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Vgl SDR-verslag pt. 4.4

BELYDENIS VAN BELHAR
1. BESLUITE
1.1 Belydenis van Belhar (Beskrywingspunt B.3)
Die Algemene Sinode besluit om Beskrywingspunt B.3, soos gewysig te aanvaar:
Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk se
belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige kerkordelike prosesse hieroor
in werking te stel.

1.2 Belydenis van Belhar (Beskrywingspunt B.10)
1. Die Algemene Sinode aanvaar nie beskrywingspunt B.10 Belhar nie.
2. Die Algemene Sinode volstaan met die besluit van 1998: "Die AS aanvaar dat die Belydenis van Belhar
op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd is nie" en ook "aanvaar ter wille van die
eenheidsproses en sy getuienis die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar."
3. Die Algemene Sinode wys daarop dat die NG Kerk in gesprek is met die VGKSA. Die gesprek word gefasiliteer deur die WGGK. In die gesprek word ook aandag gegee aan die teologiese inhoud van die
Belydenis van Belhar.

1.3 Belydenis van Belhar: studie
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om, as deel van die proses, ’n deeglike studie te doen
van die historiese, teologiese en kontekstuele relevansie van die Belhar Belydenis ten einde die volgende
Algemene Sinode en alle kerkvergaderinge te adviseer.

2. PROJEKPLAN
PROJEKPLAN VIR DIE BESTUUR VAN DIE
BREË PROSESSE INSAKE DIE GESPREK OOR DIE BELYDENIS VAN BELHAR
1. DIE OPDRAG VAN DIE TAAKSPAN
Die opdrag van die Moderamen aan die taakspan is om oorhoofs die verskillende prosesse insake die gesprek oor die Belydenis van Belhar te bestuur (sien ook punt 3). Die taakspan is saamgestel uit lede van die
Dagbestuur van die Moderamen sowel as een verteenwoordiger van elk van die sinodes van die NG Kerk.

2. DIE VERWAGTE UITKOMS
2.1 Die Moderamen van die Algemene Sinode het die volgende twee uitkomste vir die projek voorsien:
 Teen Oktober 2013 is daar ‘n groep lidmate in die kerk wat op ‘n praktiese wyse as “veranderingsagente” die verantwoordelikheid neem om die Belydenis van Belhar deel van die lewe van die NG Kerk
te maak.
 Teen Oktober 2013 sal die kerkverband van die NG Kerk die relevansie van die Belydenis van Belhar
vir die NG kerk en haar lidmate verstaan.
2.2 Die taakspan oordeel dat die uiteindelike doel van die proses is om approbasie in gemeentes en die
kerkverband te verkry vir die besluite van die Algemene Sinode (2011) insake die aanvaarding van die
Belydenis van Belhar as ‘n belydenis van die NG Kerk by die sitting van die Algemene Sinode in 2015.
2.3 Die taakspan is oortuig daarvan dat die proses van wesenlike belang vir die kerk is, aangesien dit in
wese ‘n proses van belydenisvorming is. Dit is daarom ‘n proses wat lidmate (gemeentes) moet help om die
Here se stem te hoor oor die (huidige) gebeure in Suider-Afrika, maar ook oor die rol van Sy kerk in hierdie
konteks. Die mikpunt van die proses om elke lidmaat van die kerk te bereik.

3. DIE ROL VAN DIE TAAKSPAN
Die taakspan verstaan sy rol soos volg:
 Om prosesse te beplan en sinodes te adviseer oor moontlike prosesse
 Om die verskillende prosesse van sinodes te koördineer
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Om die vordering met prosesse te monitor en die effektiwiteit van prosesse te evalueer en voortdurend
terugvoer te gee aan die ASM en die kerkverband
Om die werk van ander projekspanne wat ook op die Belydenis van Belhar fokus (byvoorbeeld studie
van Belydenis van Belhar, Seisoen van Luister) asook die fasiliteringsproses van die WCRC, by die
proses te integreer.

4. DIE PERSONEEL VAN DIE TAAKSPAN
Voorsitter
:
Nelus Niemandt
Skriba
:
Willie van der Merwe
Logistieke ondersteuning
:
Personeel van die kantoor
(‘n naamlys van die taakspan asook die persone se kontakbesonderhede is aangeheg.)

5. DIE PLAN
5.1 Die taakspan oordeel dat die proses op twee vlakke moet verloop naamlik in sinodes en in gemeentes.
Verder oordeel die taakspan dat drie subprosesse nodig is:
 ‘n Pastorale gesprek wat fokus op die eksistensiële vrae van lidmate (byvoorbeeld die pyn van die
verlede, die verlies, die onsekerheid). Wat is die relevansie van die Belydenis van Belhar in die
verband?
 teologiese besinning en ‘n onderskeidende gesprek
 die kerkregtelike aspekte (die besluit)
5.2 Daar is ‘n aantal kritiese suksesfaktore wat in ag geneem moet word:
 Die diversiteit van die kerk (byvoorbeeld stedelik en landelik, verskillende spiritualiteite, verskillende
generasies)
 Lidmate se belewing van die gebeure in die lande
 Die persepsies en mites wat bestaan oor die Belydenis van Belhar
 Ideologiese en politieke ondertone by lidmate en in gemeenskappe
 Die leierskap van sinodes en ringe (die verband)
 Die leierskap van predikante
 Die weerstand van gemeentes (Kerkrade) om verder oor die belydenis te praat
 Die apatie en onkunde van lidmate oor belydenis en belydenisskrifte
 Wil die NG Kerk ‘n belydeniskerk wees of eerder ‘n belydende kerk?
 Die “gevaar” dat die gesprek ‘n debat oor tegniese sake kan raak in plaas van ‘n onderskeidende
gesprek oor God se wil vir sy kerk
5.3 Die plan rus op twee pilare naamlik effektiewe kommunikasie met die kerk op ‘n deurlopende basis en
gefokusde leierskap.

6. TYDLYN
6.1 Die volgende tydlyn word voorgestel:

2012 - 2013
2012

2013
Lydenstyd

2013 Koninkrykstyd
2013
2014

Sinodes vergader*
 Kommunikasie met gemeentes begin
 prosesse word gefinaliseer en belyn
 voorbereiding van materiaal
 ‘n tyd van lament, nadenke en besinning oor die gebeure in
die lande
 wat is die kollektiewe pyn in die lande
 wat is die eksistensiële vrae in lidmate se harte?
 ‘n teologiese besinning oor belydenisvorming,
 die belydenis van Belhar as ‘n belydenis wat vir ons die
geloofstaal gee in die huidige situasie
 ‘n onderskeidende gesprek in gemeentes
‘n algemene predikante konferensie
Die kerkregtelike proses in gemeentes – tyd van besluitneming

* Die gesprekke in gemeentes moet verkieslik plaasvind nadat sinodes vergader het. In gevalle waar
sinodes nie in ‘n afsienbare tyd vergader nie, besluit die leierskap van die sinode (bv Moderatuur of
Moderamen) op ‘n gepaste proses.
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7. AKSIEPLANNE
7.1 Vir sinodes:
Die rol van die komende sinodesittings is om die gesprek aan die gang te sit (atmosfeer en kultuur van gesprekvoering te skep). Die sinodes dien as rolmodelle vir die gesprek in gemeentes. Dit is die plek waar gemeentes die onderskeidende gesprek ervaar. Daarom moet die gesprek in die sinodes eerlik, oop en deursigtig wees. Die gesprek behoort deurgaans ‘n pastorale aard te hê, maar ook ruimte bied vir teologiese uitvoering. Duidelike informasie waarom die gesprek gevoer word is nodig.
Wat

Sinodes word gevra om tydens die sitting ‘n geleentheid te skep vir ‘n
gesprek om tafels waar die volgende vier vrae aan die orde gestel
word:

Aksies

1. Wat is in ons land aan die gebeur en hoekom gebeur
dit?
2. Plaas die gebeure in die land die waarheid van die
evangelie op die spel?
3. Wat glo ons van eenheid, geregtigheid en versoening?
4. Kan die Belydenis van Belhar vir ons in 2012 taal gee
om hieroor te getuig?
Doelwitte vir die tafelgesprekke:

Wie

 Die tafelgesprekke moet die geleentheid skep dat
mense hulle stories kan vertel en dat mense se pyn en
die kollektiewe pyn in die lande op die tafel kom
 Daarom moet die tafelgesprekke veilige ruimtes wees
 Die tafels moet ruimtes wees waar mense
ondersteuning, aanvaarding en heling kan ervaar
 Verteenwoordigers van die ander kerke in die familie
van NG Kerke asook ander kerke in die ekumene
behoort genooi te word om deel van die gesprekke te
word as volwaardige gespreksgenote
Sinodes reël self die fasilitering van die gesprekke

Datum
Koste

2012 – 2013
?

7.2 Vir gemeentes:
Wat

7.2.1 Verdere kommunikasie met gemeentes oor die
proses
voor Junie 2012
 ‘n persoonlike brief van die Voorsitter van ASM
voor Junie 2012
 ‘n brief aan gemeentes oor die besluitneming:
gemeentes word versoek dat die besluit met integriteit
geneem te word (deursigtig, eerlik, sonder enige
manipulasie)

res van 2012

 persoonlike kommunikasie met leraars en
gemeenteleiers (“Padberade”)

Konsep by ASM
Maart 2012

 ‘n begeleidende brief vir die Belydenis van Belhar
Vanuit NG Kerk perspektief

Res van 2012

7.2.2 Voorbereiding van die “toolkit” wat moet insluit
 Materiaal vir gesprek oor belydenisskrifte en wat
belydende kerke konstitueer
 Liturgiese materiaal soos preeksketse en liturgieë
 Informasie oor die totstandkoming van Belydenis van
Belhar
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 Materiaal om ‘n teologiese diskussie in die gemeente te
stimuleer
 Materiaal vir die kerkregtelike proses byvoorbeeld
voorbeeld van stembriewe, hoe om
gemeentevergaderings te konsititueer

Res van 2012
Res van 2012

7.2.3 Materiaal vir Lydenstyd 2013

Wie
Koste

7.2.4 Materiaal vir koninkrykstyd 2013
Taakspanne moet nog aangewys word.
Moet nog bepaal word

7.3 Algemene Predikantevergadering
Wat
Aksies

Datum
Koste en Plek

Algemene predikante vergadering vir die predikante van die NG
Kerk
Algemene Sinode Kantoor in samewerking met sinodes (Michiel
Strauss, Norma Rossouw en Immanuel van Tonder plus een
verteenwoordiger van elke sinode vorm die kernprojekspan)
Tussen November 2012 en Februarie 2013
Moet nog bepaal word

7.4 Belyning van proses
Die taakspan belyn voortdurend die plan met aksies/prosesse soos Seisoen van Luister, studie van Belhar
en fasilitering van WCRC.

