Om kruis te kyk...
Die bydrae KRUIS-KYK
wil
maandeliks in die skadu
van wat was en wat noú
gebeur
ook kruis-kyk.
Ons kruis die verlede
met die hede.
Maandeliks wil ons poog
om drie temas mekaar te
laat kruis.
Dit wat handel oor name
(persone)...
dit wat handel oor werk
(dienste/ampte)...
dit wat handel oor regte
(kerkreg)...
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Ek was die laaste tyd al hoe méér gedring om te doen wat ek nou hiér doen.
Ouer teoloë en jare se harde werk mag nie maar onder moderne stof gaan lê nie.
Ons het moderne middele om dit weer te lees, te luister, te beluister, te oorweeg,
te oordink, selfs te oorbrug,
waar die pilare nie sterk staan nie.
Dit is al wat KRUIS-KYK wil doen...
Hierdie eerste uitgawe van KRUIS-KYK wil graag ou goud weer onder
gelowiges se aandag gebring.
Dit wil KRUIS-KYK, ‘n werkwoord nie ‘n naamwoord nie...
Dit sal net elektronies geskied en mag dit so vêr en wyd moontlik in die ruimtes van
God se skepping grondvat om dan teen u soos ‘n lasge hondjie op te spring,
waarvoor mens dan tog later lief kan word as dit aanhou en jou eie word.
Talle sake lê in hope ar,kels soos in ‘n groot myn vasgeval...
Hierdie is nou ‘n manier wat ek my voorneem om dit maandeliks ,
met ‘n mengsel van gesigte en gerigte,
hierdie pos nie in jou posbus nie, maar in jou “rekenaarbus” in te druk.
Mag KRUIS-KYK ons ook help om insig te verkry in wie ons is,
wat is ons karakter, waarmee is ons besig, wat bereik ons,
waarheen is jy op pad, ek met my ompad?
Dit is moeilike vrae...
Vrae wat vanaf kansels en vanuit klasse gevra moet word.
Dit waarmee ons nie mag ophou nie.
Baie min kyk nog ná wat oud is en tog nuut kan wees!
‘n Jong geslag mag dalk wonder waar kom die naam “dopper” vandaan, of hoe was
dit om lank terug kerk te wees.
Hoe vergelyk dit met vandag se kerke?
Ekself en baie saam met my is deel van ‘n geslag,
wel vóór 1994 maar midde-in vandag se Suid-Afrika
met sy unieke tyd en omstandighede, uitdagings wat daar tevore nie was nie.
Sal ons werklik die toekoms kan ingaan sonder om die lesse van die verlede
nie goed by te hou nie.
Pres. Paul Kruger het ook so iéts gesê, net met ander woorde...
Die kerk waar hy lidmaat van was, is op ons voorblad.
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bergers en in die sendingbeleid van
die NGK op die Sinode van 1857 des(verskyn In die Skriflig No 40 (1977),
tyds in die Boland groot nuuswaarde
32-45)
gehad het. Dat hy egter ook na hulle
uiterlike verwys as ’n algemene kenProf. B Spoelstra
merk, toon net so sterk dat die DopBelangrik is ook die bewering van prof. pers op grond van ’n sekere konserIn die Tydskrif vir Volkskunde en
J. Murray, die eerste predikant van
watief-Nederlandse kultuurmotief as ’n
Volkstaal het dr. S. J. du Toit op
Burgersdorp, dat die gebruik ontstaan groep onderskei is binne die Koloniale
onderhoudende wyse op ’n keer oor ’n
het in die dae toe Burgersdorp
bevolking en binne die Kaapse Kerk,
moontlike verklaring van die bekende
aangelê is (d.w.s. ongeveer 1846).
op ’n tydstip toe daar hoegenaamd nie
Afrikaanse woorde, “Dop, Dopper en
Toe was die kerk stry d in die Ring van aan ’n kerklike afskeiding gedink is
Gatjieponner” geskrywe. Hy behandel
Graaff Reinet in volle gang. Anders as nie. Daarby skryf hy op ’n tydstip wandie bekende hipoteses dat “dopper”
Shaw, pleit hierdie getuienis sterker
neer die Engelse kultuur en verenafgelei kan wees van “dop” (die komvir ’n godsdienstige inhoud in die
gelsing begin vaste voet in die
metjie-vorm -haarstyl),
woord “dopper” .
eertydse Hollandse kolonie kry.
“domper” (demper van nuwe lig),
“dorper” of ook “doper”. Tussen
Ons wil nou egter verwys na ’n beskry- Die godsdienstige en uiterlike ken“doper” en “dopper” vind hy iets gewing van ’n sekere Zwerfgraag oor “De merke van “a peculiar race of Dutch
meenskaplik met verwysing na die
Doppers in Zuid-Afrika”, wat reeds in
people” val ook mev. ds. Andrew Murgodsdienstige houding van die Neder- 1857 verskyn het. Hy gee aan die
ray in 1856 op. Sy sê dan: “The only
landse anabaptiste (Mennoniete).
leserspubliek ’n beskrywing van Coles- people I don’t like are the Doppers.
Hyself noem nog die moontlikheid d at berg se bevolking. Hy sê dat die menThey are really such a dirty obstinate
“dopper” onder slawe-invloed afgelei
se gewoonlik “spottenderwijze, als
race . . . many of them very religious
kon wees van die Portugese woord
waren zij slechts een mengsel van
but prejudiced and ignorant to a de“dobre”, wat valsaard beteken. Tog
zonderlijke kleingeestigheid en eigen- gree...” Ds. Murray se godsdienstige
vra hy: “Sal die oorsprong van die
zinnigheid” bespreek word. Na sy
teerhartigheid in ag geneem, maak dit
woord dopper . . . maar altyd in die
ondersoek ter plaatse, getuig hy van
merkwaardig dat sy vrou die Doppers
duister moet bly . . . waar Hofmeyr,
die teenoorgestelde.
w at vir ha r “Kwakers” is, baie
Cachet en
godsdienstig noem. Hulle
Hieruit
kan
ons
aflei
dat
Zwerfgraag
ander dit ’n klein honderd jaar gelede
godsdienstigheid sou seker nie haar
skryf
aan
mense
wat
die
naam
gevind het”.
“Dopper” dikwels gebruik het, maar tog rede gewees het waarom sy nie van
hulle gehou het nie! Ons moet haar
nie die mense oor wie hulle praat
Du Toit wil die oorsprong van die
afkeer verklaar uit haar siening van “a
eerstehands
geken
het
nie.
Daarom
sê
woord hoofsaaklik uit die
peculiar race of Dutch people” w at
hy
dat
hulle
“spottenderwijze”
oor
die
godsdienstige inhoud wat dit veral ná
deur haar kolonialistiese bril baie lyk
mense
gepraat
het.
Dit
is
dan
logies
1859 verkry het, verklaar. As die onsoos nie-blankes vir sommige blanke
om
af
te
lei
dat
daar
omstreeks
1857
tstaan faktor dan ook hoofsaaklik
rassiste vandag lyk. Hulle uiterlike
in
die
huidige
Westelike
Provinsie
godsdienstig was, moet die ,”domper”kenmerke beskryf sy meer volledig en
dikwels
en
“spottenderwijze”
na
die
of ”doper”-teorie seker voorrang kry.
“Doppers” verwys is. Dit verklaar dan daarvan hou sy nie. Tegelykertyd sê
sy dat nie al die Doppers “very reli’n Mens moet eerstens probeer vasstel Zwerfgraag se motief om die mense
wanneer en hoe die woord “dopper”
(doppers) daar te gaan bekend stel in gious” is nie. Die godsdienstige is dus
nie vir haar ’n bepalende kenmerk van
vir die eerste maal gebruik is, veral uit “Het Volksblad” . Die getuienis pleit
’n “dopper” nie. Die latere kerklike
geskrewe dokumente. In de Vriend
dus baie sterk dat die benaming
van de O.R.C. van 29-5-1852 noem ’n “dopper” destyds veral in die Westelike Doppers was dus eerder ’n groep
binne die meer algemene Doppersekere Roozema vir A. H. Potgieter ’n Provinsie gebruik is. In daardie dele
groep.
“dopper” wat nie kan lees of skryf nie
het na die Engelse oorname van die
en sukkel om sy hemp in sy broek te
Kaap ’n toenemende beheptheid met Dit staaf die gevolgtrekking van dr.
hou. Hier lê die inhoud heeltemal op
“verligting ” gegroei — ’n drang “to be O’Kulius dat die naam Dopper reeds
kultuurvlak en dui konserwatisme aan. with it” en om weg te kom van die
voor die Groot Trek gebruik was om
Die verwysing na die hemp sinspeel
“Dutch” identiteit.
die mense “wat toe al reeds meer
op die destydse kort baadjie wat by die
noordelik gewoon het” aan te dui. So
In
die
beskrywing
van
1857
sê
klapbroek gedra is. Potgieter en latere
skryf die magistraat van Middelburg
Zwerfgraag
dat
die
Doppers
hulle
kerklike “Doppers ” soos die Rustenoffisieel in 1860 dat die mense in die
onderskei
deur
“een
verschil
van
burgers en mense langs die Krokodilomgewing hulleself “Doppers” genoem
kleeding
en
door
hunne
eigenaardige
rivier het ’n affiniteit vir mek aar gehad
het. I. H. van der Walt, ouderling van
godsdienstige
gevoelens”
.
In
die
kled— ook in hulle politieke opvattinge gedie NG. gemeente Colesberg, beskou
ing
vind
hy
egter
“iets
zeer
ondurende die wording van Transvaal.
hom selfs nog ná die afskeiding van
schuldigs”
wat
ooreenkom
met
die
Potgieter was as konserwatief in die
die Gereformeerdes nog as ’n
“Oud-Hollandse
of
Gelderse
boeren
Boland gebrandmerk. ’n Kerklike
“dopper”. ’n Mens kan dus ook nie sê
die
men
nu
nog
in
Nederland
zien
“dopper” was hy en sy naaste afstamdat die NG-lidmate van daardie dele
kan”.
Dat
hy
in
1857
(nog
twee
jaar
melinge in Schoemansdal egter nie.
die gereformeerdes die naam “dopper”
voor die GKSA) na hulle godsdiens
as ’n skeldnaam wou gee nie. Hier
Du Toit haal Elpis 1859 aan, waar dr. verwys, is verstaanbaar uit die kerkmaak ’n NG ouderling self aanspraak
S. Hofmeyr van Colesberg sê dat die
stryd sedert 1841 oor “nuwighede”
op die naam . Die bedoeling om met
oorsprong van die woord “ligt in het
soos die Evangeliese Gesange, die
duister”. Hy noem ook die belangrike kanselruil met die Anglikaanse biskop, die naam te skel moet ons dus ook
weer verder weg in die Boland en
getuienis van eerw. W. Shaw wat die
die aan drang op afsonderlike geomgewing soek. Die naam “Dopper”
Doppers teen 1835 as ’n talryke,
meentes vir die gekerstende
welgestelde en invloedryke groep
gekleurdes— alles stof wat in die hof- moes veral buitekant die Noordoostelike distrikte van die Kaapkolonie
koloniste aan die Noordoostelike grens saak van ds. T. Reid teen Coles-

DIE NAAM DOPPER

van die Kaapkolonie geken het. Die
vraag is o.i. egter of Shaw nie by die
publikasie van sy boek ’n naam van
later datum tot 1835 kon reflekteer
nie.
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sy eintlike inhoud ontvang het. Die term
“Boland” teenoor die “Onderveld” (wat
topografies baie hoër as “Boland” bo
seespieël lê), weerspieël ’n geestelike
klimaat van die Westelike Provinsie.
Daaruit is neerhalend op ’n groep
koloniste, wat uiterlik konserwatief, anders, oudmodies, agterlik of
onbeskaafd sou voorgekom het,
neergekyk in ’n tyd toe onder druk van
die Engelse kolonialisme in die “Boland
” ’n identiteitskrisis hom begin afspeel
het.
Ek meen dus dat kulturele en uiterlike
kenmerke die vernaamste faktor was
om die naam “dopper” toe te pas op die
bewoners van die geïsoleerde noordoostelike dele van die Kaapkolonie.
Die godsdienstige faktor, wat wel verband hou met hulle nasionale en kulturele konserwatisme, wat na “a peculiar race of Dutch people” gelyk het, het
na 1841, toe die kerkstryd in alle erns
begin het, die versamelnaam meer
algemeen en noodsaaklik in die
“Boland” in omloop laat kom.
Wanneer ons vra wie die naam destyds graag sou wou gebruik, kon dit een
van die volgende partye gewees het:
die liberale party binne die NG Kerk, die
ortodokse party in die NG Kerk of die
Engelse owerhede, amptenary en
koloniste. Eersgenoemdes het baie min
direkte verband met die Doppers
gehad. Dit was nog voor die stryd in die
NG gemeente Hanover met ds. Burgers. Daarom lyk die “doper”- of
“domper”-teorie onwaarskynlik. As die
ortodokse party graag die mense wou
tipeer, moes “dopper” omtrent
“hardekop” beteken het. Dit hou verband met die woorde “vooroordeel en
stijfhoofdigheid ”, wat die Herderlike
brief van die Ring van Graaff Reinet
teen die anti-gesange mense in 1841
gebruik. Dit lyk egter tog ook nog
onwaarskynlik, om dat die Ring gehoop
het dat die moeilikhede gou sou oorwaai en NG mense in Colesberg
hulleself “Doppers” na 1860 genoem
het.
Op historiese gronde wil ek nog ’n
nuwe teorie aanvoer. Ek meen dat die
Engelse owerhede en Engelsgeoriënteerde bevolking verantwoordelik vir die naam “dopper” kon
gewees het.
Reeds gedurende die 18e eeu het die
pionier-voorgeslagte van die latere
“Doppers” hulleself as “buitenleeden ”
binne die distrik Stellenbosch
onderskei. Tussen 1790— 1847 en
veral na 1830 is hierdie “buitenleeden ”
losgemaak van Stellenbosch en het
hulle hulle eie dorpies (Graaff Reinet,
Cradock, Middelburg, Colesberg, Burgersdorp) verkry. Vanself het die naam
“buitenleeden ”toe nie meer gepas nie.

As ons nou die naam
“dorper” (plattelander) as ’n sinoniem
vir “buitenleeden ” stel waar verwys is
na mense rondom die dorpies van
herkoms in teenstelling met die mense
rondom Kaapstad, kan ons die getuienis verstaan dat die mense hulleself
“doppers” kon noem. As mens die
beskrywinge byvoorbeeld van Anne
Barnard omstreeks 1800 lees, is dit
opmerklik dat sy as iemand uit die
Kaapse Engelse amptenary gedurig die
groep “villagers” van die Kaapse
burgery onderskei. “Villager” kan immers ’n vertaling van “dorper” wees en
omgekeerd.

die bysmakie van “takhaar” of
“backvelder” gebruik het. Daarom het
mev. Murray hulle in 1856 met soveel
vooroordeel bekyk. Toe die kerkstryd
ook hulle godsdienstige konserwatisme
openbaar het, wat die stedeling en
Kapenaar vanweë sy ander golflengte
nie begryp het nie, is hulle eienaardigheid geaksentueer en het dit nuuswaarde gekry. Sodoende het die naam
na 1841 al meer ’n godsdienstige betekenis verkry, sodat dit in 1859 verder
sou vereng om oor te gaan op die lidmate van die GKSA.

’n Mens vra eerstens dan: Waarom is
die bewoners van die N.O. Kaapkolonie
“dorper” genoem, en nie ook die grensboere van Swellendam, Uitenhage en
Somerset-Oos nie? Die antwoord lê
ons insiens in die kloof wat gegaap het
tussen twee flanke van die veeboertrek
gedurende die 18e eeu, geskei deur die
Swartberge. Die Doppers het behoort
tot die Stellenbosch pioniers, noord van
die Swartberge en die grensboere tot
die Swellendam pioniers, besuide die
Swartberge. Daardeur het hulle ’n
groepsidentiteit selfs teenoor hulle
medeburgers ontwikkel. Anders as die
grensboere, was hulle ook as ’n groep
lojaal aan die Britse owerheid tydens
die Groot Trek. Nogtans het hulle baie
sorge aan die Britse owerheid, veral na
1830 gegee, om dat hulle gedurig die
Oranjerivier oorgesteek het op soek na
tydelike weiveld .
In die lig hiervan is dit verstaanbaar dat
die Engelse amptenare in die omgangstaal met ’n versamelwoord na hulle
kon verwys het. Wanneer hulle met
transporttogte dan tog in die Kaap
gekom het, was hulle uiterlike kenmerke, soos kleredrag (en haarsty l? ),
uiters opvallend. Die groepsidentiteit
maak die behoefte aan ’n tipering vanselfsprekend. Gestel nou dat hulle by
die Engelse besitname van die Kaap in
1806 hulleself as
“dorpers” (plattelanders vir “villagers”)
aangedui het, hoe sou die Engelse
amptenare en diegene wat algaande
graag Engels wou praat, die woord
Prof. Spoelstra se proefskrif het in 1963
“dorper” uitspreek ? Waar die Engelse verskyn getiteld– DIE <DOPPERS> IN
die “r” nie uitspreek nie, kan dié groep SUID-AFRIKA 1760-1899
teen 1830 gewoond geraak het dat
hulle aan die Kaap as “doppers”
bekend gestaan het, omdat hulle plattelanders was. Allerlei assosiasies met
Hollandse of Vlaamse woorde soos
“dorper”, “domper” en selfs “doper” mag
net die inburgering versnel het.
Hulle was egter eienaardige plattelanders met eienaardige konserwatiewe
uiterlike kenmerke. Die Engelse en
Kapenaars wou graag “liberaal” wees.
Die gevolg was dat hulle die naam met
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ritje Aleida (1855) en Johannes
(1857). Kort na ’n volgende bevalling
met ’n vroeggestorwe dogtertjie, is sy
Eerste predikant van Reddersburg vrou op 3 Augustus 1860 te Leeuwar(verskyn In die Skriflig No 76 (1985), den oorlede. Hierdie gebeurtenis het
33-39 Prof. B Spoelstra
Beijer se lewe beslissend, positief en
negatief, beïnvloed.
Die tweede predikant uit Nederland
wat ds D Postma ter syde kom staan Ter wille van sy vrou het Beijer tevore
het, naamlik ds Johannes Beijer, het ’n beroep na Transvaal bedank. Na
ongetwyfeld vir die Gereformeerde
haar dood neem hy egter die beroep
Kerke se kerkregtelike grondslag, die na die pasgestigte Gereformeerde
teologiese opleiding en sin vir plaas- kerk en dorp Reddersburg aan. Die
like verantwoordelikheid betekenis
wewenaar met sy vier kindertjies vergehad.
trek in Julie 1861 met De Zaanstroom
uit Nederland. Hulle word vergesel
Johannes Beijer is op 26 Junie 1822 deur hulle agt- en-dertigjarige
in De isserstraat, Groningen, gebore. diensmeisie, Breitske van der Heide,
Hy was die oudste seun uit die huwel- afkomstig van Zwolle. Tussen haar en
ik van die skoenmakerskneg JohanBeijer ontwikkel ’n verhouding wat,
nes Beijer, met die diensmeisie,
agterna besien, die lewe en werk van
Trijntje Folkers. Sy grootvader, na wie Beijer in ’n tragiek verander het.
hy vernoem is, was ’n “straatmaker”.
Tydens sy bevestiging en die eerste
Hierdie gegewens uit die register van Sinode op Reddersburg het Beijer
die “burgerlike stand ” beklemtoon die versoek dat sy ou vriend, ds Postma,
wonderlike feit dat die Here in die
hulle op 22 Maart 1862 in die huwelik
protes van die Christelike Afgeskeie
bevestig. Dit is egter opmerklik dat
Gereformeerde Kerk van 1834 teen
Beijer albei kindertjies uit hierdie huwdie Liberalisme van die 19de eeu
elik, eers ’n vroeggestorwe dogtertjie
mense gebruik het wat net soos die
op 28 Desember 1862 en toe ’n
dissipels van Jesus nie tot die
seuntjie op 14 Maart 1864 na sy
“aansienlikes” gereken kan word en
eerste eggenote vernoem het. Dit is
gereken is nie. Juis hierdie mense
duidelik dat die nagedagtenis van sy
was bereid en in staat om vir jare die eerste vrou oorwegend was.
vervolging, boetes, tronkstraf inkwartiering van soldate en smaad van Hierdie tweede huwelik was nie gedie Nederlandse staat en Hervormde lukkig nie. Op 30 Oktober 1865 skryf
staatskerk te verduur. Hulle liefde vir Beijer reeds aan Postma dat sy vrou
gereformeerde erfenis het hulle momet ’n “slepende kwaal” sukkel en dat
tiveer om met “verkramptheid ” aan
toe sy na die Kaapkolonie tydens die
God se Woord in leer, diens en tug
Basoeto- oorlog moes vlug, terwyl
die wyses na die vlees, magtiges of
Beijer in Reddersburg noodleningedeles van hulle tyd met ’n eie idenswerk gedoen het, haar teengeval
titeit te weerstaan (1 Kor. 1:26). Uit
het. Sy wou klaarblyklik uit Suidhierdie nederige geledere het die
Afrika wegkom. Dit word in briewe
Here ook vir Johannes Beijer geroep altyd duideliker dat die gesin weens
om “vooraanstaande” werk in sy kerk die gesondheid van mev Beijer na
te doen.
Nederland sou reis en hulle moontlik
daar sou kon hou. Die reis vind in
Hy is net soos sy kollega Postma op- 1869, kort voor die belangrike vierde
gelei deur ds Tamme Foppes de
Sinode, plaas. Ondertussen h et BeiHaan, ’n eertydse Hervormde predijer se skoonouers al in
kant wat sy lot op Goeie Vrydag 1839 Nederland rugbaar gemaak dat Beijer
by die Afgeskeidenes ingewerp het.
vir ’n ander beroep moet uitkyk as
Beijer het ook onder-rig van Postma
gevolg van die gesondheid van sy
ontvang. Hy is in 1849 tot die bevrou. Tydens sy agt maande verlof in
diening toegelaat en bedien in Neder- Nederland neem hy ’n beroep na die
land die kerke van Dokkum (1849),
klein gemeentetjie van Alblasserdam
Heerenveen (1852) en Leeuwarden
aan. Hy is op 19 Novem ber 1869
(1852— 1861). Te Leeuwarden indaar bevestig sonder dat hy formeel
teresseer hy hom in besonder ook vir van Reddersburg losgemaak was.
die onderwys.
Wanneer hy op 14 Mei 1870 aan
Op 10 Januarie 1850 is hy te Zwolle
vriende skrywe om agtergeblewe
getroud met Hendrieka Louman, ge- sake op te ruim , meld hy sy en sy
bore 17 September 1826 as dogter
kinders se verlange na Reddersburg.
van Gerrit Louman en Hendriena van Hy berus egter want “God se weg is
den Berg. Uit hulle huwelik is gebore anders . . . Wie weet, miskien moet
Hendriena (1851) Trijntje (1852 ) Ger- een van my seuntjies een dag my

DS. JOHANNES BEIJER
(1822-1876)

werk by u gaan voort sit”.
Die Reddersburgers het hieruit moed
gevat en hulle ou predikant terug
beroep. Aan die ander kant het sy
kollegas hom graag in Nederland sien
bly en wou hulle sy terugkeer ten alle
koste verhoed.
Beijer bedank egter die beroep op 21
Oktober 1870 omdat sy vrou “nie kan
besluit om terug te keer nie, weens
haar byblywende swakhede”.
Die notule van die kerkraad van
Alblasserdam toon dat mev. Beijer die
eienskappe mis wat ’n mens by die
vrou van ’n bedienaar van die Woord
sou verwag. Daar was spanning en
rusies in die pastorie en teen Oktober
1872 moes die kerkraad hieraan
aandag gee. Mev. Beijer het ds Beijer
met gerugte in die gedrang gebring.
Nadat die kerkraad die saak ondersoek het, het dit op drankmisbruik
en kwaadpratery by mev. Beijer
saamgetrek.
Op 10 September 1873 het Beijer
gewys op “die moeilike posisie van
hierdie gemeente en my huisgesin,
my sielesmart en aandoening, ja die
kwyning van my liggaam daardeur en
daaronder” . Hy het gevolglik sy
emeritaat aangevra. Die kerkraad en
klassis, wat die omstandighede geken
het, het op ’n simpatieke wyse aan
die versoek voldoen. Die Provinsiale
Sinode het Beijer egter sy amp
ontneem op grond van die
“onchristelike lewenswandel van sy
gesin” en sy onvermoë om as ouderling sy “eie huis” te regeer. Dit het
Beijer beweeg om in 1874 met ’n
boekie, “Klaagtoon eens Verdrukten
”,teen hierdie handelinge te protesteer. Daarin het hy tereg aangevoer
dat faktore uit Suid-Afrika die Provinsiale Sinode beïnvloed het. Daarmee
het hy daarop gesinspeel dat ds Postma by kontakte in die Provinsiale Sinode invloed ten kwade uitgeoefen
het.
Beijer is op 1 Maart 1876 as ’n werklose in Rotterdam oorlede. Sy vrou
het hom binne enkele maande gevolg. Hy is in die Crooswijk begraafplaas begrawe. Die graf is
ondertussen opgeruim . ’n Mens kry
die indruk dat sy kollegas in SuidAfrika van sy huislike probleem
onbewus was en Beijer se optrede in
1869 om ’n beroep in Nederland te
aanvaar as blote opportunisme vertolk het.
Die persoon van Beijer
Beijer was ’n vloeiende prediker met
’n helder swaar stem en ’n lewendige
voordrag. Hy was ongetwyfeld popu-
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lêr in sy gemeente. Sy gevoelvolle
persoonlikheid verleen ’n mooi menslike kleur aan sy reisbeskrywings en
briewe. Wanneer hy in 1863 vir ’n
vierde maal die herderlose en met
droogte geteisterde kerke in die
Kaapkolonie moet gaan besoek,
erken hy dat hy na Leeuwarden en
die vaderland verlang. Hy besweer
egter die verlange en sê: “Ek gevoel
my roeping ” . Die volgende jaar merk
’n mens d at hy sê dat hy ” te tob het
met ’n swak liggaam ” Foto’s gee die
indruk dat hy lank, skraal en ondergewig kon wees. Sou tering die doring in sy vlees gewees het?
lemand met Beijer se agtergrond kon
maklik geneig wees om sy eie beuel
’n bietjie te blaas. Daarmee kon hy
probeer kompenseer vir sy agtergrond. ’n Mens merk dat byvoorbeeld
ook in ’n brief van 30 April 1867 aan
die redakteur van De Bazuin. Hy
roem oor homself as dosent. Dit verlei
hom tot die insinuasie dat twee van
sy studente in 1866 nie toegelaat is
nie as gevolg van die jaloesie van sy
kollega Postma. Wat hy nooit geweet
het nie was dat De Bazuin die brief w
eer aan Postma gestuur het. Dit het
Postma vervreem, sonder dat Postma
en Beijer ooit volgens Matt. 18
gepraat het. Postma het die brief op
die Sinode van 1869 openbaar gemaak terwyl Beijer afwesig in Nederland
was.
Daar is egter ook mooi voorbeelde
waar Beijer homself verloën het. Hy
bied op 26 Februarie 1864 aan om ’n
moedelose Postma in Transvaal te
gaan aflos en reël in dieselfde jaar ’n
besoek vir Postma
aan die Kaapkolonie met die oog op
’n beroep waardeur Postma die
opleiding in die Kaapkolonie kon
begin. Wanneer hyself as dosent
beroep word, bedank hy om dat hy
hom self onbekwaam beskou. Hy
sê: “Ik ben slechts eene hulp in de
kerk ”. Hy het Postma hoër as homself geag.
Ontsaglike bedieningsveld
Beijer het destyds as predikant van
Reddersburg die hele Oranje Vrystaat
bedien. Die meeste mense was rondom die huidige Reddersburg, Ventersburg, Fauresmith , Petrusburg en
Bethulie saam getrek. Daarbenewens
was hy tot 1866 konsulent van Burgersdorp, Middelburg, Colesberg en
die latere Aliwal-Noord en Philipstown. Gedurende sy dienstyd is die
kerkgeboue van Middelburg en
Colesberg wat vandag nog diens
doen, voltooi.
In daardie dae moes die dominee die

notule, doop- en lidmate- registers
aanlê en byhou, katkisasie afrond,
doopouers ontmoet, kerkraadsvergadering hou en soms vanaf Vrydag vier
voorbereidingsdienste voor die nagmaal en doop bedien, belydenis van
geloof afhandel en Maandag huwelike
sluit. Daarna het hy afgereis na die
volgende plek, waar alles weer herhaal word.

het nie. Beijer se werke het
ongetwyfeld bygedra om die afskeiding van 1859 in Suid-Afrika en
Nederland duideliker te motiveer.

Beijer het hierdie werkies in 1866
herdruk en saamgebundel en bygevoeg “Openlijke Verklaring of Redenen waarom velen zich hebben
afgescheiden van de Ned. Geref.
Kerk ”. Wie hierdie bundel ge-lees
het, sou nooit kon beweer het dat die
Beijer het destyds direk en indirek
deur middel van invloedryke lidmate, afskeiding in 1859 net oor Gesange
gegaan het nie. Hy het die Liberaldie saak van laer-onderwys sterk by
isme as oorsaak vir die kerklike breuk
die Vrystaatse Volksraad bepleit.
in Suid-Afrika by die naam genoem.
Hy het verder selfs boekies teen die
Die Dordtse Kerkorde 1862
Mormone (1863) en oor LykverbrandPostma het sy eie kerkorde, ’n
wysiging van die Dordtse Sinode van ing (1874) geskryf. Hy was dus die
1619, opgestel. Dit is bekend dat Bei- eerste Gereformeerde predikant te
lande wat die geskrewe woord met
jer op die eerste Sinode in 1862
krag gebruik het.
voorgestel het dat die kerke die
Dordtse Kerkorde en nie Postma se
Predikanteopleiding
gewysigde Kerkorde nie as basis vir
die kerkregering moet neem . Postma Die Sinode van 1863 het aan di Postma en Beijer opgedra om elk aan eie
laat jare later blyk dat hy nie lekker
gevoel het dat hulle Beijer se advies huis volwasse, uitgesoekte maar
ongeleerde Boere as predikante op te
bo syne gevolg het nie. Op 24
Desember 1871 het Postma selfs aan lei om dat daar nie meer predikante
uit Nederland bekom
sy eie gemeente geskryf dat hy met
leedwese gemerk het dat hulle soms kon word nie. Beijer het eerste die
opdrag begin uitvoer.
Beijer selfs bo hom geëer het, maar
hy wou dit ootmoedig dra.
Ons moet egter die idee en inisiatief
Kragtige apologeet vir die afskeiding by die kerke van die Kaap-kolonie in
1864 om met predikante-opleiding
van 1859
Beijer was ’n ondernemende mens en daar te begin, aan Beijer toeskrywe al
het dit nie dadelik gerealiseer nie.
bereid om militant te stry vir ’n saak
waarin hy geglo het. Sy sterk verdedi- Postma is in 1864 na Burgersdorp
genooi om oor die saak van opleiding
ging vir die afskeiding van 1859 is
te raadpleeg en onmiddellik daarna
grootliks verswyg. Uit sy pen het
verskyn “Journaal gehouden van Ne- deur die kerke van die Kaapkolonie
met feitlik gelykluidende
derland naar Zuid -Afrika in het jaar
1861.” “Journaal gehouden van Port beroepsbriewe beroep. Die Algemene
Vergadering het op eie inisiatief toe
Elizabeth naar Reddersburg in het
jaar 1861, alsmede de redenen der
ook vir Beijer beroep om saam met
afscheiding van de Ned.Geref Kerk ”, Postma in Burgersdorp predikante te
“Journaal gehouden van Reddersburg lei. Hy het op 29 September 1864
naar Rustenburg in het jaar 1863,
bedank en op sy onbekwaamheid, die
benevens overzigt van de Gerebedieningsnood wat so ’n konsen
formeerde en de Ned. Geref. Kerk in trasie van predikante met die oog op
Zuid -Afrika .”
opleiding sou meebring en die nog
onberekende koste daaraan verBeijer het natuurlik geweet dat ds
bonde, gewys. Hy juig nietemin die
Postma se mededelinge die Christelik entoesiasme om met ’n eie opleiding
Gereformeerdes nie oortuig het dat
te begin, toe. Hy sê dat
die afskeiding in Suid-Afrika gerwanneer daar meer predikante en
egverdig was nie. Die titels van sy
kerke is die tyd ryp sal wees ”om die
werke toon dat hy dadelik die Gerehand aan die ploeg te slaan om ’n
formeerdes en Postma wou verdedig. Teologiese Skool op te rig ” .
Hy het daarvoor nogal die handelinge
van die Ned. Geref. Sinodes gebruik. Nadat die eerste studente van PostAs tydgenootlike getuienis oor die
ma en Beijer as predikante toegelaat
kerklike gebeure van 1859 en as
is kom hierdie plan van 1864 feitlik
Africana is hierdie baie skaars werk- net so weer op die Sinode van 1866
ies van onskatbare waarde. Dit is eg- na vore. In hierdie staduim het Postter nie duidelik waarom ’n brief van
ma van Rustenburg die beroep na
Cachet op 20 Februarie 1869 aan
Burgersdorp met die oog op
Postma laat blyk dat hulle twee nie
opleiding, aangeneem . Beijer is
Beijer se boekies hoog aangeslaan
gevra om ondertussen sy paar stu-
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bediening het dikwels net ’n louter
roepingsbesef sy liggaam en gees tot
’n diens en lewe gedwing wat baie
anders as Nederland was en meer
gevra as gegee het. In sy geheel
bekyk lyk dit asof hy die argitek was
wat ook die fondamente gegrawe het
om die Teologiese opleiding juis op
Burgersdorp in die gevestigde Kaapkolonie deur ds Postma te laat begin.
Hy het probeer om ’n kragtige apologeet vir die Gereformeerde Kerke in
Suid- Afrika te wees. Ten spyte van
sy sonde en tekortkominge kan daar
na 125 (nou reeds langer as 150 jaar
Beijer persona non grata 1867?
Wanneer Lion Cachet en N J R Swart, terug PJV) jaar ook op Johannes Beijer teruggekyk word as ’n gawe van
eertydse en geskoolde onderwysers
die Here aan die kerk van Reddersuit Nederland, saam met Postma in
burg en die ander kerke in kerkdie volgende jaar begin leiding gee,
verband in Suid-Afrika.
merk ons dat Beijer heeltemal
uitgeskakel word. Tydens die beplanning van ’n Teologiese Skool voor die
Sinode van 1869 skryf Cachet op 15
Ds. Johannes Beijer
Februarie aan Postma: “In die
gegewe omstandighede moet ek my
verheug dat ds Beijer weggaan. As hy
met ons nie wil saamwerk nie, is dit
seker beter vir die kerk dat hy terugkeer” . Ons weet vandag nie in watter opsig Cachet ’n gebrek aan
samewerking aangevoel het nie. Wou
Beijer met die persone van Cachet en
Swart nie saamwerk nie? Het hy hulle
nie heeltemal vertrou vanweë hulle
agtergrond in Nederland? Het hy die
plan om in 1869 die Skool op te rig as
vroeggebore beskou? Was hy gekant
teen die sendingoffensief wat op die
Sinode 1869 geloods sou word? Was
hy gekant teen die idee dat Cachet
tweede dosent op Burgersdorp sou
word? Was dit om dat Beijer nie op
sterkte van die sogenaamde vrywillige
beginsel sy salaris by die Vrystaatse
Volksraad wou bedank nie? Ons kan
net raai.

dente se opleiding voort te sit. Op 20
November 1866 skryf hy entoesiasties
na Nederland. Hy prys die beskeie
begin aan as ’n bolwerk teen “bedekte
liberalisme en half gereformeerde
gees” . Hy vra steun uit Nederland.
Agterna beskou is dit jammer dat
elke predikant nie liewer by sy huis
sekere vakke doseer het en studente
roteer het nie. Dit sou’n gekonsolideerde opleiding, beter onderlinge
begrip en minder persoonlike verskille
veroorsaak het.

Ongelukkig het die persoonlike strominge onder die vier Nederlandsgebore
dominees seer groeipyne vir die jong
Afrikaanse kerke meegebring. Gedurende 1870 gooi Cachet en Postma
met alle mag in Nederland wal om die
terugkeer van Beijer te verhoed. Dit
het vertroue in Postma en Cachet
onder die Vrystaatse Gereformeerdes geskok en so bygedra tot
die Bethulie-kerkskeuring in 1877.
Beijer het as predikant van Reddersburg gedurende die sewe jaar van sy
bediening diep spore getrap in die
uitgestrekte gebied van die Oranje
Vrystaat en die Noordoostelike Kaapkolonie. Hy het hoofsaaklik die Gereformeerdes bedien wat uit die NG
Kerk afgeskei het, terwyl Postma
onder die Transvalers wat van die NH
Kerk afgeskei het, gewerk het. In sy

Breitske Beijer (van der Heide)

“Hulle word vergesel deur hulle
agt- en-dertigjarige diensmeisie,
Breitske van der Heide, afkomstig
van Zwolle. Tussen haar en
Beijer ontwikkel ’n verhouding
wat, agterna besien, die lewe en
werk van Beijer in ’n tragiek verander het.”
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TOE DIAKENS NOG DIAKENS WAS
Prof. B Spoelstra
In die Skriflig No 84 (1987) 48-54
Ek wil u voorstel aan die eerste en
oudste diaken in Suidelike Afrika.
Met die koms van ds. Johan van
Arckel in 1665 is ook die eerste diaken
Jan Reinier-zoon daargestel. Volgens
Gereformeerde gebruik moes hy ook
by bevestiging die Formuliere van
Eenheid onderteken. Blykbaar kon Jan
nie sy naam teken nie en verskyn
onder aan die bladsy twee kruisies
met die byskrif: “Dit is het mercq van
Jan Reinierzn”.Nietemin was een van
die eerste opdragte van die kerkraad
dat die diaken aan die dominee 100
gulde moes voorsien om heimlik uit te
deel waar hy nooddruf teëgekom het.
Die Politieke Raad het die diakens uit
’n dubbelgetal benoem. Juis die VOC
het by die werk van die diaken belang
gehad, omdat hulle werk van destyds
soos welsynsdiens, onderwys
administrasie, openbare werke en nog
meer vandag by ‘n paar staats departemente tuishoort. Die diakens het die
skool in Kaapstad vir arm kinders en
slawe versorg. Wanneer kinders se
ouers hulle ontval het, moes die
diakens hulle by ander gesinne tuis
bring, maar die diakens moes op hulle
skoolbesoek bly lê.
Een van die diakens was skriba en
akteversorger van die kerkraad. ’n
Diaken-kassier het alle inkomste
geadministreer en kwitansies
uitgereik. ’n Ander was die onderkerk
meester wat oor reparasies aan skool
en kerkgeboue toesig gehou het en
kerkhuise aan behoeftiges verhuur
het. Verder moes diakens behoeftiges
versorg met klere, lewensonderhoud,
doodskiste en begrafnisse. Hulle het
die begraafplaas beheer. Die diakens
was selfs verantwoordelik vir die
‘brandspuit’ (brandweer) in Kaapstad.
Die diakens het tydens die erediens
weerskante van die preekstoel stelling
ingeneem sodra die VDM die
verdeling van sy preek aangekondig
het. Elkeen het ’n lang stok gehad aan
die punt waarvan ’n fluweel sakkie
gehang het. Onderaan die sakkie was
’n tossel en ’n klokkie. Nadat die gemeente tot liefdadigheid aangespoor

was, het die diakens rondgegaan om
die liefdesgawes in te samel. Tydens
die Nagmaalviering het hulle by die
tafels diens gedoen.

en diaken hulle wyk saam deurreis
het. Elke gesin het ‘belofte’ vir die
‘traktement’ gemaak in die vorm van
kontant, perdevoer, vuurmaakhout,
vleis ens. Die predikant se
Die diaken in die VOC periode aan die beroepsbrief het dan ook traktement in
Kaap was dus werklik onmisbaar en
die vorm van geld en goedere insy taak omvattend. Die Kerkorde van gesluit. Dit was dan die taak van die
De Mist1804 en die Engelse Admindiakens om die goedere volgens wyk
istrasie in 1806 beëindig die intieme
beurte te gaan insamel en by die pasverhouding tussen die politieke en
torie af te dra.
kerklike regeerders. Die staat het beheer oor die kerk en die skool, beDie diakens was in die vorige eeu ook
graafplase, ens. oorgeneem. Die diens intiem betrokke by die versorging van
van die diakens is binne die gemeente die Vrye Christelike Skole. Die diaken
teruggebring.
het sy amp kragtens sy plek in die
kerkraad bedien. Dit was ’n groot
Die diaken in die kerkraad 1859-1927 onderskeiding vir ’n jongman om (soos
Toe die eerste Gereformeerde Kerk
die ou mense gesê het) ‘kerkraad’ te
Rustenburg op11 Februarie 1859
word of tot die ‘swart span’ toe te tree.
gestig is, het mense van Marico ds.
Die diaken diens het voor 1927 in die
Postma ook daarheen genooi. Die
sterk plattelandse patriargale opset,
veldkornet van Marico, Jan Viljoen,
waar ouderdom gesag gesimboliseer
was ’n baie sterk teenstander van die het, nie ’n dinamiese selfstandigheid
Gereformeerdes en het laat weet dat
en roepingsgerigte gestalte vertoon
hy ds. Postma se besoek met geweld nie. In terme van die ‘kerk’ was die
sal verydel. Die diaken wat ds. Postma ‘helper’ opvallend besig.
daarheen moes neem, het egter
verseker dat indien hy nie die prediDie krisis rondom diakendiens
kant in Marico sal besorg nie, is sy
1927-1984
naam nie Gerrit Snyman nie! Dit was
Die diakenamp loop as gevolg van
verskillende faktore gedurende die
’n tipiese taak van die diakens om
predikante en ouderlinge op huisbeeerste kwart van hierdie eeu in ’n
soek met kar-en-perde te vervoer. Hy krisis vas.
moes die perde versorg maar het
dikwels saam in huisbesoek gesit
Die sosiologie van die 19de eeu het
sonder om werklik daaraan deel te
die staat in die 20ste eeu al meer
neem.
verantwoordelik vir noodleniging werk
gemaak. Ekonomiese faktore het na
Die diakens is steeds by die ‘kerkraad’ die oorloë van 1899-1902, 1914-1918,
gereken (vgl. art.38 KO). In groot
1939-1945 en die resessies en dekerke was maar ongeveer agt wyke.
pressies (veral in 1933) gereHulle was dus in die kerkraad tydens
formeerde mense toenemend laat verwyk verslae en besluite in sencura
stedelik. Die kerke het die plattelandse
morum. Die ouderlinge het weer saam ontvolking soos onbetrokke
oor hulp in gevalle van nooddruf en
toeskouers bekyk (behalwe die Ned.
behoefte besluit, trouens die oudGeref. Kerk se armsorg wat ’n magtige
erlinge het as ouer manne eintlik die
skema by Kakamas geloods het). Die
besluite geneem vir die diakens om te stede het nuwe sosiale strukture, eugaan uitvoer wat besluit was. Armsorg wels, node en behoeftes opgetower.
en leniging van nood het dus meesal
Die intieme, persoonlike en beskutte
plattelandse leefwyse waar ek by Oom
van die kerkraad uitgegaan met die
diaken as die uitvoerder van besluite. Piet kon gaan geld leen omdat hy my
Dit wek die gedagte dat die diaken ’n pa en my familie so goed geken het,
soort vakleerling was wat die ouderling was iets van die verlede. Vroeër het
na sy dienstyd, wat ‘lewenslank’ was, hierdie gesin ’n groep weeskinders
sou opvolg.
met graagte in hulle huis geneem en
aan hulle ’n toekoms probeer gee.
Die predikante is beroep en voorwaardes vasgestel nadat die ouderling Teen 1930 was dit duidelik dat hierdie
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geborge milieu plek gemaak het vir
onpersoonlike, gejaagde, geldgerigte,
gemaksoekende stadspatroon.
Ander kerke het met tehuise begin.
Die idee het ok onder gereformeerdes
posgevat.
Gepaard hiermee het die Doleansie in
Nederland 1886 die Gereformeerde
teologie gestimuleer en onder andere
besinning oor die ‘ampte’, ook besonderlik die diaken, gestimuleer. Die
gedagtes het ook Suid-Afrika bereik
en hier begin gis. Die kerkraad van
Rustenburg vra die Sinode van 1924
om riglyne oor die diakendiens en wat
dit inhou, te gee. Die Sinode van
1927 ontvang ’n meerderheids- en
minderheidsrapport.
Die meerderheidsrapport bied ’n indrukwekkende hoeveelheid Bybel
gegewens en historiese feite om te
bewys dat die diakendiens breër as
blote armversorging gaan en ook die
stoflike belange van die kerk insluit.
Hulle wil daarom diakens ook op
meerdere vergaderings verteenwoordig hê. Die swak punt in hierdie
betoog wat by die tradisionele SuidAfrikaanse patroon aansluit, was dat
nie meer soos die Skrif en kerkorde
van ampsdifferensiasie kragtens gedifferensieerde roeping uitgegaan
word nie, maar dat hulle die kerkraad
in plaas van die dienste as vertrekpunt geneem het. Drie ampte in die
kerkraad vereis die drie ampte in
meerdere vergaderings. Die minderheidsrapport het op spoor van die
Bevestigingsformulier en Nederland
die “tradisionele enger standpunt”
gegee.
Die diakonale taak is net armversorging maar die ‘breë’ kerkraad kon die
kerk goedere beheer. Hierdie rapport
het sinodebesluit geword. Daarmee is
‘n proses ontketen wat die gestalte
van die diaken aan die eenkant positief en aan die ander kant negatief
gevorm het.
Positiewe vrugte vanaf 1927
Die prinsipiële nadruk op die gedifferensieërde en eie taak van die diakens
het daartoe gelei dat afsonderlike
samekomste van die diakens (art. 40
KO) en beskikkingsreg van diakens
oor ‘diakonale fondse’ (art.25 KO) in

die plaaslike kerke inslag en skering
geword het.
Teen die diakonale konferensies soos
hulle aanvanklik geopereer het en
daarna die gesentraliseerde
sinodalistiese oorname d.m.v. ’n burokrasie, kan kritiek ingebring word.
Tog het die ontwikkeling van tehuise
vir wese, onversorgde en gekommitteerde kinders en verskillende groepe
van bejaardes uit die diakonale en
kerklike bemoeienis na 1927 ontstaan. Daarmee is die
veranderde sosiale omstandighede
met ’n aangepaste en gerigte diakonale diens ontmoet. Die diakens
het in ‘saamwerk’ vanuit verskillende
kerke roepingsbevrediging geput.

het die feit dat die oppermagtige kerkraad i.p.v. dat eiesoortige gedifferensieerde dienste van opsieners en
diakens as uitgangspunte geneem is,
die diakens deur gewoonte en tradisie
gekniehalter. Die diakens kon nie
uitgaan en werk soek nie. Indien hulle
inisiatief neem, is hulle maklik op die
vingers getik met “dit is nie julle taak
nie ” , “dit is nie binne die plaaslike
kerk nie”, “dit is nie van die sinodale
deputate nie” ens. Die maklikste manier om nie ’n fout te maak nie en om
nie in gedrang te kom nie, was om
niks te doen nie behalwe om insidenteel ’n arme te versorg en vêrder op
omsendbriewe van sinodale deputate
te reageer.

Negatiewe vrugte vanaf 1927
Die saamtrek in en besinning oor die
diakenamp in sogenaamde diakonale
konferensies na 1927 het die diakenamp so sterk uitgelig dat die diakens
eintlik ’n onafhanklike kerklike kategorie geword het. Dit was nie die gelowiges, die mense wat die kerk is,
wat barmhartigheidswerk deur middel
van die Godgegewe diakens gedoen
het nie. Al die aandag is op die
diakens gevestig. Dit het die diakens
geword wat diakonale inrigtings deur
middel van diakonale konferensies
met diakonale fondse saam met of
o.l.v. sinodale diakonale deputate
daarstel, beheer en monopoliseer.
Die onnodige en ongelukkige spanning tussen die Gereformeerde
Stigting en die Sinodale Deputate vir
Diakonale Inrigtings illustreer hoe
eksklusief die ontwikkeling was. Die
diakens is as’t ware as ‘n entiteit in
Sinodale Deputate verband gelanseer, wat soos ’n satelliet buite die
gemeente wentel, behalwe sporadiese ‘plaaslike’ hulpverlening.
Hiermee saam het die owerheid
d.m.v. die Departement Volkswelsyn
sosiale versorging van bejaardes, on
geskiktes e.a. oorgeneem. Na die
oorlog van 1939-1945 het ’n industriële rewolusie en onderwys in SuidAfrika feitlik armoede in ons blanke
kerke uitgewis. As diakonale diens
slegs op armversorging neerkom, het
die diakens oorbodig en werkloos
geraak. So aktief en belade soos ’n
diaken in die 17de eeu aan die Kaap
was, so leeg en hol het sy plek in baie
plaaslike kerke geword. Tegelykertyd

Die verhouding van die diaken tot die
plaaslike kerk gee m.i. vandag rede
tot kommer. Die prentjie lyk op die
oog af asof die gemeente net die finansiële bron vir die diakonie is, min
of meer soos die mense op straat dit
vir die instansie by ’n straatkollekte is.
Die werk van die diakens is nie die
werk van die kerk nie. Die mense
weet nie waarvoor hulle gee nie en
ook nie waarom hulle moet gee nie.
Hulle ‘offer’ nie. Die diakendiens is
meganies, gewoonte.
Die meeste diakens en diakonieë
opereer op ’n wyse waarop die gelowige ’n stereotipe ‘kollekte’ in die
erediens ‘aan die diakens’ afdra. Van
“barmhartigheid’ of innig jammer kry
(Luk. 10:33) ervaar die gelowige niks
en nóg die predikant doen iets om die
harte van die gemeente by die
‘kollekte’ vir konkrete nood te ontsluit.
Die kerkmens weet nie vir wie hy gee
of watter nood hy lenig nie. Die
vroutjie wat hom Saterdag op die
sypaadjie met ’n banier en bussie
storm en ’n kaartjie aan hom speld,
gryp hom as mens baie meer in sy
hart as die diaken aan wie Christus
die barmhartigheidswerk in sy kerk
toevertrou het. Hierdie feit staan in
skril kontras met die feit dat daar
naby en vêr aan elke kerk met
diakens swart gereformeerdes is wat
honger, arm, naak, sonder onderwys,
sonder werk, in gebroke huise, verwaarloos sit. Hoe kan die diakens hier
Christus nie preek nie!
Spesialisasie op die minimum aantal
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‘eie kerklike’ projekte het die diakens
verydel. Ek sê ‘verydel’, omdat ek glo
dat die vermoë om te erbarm daar is –
maar die patroon het vasgeroes en
maak dit vir hulle onmoontlik om in
‘barmhartigheid’ te ontbrand. Diakens
het vir my gesê dat hulle hul diens
met groot frustrasie verrig omdat hulle
waarvoor hulle voor die Here ‘ja’ sê, in
die praktyk nie raakloop nie. Hulle
moet berus in ’n blote kerklike
funksionaliteit wat grootliks in eindelose breë kerkraadsvergaderings
opgaan.

Die Kerkorde en Bevestigingsformulier stel die beginsel vir die plaaslike
kerk en dieselfde beginsel moet m.i.
deurgetrek word na die klassis. Indien
daar verder gemeenskaplike werk
tussen kerke in wyer verband
bestaan, kan dit ook verder deurgetrek word. Die diakens kom in die
plaaslike kerk saam vir hulle
dienswerk, maar kragtens die een
kerk van Christus waaroor die ouderlinge toesig hou, doen die diakens
in die kerkraad verslag van hulle werk.
Die ouderlingtoesig berus nie op die
waardigheid van die ouderlingamp of
Die gestalte van die diaken toon dat
die struktuur van die kerkraad nie,
hy ook niks gedoen het om die
maar op die gedifferensieerde roeping
‘diakonie’ in jong kerke te ontwikkel
van die ouderlinge om alles in die kerk
nie. In die meeste jong kerke is prak- te meet aan die Woord van die Hoof
ties geen diakonie en nog minder dia- van die kerk.
konale aktiwiteit, alhoewel nood ten
hemel roep. Skynbaar glo sekere
Wanneer die diakens met gemeenkerke dat Woordverkondiging en
skaplike terreine tussen kerke te doen
Evangelisering sonder daadprediking kry, is dit logies dat die kerke
van diakens kan geskied. (vgl. Jak 2). (gemeentes) deur middel van diakens
Laat ons onthou wat Jesus in Matt.
met mekaar kommunikeer en handel
25:31-46 oor die laaste oordeel sê.
oor sake waartoe die Here diakens
geroep het. Ons kan so ’n samekoms
Aan die ander kant mag dit wees dat ’’n ‘streeksdiakonale samekoms ’of
ons in hierdie materialistiese eeu
wat ook al noem. Tegelykertyd vereis
diakens kry wat dink geld hef nood op. die roeping wat op die ouderling gelê
Hulle gee geld hiervoor en daarvoor. is weer dat die diakens van hulle hanStoflike gawes sonder die woord van delinge weer in die klassis verslag
evangelie is egter vrugteloos en dood. moet doen. Hierdie gedagte is deur
Diakendiens moet Woorddiens wees die Sinode van 1976 afgewys op
wat Christus deur middel van stoflike gronde wat nie van die roepingsgawes by die behoeftige bedien.
bepaalde dienste (art.2 KO) nie, maar
Binne die Christian Reformed Church van die vergaderingstruktuur en ’n
van die VSA lê o.a. Eugene Rubridge eksklusiewe vertolking van ‘regeer
nadruk op die onskeibare eenheid
amp’ uitgegaan het. Diakens is tog
tussen daad en Woord in die diageroep om hulle eie huis te regeer. Ek
konale diens.
glo wanneer diakens oor sake waartoe die Here hulle geroep het met meDiakens en kerkevergaderings
kaar saam vergader en handel sal
Voor 1927 het die diakens as ‘hulp‘Streekdiakonieë’ vanself na vore
ouderlinge’ net soos die ouderlinge
kom. Dit moet egter op konkrete diakerke in die kerke vergaderings verkonale aktiwiteite in naburige kerkteenwoordig. Tog het die sake wat as verband gerig wees en die toesig deur
‘diakonaal’ gedefinieer is nie eers in
die ouderlinge met die Woord oor
klassikale verband aandag geniet nie. hulle kerklike handeling erken.
Indien dit sou gebeur het, sou die
predikante en ouderlinge in die Klas- Die problematiek rondom die diaken
sis tog maar die besluite geneem het. en die vraag of sy diens werklik so
Teen hierdie agtergrond bevredig die eng soos deur die Sinode 1972
oplossing in die Geref. Kerk. Nederbeperk mag word, het in die kerke van
land om diakens vir sekere agenda
die Westelike Klassis tot vrae gelei,
punte na die klassis af te vaardig, glad waardeur die Sinode van 1982 uiteinnie. Dit word deur vergadering
delik opening vir ’n breër ontplooiing
strukture en nie deur die gedifferensi- van die diakendiens gegee het.
eerde ampsroeping bepaal nie.
Die gestalte van die diaken vandag

Na baie jare staan die diaken aan die
eenkant duideliker in ’n gedifferensieerde en ’n gespesifiseerde diens
binne die plaaslike kerk. Aan die ander kant het die diaken in die tyd los
van die kerk (gemeente) geraak en
t.o.v. barmhartigheidsdiens die gemeente grootliks verplaas inplaas van
in hierdie taak ontplooi. Dit is asof
‘diakens en ‘diakenkas’ en
‘diakenwerk’ nie deel van die kerk is
nie. Die gemeente offer en bid
daarom ook nie danig vir diakenwerk
nie. Die diakens kan gevolglik ook
maar jong en onervare manne wees.
Die werk is ook nie van so ’n aard dat
’n nuut bevestigde diaken eers ingelig
en toegerus moet word vir wat hy
moet doen nie. Selfs al sou diaken
werk net barmhartigheidsdiens wees,
moet u uself afvra hoeveel preke u al
gehoor het waarin die dominee met
nadruk die lig van die Woord op die
roeping laat val het? Dr. J.A. Schutte
dwing met sy boekie Want Ek het
honger gehad en julle het My nie te
ete gegee nie rekenskap af oor die
diakonale bewoënheid in ons tyd
waarin die Marxisme juis beloof om
die wêreld van armoede te verlos en
ware mens-wees moontlik te maak.
Volgens dr. Schutte is die ‘Burial Societies’ vir swart mense dikwels meer
by hulle lewe betrokke(soos die eerste
diakens aan die Kaap?) as die kerk.
Juis die diakens moet die evangelie in
die taal van vandag vertaal. Die
diakens kan hulleself verryk deur
telkens ’n kwartier van ’n diaken
vergadering aan een van die kort
hoofstukke van die boekie van dr.
Schutte te bestee. Die diakens moet
relevant in ons tyd word.
Hoe kan die diaken hom spieël?
Die Here Jesus het net een kerk, die
gelowiges aan wie Hy ’n nuwe lewe
gee. Daardie kerk word sigbaar in die
geloof en werk van mense in ’n plaaslike kerk. Hy het daarom dienste
gegee om die geloof en werk te
ontplooi tot eer van God en heil van
mense. Daarvoor moet die diakens
waarlik diakens wees.
Doelwitte en beplanning
Die diaken moet gereeld, minstens
een maal per jaar kort-en lang –
termyn doelwitte stel. Op die korttermyn kan n bepaalde projek, byvoorbeeld hulp in ‘n vloedramp of vir
slagoffers van n droogteramp gestel
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word. Het die diakens ons kerkmense
die droogtenood van ander wat daarin
onder gegaan het, laat voel? Het die
diakens selfstandig vir hulle hierin ‘n
doelwit gestel of wag hulle op deputate om inisiatief te neem? Langtermyn beplanning kan bv. op tehuise, jong kerke en asseblief tog op
meer as een taak gerig wees! Wat
van beplande weerstand met daad en
Woord teen die oprukkende Marxisme?
Betrokkenheid
Die Here Christus het die diakens met
die oog op sy gemeente gegee en
geroep om die gemeente te lei en aan
te spoor tot werke wat liefde vêrgestalt. Hulle moet dus betrokke
wees by wat God in Christus in die
wêreld doen. Volgens Matt. 25 is dit
juis wat die gelowiges (dissipels) aan
mense wat honger en dors lei, doen
wat toon of die gelowiges vir Christus
omgee .Betrokke-wees by die nood
van ander is Christen-wees, sê Matt.
25. Is die diakens werklik so betrokke
dat hulle die gemeente tot liefde en
goeie werke aanspoor, of is hulle met
roetine kollektes tevrede wat hulle
min of meer soos ’n maatskappy se
direksie sy winste laat verdeel?
Motivering
Motivering hang nou saam met die
doelwit wat ’n mens wil bereik. Die
wêreld diakonaat van die Wêreldraad
van Kerke word byvoorbeeld duidelik
deur mede-menslike oogmerke gemotiveer. Elke diaken moet weet wat
hom en sy mede-diakens motiveer
om nog vandag hierdie ‘roeping’ te
aanvaar. Die diakonale patroon moet
die geleentheid bied om God te verheerlik en in naam van Christus deur
die gemeente nood te lenig – anders
moet frustrasie intree.
Verkenning
Elke diaken moet voortdurend die
geleenthede verken wat vandag roep
om Christus met die daad te verkondig. Elke diaken moet in gesprek
met sy tyd en omgewing verkeer en
van oomblik tot oomblik die prioriteite
waartoe God ons roep, vasstel.
Toerusting
Die taak moet vanself om toerusting
roep. Indien toerusting nie nodig is
nie, is die vraag of daar werklik ’n
diens verrig word.
Solidariteit
Die taak van die diaken is omvattend,
gevarieerd omdat dit die gemeente

omspan. In plaas vandat die diakens
ander uitsluit moet hulle byvoorbeeld
jong mense, vroue of pensioenarisse
vir hierdie of daardie werk mobiliseer
en met hulle saamneem. Die diakens
mag nie die taak wat die Here vir elke
gelowige gegee het vir die diaken ‘in
sy amp’ monopoliseer nie. Die kerk
moet leef in wat mense met woorde
en dade doen, anders skop ’n sterwende kerk nog net flou weg in die
enkele takies wat die diakens op ’n
diakonale vergadering gou-gou in ’n
halfuur afhandel.
Evaluering
Elke diaken behoort voortdurend sy
diens en dié van sy mede-diakens te
evalueer onder besef dat hierdie werk
vir die Here en nie vir die kerk gedoen
word nie (vgl. art. 81 KO). Die
diakens moet ook terugvoering kry
van die plekke waar hulle gewerk het
en die inligting aan die kerk deurgee.
Jy, diaken
Die Bybel laat die diaken hand in eie
boesem steek om te vra in hoeverre
die liefde van God my persoonlik dryf
om aan ander te doen wat ek gedurig
bid dat God in sy groot barmhartigheid aan my moet doen. Juis die
diakens kan ’n gemeente so lei dat
geen magtelose skuldgevoel die lewe
verdof nie .Geen strukture, voorskrifte of gewoontes mag die gemeente onder leiding van die diakens
lam lê, sodat Satan vandag met ’n
valse evangelie van kommunisme
aan die wêreld skyn verlossing belowe nie.
Kortom, broeders diakens, neem die
gemeente met u saam op ’n pad van
liefde wat in dade oop lê: “Laat julle
lig so voor die mense skyn, dat hulle
julle goeie werke kan sien en julle
Vader wat in die hemel is verheerlik.”
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Aantekeninge van wyle prof. G.v./d
Vyver wat hy as verklaring rondom
die Kerkorde opgestel het.
Hopelik lewer dit ‘n bydrae in
aansluiting tot ander werke wat
ons wel gereeld naslaan.
Verklarings van proff van der Linde
en Spoelstra en dr. Jan Visser se
Kerkorde in die praktyk…
Artikel 1
Om goeie orde in die kerk van
Christus te onderhou, is daarin
nodig: die dienste, samekomste,
toesig oor die leer, sakramente en
seremonies en die kerklike tug,
waaroor hierna agtereenvolgens
gehandel word.
Inleiding
Skriftuurlike gronde vir ‘n kerkorde:
Paulus skryf aan die Korintiërs: “Laat
alles welvoeglik en ordelik toegaan”.
(1 Kor. 14:40). Hy verbly hom om die
“goeie orde te sien” (Kol. 2:5) van die
Kolossense. God is ’n God van orde.
Al vind ons die benaming “Kerkorde”
dus nie in die Heilige Skrif nie is daar
wel duidelike aanwysinge dat goeie
orde in die kerk van Christus
gehandhaaf moet word. Paulus skryf
aan Timotheus “Maar as ek vertoef,
dan kan jy weet hoe iemand hom
moet gedra in die huis van God, wat
die gemeente is van die lewende
God, ‘’n pilaar en grondslag van die
waarheid” (1 Tim.3:15). Jesus en die
Apostels het reëls neergelê vir die
lewe van die kerk. Daar is voorskrifte
t.o.v. die tug (Matt. 18:17 e.v.) t.o.v.
ampsdraers (Vgl. Tim. en Titus).
Calvyn sluit hierby aan en wys daarop dat goeie orde gehandhaaf moet
word sodat die eendrag, orde en
vrede in die kerk bewaar kan word.
(Sien Calvyn Ins. IV hst. X). (Moet
deeglik hiervan kennis neem.
In die verband verwys ons ook
na 1 Kor. 14:33: “Want God is nie ‘’n
God van wanorde nie maar van
vrede”. Daarmee wil die apostel sê:
God is ’n God van vrede en daarom
van orde. Hiermee word die plek van
die orde in die gemeente aangedui.
Die gemeente lewe uit die vrede in
Christus en daarom kan en moet daar
orde wees. Orde is dus ‘n vrug van
die versoeningswerk van Christus.
Calvyn wys verder daarop dat
dit noodsaaklik is dat die goeie orde
waarvan die Skrif spreek nader
bepaal sal word. Hulle wat as
diensknegte van Christus regeer

moet presies weet volgens welke
reëls en wette dit moet geskied sodat
die volk van God gelei kan word tot
gehoorsaamheid aan God en die regte dissipline.
In die Franse Konfessie is in
art. 32 en 33 die eis tot orde en ordereëling opgeneem. Die Nederlandse Geloofsbelydenis sluit hierby
aan en vat die skrif waarheid tot orde
reëling saam in art. 32: “Intussen glo
ons, alhoewel dit nuttig en goed is dat
die regeerders van die Kerk onder
mekaar sekere ordinansies instel en
bevestig tot instandhouding van die
liggaam van die kerk, dat hulle nogtans wel op hulle hoede moet wees
om nie af te wyk van wat Christus,
ons enigste Meester, vir ons ingestel
het nie…….So neem ons dan alleen
aan wat kan dien om eendrag en
eenheid te bevorder en te bewaar en
alles te onderhou in gehoorsaamheid
aan God. Daarvoor is nodig die ekskommunikasie of die ban, wat
toegepas word volgens die Woord
van God en alles wat daarmee saamhang.”
In stryd daarmee alles wou die
Doperse rigtings van die kerk as instituut en van kerklike ampte niks
weet nie. Dit het hulle gebring tot die
uitskakeling van alle kerklike wette en
ordeninge, waardeur die ergste
willekeur en wanorde onder hulle geheers het. Hulle het so eensydig konsentreer op die charismata dat hulle
die instituut en sy ordelike organisasie en werking geheel uit die oog verloor het.
Die Reformatore daarenteen
het nie uit reaksie teenoor Rome met
sy gewetebindende reglementering
verval in ’n radikale eensydige verwerping van alle orde reëlings nie.
Ook ten opsigte van die goeie orde in
die kerk het hulle gevra na die lig van
Gods Woord. Daarvan is die
geskiedenis van die kerkregtelike ontwikkeling maar ook die vaslegging
van die kerkregtelike beginsels in die
konfessie ‘n bewys. Getrou aan
hierdie Skrif waarheid wil ook die
GKSA “die goeie orde in die kerk van
Christus onderhou” (Art. 1 Dordtse
Kerkorde)
Karakter van die Dordtse Kerkorde:
Die grondbeginsel wat die karakter
van die Dordtse kerkorde bepaal is
dat Jesus Christus Hoof van sy kerk

is en dat Hy dit self regeer. Hy kon dit
direk doen maar dit behaag Hom om
daarvoor mense, sy ampsdraers te
gebruik. Sy koninklike mag en koninklike wette het Hy in sy Woord gepenbaar. Sy dienaars, die regeerders
moet sorg dat in die gemeente geleef
word na die reël en eis van Gods
Woord. (Jesus as Koning is dus self
die Wetgewer van sy kerk). Daarom
spreek ons van ‘’n kerkorde waarin
hierdie eise tot regering van die kerk
volgens die Skrif vasgelê is en nie
van kerkwette nie.
Diegene wat die gesag van
Christus uitoefen moet hulleself dus
niks meer ag as dienaars van
Christus in diens van die gelowiges.
Die enigste wyse om die kerk op te
bou en goeie orde te bewaar is om
die gesag van Christus te handhaaf.
(Sien Polman: Nederlandse
Geloofsbelydenis by art. 32). (Sien
Calvyn Inst. Boek IV Hst. 8 & 9). Hy
alleen is Hoof van sy kerk. Alleen
van Hom het die Vader gesê: “Dit is
my geliefde Seun in wie Ek ‘’n
welbehae het. Luister na Hom”. (Matt.
17:5). Die gesag en magsuitoefening
in die kerk mag dus nooit menslik
willekeurig uitgeoefen word nie. Daartoe moet die Woord van God volstrek
alleen gesag hê, “een is julle
leermeester nl. Christus.” (Matt.
23:8).
T.o.v. die karakter van die D.K.O.
word hieruit die volgende afgelei:
(i) Die kerkregering moet geskied
volgens ‘n geestelike bestuurswyse
wat onse Here ons geleer het in sy
Woord” (art. 30 NGB). In Rome was
kerkregering formeel juridies van
aard. Die kerk is ‘’n mags – en regsinstituut. Ons bely Christus as Hoof
van sy kerk; Hy deel sy koningskap
met niemand anders nie. Bavinck (IV
p. 405) sê Christus alleen het
soewereine mag in sy kerk en dit na
sy Goddelike en menslike natuur.
Maar Hy is ‘n geestelike Koning. (Joh.
18:36: “My koninkryk is nie van
hierdie wêreld nie”. Daarom spreek
N.T. liefs van Hoof. Hoof van sy kerk.
Met geen ander samelewings verband is die kerk op gelyke voet te stel
nie.
(ii) Hy oefen gesag uit deur sy Woord
en Gees. Deur sy Gees is Christus
teenwoordig in sy kerk. Die kerk
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moet luister na sy Gees. (Openb. 2:7; kerkverband gegee” (p.12). In lyn
3:6,13, 22). Die Gees werk deur die
hiermee is ook die uitspraak: “Die
Woord. (Joh. 14:26).
kerkraad is in juridiese sin die regspersoonlikheid wat namens die geHiermee word nie te kenne gegee dat meente die akkoord aangaan, terwyl
die lidmaatskap van die gemeente
die Woord van Gog ‘n wetboek is
waarin die kerk maar net kan naslaan ook elke lidmaat aan die kerkorde
bind. Die kerkorde het dus die
hoe die regering van die kerk moet
geskied nie. Die hoofbeginsels word regsgeldigheid van ’n bindende konduidelik in die Skrif geleer. Die Skrif is trak ten opsigte van die lidmate, die
kerkraad en die kerkverband”.
die norma credendorum et agenHierdie gelykstelling van bedorum.
Dit plaas ons onmiddellik voor lydenis en kerkorde as akkoord van
gemeenskap word deur H.H.Kuyper
die vraag van die verhouding
en Bouwman onvoorwaardelik afkerkorde en konfessie. Die kerk is
pilaar en grondslag van die waarheid. gewys. Kuyper stel dit soos volg: “De
Dit moet die woord van die waarheid grondslag van het samenleven der
kerken is niet de kerkenorde, maar
ongeskonde bewaar, bely en preek.
alleen de gemeenschappelÿke beIn sy konfessie spreek die kerk uit
lydenis. ...Daarom is, het zoo fout dat
hoe hy die hoofwaarhede uit die
Woord verstaan en bely. Die konfes- de kerkenorde accord van gemeenschap zou zÿn en men nooit van
sie mag nooit gelykgestel word met
Gods Woord nie en is altyd daaraan eenig artikel dier kerkenorde zou moapellabel, tog het die konfessie groot gen afwÿken. (H.H.Kuyper college
betekenis vir die eenheid van geloof Dictaten 1928-1929 De betekenis der
Kerkorde p.1). In lyn hiermee lê die
en lewe in die kerk. In die belydenis
as akkoord van gemeenskap vind die uitspraak van Bouwman dat die eenheid van die kerk nie gesoek moet
plaaslike kerke hulle eenheid.
Daarom moet die gebou van orde en word in uitwendige organisasie en
reg in die kerk wortel in die konfessie. instellinge nie, maar in die eenheid
van die geloof. (Geref. Kerkrecht 1p.
Dit wil nie sê dat die Skrif as
grondslag verdring word nie maar in 326).
As die kerkorde so bindend
die kerkorde moet aangesluit word by
verklaar word i.p.v. die belydenis of
die historiese ontplooiing van die
dogma van die kerk. In die belydenis saam met die belydenis dan het jy
lê die beginsels vir die kerkregering geen belydenis kerk meer, maar “een
reglementaire kerk”.(H.H.Kuyper a.w.
en in die kerkorde word dit in toep.2). Die kerkorde is geen statuur
passing gebring.
deur plaaslike kerke vasgestel, waar
In die verhouding konfessiedie bevoegdheid van die Nasionale
kerkorde moet die standpunt soos
Sinode vas gelê is nie, maar dit het
gehuldig in “Handleiding by die
tot stand gekom in die Nasionale SiKerkorde van die Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika” dat die Kerkorde node self as ‘’n wettige en bevoegde
vergadering daartoe. (Vgl. ook H.
naas die belydenis ‘n akkoord van
Bouwman a.w. p.326). Die mening
gemeenskap is en dus op dieselfde
vlak as die belydenis lê, sonder meer dat ook die K.O. akkoord van geafgewys word. So word in genoemde meenskap is maak van die K.O. ’n
reglement, ’n reeks wette wat die vryHandleiding verklaar: “In die gereheid in Christus vernietig en daarom
formeerde kerkregering moes die
kerkrade eers ‘’n onderlinge ooreen- die lewe deur die geloof en gehoorsaamheid aan Hom die Koning van
koms in ’n Kerkorde tref en daarna
die kerk verlam. Vir die kerk geld alkan ‘’n Sinode op sterkte daarvan
bindende besluite neem” (p.11). Die- leen die Woord van God as grondwet
selfde gedagte lê in die uitspraak: Dit en die belydenis as akkoord, terwyl
Christus deur sy Woord en Gees sy
bind die kerke in dieselfde kerkkerk regeer.
verband om daarvolgens te leef.
Die kerkorde is dan ook geen
Minagting in dieselfde kerkverband
om daarvolgens te leef. Minagting vir onveranderlike reël nie. Dit kan
die Kerkorde kom neer op verbreking gewysig word indien goeie orde en
die opbou van die gemeente dit vervan die woord van trou in gemeenskap met die ander kerke in dieselfde lang.

Natuurlik bevat die Kerkorde
beginsels regstreeks uit die Woord
van God. Dit mag nooit verander
word nie. Sodanige “constitutieve
bepalinge” (H.H.Kuyper a.w. p. 2) is
gewete bindend maar daar is ook
baie “regulatieve bepalingen” (Idem)
wat alleen kerklike gesag het en
waarvan indien nodig wel afgewyk
kan word. In die toepassing van die
beginsels word die gewetens nie
gebind nie en word die nodige ruimte
gelaat.
Volgens die Skrif moet daar
ouderlinge wees. Dit is die beginsel
wat ook in die K.O. vasgelê word
maar hoe hulle presies gekies word
en hoe lank hulle moet dien of
hoeveel in elke gemeente moet wees
is veranderbaar en bepaal deur die
behoefte van die tyd en na die eis
van omstandighede. Dit is die soepelheid van die K.O.
Dit is geheel ongewens dat
daar te veel reglemente in die
kerkorde of daarnaas gestel word.
Rome het deur sy veelheid van bepalinge sy geestelike karakter verloor. Calvyn trek in onomwonde taal
hierteen te velde. (Boek IV Hfst. X).
Die gewetens van mense word
daardeur onder diensbaarheid van
menslike insettinge gebring. (Vgl.Gal.
5:1). So, aldus Calvyn, word Gods
gebod kragteloos gemaak om aan die
insettinge van mense ’n plek te gee.
Wanneer eenmaal begin is om die
religie in dergelike ydele versinsels te
stel, volg daarop steeds die verfoeilike boosheid wat Christus die
Fariseërs verwyt het dat die gebod
van God kragteloos gemaak word
vanweë menslike tradisies (Mat.
15:3).
Ons belydenis spreek hom in
onbewimpelde taal hierteen uit: “En
daarom verwerp ons alle menslike
vindinge en alle wette wat mense sou
wil invoer om God te dien om
daardeur, hoe ook al, die gewetens te
bind en te dwing”. (Nederlandse
Geloofsbelydenis Art. 32). Die
Roomse Kerk wou vir alle moontlike
gevalle reglementeer en wette vasstel. Deur gebod op gebod en reël op
reël vas te stel is die Corpus juris
canonici ontstaan wat die geestelike
lewe versteend in formalisme laat
ondergaan het. Oor reglementering
kan daartoe lei dat die Woord van
God sy beslag op die harte verloor.
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Die Kerkorde moet met sy onvervangbare beginsels maar met sy soepelheid in die toepassing daarvan juis
daartoe meewerk “dat de Kerken en
haar leden het verstaan, dat Christus
Koning is zÿnen kerk en dat het in de
kerk in alles naar het Woord des
Heeren toegaat”. (Bouwman a.w. p.
327). So is daar “goeie” orde in die
kerk soos bepaal deur art.1 van die
Dordtse K.O.
Hierdie “goeie orde” het dan
ook in die lig van die voorafgaande
nie in positivistiese sin ‘n juridies wetlike dwingende karakter nie maar ‘’n
reëlende en dienende karakter. In die
Latynse teks staan wel legittimus
ordo, maar hierdie “wetlike” het geen
juridiese maar wel ‘’n sedelike betekenis. Tereg is dit in die Nedlerlandse sowel as Afrikaanse
weergawe van die K.O. vertaal met
“goeie” orde.
Die aanvaarding van die Dordtse K.O.
deur die Geref. Kerk in S.A.:
Inhoud van die kerkorde:
“Kerk” word in art. 1 verstaan in
plaaslike sin.
Vir goeie orde in die kerk van
Christus is orde reëlings i.v.m. verskillende sake essensieel wat die inhoud van die kerkorde in vier
afdelings laat uiteenval. Dit handel
agtereenvolgens oor:
A. Die dienste: (Art. 2-28)
Die dienste is deur Christus ingestel
en moet funksioneer na die eis van
Gods Woord. Van die gemeente
word verwag om hulle aan die bedieninge te onderwerp. (Matt. 10:4041; 1 Thess. 4:11 en 12. Heb. 13:
7,17). Vir die belangrikheid van
hierdie dienswerk deur ampsdraers
verwys ons na Arts. 30 en 31 Nederlandse Geloofsbelydenis
B. Samekomste: (Art. 29-52).
Dit handel oor die kerklike vergaderinge. (Sien art. 30 NGB).
C. Toesig oor die leer, sakramente
en seremonies: (art. 53-70
Toesig oor die leer raak die grondslag
van die kerk sy bestaan en
voortbestaan. (Hand. 20:28-31; Gal.
1:8 &9; 1 Tim. 3:15; 4:16; 1 Joh. 2:1822). Toesig oor die sakramente is
nodig. Dit moet bedien word na die
eis van Gods Woord. (Art. 33 NGB).
Ontheiliging hiervan wek Gods toorn
oor die gemeente. (1 Kor. 11: 27-32).
Toesig oor die seremonies moet
gehou word sodat alles ordelik sal

geskied in die erediens.
D. Die kerklike tug: (Art. 71-81).
Jesus het die sleutelmag van die tug
aan sy kerk toevertrou. (Nederlandse
Geloofsbelydenis Art 32). (Matt.
16:18; 18:15-17; Joh. 20:23; 1 Kor.
5:3-5; 2 Thes. 3;6; 14; Tit. 3;10).
By die behandeling van hierdie
afdelings wys Jansen (Korte Verkl. p.
5) telkens daarop dat dit nie vir die
wese maar die welwese van die kerk
nodig is. Dit is foutief. Die sake in
die K.O. gereël raak die wese van die
kerk.
Artikels 82-86 handel afsluitend oor
algemene sake en die wysiging van
die Kerkorde (art. 86).
Ds. D.Postma eerste predikant
van die Geref. Kerk in S.A. ,het met
die oog op die besondere landsomstandighede ’n Gewysigde Dordtse
K.O. opgestel vir die kerke in S.A. Die
eerste Sinode van die Geref. Kerk in
Suid-Afrika 1862 het egter die
Dordtse kerkorde aanvaar, aangepas
by landsomstandighede. Die artikels
in die Dordtse K.O. wat nog sekere
konsessies gemaak het aan die Nederlandse owerheid is vanselfsprekend suiwerend gewysig. Die Sinode
van 1910 het besluit om op voetspoor
van die Geref. Kerke in Nederland die
K.O. te hersien. Dit het sy beslag
gekry op die Sinode van 1916. In
1927 is deputate opgedra om dit in
Afrikaans te vertaal. ‘n Redaksionele
hersiening, sonder materiële
wysiginge, het in 1964 sy beslag
gekry...
Volgende keer gaan ons DV. hiermee
verder (PJV)

