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Inleiding: ’n kerk voor verandering 

Niemand van ons weet waarheen die veranderinge wat plaasvind, presies sal lei nie. Dit gee aan alles 
wat ek vandag kan sê, ’n sterk spekulatiewe karakter. Al wat ons weet, is dat ons land nie dieselfde sal 
bly as die Suid-Afrika van dié verlede en selfs nog van die hede nie. Daar is egter soveel veranderlikes, 
dat niemand met sekerheid kan sê waarby ons gaan uitkom nie. Ek wend slegs ’n poging aan om op 
grond van enkele rigtingwysers ’n beeld te ontwerp van wat onder die gunstigste omstandighede 
verwag kan word. 

Ek stel as hoofgedagte voorop dat die sosiale en politieke veranderinge wat hulle tans in ons land 
voltrek, die NGK in ’n ernstige identiteitskrisis bring wat die kerk voor bepaalde keuses stel en 
ingrypende gevolge vir die toekomstige karakter van die kerk sal hé. 

Ek gaan daarby van die hipotese uit dat institute netsoos individue in tye van groot verandering telkens 
’n krisis deurleef en gedwing word om tot ’n nuwe selfverstaan en heroriëntasie in die nuwe situasie te 
kom. Ek meen dat daar veral drie groot veranderinge gaan intree wat hierdie effek op die NGK gaan hê, 
nl (a) die verandering in die openbare posisie van die kerk, (b) ’n veranderde verhouding van 

Afrikanervolk en (c) ’n veranderde sekulêre en pluralistiese kulturele klimaat. 

Dit wil voorkom asof die sterk openbare profiel wat die NGK dwarsdeur die hele geskiedenis sedert die 
17de eeu gehad het, die innige verbintenis wat die kerk tot nou toe met die Afrikanervolk gehad het, en 
die betreklike kulturele isolasie waarbinne die kerk in die afgelope tyd verkeer het, die NGK op ’n 
besondere wyse juis vir hierdie veranderinge gevoelig maak. 

 

Die openbare posisie van die NGK 

Die veranderinge wat in die openbare posisie van die NGK in ons land gaan intree, hang gedeeltelik 
saam met veranderinge wat besig is om in die hele Westerse wêreld plaas te vind. In sy boek, Einde of 
Nieuw Begin (Bilthoven, 1974), skryf F Boerwinkel dat die Weste tans op ’n breuklyn tussen twee 
tydperke verkeer. Ons belewe tans die einde van die Konstantynse era wat gekenmerk is deur ’n noue 
verbodenheid van kerk en staat; die einde van Westerse dominasie in die wêreld; die einde van die 
koloniale tydperk en blanke heerskappy; en ten slotte ook die einde van manne-heerskappy. ln die plek 
hiervan kom ’n nuwe, radikaal demokratiese en sekularistiese politieke, maatskaplike en kulturele opset 
wat as konsekwensie van die ideale van die Renaissance en Verligting gesien moet word. 

Deur bepaalde politieke en ander faktore het Suid-Afrika die volle impak van hierdie veranderinge tot op 
datum nog nie so sterk ervaar nie, maar deur die veranderinge wat tans in ons land plaasvind, word ons 
meteens met die volle realiteit daarvan gekonfronteer. Soos dit uit die situasie in ander lande blyk, sal 
die posisie van alle gevestigde kerke in ons land noodwendig daardeur geraak word. Vanweë die 
besondere posisie wat die NGK en die twee ander Afrikaanse kerke in die samelewing beklee het, sal 
hulle die impak van hierdie verandering uiteraard sterker as ander kerke ervaar. 

Dit is waar dat geen kerk in Suid-Afrika die status van ’n “established Church” het nie. Ons het in ons 
land die posisie van vrye kerke binne ’n vrye staat. Alle kerke word ook gelyk behandel. Maar die 
situasie in ons land het tog nog altyd in die teken gestaan van kontinuïteit met die Europese en Engelse 
tradisies waarin daar deur die staat aan die Christelike godsdiens besondere erkenning verleen is. 
Ondanks voortgaande sekularisasie, is daar tot vandag toe nog sekere reste van die Konstantynse era 
in verskillende Westerse lande. Dit sluit nie net ’n de facto openbare erkenning van die Christelike 
godsdiens in nie, maar in bepaalde gevalle ook besondere verbintenisse tussen kerk en staat. 
Ook in ons land geniet die Christelike geloof so ’n de facto openbare erkenning. Die Naam van “die God 
van ons voorgeslagte” – waarmee eintlik tog net die God van die Bybel bedoel kan word – word in die 
aanhef tot die grondwet bely, en art 2 van die Grondwet self bepaal: “Die volk van die Republiek van 
Suid-Afrika erken die oppergesag en leiding van die Almagtige God”. Hoewel vryheid van godsdiens 
gewaarborg word, blyk uit wette soos die Sondagwette en die verbod op godslastering, maar veral ook 
uit die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid van 1967, dat die owerheid homself as ’n Christelike 
owerheid en die land as ’n Christelike land verstaan (Van der Vyver:1972, 148 ev). 



Die gang van die geskiedenis het meegebring dat daar ’n hegte band tussen die Afrikanervolk en die 
drie Afrikaanse kerke ontwikkel het. Dit het ook beteken dat die Afrikaanse kerke ten nouste by die 
Afrikaner-politiek betrokke geraak het. Daar het ’n onoffisiële verbondenheid tussen die Afrikaanse 
kerke en die Nasionale Party tot stand gekom wat dekades lank wedersyds groot voordele ingehou het. 
Die verhouding tussen kerk en regering is sterk bepaal deur die wete dat dit “ons mense” was wat in 
kerk en staat met mekaar te make gehad het, mekaar verstaan en vertrou het, en dus ook wedersyds 
gehelp het. Die kerke het die oor van die maghebbers gehad en kon in sake soos die onderwysbeleid, 
maatskaplike en sedelike kwessies ’n sterk invloed uitoefen. Die staat het die maatskaplike werk van 
die kerke ondersteun en buitengewoon gunstige reëlings vir die bevordering van teologiese opleiding 
getref. In die oë van die Afrikaanse kerk was die regering prakties ’n Christelike owerheid in ’n 
teokratiese situasie soos dit in art 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis voorsien word. 

Maar dit het die Afrikaanse kerke ’n geweldige prys gekos. Hulle het ’n religieuse onderbou aan die 
apartheidspolitiek verskaf en so meegewerk aan die totstandkoming van ’n burgerlike godsdiens (civil 
religion) waarmee die staat sy optrede kon legitimeer. Hulle het die regering feitlik nooit in die openbaar 
gekritiseer nie, selfs toe flagrante onreg aan mense van ander bevolkingsgroepe gepleeg is. Hulle het ’n 
groot rol gespeel in die poging om apartheid voor kerklike en ander forums in die buiteland te verdedig. 
Hulle het op allerlei terreine, soos bv in die kapelaansdiens, op sodanige wyse met die regering 
meegewerk, dat die indruk gewek is dat hulle die totale optrede van die regering religieus onderbou. Dit 
het hulle in die oë van die oorgrote deel van die landsbevolking, maar ook van die Christelike kerk oor 
die wêreld, feitlik alle geloofwaardigheid laat verloor.  

Dit wil voorkom asof dit nou ook tot gevolg het dat daar by talle swart Christene ’n sterk allergiese 
reaksie teen enige suggestie is dat die kerke moet probeer om vir die Christelike godsdiens of 
Christelike grondoortuigings ’n bepaalde erkenning in ’n nuwe grondwet te beding. Dit hang saam met 
hulle afkeer van wat hulle sien as die onheilige bondgenootskap van die Afrikaanse kerke en die 
Nasionale Party in die verlede, wat onder die noemer van Christelike nasionalisme ’n stelsel 
gehandhaaf het – wat vir die meerderheid van die bevolking onderdrukking beteken het. Daarom steun 
hulle eerder die idee van ’n sekulêre staat wat vryheid van godsdiens waarborg. 

Alles dui daarop dat ’n toekomstige regering doelbewus ’n neutrale posisie in godsdienstige sake sal wil 
inneem, soos dit in die meeste demokratiese lande as die ideaal gesien word. Godsdiensvryheid sal 
waarskynlik gewaarborg word, maar dit sal gekombineer word met die beginsel van skeiding tussen 
staat en kerk. Dit kom dan feitlik neer op skeiding tussen staat en godsdiens, wat beteken dat die staat 
homself as a-religieus en volkome sekulêr verstaan. Die konsekwensie daarvan sal wees dat godsdiens 
“geprivatiseer” en as die persoonlike saak van individue en groepe beskou sal word, en dat alle 
godsdienste as gelykwaardig behandel sal word. Die wyse waarop die diversiteit van godsdienste in 
staatsinstellings soos skole geakkommodeer moet word, kan nog een van die grootste probleme van 
die toekoms word, maar dit staan by voorbaat vas dat die Christendom nie prinsipieel op ’n 
voorkeurbehandeling moet reken nie. 

In teorie is dit die situasie in Amerika. Daaruit kan ons leer dat die Christendom as die godsdiens van 
die meerderheid van die bevolking nie alleen geen bevoorregte posisie het nie, maar dat daar in 
werklikheid in naam van godsdiensvryheid teen Christene gediskrimineer word. In Amerika mag daar in 
openbare skole waarvan die grootste meerderheid van die leerlinge uit Christelike huise kom, geen 
Christelike godsdiensonderrig gegee word of ’n gebed gedoen word nie. Die beroep op spesifiek-
Christelike waardes en norme is ook elders in die openbare lewe effektief uitgeskakel. Omdat dit in so ’n 
a-religieuse staatsbestel onduidelik word wat die grond van morele beslissings in omstrede gevalle is, 
kry die regbank steeds meer die karakter van ’n finale instansie wat op louter humanistiese gronde oor 
morele kwessies beslis. 

Dit is moontlik dat dit ook in ons land so kan word. As dit gebeur, sou dit ingrypende gevolge vir die 
openbare lewe kon hê, want naas die kwessie van godsdiensonderrig in openbare skole sou ook 
instellings soos die Sondag en ander Christelike feesdae, wat altyd publieke erkenning geniet het, in 
die gedrang kon kom. Die mate waarin dit sat gebeur, is egter onseker. Veel sal afhang van die beleid 
van die regerende party. Dit lyk tans onwaarskynlik dat ons te make sal kry met ’n militante anti-
Christelike regering wat die Christendom sal probeer onderdruk en ateïsme sal probeer bevorder, 
soos dit in sommige lande in die eertydse Oos-blok gebeur het. Waarskynlik moet ons eerder verwag 
dat ’n toekomstige regering pragmaties sal optree om die samewerking van die grootste deel van die 
bevolking te verkry. 



Daarby leef ons in Afrika en nie in die gesekulariseerde Weste nie. Afrika is ’n diep-religieuse 
kontinent. Dit kan ons moontlik beskerm teen die ergste konsekwensies van die Westerse 
sekularisme. Die grootste deel van die Christene in ons land is swart, waarvan die onafhanklike kerke 
die grootste enkele komponent uitmaak. Geen regering sal kan bekostig om hulle te ignoreer nie. 
Maar ook verskeie van die sg “main line” Engelse kerke het baie swart lidmate en goeie verhoudings 
met die eertydse bevrydingsbewegings. Dit maak dit onwaarskynlik dat enige nuwe bewind teen die 
Christelike godsdiens sal wil diskrimineer of dit vir kerke moeilik sal wil maak. 

In elk geval behoort enige demokraties-verkose regering in ’n land met ’n oorwegend Christelike 
bevolking soos Suid-Afrika, die geloof van die meerderheid van die burgers te respekteer en aan hulle 
alle ruimte vir die beoefening daarvan te gee. Waarskynlik sal die kerke in die praktyk toegelaat word 
om voort te gaan soos in die verlede, al sal hulle geen erkende openbare rol vervul nie en miskien 
bepaalde voorregte verloor. Die Christendom sal as godsdiens van die meerderheid van die bevolking 
in die praktyk egter nog steeds ’n groot rol kan speel, maar dan volgens nuwe spelreëls wat eers 
bemeester sal moet word. Hopelik sal daar langs die weg van plaaslike keuse vir ouers die 
moontlikheid wees om ’n sterk invloed op die karakter van die onderwys van hulle kinders uit te oefen. 
Dit mag selfs moontlik wees dat daar in openbare skole nog altyd ruimte gelaat sal word vir onderrig 
oor die verskillende godsdienste, met die veronderstelling dat die situasie op plaaslike vlak die 
aandeel sal bepaal wat verskillende godsdienste daarin sal ontvang. As dit gebeur, sal die Christelike 
kerke meer as in die verlede op ’n ekumeniese wyse met mekaar moet saamwerk, ten einde sulke 
geleenthede so goed as moontlik te benut. 

Die verhouding van die NGK tot die Afrikanervolk 

Die openbare posisie van die NGK het in die verlede onder andere saamgehang met die besondere 
verhouding tussen die NGK en die Afrikanervolk. Binne die kunsmatige begrensing van die 
gemeenskap tot die blanke bevolking, waarby die ander bevolkingsgroepe in ’n soort Ou-Testamentiese 
idioom hoogstens as die vreemdelinge in die poortegesien is wat geen deel het in die voorregte van die 
kinders van die land nie, was die prominente posisie van die NGK vanselfsprekend. 

Die kerk is deur hierdie situasie diepgaande beïnvloed. Die NGK het ’n groot rol binne die ideologíes-
geslote blanke samelewing gespeel. Dit het histories so gegroei. Die NGK het die Afrikanervolk deur 
smarte, vernedering en armoede heen begelei. Dit het die kerk besonder gevoelig gemaak vir die 
sentimente van die volk. Van die groot beslissings wat in die geskiedenis van die kerk geval het, het te 
make gehad met die kerk se identifikasie met die Afrikanervolk. ’n Mens kan ongetwyfeld van die NGK 
baie positiewe dinge sê, soos bv dat hy groot sorg aan teologiese arbeid bestee het, dat hy sy lidmate 
so goed as moontlik geestelik probeer versorg het, dat hy ’n uitgebreide diens van barmhartigheid 
opgebou het, dat hy ’n formidabele rol in die onderwys gespeel en uitgebreide sendingwerk verrig het, 
veral in ander Afrika-lande. En tog moet dit ’n mens nie verbaas nie dat dit veral die rol van die NGK in 
die opkoms en bevryding van die Afrikanervolk is, wat deur baie as sy grootste prestasie gesien word 
(Alant, in Meiring: 1977,146). 

Tans beleef ons nou egter dat die NGK juis op die punt van sy verhouding tot die Afrikanervolk voor 
groot probleme te staan gekom het. Deur sy verhouding tot die volk is die NGK besonder kwesbaar 
wanneer daar soos tans in die volk self verdeeldheid oor sake van ’n politieke en lewensbeskoulike aard 
ontstaan. Die breuk wat tans deur die volk loop, het met meer as praktiese politiek te make. Dit gaan 
ook om ’n verskil in lewensoriëntasie en die interpretasie van die konsekwensies wat bepaalde morele 
waardes in ons politieke, maatskaplike en ekonomiese opset behoort te hê. Dit is tot ’n punt gebring 
deur politieke realiteite en die druk van die moderne wêreldmening, maar tog ook deurdat talle binne die 
Afrikaner-gemeenskap gevoelig geword het vir die morele onhoudbaarheid van die situasie soos dit 
onder apartheid was. 

Dit is bekend dat daar oor jare heen in die NGK verskille oor hierdie dinge bestaan het. By die 
Algemene Sinodes van 1986 en 1990 het daar beslissings geval waardeur die kerk homself 
losgemaak het van vroeëre standpunte en hom op ’n algemeen-Christelike standpunt ten opsigte van 
die aard van die kerk en die morele eise vir die politiek gestel het. Dit is begryplik dat dit geïnterpreteer 
kon word as ’n keuse vir die meer “verligte” deel van die volk teen die behoudende deel, en dat 
laasgenoemde dit selfs as verraad teenoor die volk sou interpreteer. Ontsteltenis het by ’n groot groep 
lidmate van die kerk ontstaan. Dit het selfs op ’n skeuring uitgeloop. 

Uiteraard het die besluite van die NGK gewigtige implikasies vir sy identiteit en selfbeeld. Die 
vernaamste daarvan is dat die NGK homself losgemaak het van die idee dat hy ’n geslote volkse kerk 
van die Afrikanervolk is. Veral as onthou word dat die NGK ook besluit het om deel te word van een, 



nie-rassige kerkverband saam met die ander kerke van die NG familie, is dit duidelik dat 
kerkgemeenskap en volksgemeenskap vir die besef van die NGK nie meer saamval nie. Dit kan nog 
’n tyd duur voordat hierdie besluite in die plaaslike gemeentes enige verskil sal maak of voordat die 
eenheid tot stand sal kan kom. Maar in prinsipe verstaan die NGK homself nie meer as ’n 
Afrikanerkerk nie, maar as ’n moontlike Afrikaanstalige modaliteit binne ’n verenigde gereformeerde 
belydeniskerk in ’n pluralistiese kultuursituasie. 

Dit bring mee dat die algemene posisie van die NGK binne die Suid-Afrikaanse gemeenskap drasties 
sal verander. Dit is waarskynlik dat die Suid-Afrikaanse gemeenskap ’n oop gemeenskap sal word 
waaraan alle mense in die land deel het. Die samelewing gaan daardeur baie meer diffuus word as 
wat tot nou toe die geval was, en dit gaan die “publiek” waarop die kerk se arbeid gerig is, 
gekompliseerder maak. Tot nou toe is die hele teologie, spiritualiteit, belydenis en inrigting van die 
NGK bepaal deur sy Europese herkoms. Die kerk sal in die toekoms noodwendig meer gekonfronteer 
word met sy Afrika-konteks. Via die kontak op plaaslike vlak, maar ook deur die kerkverband sal 
blanke gelowiges steeds meer betrek word by die nood en behoeftes van die ander lede van die NG 
familie met hulle soort spiritualiteit en religieuse ervaring. Die kerk se algemene beleid en optrede sal 
beïnvloed word deur die breër gemeenskap waarbinne dit bestaan. Dit moet vanselfsprekend die 
identiteit van die kerk in bepaalde opsigte verander. 

Daar moet verwag word dat ander kerke sal probeer om die rol van die NGK as kerk van die Afrikaner 
oor te neem en dat lidmate van die NGK wat nie die nuwe koers van die NGK kan meemaak nie, hulle 
liewer sal voeg by konserwatiewe kerke wat die posisie van die verlede kontinueer. Die NGK kan 
miskien ’n baie kleiner kerk word as tans. Die gevaar bestaan ook dat die kerk uit vrees daarvoor in 
die versoeking kan kom om weer om te draai en stil-weg die nuwe keuses wat gedoen is, te verswyg 
om soveel as moontlik van die skade te probeer vermy. Dit sa' egter ’n groot fout wees. Die NGK sal 
dan alle geloofwaardigheid verloor en sy geleentheid tot ’n betekenisvolle getuienis in hierdie land sal 
feitlik heeltemal daarmee heen wees. Die kerk sal dan hoogstens nog die etniese kerk van ’n kleiner 
wordende sub-kultuur kan wees wat, soos Berger is sy boek, The noise of solemn assemblies sê, sy 
geestelike identiteit verloor het. ’n Mens kan maar net vertrou dat dit nie sal gebeur nie, maar dat die 
NGK aan sy wese as kerk van Christus vir alle mense getrou sal bly, selfs al beteken dit dat dit vir 
Afrikaners in die toekoms veel meer van ’n bewuste keuse sal wees of hulle nog by die NGK wil bly of 
nie. Ek wil in hierdie verband graag die teks Johannes 12:24 aanhaal, waarin Jesus sê: As die 
koringkorrel nie in die grond val en stewe nie, bly dit alleen, maar as dit stewe, bring hy ’n groot oes 
in. Dit sal letterlik op die NGK van toepassing wees. 

Die nuwe pluralistiese kulturele klimaat 

Daar is egter nog ’n derde gesigspunt wat ons aandag vra. Dit is die verwagting dat die nuwe situasie 
die NGK ook in ’n identiteitskrisis kan bring, omdat dit veel sterker as in die verlede aan ’n nuwe 
pluralistiese en sekularistiese kulturele klimaat blootgestel gaan word. David Bosch skryf êrens: “The 
future South Africa will be far more pluralistic and secular than anything we have known” (1991, 194). 
Die oopbreek van die eertyds geslote situasie waarbinne die lidmate van die kerk geleef het, gaan vir 
baie van hulle beteken dat hulle eksterne en interne wêreld in duie gaan stort. In terme van die kennis-
sosiologie van Peter Berger sal hulle hulself ervaar as “homeless minds”, omdat die religieuse 
legitimasie van alles wat hulle was en gedoen het, verdag sal word en sal verdwyn. Dit sal hulle by ’n 
kruispunt in die weg bring, waar hulle verplig sal wees om ’n nuwe selfverstaan, ’n nuwe 
lewensoriëntasie en nuwe waardes te kies. 

DJ Smit skryf: “Many observers of white Christianity in South Africa are, indeed, of the opinion that we 
are going to see a full-scale secularization, individualism and scepticism appearing in these circles for 
the first time, now that the almost medieval hegemony of the public church and of civil religion in all 
spheres of life has been broken” (1992). 

Dit kan die tempo van veranderinge wat reeds by ons jonger generasie op gang gekom het, aanmerklik 
versnel. Waarnemers soos proff Cornie Alant en Hentie Boshoff het al gewys op ’n verskuiwing in 
waardesisteme onder Afrikaners wat vir die kerk gewigtige implikasies inhou. Volgens empiriese 
gegewens ontwikkel daar reeds ’n sterk diversiteit van waardestelsels onder Afrikaners. ’n Era het 
aangebreek waarin ons nie meer van ’n tipiese Afrikaner of Afrikaanse kerklidmaat sal kan praat nie. 
Veral wat die jeug betref, moet ons ’n toename in onvergenoegdheid met die tradisionele kerklike en 
godsdienstige lewe verwag, sodat na iets nuuts gesoek sal word. 

As dit waar is kan dit meebring dat die NGK van verskeie kante af ’n dreigende verbrokkeling in sy 
tradisionele magsbasis of voedingsbodem kan ervaar. Konserwatiewe elemente is reeds besig om 



vanweë politieke redes innerlik met die kerk te breek, maar die sekularisasie kan andere alle behoefte 
aan kerk en godsdiens laat verloor, terwyl nog weer andere uit die NGK kan verdwyn om ’n tuiste te 
soek in entoesiastiese, gemeenskapswarme, maar werklikheidsvreemde bewegings wat onder leiding 
van charismatiese persoonlikhede opskiet, soos in Amerika. 

Die vraag is hoe die NGK hierop gaan reageer. Dit sal vir die NGK ’n wesenlike gevaar wees om, 
noudat sy rol as volkskerk in ’n groot mate verby is, tot ’n kleurlose, gematigde kerk vir die middestand 
te ontwikkel, geestelik gesitueer in suburbia, met min werwingskrag of invloed, altyd bereid om die 
denke in die gemeenskap te volg en teologies te onderbou. Dit is die wêreldwye versoeking waaraan 
die sg “mainline”-kerke blootgestel is. 

Indien die NGK in ’n nuwe situasie werklik aan sy rol as kerk wil beantwoord, sal hy moet besluit wat hy 
as sy eie identiteit beskou, en daaraan getrou moet bly. As hy daarvoor kies om ’n gereformeerde kerk 
te wees wat met die Woord van God alle mense wil aanspreek, sal hy moet waak teen allerlei vorms 
van aanpassing met die doel om sy aanhang te bewaar. Hy sal veral versigtig moet wees om homself te 
verbind aan die sub-kultuur van die Afrikanermiddestand en sy visie vir die totale bevolking van die land 
te verloor. Dit is van die grootste belang dat die NGK die nuwe situasie positief moet benader, sy nuwe 
omgewing moet aanvaar, die beswil van die land en al sy mense moet soek, en sy invloed onder sy 
lidmate soveel as moontlik moet gebruik om die Christelike karakter van die samelewing te bewaar en 
te bevorder. 

In hierdie verband wil ek graag ’n tweede teks uit die Bybel aanhaal. Dit is Jeremia 29:7. Dit gaan daarin 
oor die Joodse ballinge in Babel, vir wie dit ’n uiterste ongeluk is om so ver van hulle eie vaderland en 
vertroude omgewing en lewenswyse te wees. Ek suggereer nie dat die situasie van die NGK in ’n nuwe 
omgewing gelyk sal wees aan dié van ballinge nie, maar dit is net moontlik dat die kerk en sy lidmate 
ook ’n gevoel van innerlike vervreemding kan beleef. Daarom moet dit tog ook vir hulle iets sê as 
Jeremía aan die ballinge in die Naam van die Here skrywe: “Bevorder die belange van die stad 
waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle 
belange.” 

Die invloed van die kerk in die openbare lewe is nie soseer afhanklik van sy openbare erkenning nie, as 
van die kwaliteit van sy presensie, boodskap en optrede. Die NGK kan uit sy ervaring leer dat ’n te 
hegte verbintenis met die regering sy profetiese vryheid bedreig. Hy mag egter nie daaruit die 
gevolgtrekking maak dat die kerk homself dus van ’n openbare getuienis moet weerhou of ’n negatiewe 
afstand teenoor die landsregering moet bewaar nie. Kerk en staat kan nooit – selfs al word dit teoreties 
so voorgestel – sonder ’n bepaalde verhouding tot mekaar wees nie, omdat albei met die openbare 
lewe te make het. Die NGK moet die nuwe staat krities begelei en juis so deur prediking en diens sy 
ware rol as kerk vervul, vir wie die heil en beswil van alle mense belangrik is (Huber: 1979, 142–149). 

Daar is egter een groot voorwaarde hiervoor, en dit is dat die NGK sy teologiese integriteit teen elke 
prys moet bewaar en ’n nuwe geestelike diepte moet vind. Ons hoef seker geen illusies daaroor te hê 
nie dat die hele gemeenskap in die land deur ’n baie moeilike tyd sal moet gaan voordat daar tot ’n 
vaste lewenspatroon gekom sal word waarin vrede en relatiewe voorspoed sal heers. Maar miskien 
sal moeiliker tye vir die NGK weer ’n uitdaging wees om terug te keer na sy eie teologiese wortels en 
na ’n egte gereformeerde spiritualiteit. Gereformeerde spiritualiteit word gekenmerk deur die begeerte 
om in eenvoud op ’n verantwoordelike, gehoorsame en vroom wyse voor God en die mense te lewe. 
As die NGK ’n nuwe identiteit kan vind wat deur hierdie soort spiritualiteit beheers word, kan dit hom 
tot genesing strek en die moontlikheid skep om die uitdaging te aanvaar van die komende nuwe 
omgewing, waarvan ons nou maar nog net ’n floue vermoede kan hê. 
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