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Geagte Broers in die Here

1. Agtergrond
Die ondersoek is deur die aktuarius van die Sinode van Wes- en Suid-Kaap na die Ring van die
Paarl verwys nadat die aanvanklike ondersoek van die klag deur die Ring van Kuilsrivier op appel
deur die Sinodale Appelliggaam na Kuilsrivier terugverwys is. Hulle het die Ring van die Paarl
versoek om die ondersoek te behartig, aangesien hulle nie oor die nodige onbetrokke
personeellede beskik nie.

2. Die amptelike klag
Aangesien daar verwarring by die eerste ondersoek was oor wat presies die geformuleerde klag
is, het die Ondersoekliggaam van die Ring van die Paarl (OL) na korrespondensie met die klaer
ooreengekom dat die bewoording van die klag teen dr Du Toit (Regl. 16.4.1.1) die volgende is:

Or Ben du Toit verbreek sy plegtige legitimasie-verklaring van die Ned Geref. Kerk deurdat hy 'n
geloofsisteem aanhang wat die Bybel en belydenisskrifte weerspreek. Oit sluit skrifbeskouing,
wereldbeskouing, saligheidsleer, universalisme en spesifieke leerstellings wat die Bybel en
belydenisskrifte weerspreek, in.

As prima facie getuienis hiervoor word gemeld dat hy by die Algemene Sinode te Boksburg op 12
Oktober 2011 soos gerapporleer deur die Beeld die volgende standpunt gestel het:
"0aarleenoor het Dr. Ben du Toit van die Wes- en Suid - Kaapse sinode gese hy glo nie in die
bestaan van die duiwel nie. Hy aanvaar die bestaan van die bose en die verlossing van Jesus
Christus egter absoluut"
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Dit impliseer dat Or du Toit:
1. Die belydenisskrifte van die NG kerk in die openbaar verwerp het
2. Die leer van die Bybel omtrent die bestaan van die duiwel in die openbaar verwerp het.
3. Hierdie leer nie getrou verkondig soos hy belowe het nie
4. Nie al/es in sy vermoe doen om dwaling te weerle en uit die Kerk te weer nie

3. VVerks~se
Die OL het op Maandag 11 Februarie en Dinsdag 26 Maart 2013 met die klaer en aangeklaagde
vergader om die leerklag te hanteer. Die vergadering op 11 Februarie was nie deel van die
tugverhoor nie, maar'n gefasiliteerde pastorale gesprek tussen die klaer en aangeklaagde
ooreenkomstig Regl. 16.3.1.3. Die klaer het egter by die gesprek aangedui dat, wat hom betref,
daar geen sinvolle gesprek met die aangeklaagde moontlik is nie, tensy die aangeklaagde by
voorbaat sy standpunt verander. Op grand daarvan dat daar dus nie 'n alternatief vir die
tugondersoek-proses moontlik was nie, het die OL op 26 Maart met die twee broers vergader om
die klag te ondersoek.

4. Dokumentewaarmeedie OL gewerkhet

4.1 Die klaer het sy klag en getuienis om dit te staaf, vooraf aan die OL en die aangeklaagde
beskikbaar gestel (paarltugondersoek.pd~. By die ondersoek het hy sy getuienis aan die OL
voorqele, en het die aangeklaagde geleentheid gekry om sy verweer te stel (2013 Tweede
Verweer op Aanklag van Wynand Louw.doc).

4.2 Voordat die ondersoek kon begin, het die aangeklaagde beswaar gemaak teen die gebruik van sy
boek "God? Geloof in 'n postmoderne tyd" as getuienis, aangesien hy reeds in 'n vorige
tugondersoek oor die boek verhoor en vrygespreek is (BESWAAR TEEN VOORLEGGING VAN
SEKERE GETUIENIS OF BEWYSE.doc).

5. Argumentevoor Ondersoekliggaam

5.1 Die beswaar van dr Du Toit teen die gebruik van sy boek "God? Geloof in In postmoderne tyd"

5.1.1 Die aangeklaagde steun op §36 (3) (m) van die Grondwet vir sy beswaar. Die OL wys daarop dat
§36 van toepassing is op gearresteerde, aangehoue en beskuldigde persone, dus kriminele sake.
Twee ander artikels van die Grondwet is egter wel ter sake: §23 (1) bepaal dat elkeen die reg het
op billike arbeidspraktyke, en §33 (1) se elkeen het die reg op administratiewe optrede wat
regmatig, redelik en prosedureel billik is.

5.1.2 Die OL oordeel daarom dat dit nie billik en regverdig is om ondersoek te loods na aanleiding van
die publikasie van In boek, of uitlatings daarin, wat reeds 13 jaar gelede gepubliseer is en reeds
die onderwerp van 'n vorige ondersoek was nie.

5.1.3 Or Du Toit het egter in sy verweer self die boek aangehaal, en daarmee die relevansie van die
boek as getuienis gevestig.
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5.1.4 Die OL bevind dus dat die aangeklaagde se beswaar nie gehandhaaf kan word nie. Die boek kan
wel as getuienis gebruik word, maar die aangeklaagde sal nie op grand van sy boek aangekla
en/of skuldig bevind kan word nie.

5.2 Die klaer se gebruik van bronne
Die OL het die volgende in oorweging geneem in sy beoordeling van die klaer se getuienis:

5.2.1 Die klaer het argumente wat tydens die versoeningsgesprek op 11 Februarie gevoer is, gebruik in
sy getuienis.
Die OL oordeel dat dit nie billik en regverdig sal wees om die argumente tydens die paging tot 'n
versoeningsgesprek te gebruik in die daaropvolgende ondersoek nie. Dit het die risiko geskep dat
die proses misbruik kan word om getuienis te versamel vir latere gebruik in verdere vervolging.

5.2.2 Die klaer gebruik 'n epos van dr Du Toit aan die aktuarius van die Sinode van Wes- en Suid-Kaap
wat per abuis in sy posbus beland het, as getuienis. Hierdie epos was nie vir ham bedoel nie.
Daarby dateer dit uit 'n tyd nadat sy aanvanklike klag al gedien het.
Die OL bevind dat die ontvanklikheid en bruikbaarheid van die epos as getuienis nie tans deel van
die ondersoek is nie. Die klaer gebruik dit ten spyte van die feit dat die posisie deur die OL vooraf
aan ham gekommunikeer is.

5.2.3 Die klaer het die kommissiewerk waarby die aangeklaagde betrokke is, gebruik as bran. Om
sodanige kommissiewerk as getuienisbron te gebruik, is egter nie geldig nie, onder andere omdat
daar nie individuele identifikasie van die bydraers en bydraes is nie.

5.2.4 Die klaer se gebruik van bronne is problematies. Hy haal selektief aan en neem nie die konteks
waarbinne die aanhalings gemaak is, in ag nie. Die aangeklaagde het aangetoon hoe die klaer
die konteks ignoreer waarbinne die aanhalings funksioneer, bv. met sy aanhaling op bladsy 151.

5.3 Die meriete van die klag

5.3.1 Die OL erken die erns van die saak en die relevansie van die onderwerp. Die OL het daarby groat
waardering vir die moeite wat beide die klaer en die aangeklaagde gedoen het om hulle saak te
stel. Die OL is egter nie oortuig dat die onderwerp by wyse van 'n leerklag hanteer behoort te
word nie, aangesien die onderwerp wat deur die klaer se prima facie-getuienis na vore gebring
word, tans in die brandpunt van landswye kerklike diskussie is, en daar 'n Algemene Sinode-
besluit daaroor bestaan. Die OL is oortuig dat die beste weg om die kerk en die koninkryk in
hierdie belangrike kwessie te dien, die van oap gesprek is.

5.3.2 Dit was vir die OL deurlopend duidelik dat die klaer en die aangeklaagde se vertrekpunte en
beredenerings op verskillende teoretiese raamwerke berus. Terwyl die klaer die saak benader
asof die aangeklaagde werk met 'n postmoderne epistemologie en ontologie, het die
aangeklaagde deurlopend aangedui dat hy sy vertrekpunt neem in 'n aanvaarde hermeneutiek en
'n llterere lees van die 8ybel en die belydenisskrifte. Dit het tot gevolg gehad dat die klaer en
aangeklaagde dikwels by mekaar verby gepraat het. Die klaer se aandrang op 'n soort geslote
hermeneutiek is ook vreemd aan die wetenskap van die hermeneutiek soos ons dit verstaan. Hy
verwerp die kerk se eie standpunte oor die hermeneutiek en dring daarop aan dat sy eie
standpunt die geldige een is.
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5.3.3 Ter wille van billikheid het die OL aan die klaer ruim geleentheid gegee om sy betoog te lewer en
vrae aan die aangeklaagde te stel (Regl. 16.8.1.4). Die klaer het aan die einde van die ondersoek
gese dat hy nog 'n paar vrae het, maar hy het besluit om daarmee te volstaan omdat hy self van
mening was dat die meeste sake gedek is en dat verdere vrae nie nuwe insigte sal bring nie.

5.3.4 Die klaer het nie die OL oortuig van die meriete van sy klag nie, om die volgende redes:

5.3.4.1 Talle bewerings in die klaer se betoog berus (ook volgens sy eie erkenning) nie op direkte
aanhalings uit die aangeklaagde se skrywes of uitsprake nie, maar is afleidings wat volgens die
klaer gemaak kan of moet word. Enkele voorbeelde van sodanige afleidings:
i) Indien iemand die duiwel nie as persoon sien nie, verklaar hy Jesus daarmee tot leuenaar of

kranksinnige, aangesien Jesus in persoonlike terme oor die duiwel praat.
ii) Die aangeklaagde het gese hy weet nie of mense van ander gelowe hel toe gaan nie. Dit

beteken volgens die klaer dat hy die belydenisskrifte verwerp. Hierdie afleiding hou nie
daarmee rekening dat die konteks waarin die aangeklaagde se uitspraak plaasgevind het,
radikaal verskil van die konteks waarbinne die belydenisskrifte (byvoorbeeld die Dordtse
Leerreels) figureer nie.

iii) Volgens die klaer druis die aangeklaagde se stelling dat hy nie weet wat van heidene gaan
word nie, in teen die feit dat ons volmaakte kennis het, omdat ons kennis van God af kom.
Paulus is egter duidelik daaroor dat ons maar ten dele ken (1 Kor. 13:12).

iv) Die blote feit dat sy klag ontvang en hanteer is en daar 'n ondersoek is, bevestig volgens die
klaer dat dr Du Toit se legitimasie-verklaring onder verdenking is.

5.3.4.2 Die klaer hou oenskynlik nie rekening met die gangbare en teologies aanvaarbare eksegese van
ons dag nie. Die klaer verwag van die aangeklaagde om tekste uit dieselfde verwysingsraamwerk
te lees as wat hy doen, asof sy verwysingsraamwerk die enigste geldige een is. Die klaer duld
geen interpretasie van die belydenisskrifte nie en dring daarop aan dat by die letter van die
belydenisskrifte gehou word. Die OL is van oortuiging dat die bestaan van interpretatiewe verskille
van die belyenisskrifte wel deeglik aanvaar word - ook deur teoloe wie se lojaliteit teenoor die
belydenisskrifte bo alle verdenking staan. Sien hieroor bv. WD Jonker (1984): 8evrydende
waarheid: die karakter van die gereformeerde belydenis, pp 154-157.

5.3.4.3 Die klaer se klag kom vir die OL nimmereindigend voor, en die klagte-horison word voortdurend
verskuif. Hy redeneer bv. dat die 2002-klag teen dr Du Toit gegaan het oor God se wese as
energie, en sy almag, alwetendheid en liefde. Volgens hom is die saak van God se ontologiese
eenheid met die skepping nie toe aangespreek nie, en is dr Du Toit nog nooit voorheen daarvan
aangekla dat hy God ontologies gelykstel aan die skepping nie. Hiermee breek hy teologie (in die
geval ons nadenke oor die wese van God) af in onderdele asof dit afsonderlike sake is. Hoewel
dit nog steeds oor die wese van God handel, het ons hier 'n woordvervanging en nuanse-
verandering wat meebring dat die doelpale verskuif kan word. 'n Mens sou op die manier ad
infinitum oor die wese van God in immer verskuiwende terminologie kon praat, en elke keer kon
redeneer dat dit oor 'n nuwe saak gaan.

5.3.4.4 Die prima facie getuienis wat die klaer aanbied om aan te toon dat die aangeklaagde sy
legitimasie-eed verbreek het, is besonder problematies. Die feit dat daaroor 'n sinodestandpunt
bestaan (waarvan die klaer kennelik bewus is), kan nie buite rekening gelaat word nie. Die
aangeklaagde het in hierdie geval binne die raamwerk van die sinodebesluit die uitspraak (wat
deur die klaer as prima facie getuienis van dwaling aangebied word) gemaak. Dit is die klaer se
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goeie reg om die sinodale standpunt te bevraagteken en te bestry, maar dan moet dit op die regte
wyse en in die regte forum wees. 'n Gepaste wyse sou byvoorbeeld wees om 'n gravamen in te
dien by die Algemene Sinode. Om intussen 'n individu wat in Iyn met die sinodale besluit 'n
uitspraak maak, aan te kla van 'n tugwaardige leerafwyking, kan nie slaag nie, want dit verwag
van die OL om oor 'n meerdere vergadering se standpunt te oordeel, die standpunt selfs te
verwerp en op grond daarvan iemand wat binne die raamwerk van daardie standpunt optree,
skuldig te verklaar. Leerbesluite hoort by die Algemene Sinode, nie by ringe nie.

5.4 Or Du Toit se verweer

5.4.1 Die OL het die klaer ruim geleentheid gegee om dr Du Toit uit te vra oor sy geloof, selfs op punte
waar hy geen klare getuienis oor dr Du Toit se geloofsisteem gehad het nie, en die OL het self
ook indringende vrae aan hom gestel. Du Toit het hierop uitgebreid geantwoord en kategoriese
uitsprake gemaak, en die OL is tevrede dat die aangeklaagde die klaer se vrae bevredigend
beantwoord het.

5.4.2 Or Du Toit het benadruk dat hy staan by sy legitimasie-verklaring, dat hy nie 'n pante'is of
panente'is of 'n postmodernis is nie, dat hy glo in die ontologiese skeiding tussen God en die
skepping, en dat hy op Christus vertrou vir verlossing. Hy glo in die Triniteit.

5.4.3 Oor die vraag hoe hy sy rol in die kerk verstaan, het hy geantwoord dat hy homself sien as 'n
sendeling vir die postmoderne mens. Hy is nie self 'n postmodernis nie, maar leef in die
postmoderne tyd, en daarom probeer hy die evangelie so verwoord en vertolk dat die
postmoderne mens daarby aanklank kan vind. Die OL het waardering vir hierdie aspek van die
aangeklaagde se verstaan van sy roeping en besef dat dit 'n belangrike taak is wat Du Toit op
homself geneem het. Die OL wil egter ook dr Du Toit maan tot versigtigheid in die wyse waarop
hy sy woorde kies, aangesien dit uit die klag duidelik is dat nie almal sy bedoeling goed verstaan
nie. Dit kan dus gebeur dat sy standpunte, hoe goed hy dit ook al bedoel, mense verwar eerder
as wat dit hulle help.

6. 8evinding

6.1 Die OL het die volgende drie oorwegings in ag geneem:

6.1.1 Die klag het oor 'n geloofsisteem gehandel, en die OL het die verskillende onderafdelings van die
klag in die Hghiervan as 'n samehangende eenheid hanteer. Beide die klaer en die aangeklaagde
het ook verkies om met 'n sistemiese geheel te werk en nie met elemente daarvan nie.
Die klaer kon nie die OL oortuig dat die verskillende argumente wat hy aangevoer het, sy klag oor
Du Toit se geloofsisteem ondersteun nie.

6.1.2 Die OL oordeel dat die klaer nie sy saak kon bewys nie.

6.1.3 Die OL oordeel dat die aangeklaagde met sy standpunte en skrywes steeds binne die besluite
van die NG Kerk is. Die geloofsisteem wat hy aanhang, weerspreek nie die Bybel en
belydenisskrifte nie. Die OL het ook kennis geneem dat dr Du Toit sy boek "God? Geloof in 'n
postmoderne tyd" nie bloot laat herdruk het nie, maar bygewerk het om bepaalde misverstande
wat na die aanvanklike verskyning geblyk het, uit die weg te ruim, juis omdat hy getrou wil bly aan
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die Bybel en die belydenisskrifte en sensitief daarvoor is hoe mense hom verstaan. Die uitspraak
wat hy by die Algemene Sinode in Boksburg gemaak het, was in Iyn met die besluit wat die
sinode self geneem het, en dus in orde.

6.2 Die OL bevind dat dr B du Toit nie skuldig is aan die klag teen hom nie.

7. Slotopmerking
Die OL is, na die aanhoor van die getuienis en in die lig van die opmerking in 5.3.1, die mening
toegedaan dat hierdie aangeleentheid nie by wyse van 'n leertugsaak besleg behoort te word nie.
Die OL is van mening dat die verskil in interpretasies by 'n openhartige gesprek waar daar meer
deelnemers teenwoordig is, of langs die weg van 'n gravamen, beter hanteer kan word as in 'n
ondersoek. Dit is daarom baie jammer dat die versoeningsgesprek nie geslaag het nie.

Die OL vertrou dat hy sy taak na behore uitgevoer het en bid u die seen van die Here toe.

Groete in Christus

Dr Eddie Orsmond (voorsitter)
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