie 
harteloos kan en wil veroordeel nie, maar my oor die hele aangeleentheid voor 
die Here al met trane verootmoedig het. 
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Probleem verdiep 
 
Waar die N.G. Kerk op ‘n probleem reageer het, het hy deur die afgelope drie si-
nodes se besluite nie die probleem opgelos nie, maar dit net verdiep: 
 
- ‘n Leerstellige probleem: Wat is sonde?  
  
- ‘n Kerkordelike probleem: Die eenheid van die ampte. 
Watter orde het jy in die kerk as gay-lewensmaats as lidmate in een gemeente 
aanvaar word maar in ’n volgende gemeente nie?  Om soos dr. Ernst te meen 
dat jy eers moet wag om te sien of so iets gebeur (Kerkbode 27 Julie) terwyl jy 
die moontlikheid skep dat dit wel kan gebeur, is mos onverantwoordelik en ’n ont-
wyking van die waarskynlike gevolge van jou besluit.  Of anders het nie jou be-
sluit deurdink nie.   
 
Die situasie in die kerk het alreeds die treurige punt bereik dat sommige lidmate 
nie meer heelhartig kan meelewe nie omdat dit voorkom of die N.G. Kerk nie 
meer seker is oor die Skrif nie en sekere amptenare se twyfel oor sommige ba-
siese leerstellinge daarvan soos die liggaamlike opstanding van Christus en die 
bestaan van die duiwel geduld word.  Nou gaan dit verder meebring dat ’n Skrif-
gebonde, behoudende lidmaat na ’n gemeente moet soek wat die saak oor ho-
moseksualiteit volgens die duidelike uitsprake van die Bybel daaroor verstaan.   
Dit kom daarop neer dat sulke lidmate ’n eie soort van tug toepas waarvan die 
konsekwente deurvoering is om die kerk te verlaat.  Hoeveel lidmate het dit al-
reeds gedoen of gaan dit nog doen?   
 
- ‘n Eksegetiese probleem: In die goedkeuring van die homoseksuele oriëntering 
word duidelike uitsprake oor die saak weggeredeneer en die Woord daaroor 
kragteloos gemaak.  
 
- ‘n Hermeneutiese probleem: Die relevansie van Christus se verlossing vir ons 
dag.   Is die evangelie nog vir ons situasie geloofwaardig?   
 
- ‘n Pastorale probleem: Hoe help jy die homoseksuele as jy dit nie meer vol-
gens die Woord se siening oor hom doen nie?  
 
- ‘n Probleem vir gebruik van die  nagmaal: Kan jy by die nagmaalstafel saam 
aansit met praktiserende gay-lidmate, selfs al sou hulle nie losbandig daarin 
wees nie?  Is bekering en heiligmaking ’n vereiste vir die nagmaal? 
 
- ‘n Probleem vir eenheid: Die deur word oopgemaak dat gemeentes oor ’n be-
langrike leerstellige en etiese saak kan verskil.   
 
-  Die grootste: Toon die verwarring en verdeeldheid wat oor die afgelope sino-
des hieroor ontstaan het, nie alreeds dat die kerk van die  seën van die Here op 
ons wegbeweeg het nie?  Verwarring kom nie van die Here af nie.   
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Indien God self homoseks veroordeel en oordeel, het die NG Kerk se sinode nie 
ons kerk hiermee onder die oordeel van God geplaas nie?  Dan is die waarsku-
wing teen en die veroordeling van dwaalleraars in gedeeltes soos 2 Petrus 2 ook 
op ons van toepassing.   
 
Wie kan hierdie dinge besef en dit raak hom nie?!  Wie sal hom nie daaroor voor 
die Here verootmoedig nie?!  “Here, wees my genadig.  Wees my kerk genadig.  
Here, wees ons land genadig.” 
 
Ek weet dat hierdie stuk hard en veroordelend voorkom.  Dit lyk liefdeloos en on- 
gevoelig oor mense wat al hewige wroeging deurgemaak het oor hulle eie of ‘n 
dierbare se homoseksuele oriëntering.  Dieselfde geld vir my, ja, vir almal wat 
ons afwykings van God se wil vanuit ons gevalle menslike natuur besef.   
 
En tog is daar genade! 
 
Die antwoord van die Bybel oor ons sonde en sondigheid is die verlossing wat 
Jesus Christus vir ons kom bewerk het.  Hierdie besluit oor homoseks is vir my 
eintlik ‘n mosie van wantroue in hierdie verlossing.  Dit sou onnodig gewees het 
as ons gereeld in die kerk ervaar het hoedat die verlossingskrag van Christus in 
gay’s se lewens deurgebreek het en in ons almal se lewens in groter heiligma-
king en oorwinning oor sonde uitgewerk het.  Ag, was ons maar ’n Geesvervulde 
kerk.   
 
Wat maak ons egter as dit blyk dat die evangelie soos ons dit nog altyd verstaan 
het, nie mense van hulle drankverslaafdheid, onnatuurlike seksuele drange, ma-
teriële beheptheid, ensovoorts bevry en selfbeheersing laat beoefen nie?  Val 
ons nie almal nog dikwels nie?  Moet ons dan ‘n ander, ‘n meer moderne of post-
moderne verlossing probeer vind?  Dit tog nie.  God se Woord is nog steeds 
waar.  Laat ons as gelowiges ons voor Hom verootmoedig dat Hy opnuut met Sy 
Gees oor ons sal vaardig word en dat die wêreld die krag van Sy verlossing van 
sonde opnuut in die kerk sal sien.  Sy Gees en Sy Woord is ons oplossing en nie 
enige humanistiese kompromis met die gees van die wêreld nie.   
 
 
Om op te som 
-  Homoseks in sy oriëntasie en beoefening is ‘n afwyking van God se patroon vir 
seksuele verhoudings en as sulks sonde.  Omdat hierdie lewenswyse een van 
die deurvoerings is van die mens se sondige natuur, kan niemand hom teenoor 
die homoseksuele verhef nie, want ons almal deel in dieselfde natuur en staan 
voor God skuldig.  Die evangelie van Jesus Christus en die werk van die Heilige 
Gees is die antwoord van God vir ons gevallenheid.   
  
- Die eksegetiese goedkeuring van permanente homoseksuele verhoudings be-
rus op ‘n siening en interpretasie van die Woord van God wat afwyk van die 
historiese Gereformeerde een* en lei daartoe dat die Woord se duidelikheid 
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onduidelik word, dat duidelike gedeeltes weggeredeneer en van hulle krag beroof 
word (vgl. Ben du Toit se boek oor geloof in die postmoderne tyd;  Adrio König se 
uiteensetting van die standpunte oor homoseks in Wat is reg?  Weet iemand 
dalk? hst. 5) 
[*  Vergelyk die Westminster Confession: The infallible rule of interpretation of 
Scripture is the Scripture itself : ..when there is a question about the true and full 
sense of Scripture it must be searched and known by other places that speak 
more clearly (chp. 1:9). 
 
Dr. Ben du Toit se argument hierteen is dat jy nie x kan gebruik om x te bewys 
nie.  Jy kan nie ’n produk se vervaardiger vra of sy produk beter is as ander ver-
vaardigers s’n nie  (God? Geloof in ’n postmoderne tyd, bl. 85).  Juis die Skrif 
weerlê hierdie argument.  God is die hoogste gesag oor wat waarheid is omdat 
Hy in Homself absolute waarheid is wat aan die begrip waarheid betekenis gee.   
Daar is nie wesens of norme hoër as Hy om te bepaal of Hy die waarheid praat 
nie.  As Hy iets sê dan is dit so juis omdat Hý dit sê.  Omdat die Seun die volheid 
van die Godheid in Homself openbaar (Kol. 2:9), kan Hy dan sê dat Hy die waar-
heid is (Jh. 14:6).   
 
Toe Hy voor die Joodse Raad gedaag was om te bewys dat Hy die Seun van 
God is, het Hy gesê dat Sy regters Hom eendag op die wolke sal sien kom (Mk. 
14:61-62).  Hy het nie volgens Du Toit se stelling geredeneer nie, maar het Sy 
eie bewys vanuit Homself gegee.  Omdat Hý dit gesê het, was dit waar, al sou Sy 
regters eers aan die einde van die bedeling dit bevestig sien.  Hy het nie vanuit 
Sy regters se ongeloof geredeneer of enige voorsiening daarvoor gemaak nie.   
 
Ons aanvaar die Bybel as die Woord van God omdat God dit deur sy Gees ge-
adem het (2 Tim 3:16).  Daarom is dit nuttig vir teregwysing ook oor ditself en 
kan ek dit gebruik om ditself te bewys.  Om vir postmodernistiese ongeloof en 
twyfel voorsiening te maak, die Skrif daarby aan te pas, pas nie in by die gesag 
van die Skrif nie.  Die kerk is ’n martelaarsgemeenskap wat al dikwels gely het 
omdat dit nie by die heersende gees en praktyke van ’n samelewing ingepas het 
nie.  In sy gees en karakter is dit nie van hierdie wêreld nie.]  
 
 
Opmerkings 
 
Tydgebondenheid van Skrifuitsprake en nog ‘n ander argument 
1.  Die argument dat die Bybel se agtergrond sommige uitsprake daarvan tydge-
bonde maak, is waarskynlik die sterkste vir die wegredenering van die duidelike 
uitsprake oor homoseks.   
 
a.  Nog voorbeelde wat as bewys van die tydgebondenheid van Bybelse uitspra-
ke gegee word, is Ex. 21:17, Lev. 24:10-16, Num. 15:32-36 wat die doodstraf vra 
vir kinders wat hulle ouers vloek, vir die ydele gebruik van die Here se Naam en 
die ontheiliging van die sabbat.  Hierdie strafbepalings geld vir drie van die tien 
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gebooie wat Gereformeerdes as reël vir dankbaarheid aanvaar en wat nie van 
verbygaande aard soos die kultiese wette is nie.   
 
Drie opmerkings moet oor hierdie strafbepalings gemaak word :   
-  Vanuit die kultuursituasie beoordeel, sal gesê kan word dat hierdie straf nie vir 
ons ter sake is nie omdat die staat doodstraf vir ditself opeis.  Om ons net hierop 
te beroep sou egter bewys hoe arm ons in ons verstaan van die Skrif is. 
 
-  Dit wys op die erns van oortreding van die gebooie en waarsku ons oor die ont-
setting wat eendag vir die sondaar wag wat voor die troon van God moet staan 
met sulke gebooie wat teen hom getuig.  Die tweede dood wag vir hom.  Dit vul 
ons met ontsag vir God.  Aan die anderkant laat dit ons met dankbaarheid juig 
oor Christus se soenverdienste.  Indien die straf nie meer so toegepas kan word 
nie, beteken dit nie dat ons die gebooie maar vanweë die hedendaagse kultuur 
kan ignoreer nie.  Vanweë die gesindheid en gees wat deur Christus se soenver-
dienste gewerk is, is die straf vir ons met genade getemper (vgl. die vrou wat op 
‘n daad van egbreuk betrap is, Joh. 8 : 6, 7, 10-11).  Ouers sal waarskynlik nog 
steeds kinders bestraf of tugtig wat hulle nie eer nie en minagting van die Here 
se Naam behoort in die kerkgemeenskap ten minste tereggewys te word.   
 
-   Ons maak verskil tussen die morele aspekte van die wet en die bepalings daar 
rondom wat in die Mosaïese wet gegee word.  Die strafbepalings val onder laas-
genoemde.   
 
b.  Nog ‘n argument is dat Gen. 1 net oor voortplanting handel, maar dat die sek-
-suele aspek van genot nie daarin genoem word nie.  Daarby is poligame huwe-
like ook ‘n afwyking van Gen. 1 se huwelik en tog word dit nêrens veroordeel nie.  
Baie vroue was een van die Here se seëninge aan Dawid (2 Sam. 12:8).  Daar is 
dus ruimte om die Bybelse uitsprake oor sekere sake in verband met seks as on-
volledig te sien of as kultuur- en tydgebonde te interpreteer.   
 
Die antwoord hierop is dat niemand ‘n terugkeer na poligamie bepleit nie juis 
omdat God se instelling van die huwelik as tussen een man en een vrou die 
norm is en nie die afwyking daarvan selfs deur die gelowige aartsvader Abraham 
en van die koning na God se hart, Dawid, nie.  Jesus het immers vir ons geleer 
dat ons in sulke sake na God se instelling en bedoeling in Gen. 1 en 2 moet kyk 
(Mat. 19:1-12).  Dat Gen. 1 niks oor die genotvolheid van seks sê nie, skakel nie 
die norm van een man en een vrou vir seks uit nie.   
 
Dat die Bybel nie alles oor seks sê nie, word bewys deurdat seks van volwas-
senes met kinders en van kinders met mekaar nie genoem word nie.  Dit is egter 
so teennatuurlik, so duidelik teen hoe God die mens geskape het en Sy bedoe-
ling met seks dat geen gelowige dit sal goedpraat op grond van die Skrif se stil-
swye daaroor nie.  Hoeveel te meer moet ’n vorm van teennatuurlike seks soos 
homoseks afgekeur word as die Skrif dit in duidelik taal veroordeel.     
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Vanselfsprekend moet ons die tydgebondenheid van die Bybelse agtergrond met 
ons verstaan van die Skrif in gedagte hou.  Dit is egter nie deurslaggewend 
daarvoor nie omdat ons in die Bybel te doen met dit wat tydgebondenheid te 
bowe gaan.  Daarom word ons gewaarsku teen die denke volgens die eerste be-
ginsels van hierdie wêreld of eeu (Kol. 2:8, Rom. 12:2).  God het immers die wys-
heid van hierdie wêreld dwaas gemaak (1 Kor. 1:20).  Openbaringsdenke en 
natuurlike, vleeslike denke staan teenoor mekaar.  Hierdie beginsels geld vir alle 
tye.  Die openbarings- en profetiese karakter van die Bybel wil ons dinge vanuit 
God se oogpunt laat sien.  Daarvoor gee Hy aan ons die Heilige Gees om ons te 
verlig en wat deur Sy werk in ons verstand en hart die kloof tussen toe en nou 
oorbrug.  ’n Interpretasie wat die Skrif so verstaan dat dit wegredeneer wat Hy 
duidelik as sonde aanwys, is in stryd hiermee.  Die geestelike verstaan van die 
Skrif versterk ons geloof in Hom en lei tot groter gehoorsaamheid aan Hom.  Dit 
staan direk teenoor die wêreldse verstaan daarvan wat sonde goedpraat en 
twyfel oor die Woord skep. 
 
2.  ‘n Ander argument is dat hierdie afwysende interpretasie van Skrifgedeeltes 
oor homoseks op losstaande tekste berus.  Hierdie tekste moet in die geheel van 
die Skrif se boodskap en lering verstaan word.  Die teenoorgestelde is egter 
waar.  Dwarsdeur die Skrif is die houding teenoor homoseks dieselfde.  Daar is 
nie een gedeelte waar daar enige aanduiding van iets anders as afkeuring en 
veroordeling oor die saak gevind word nie.  Die beroep wat op God se liefde en 
genade in Christus gedoen word, het ek reeds hierbo behandel.   
 
Hoeveel keer moet ‘n saak in die Skrif dan afgewys word om as verkeerd aan-
vaar te word? 
 
Bogenoemde wyse van verantwoording oor die geldigheid van Skrifgedeeltes is 
meer verantwoordelik, meer volgens die beginsel van die Skrif wat die Skrif 
verklaar  en toon meer ‘n aanvaarding van die Skrifgesag as om dit alles vanweë 
tydgebondenheid af te wys.   
 
Oppas, u is besig om van die toegewydste meelewende lidmate in die gemeente 
te verwar en te vervreem.  Anders as wat bedoel word, breek sulke goedpratery 
van homoseks die bietjie aansporing tot selfbeheersing wat daar nog is, af.  Ho-
moseksueles wat wel selibaat gelewe het, kan voel dat alles tevergeefs was. 
Hulle kon maar net sowel die ander pad geloop het.         
 
Tog hoop? 
 
Die sinodes se besluit oor homoseks wys hoe laat dit al in die dag geword het.  
Het dit nie al te laat vir verdere debat geword nie?  Die 2007-sinode se besluit 
het immers bewys dat die Bybelse vertrekpunte so uiteenlopend is dat dit moeilik 
en selfs onmoontlik kan wees om mekaar te oortuig en dat ‘n kompromis teen-
strydig interpreteer word.   
 



 

 

24 

24 

En tog is daar basiese punte waaroor ons eens is.  Ek vind die volgende elemen-
te in die N.G. Kerk se verskillende sinodebesluite waarmee ek my hartlik kan en 
wil vereenwelsig:  
   ’n belydenis van Skrifgebondenheid 
   ’n ontferming oor homoseksueles 
   ’n  poging om eenheid tussen Christene te behou 
      en om versoening oor verskille te bereik  
   ’n gewilligheid om dwaling te bely  
 
Oor hierdie elemente self kan daar geen verskil tussen Christene wees nie om-
dat ons dit in die Skrif vind.  Die manier waarop van die sinodes hierdie elemente 
hanteer het, is egter omstrede en gee juis aanleiding tot dispuut.   Dit is inkonse-
kwent om van die gesindhede van die Skrif uit te gaan en dan die Skrif nie verder  
in sy bedoeling oor ’n saak te volg nie. 
 
In hierdie stuk probeer ek bogenoemde elemente op die volgende manier uitwerk    
-  deur ’n verstaan van die Skrif volgens die interpretasiebeginsel van die Skrif    
   wat die Skrif moet verklaar en dit te volg wat die meeste die gesag van die  
   Skrif as Woord van God sal eer.   

  -  deur wat duidelik in die Skrif is, kinderlik te aanvaar en my daaraan te onder- 
     werp.     
  -  Dit bring my tot ’n erkenning van eie skuld en bedorwenheid en verootmoedi- 
     ging voor die Here en ’n verblyding oor Sy genade vir my en ander. 
-  Deur te waak om nie volgens die eerste beginsels van hierdie wêreld en hu-    

     manisties oor die Skrif te dink nie.  Omdat die gees waarin ons die Skrif pro- 
     beer verstaan, daarvoor deurslaggewend is, in gebed te soek dat die Heilige  
     Gees oor ons vaardig sal word en ons so ons verskille sal oorbrug.       
-  Deur nie hulle wat van my verskil, as vyande te sien nie, maar as broers wie             
   se opregtheid ek aanvaar.  

 
Die enigste ware oplossing is dat die Here self onder ons sal deurbreek.  Sal die 
Hy nie tog ter wille van Sy eer in genade ingryp, ‘n nuwe vertroue in Sy Woord 
gee en die krag van Sy verlossing opnuut bevestig nie! 
 
Sal U ons nie weer lewend maak sodat U volk in U bly kan wees nie?  (Ps. 85:7) 
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