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KERKRAAD JANUARIE 2016 

Terugvoering en besluit 

Selfdegeslagverhoudings 

1. Gefasiliteerde gesprek 
Daar is twee geleenthede geleenthede vir gesprek gegee. Die gesprekke het 
plaasgvind op 26 Oktober 2015 (19.00) en op 9 November 2015 (10.00). Daar is 
inligting oor die aanloop tot die besluite gegee en na mekaar geluister. Ongeveer 60 
persone het die gesprekke bygewoon. 
 

2. Agtergond van die gesprek 
Die geprek het plaasgevind teen die agtergrond van die roepingsverklaring van die 
gemeente: Nie terwille van onsself nie, en die visie van die gemeente: Om so 
kerk te wees dat God die wêreld deur ons kan liefhê. Gasvryheid is deel die 
identiteit van die gemeente en in die sin is alle mense welkom in die gemeente. 
 

3. Oor wie gaan die gesprek? 
Die gesprek gaan oor: 
- Mense met ’n bepaalde seksuele oriëntasie wat in ’n vaste verhouding met 

dieselfde geslag wil staan. 
- Mense wat Christene is en deel van die geloofsgemeenskap wil wees met volle 

voorregte van lidmaatskap. Hulle het ’n behoefte aan die gebruik van die 
sakramente en wil diens doen in die gemeente (ouderlinge, diakens en 
dienswerkers). Van die persone is oortuig dat hulle  geroep is om in die 
bediening as ’n predikant te staan en vra dat daar ruimte vir hulle geskep moet 
word om as predikante te kan werk. 

- Mense wat lidmate van die gemeente is of van wie se kinders en kleinkinders 
hierdeur geraak word. 
 

4. Gees van die gesprekke 

Dit was verblydende dat, hoewel daar verskillende menings was, die waardes van die 
seisoen van menswaardigheid van Luister, Liefde, Respek en Verbintenis aan mekaar 
(Omarming) deur almal aanvaar is. Die gesprekke het in ‘n goeie gees plaasgevind. 

5. Proses van geloofsonderskeiding  
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Die fokus van die gesprekke was om saam geloofsonderskeidend na die wil van God te 
soek (Rom. 12:1-2). Almal voel nie dieselfde oor die saak nie, maar in Christus hou ons 
aan mekaar vas en vertrou ons die Heilige Gees om ons te lei op die reis om tot groter 
duidelikheid te kom.  

6. Die reis van die NG Kerk met die saak 

Sinodebesluite 

- Daar is kennis geneem van die NG Kerk se reis oor die saak: 1986 (sonde), 
1999 (deernis), 2002 (beleid), 2004 (verskille), 2007 (selibaat), 2013 (verdere 
studie), 2015 (aanvaarding). 

- Parallel met die gesprek oor selfdegeslagverhoudings was daar ook 
voortdurende studiestukke voor die Sinodes oor die NG Kerk se gebruik van die 
Skrif. 

Bybelse getuienis  

- Die volgende Skrifgedeeltes kom ter sprake in die gesprek oor 
selfdegesalgverhoudings: Gen. 1:27-28; Gen. 2:18-25; Gen.19:1-29; Lev. 18:22 
en 20:13; Rom. 1:26-7; 1 Kor. 6:9 en 1 Tim. 1:10 

- Daar is twee uiteenlopende standpunte oor die interpretasies van die tekste: 
a. Die tekste moet letterlik gelees word en bevat altyd geldende waarhede. 
b. Die tekste moet in hulle konteks (kulties, histories, kultureel, sosiaal) gelees 

word om die spesifieke betekenis daarvan te verstaan. 

Die ontwikkeling van die gesprek 

Daar is daarvan kennis geneem dat in die geloofsonderskeidende proses (Rom. 12:1-2) 
van 1986 tot 2015, die Algemene Sinode in die besinnnig oor  selfdegeslagverhoudings 
(homoseksualieit), daar  met sekere ontwikkelings rekening gehou moes word.   

- Met oorgang na ’n nuwe bedeling in 1994 het mense meer bewus geword van 
die belangrikheid om die menswaardigheid van ander mense te erken, óók van 
hulle wat anders as jy is. Dit is deel van van die uitlewing van die Liefdesgebod. 

- Met die ontwikkeling van ’n vryer en oop samelewing het meer mense openlik 
hulle seksuele oriëntasie verklaar, van wie baie oortuigde Christene is wat met 
die kerk hieroor wil gesels. 

- Met die snelle vooruitgang in die wetenskaplike kennis en ontwikkelinge in veral 
die fisiologie, biologie, genetika, neurologie, sosiologie en psigiatrie, het daar 
meer duidelikheid gekom oor die aard van seksualitiet en die oorsprong van 
seksuele oriëntasies. 

- In sy voortgaande besinning oor die die gesag en die hantering van die Bybel het 
die kerk meer bewus geword van die belangrikheid om die boodskap van die 
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Bybel te verstaan en te verklaar teen die agtergrond en die omstandighede 
waarin dit geskryf is. 
 

7. Besluit 

Die Kerkraad besluit, in die lig van die gemeente se roepingsverklaring  dat ons: Nie 
ter wille van onsself hier is nie én die daaruit voortspruitende visie: Om só kerk te wees 
dat God die wêreld deur ons kan liefhê:  

7.1 Dat kragtens die wese van die kerk as ’n geloofsgemeenskap, almal wat die 
Here liefhet en opreg begeer om Hom te dien, welkom is as lidmate van die 
gemeente. 

7.2 Dat ter wille van die integriteit van die Bybelse boodskap die Skrifgedeeltes 
wat na homoseksualiteit verwys, net soos die Skrifgedeeltes oor die 
skeppingsverhale, egskeiding, die posisie van die vrou in die gemeente en 
slawerny, teen die agtergrond van die Bybelse verband en historiese konteks 
waarin dit geskryf is, gelees en verklaar moet word. Hieroor moet daar nog 
verder met mekaar in gesprek getree word. 

7.3 Dat in die lig van die uniekheid en sensitiwiteit  van seksualiteit, elke 
spesifieke geval wat onder ons aandag kom op ’n pastorale wyse deur die 
leraars en op ’n sensitiewe wyse deur die kerkraad hanteer sal word.  

7.4 Dat ter wille van die erkenning van elkeen se innerlike oortuiging, geen leraar 
onder enige verpligting staan om ’n burgerlike verbintenis tussen persone van 
selfdegeslag te bevestig of dit kerklik in te seën  nie. 

7.5 Dat ter wille van die unieke karakter  en samestelling van Tygerpoort, die 
kerkraad nie op die stadium iemand sal beroep as leraar wat in ‘n 
selfdegeslagverhouding staan nie.    

7.6 Dat in die lig van die kompleksiteit van die selfdegeslag-verhoudings en die 
onbeantwoorde vrae wat nog daar is, daar deelgeneem sal word aan die 
proses wat  Algemene Sinode in die vooruitsig stel om verder te besin en 
gemeentes in te lig sodat die saak op die beste manier tot eer van God en tot 
voordeel van almal (die gemeente en lidmate, betrokke persone en hulle 
families) hanteer kan word 
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KERKRAAD JANUARIE 2017 

 

1. Kragtens die wese van die kerk as ’n geloofsgemeenskap, is almal wat die Here liefhet 
en opreg begeer om Hom te dien, welkom as lidmate van die gemeente. 

2. Ter wille van die integriteit van die Bybelse boodskap, moet Skrifgedeeltes wat na 
homoseksualiteit verwys, net soos die Skrifgedeeltes oor die skeppingsverhale, 
egskeiding, die posisie van die vrou in die gemeente en slawerny, teen die agtergrond 
van die Bybelse verband en historiese konteks waarin dit geskryf is, gelees en 
verklaar word. Hieroor moet altyd verdere gesprek gevoer word. 

3. In die lig van die uniekheid en sensitiwiteit  van seksualiteit, word spesifieke gevalle 
op ’n pastorale wyse deur die leraars en op ’n sensitiewe wyse deur die kerkraad 
hanteer. 

4. Die kerkraad het kennis geneem van die Algemene Sinode in November 2016 se 
besluite rondom selfdegeslagverhoudings. Die kerkraad sou meer gemaklik wees met 
‘n besluit wat vir die verskillende standpunte rondom dié komplekse saak ruimte skep.  

5. Ons gemeente wil graag ‘n ruimte wees waarin ons mekaar vashou in Christus, selfs 
al verskil ons van tyd tot tyd van mekaar oor teologiese sake.  

 


