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Oproep tot handhawing van 

die eie aard van die kerk in 

’n tydperk van verwarring 

22 Oktober 1965 

Geagte Mede-broeders, 

Daar kom ’n moment dat ’n mens verplig voel om te spreek. Die ondergetekendes het op 

grond van spontane gesprekke met mekaar tot die gevolgtrekking gekom dat so ’n moment 

tans vir ons aangebreek het om te getuig van ons gemeenskaplike onus oor die situasie 

waarin die kerk verkeer. 

’n SITUASIE VAN VERWARRING 

Die situasie waarna ons verwys, is ’n situasie van verwarring waarin die verhouding tussen 

kerk en volk (of as u wil: kerk en politiek) skeefgetrek word. Dit is in belang van sowel die 

kerk as die volk dat die verwarring wat daar op die oomblik by so baie bestaan, so spoedig 

moontlik opgeklaar word. Om te verduidelik wat ons bedoel, noem ons die volgende: 

(a) Daar is verwarring oor wat die kerk werklik is. 

Die kerk is volgens sy belydenis die kerk van Jesus Christus en die gemeenskap van alle 

ware gelowiges wat deur Christus Self uit die ganse menslike geslag vergader word deur Sy 

Woord en Gees. Dit sal wel teoreties deur niemand onder ons ontken word nie. In die 

praktyk egter word deur baie van ons mense op ’n manier oor die kerk gepraat, waarin nie 

meer voldoende rekening gehou word met wat die kerk volgens sy belydenis is nie, maar 

hoofsaaklik met die kerk as ’n magtige organisasie in die volkslewe van die Afrikaner. Die 

kerk word daarby verstaan as die bolwerk van die Afrikaner wat die saak van die Afrikaner 

moet dien en daarom veral “trou aan die sy van die Afrikaner moet staan.” Dit beteken vir 

baie van ons mense met name dat die kerk die Afrikaner in sy politieke siening moet 

ondersteun en dus niks mag sê of doen wat aan die Afrikaner met sy bepaalde politieke 

opvattinge aanstoot kan gee, of die landsregering “in die verleentheid kan bring nie”. 

Solank die kerk aan hierdie voorwaarde voldoen, geniet hy die vertroue van die volk. Sou 

dit egter blyk dat die kerk vanuit sy gehoorsaamheid aan die één Here van die kerk en Sy 

onfeilbare Woord ’n kritiese geluid teenoor die volk en sy politieke denkbeelde moet laat 

hoor, sal die kerk dadelik “die vertroue van die Afrikanervolk verloor.” Dit is duidelik dat 

die ware karakter van die kerk as kerk van Christus en die ware lojaliteit van die kerk aan 

Christus en Sy Woord hiermee ernstig misverstaan word. Dit is goed dat die kerk van 

Christus onder ’n bepaalde volk “inheems” raak en in die volle lewe van die volk met sy lief 

en sy leed, sy hoop en sy vrees tot op die bodem indring. Die kerk mag egter nooit sy ware 

karakter as kerk van Christus verlore laat raak en tot die kerk van ’n bepaalde volk word 

wat sy eie aard in onderskeiding van die volk waaronder die kerk sy lede tel, inboet nie. Die 



 

kerk mag nooit verwar word met ’n volksorganisasie wat die vertroue van die volk moet 

behou deur na die mond van die volk te spreek nie. Die kerk kan alleen kerk van die Woord 

wees, of hy is nie meer kerk nie. 

(b) Hierdie verwarring word veral sigbaar rondom die vraagstuk van 

rasseverhoudinge. 

Daar bestaan ’n betreklik algemene indruk dat die Ned. Geref. Kerk sy verbondenheid met 

die Afrikanervolk veral daarin bewus, dat hy hom met betrekking tot die rassevraagstuk op 

presies dieselfde standpunt stel as die regerende politieke party of die Afrikanervolk in sy 

breë lae. Daar word op ’n vae manier gespreek oor die “beleid” van die kerk, en wel op 

sodanige wyse dat dit suggereer dat die beleid van die kerk dieselfde is as die “tradisionele 

beleid van die Afrikaner.” Min van ons lidmate is werklik bewus van die ware resultate 

waartoe die kerk op grond van sy Skrifstudie oor hierdie dinge gekom het. Baie meen in die 

algemeen dat die kerk “pro-apartheid” is, wat dit ook alles mag beteken. Vir groot getalle 

van ons lidmate beteken dit egter dat hulle onder die misverstand verkeer dat die kerk 

gekant sou wees teen die gemeenskap van gelowiges uit die verskillende rassegroepe. Die 

redenasie van die meerderheid Afrikaners is dat gemeenskap van gelowiges oor die 

rassegrense heen sou beteken “dat die beleid van die Afrikaner op één punt “prysgegee" sou 

word, en dat dit dus die eerste stap in die rigting van integrasie is. Gevolglik word die hele 

gedagte van die gemeenskap van die heiliges, vir sover die “heiliges” mense van 

verskillende rasse kan wees, as integrasie veroordeel. Die misverstand van baie van ons 

lidmate bestaan hierin, dat hulle meen dat die kerk hulle hierin gelyk gee en óók die 

gemeenskap van gelowiges oor die rassegrense heen afkeur. Gevolglik eis hulle die “beleid” 

van die kerk onder ’n misverstand op vir hulle eie verwerping van ’n wesenlike deel van die 

belydenis van die kerk. Hulle meen egter dat hulle daarin “trou by die kerk staan” en hulle 

hanteer selfs die slagspreuk: Wees getrou aan die kerk en sy beleid! — asof die kerk se 

“beleid”" nie hemelsbreed verskil van hulle opvatting nie! 

(c) Daar is verwarring rondom die begrip “liberalisme.” 

Sonder dat presies omskrywe word wat met “liberalisme” bedoel word, word dié skelwoord 

in die kerk rondgeslinger en as etiket om die nek gehang van predikante, sonder dat daardie 

predikante vanweë hulle liberalisme — wat kerklik gesproke tog ’n afwyking van Skrif en 

belydenis móét inhou — aangeklae en getug word. Daaruit blyk dit reeds dat dié woord nie 

in sy teologies-kerklike betekenis gebruik word nie, maar in ’n politieke betekenis. Dit is 

dan ook só, dat enige predikant wat dit waag om ’n geluid te laat hoor wat geïnterpreteer 

kan word as kritiek teenoor die gedagte van apartheid in die kerk, die houding van ons 

mense teenoor die nie-blankes in die algemeen, die weiering van gelowiges om hulle 

eenheid met ander gelowiges te aanvaar of die oorheersing van die kerklike denke deur 

politieke denkbeelde, meteens kwalifiseer as ’n liberalis. Al gee sodanige predikant ook die 

versekering dat hy nie vanuit politieke motiewe spreek nie, maar enkel omdat hy van 

oortuiging is dat die Woord van God dit van hom eis, dit baat hom niks. Sy beroep op die 

Skrif word nie getoets of ernstig opgeneem nie. Sy vrymoedigheid om te verskil, is 

deurslaggewend. Intussen weet die kerk tog dat, kerklike gesproke, ’n mens alleen ’n 

liberalis kan wees as jy die gesag van die Woord van God verruil vir die gesag van die 

mens. Iemand wat hom op Gods Woord beroep, sal alleen dan tot ’n liberalis gestempel kan 

word, as dit duidelik aangetoon is dat hy ’n valse beroep op die Skrif doen en in werklikheid 



 

tog die gesag van die Skrif verwerp en vervang met die gesag van die mens. Die pynlike is 

nou egter, dat baie van diegene wat as liberaliste gebrandmerk word, hulle juis stel op die 

standpunt wat deur die kerk self na sy studie oor die rasseverhoudinge geformuleer is. ’n 

Predikant wat dit waag om in sy prediking hom op presies dieselfde standpunt as die kerk se 

geformuleerde uitsprake oor die gemeenskap van gelowiges oor die rassegrense heen te stel, 

sal spoedig as liberalis gebrandmerk word. Tog doen ook predikante, wat beter behoort te 

weet, daaraan mee om mede-broeders wat nie van die kerk se geformuleerde “beleid” 

verskil nie, as liberaliste verdag te maak. 

(d) Daar is verwarring oor die begrip “Social Gospel” 

Terwyl dit vanself spreek dat die kerk die Amerikaanse social gospel met groot beslistheid 

van die hand wys as ’n verskraling en verminking van die evangelie van Jesus Christus, 

spreek dit egter netso vanself dat die kerk nooit die eise van die Skrif self met betrekking tot 

die maatskaplike lewe van die hand mag wys nie. Deur die hantering van algemene 

slagspreuke word ons mense stelselmatig geleer om hulle van die eise van die Skrif met 

betrekking tot die diens aan die naaste los te maak, onder die dekmantel dat dergelike eise 

alleen in ’n social gospel en ’n humanistiese filantropie gestel kan word. Die Bybelse eis 

van liefde tot die naaste word kragteloos gemaak wanneer nie duidelik onderskei word 

tussen ’n humanistiese goeddoenery en die ware Bybelse eis om die naaste, ongeag van ras 

of kleur, in sy nood raak te sien en aan die naaste te doen wat jy begeer aan jou gedoen 

moet word nie. 

(e) Daar is verwarring oor die eenheid van die kerk 

Elke eerlike waarnemer sal weet dat daar sedert die Cottesloe-beraad van 1960 meteens ’n 

geweldige afkeer van alles wat ekumene heet, oor ons volk gekom het. Die rede daarvoor is 

bekend: die Cottesloe-beraad het kritiese klanke ten opsigte van ons rassebeleid laat hoor en 

die feit dat hierdie konferensie ’n interkerklike konferensie onder leiding van figure uit die 

kringe van die Wêreldraad van Kerke was, het meteens die oortuiging laat ontstaan dat ons 

kerkmanne hulle goeie Afrikaner-standpunt prysgee as hulle te veel kontak kry met mense 

van ander kerke. Agter die heftige reaksie teen die Wêreldraad van Kerke en die ekumene in 

die algemeen sit dus weereens ’n politieke motief, nie ’n teologiese nie. Dit is nie ons 

bedoeling om die Wêreldraad van Kerke te verdedig nie. Ons wys egter daarop dat in die 

algemene afkeer van die ekumene wat tans by ons vanuit die politieke denke gevoed word, 

standpunt ingeneem word teenoor wat ’n eis van die Bybel is en ook deur die Ned. Geref. 

Kerk as ’n duidelike eis van die Heilige Skrif verstaan is, naamlik dat die kerk sy eenheid 

moet openbaar. ’n Bybelse eis word hier weereens kragteloos gemaak, deurdat nie duidelik 

onderskei word tussen moontlike valse eenheidstrewes en die boodskap van die Skrif nie. 

(f) Daar bestaan verwarring oor die gesag van die kerk 

Omdat baie van ons lidmate die kerk na sy wese misverstaan, begryp hulle ook die gesag 

van die kerk verkeerd. Blykbaar oordeel hulle dat die kerk oor enige saak besluite kan neem 

en met meerderheidstem beslissings kan neem netsoos enige menslike organisasie, en dan 

onvoorwaardelike onderworpenheid aan sulke meerderheidsbesluite kan eis. Sulke lidmate 

begryp klaarblyklik nie dat die kerk enkel deur die Woord van God regeer mag word, en dat 

die kerk dus geen gesag hoegenaamd het om buite die Woord van God om besluite te neem 



 

en lidmate onvoorwaardelik daaraan te bind nie. Die kerk mag geen lidmaat aan iets anders 

bind as aan die Woord van God nie. ’n Reformatoriese kerk erken slegs één gesag, en dit is 

die gesag van Christus en Sy Woord. Selfs wanneer die kerk gewone orde-bepalinge maak 

wat nie direk uit die Bybel afgelees kan word nie, moet dit nog duidelik wees dat sulke 

bepalinge enkel daartoe dien om die Woord van God sy vrye loop in die kerk te laat hê. Ons 

stel ons onvoorwaardelik op die standpunt wat deur Calvyn ingeneem is, dat die gesag van 

die kerk nie losgemaak mag word van die Woord van God nie. Wanneer die kerk dus 

besluite neem oor beleid of oor allerlei bewegings in die kerklike lewe, moet die kerk dit 

kan duidelik maak dat hy met albei voete op die Skrif staan, anders moet hy swyg. Die kerk 

het geen gesag om besluite te neem waarvoor hy geen Skrif- of belydenisgrond aanvoer, en 

dan lidmate onvoorwaardelik daaraan te bind nie, ook al verteenwoordig daardie besluite 

die wil van die meerderheid. Die kerk is geen demokrasie nie. 

(g) Daar is verwarring oor die tug van die kerk 

Van verskillende kante word daarop aangedring dat die kerk nou teen diegene wat verskil, 

moet optree, sodat die kerk gesuiwer kan word van “ongewenste elemente.” Dit sal egter 

beteken dat die kerk tugmaatreëls moet neem teen ampsdraers en lidmate wat nie in leer of 

lewe dwaal nie, maar wat die vrymoedigheid neem om te verskil van die populêr-politieke 

opvattinge van die volk wat misverstandelik met die beleid van die kerk verwar word. Terwyl 

sulke ampsdraers en lidmate sal volhou dat hulle nie van die belydenis óf selfs die 

geformuleerde beleid van die kerk verskil nie, bly daar net één weg oop om tog met die tug 

teen sulke persone te kan optree, en dit is om hulle op formele gronde te tug. Dit beteken dat 

aangetoon moet word dat hulle sogenaamd ongehoorsaam is aan kerklike besluite. Die 

besluite waarna dan verwys word, is besluite waarin kerklike vergaderinge lidmate afraai, 

versoek of moontlik selfs verbied om sekere dinge te doen, sonder dat egter ’n enkele grond 

uit die Skrif of die belydenis aangevoer word vir sodanige besluite. Die tiperende van die 

situasie is nou egter dat dié dinge waaroor die kerk dan só sterk sou moet voel, dat hy sonder 

Skrifgrond tugtend sou moet optree, weereens in verband staan met die apartheidskwessie. 

Terwyl die verontagsaming van baie ander kerklike besluite sienderoë toegelaat word, meen 

baie dat die kerk in hierdie geval egter drasties en vinnig behoort te handel met die toepassing 

van die tug. Kan die kerk onder sulke omstandighede die indruk vermy dat hy mense om 

politieke redes tug – gestel dat die kerk hierdie weg sou opgaan? En kan die kerk dan nog met 

vrymoedigheid sê dat hy die kerklike tug toepas volgens die Woord van God? (art. 32, Nederl. 

Geloofsbelydenis). Dat daar in hierdie opsig reeds veel ongerymds plaasvind, blyk uit die feit 

dat verskillende kerkrade besluite geneem het om bepaalde predikante nie op hulle kansels toe 

te laat nie — predikante wat wettiglik deur die kerk tot die bediening toegelaat is en nie langs 

die normale kanale van die kerklike tug aangeklae is van dwaling in leer of lewe nie. In 

sommige van die besluite word van sulke vae formuleringe gebruik gemaak, dat elke 

predikant van wie daar in die fluister-veldtog gerep word, ook al het hy geen enkele kerklike 

besluit, versoek of raad verontagsaam nie, geweer kan word om die Woord van God by 

bepaalde geleenthede te verkondig. Dit geskied dan deur vergaderinge wat geen bevoegdheid 

besit om oor sulke leraars te oordeel volgens die bestaande kerkorde nie. Hulle oordeel 

onverhoord oor andere se standpunte en motiewe, oortree die negende gebod, versteur die 

kerklike orde en maak die kerklike gemeenskap tot ’n aanfluiting. 

  



 

MAG DIT ALLES SO VOORTDUUR? 

Dit is onmoontlik om die skade te bepaal wat reeds deur hierdie omstandighede aan die kerk 

en die Koninkryk van God in ons land gedoen is. Ons vrees dat, gesien die tempo waarteen 

die situasie gedurende die afgelope paar jaar versleg het, die kerk in die toekoms nog veel 

meer in die gedrang sal kom as die verwarring nie opgeklaar word en die emosionele 

atmosfeer wat op sommige plekke heers, nie verwyder kan word nie. 

Dit is absoluut noodsaaklik dat verantwoordelike kerklike liggame die volle “beleid” van die 

kerk met betrekking tot die verhouding van blanke en nie-blanke gelowiges duidelik onder die 

aandag van die lidmate en die hele volk sal bring, sodat misverstande uit die weg geruim kan 

word. Immers, die kerk het hom herhaaldelik uitgespreek ten gunste van die gedagte van 

eiesoortige ontwikkeling en teen bloedvermenging. Die kerk het hom ook ten gunste verklaar 

van afsonderlike kerke vir die verskillende taal- en kultuurgroepe in ons land. Maar dit 

beteken geensins dat die kerk hom vereenselwig het met enige vorm van on-Christelike 

gesindheid teenoor die nie-blanke of met ’n on-Christelike eksklusiwisme wat nie meer die 

nie-blanke gelowiges as mede-broeders en -susters wil aanvaar nie. Die kerk handhaaf 

kragtens sy belydenis die noodsaaklikheid van ’n beoefening van die gemeenskap van die 

heiliges ook oor die rassegrense heen. Die kerk bely op grond van die Skrif dat die volk van 

God ’n eenheid is wat sy eenheid bo-oor die natuurlike en volkse verskille heen moet 

openbaar. In die bekende rapport oor rasseverhoudinge wat in 1956 deur die Raad van Kerke 

goedgekeur is vir voorlegging aan die verskillende sinodes word uitdruklik verklaar: 

“Daar dien op gelet te word dat nie een van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke ooit die 

gemeenskap van Christene uit die verskillende bevolkingsgroepe wetlik of andersins verbied 

het nie." Met instemming word verwys na gemeenskaplike eredienste wat van tyd tot tyd 

gehou word. Later in die rapport word verklaar “dat dit tewens Christelike roeping vir 

genoemde kerke (moeder- en sendingkerke) is om hulle lidmate op te voed vir en in die 

beoefening van die gesonde Christelike gemeenskap van gelowiges met vermyding van 

onheilige motiewe en ergerlike demonstrasies.” In die bylae tot die rapport word daaroor 

gespreek dat die gemeenskap tussen die gelowiges uitgelewe moet word, nie net tussen 

denominasies nie, maar “ook tussen gelowiges uit verskillende volke en rasse. Soos die kerk 

geroep is om die voller verwesenliking van heiligmaking na te jaag, so is dit ook geroep om 

hom te beywer vir die beter belewing van so ’n gemeenskap van die heiliges. Ons aanvaar dus 

die bestaan van verskillende kerke volgens elke inheemse groep. Maar waar omstandighede 

dit vereis, sal niemand net op grond van ras of kleur uitgesluit word uit gemeenskaplike 

aanbidding nie.” Dit is waar dat hierdie laasgenoemde bylae deur bv. die Transvaalse 

Algemene Sinode nie as deel van die rapport goedgekeur is nie. Daarvan is net kennis 

geneem. Tog is die inhoud daarvan ook nog nooit amptelik kerklik weerspreek nie. 

Inteendeel: die Transvaalse Sinodes het in 1963 nie alleen alle negatiewe bepalinge insake die 

verhouding tot nie-blanke gelowiges uit die bepalinge verwyder nie, maar dit welbewus 

uitgespreek dat die kerke onder die verskillende bevolkingsgroepe ’n eenheid besit waarvan 

die kerk begeer dat dit steeds tot openbaring moet kom. Die Sinode van Noord-Transvaal het 

selfs besluite geneem wat die weg open vir ’n sporadiese gemeenskaplike aanbidding van 

blankes en nie-blankes. Ook is ’n uitspraak van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 

aanvaar, waarvolgens gelowiges uit die verskillende rasse mekaar “as broeders en susters in 

Jesus Christus” moet ontvang, terwyl die kerk deur “sy lering en voorbeeld sy lede (moet) 

opvoed vir die beoefening van Christelike gemeenskap met gelowiges uit ander rasse.” 



 

Daar is dus geen sprake daarvan dat die kerk se “beleid” daarop neerkom dat die gemeenskap 

van gelowiges uit die verskillende rassegroepe as “integrasie” beskou word en daarom 

verbied of selfs as onwenslik beskou word nie. Die kerk se standpunt is dat dit beter is dat 

daar ter wille van die beter bearbeiding van die verskillende taal- en kultuurgroepe 

afsonderlike kerke sal wees, maar die kerk wil dat die eenheid van hierdie verskillende kerke, 

wat in wese tog een kerk is, in die praktyk tot uitdrukking moet kom. Die kerk is positief ten 

gunste van die beoefening van Christelike gemeenskap tussen gelowiges uit die verskillende 

rassegroepe. 

In die lig hiervan is dit duidelik dat diegene wat sodanige gemeenskap tussen die gelowiges as 

“integrasie” veroordeel en die voorstelling voed dat hulle daarin in gemeenskap met die kerk 

spreek, ’n valse pretensie voer. Hulle staan in werklikheid die geformuleerde standpunt van 

die kerk tee, ’n standpunt wat die kerk op grond van sy studie van die Heilige Skrif 

geformuleer het. 

Dat predikante in ons tyd in hulle gemeentes en in die kerk in wyer verband in die gedrang 

gebring word en as liberalists gebrandmerk word, omdat hulle aanvaar wat die kerk in sy 

besluite voorstaan, terwyl hulle daarvan beskuldig word dat hulle van die kerk se beleid sou 

verskil, is ’n duidelike bewys van hoe groot die verwarring werklik is. In feite word die 

standpunt van die kerk tans bestry in diegene wat as liberalists gebrandmerk word. Dit is 

gevolglik duidelik dat as die kerk sou doen wat hy besluit het gedoen moet word, nl. om sy 

lidmate op te voed vir en in die beoefening van gesonde Christelike gemeenskap met 

gelowiges van onder rasse, die kerk vanuit die populêr-politieke opvattings self as liberaal 

verwerp sal word. 

WAT NOODSAAKLIK MOET GEBEUR 

Ons is daarvan oortuig dat die eerlikheid tans eis dat die verantwoordelike kerklike 

vergaderinge die posisie moet opklaar en dit duidelik moet laat word wie werklik by die kerk 

se opvattings staan en wie nie. Wie tans toelaat dat die verwarring voortduur en dat die kerk 

se standpunt gelykgestel word met ’n populêr-politieke standpunt wat die eie-aard van die 

kerk misken en die kerk se belydenis negeer, is ontrou teenoor die kerk en — wat veel meer is 

– teenoor die Here van die kerk. In die Naam van die Koning van die Kerk wil ons dus pleit 

by elkeen vir wie die kerk dierbaar is, om die kerk werklik kerk te laat wees, kerk van 

Christus, kerk van die Woord. Indien elke evangeliedienaar vreesloos staan by wat die kerk 

volgens sy belydenis is en op grond van sy belydenis in hierdie wêreld wil wees, sal ons 

lidmate veel makliker verstaan dat die kerk ’n eie identiteit het wat teen elke prys gehandhaaf 

moet word. Niks minder as dit is ons verskuldig aan ons lidmate nie. Presies dit is ons egter 

ook verskuldig aan Jesus Christus, die Groot Herder van Sy kudde! 

U broeders in Christus, 

WJC CILLIERS 

W DE JAGER 

IH EYBERS 

WD JONKER 

JA LOMBARD 

JHP VAN ROOYEN 

AJ VENTER 

AC VILJOEN 


