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1) Die amptelike klag.

Ek bevestig dat die amptelike klag teen Dr du Toit as volg is: 

 “Dr Ben du Toit verbreek sy plegtige legitimasie-verklaring van die Ned Geref. Kerk 
deurdat hy 'n geloofsisteem aanhang wat die Bybel en belydenisskrifte weerspreek. Dit sluit 
skrifbeskouing, wêreldbeskouing, 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 gerapporteer deur die Beeld die volgende standpunt gestel het : 
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“Daarteenoor het Dr. Ben du Toit van die Wes- en Suid – Kaapse sinode gesê 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 ” 

Dit impliseer dat Dr 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 alles in sy vermoë doen om dwaling te weerlê en uit die Kerk te weer nie 

2) Vorige tugsaak teen Dr du Toit.

Dr du Toit het tydens die vergadering genoem dat hy nie weer aangekla kan word oor die inhoud 
van sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.” nie omdat hy reeds daaroor onskuldig bevind is. 
Hierdie is egter 'n growwe wanvoorstelling van die 2002 ondersoek, wat slegs oor 4 punte uit die 
boek gehandel het. 

Die punte was as volg:

1. Skrifbeskouing: Dat Dr du Toit die skrif beskou as mense woorde en nie die geïnspireerde 
Woord van God nie.

2. Dr du Toit se leer aangaande God: Dat God nie “ewig, onbegryplik, onsienlik, 
onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste 
fontein van alles wat goed is.” nie, en “dat die wese van God bloot energie is”.

3. Die evolusie teorie, en die bestaan van Adam en Eva as historiese mense.
4. Die maagdelike geboorte.

Dit is duidelik dat Dr du Toit slegs onskuldig bevind is op grond van hierdie spesifieke punte, en dat 
enige ander leerdwalings in sy boek steeds gebruik kan word in 'n saak teen hom. 

Die volgende is belangrik:

1. Skrifbeskouing: Daar sal tydens my betoog slegs daarna verwys word, aangesien dit in 'n 
vorige klag teen hom aangespreek is.

2. God se wese: Dit is baie duidelik dat die 2002 klag gegaan het oor God se wese “as energie” 
en sy almag, alwetendheid en liefde. Die saak van God se ontologiese eenheid met die 
skepping word geensins aangespreek nie. Dit is dus duidelik dat Dr du Toit nog nooit 
voorheen daarvan aangekla is dat hy God ontologies gelykstel aan die skepping nie.

3. Evolusie word glad nie in die huidige klag aangespreek nie. Die bestaan van Adam en Eva 
ook nie. Die verwysing na die erfsonde in die 2002 klag gaan slegs oor die feit dat Adam en 
Eva se bestaan deur NGB 15 en HK 7, wat beide oor die erfsonde handel, bevestig word. 
Hulle het Dr du Toit dus nie aangekla omdat hy die erfsonde ontken nie, maar omdat hy die 
historiese bestaan van Adam en Eva as werklike mense ontken. Ek haal die klag hier aan 
soos dit in die amptelike verslag van die ondersoek verskyn: 

"...aanvaarding van die evolusieteorie laat hom die bestaan van Adam en Eva ontken. 
Dit bring hom in stryd met Art. 15 van die NGB wat sê: "Ons glo dat die erfsonde 
deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag uitgebrei het." 
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Ook in stryd met die HK Vraag en  Antwoord 7: "Waar kom hierdie verdorwe natuur 
van die mens dan vandaan?"    Antwoord: "Van die val en ongehoorsaamheid van ons 
eerste ouers, Adam en  Eva, in die paradys.” “

Dit is dus duidelik dat hy nooit voorheen aangekla is dat hy die sondeval ontken nie. 
4.  Die maagdelike geboorte kom ook nie in my klag teen Dr du Toit voor nie.

3) My betoog teen Dr du Toit

Ek gee hier 'n opsomming van my betoog teen Dr du Toit, sodat die ondersoek kommissie en Dr du 
Toit geleentheid kan hê om vir die saak voor te berei. 

1) Skrifbeskouing: 
Dr du Toit het die stelling gemaak tydens die vergadering in die Toringkerk dat “dit alles gaan oor 
hermeneutiek.”  

Ek gee hom hermee volkome gelyk. 

Omdat Dr du Toit se skrifbeskouing reeds in die vorige tugondersoek hanteer is sal it nie in hierdie 
ondersoek deel vorm van die klag teen hom nie. Dit is egter belangrik dat die saak van 
hermeneutiek uitsorteer word voordat daar met die klag voortgegaan kan word, soos mens ook 
duidelik uit dr du Toit se stelling hierbo kan aflei. 

Dr du Toit se hermeneutiek geld natuurlik nie net vir die Skrif nie maar ook vir die belydenisskrifte. 

My betoog sal wees dat die volgende beginsels deur die vergadering gevestig moet word  voor die 
ondersoek kan voortgaan.

1. Die belydenisskrifte is nie epistemologies en dus ook nie hermeneuties neutraal nie maar 
verkondig 'n spesifieke Gereformeerde epistemologie wat bepaalde hermeneutiese 
implikasies het. 

2. Om die belydenisskrifte se epistemologie te verwerp is om die belydenisskrifte te verwerp. 
3. Die toets wat die aangeklaagde moet slaag is of hy “glo die belydenisskrifte stem ooreen 

met die Woord van God.”. Enige poging om die belydeniskrifte uit te lê volgens 
hermeneutiese beginsels wat die verklaarde epistemologie van die belydenisskrifte 
weerspreek sou dus ongeldig wees. 

4. Om te beweer dat hy die belydensskrife onderskryf maar op 'n ander manier interpreteer as 
wat die outeurs van die belydenisskrifte bedoel het, kan dus geen geldige verweer in hierdie 
saak wees nie.

Die epistemologie van die belydenisskrifte:

Heidelbergse Kategismus: Vraag 21: Wat is ‘n ware geloof?
Antwoord: ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy 
Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue (b) wat 
die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik dat God nie net aan 
ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van 
Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het.
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Nederlandse Geloofsbelydenis: 2. Die middele waardeur ons god ken
Ons ken Hom deur twee middele:
Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit 
is immers voor ons oë soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is 
wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat 
sien, soos die apostel Paulus sê (Rom 1:12). Al die dinge is genoegsaam om die mense te 
oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem.
Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer 
volkome aan ons bekend en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer 
en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.

Verwys asb ook na die Algemene Sinode van 1998 se besluite rakende interpretasie van die 
belydenisskrifte: 

6.  Die Algemene Sinode distansieer hom van die volgende pogings om die belydenisskrifte, 
as historiese dokumente, tog nog op ‘n manier relevant vir vandag te probeer maak:

6.1  die standpunt dat die belydenisskrifte onderteken moet word slegs ‟in soverre 
as” (quatenus) hulle met die Skrif ooreenstem
6.2  die skerp onderskeiding tussen vorm en inhoud van die belydenisskrifte, asof 
slegs die inhoud en nie ook die vorm nie, gesaghebbend sou wees
6.3 die beskouing dat die belydenisskrifte as historiese beslissings vir ons ‘n 
aanduiding kan wees van wat ons behoort te glo, sonder dat hulle normatiewe gesag 
in die kerk dra
6.4 die opvatting dat die belydenisskrifte kontekstuele geskrifte is wat in ‘n bepaalde 
konteks kon funksioneer, maar wat vir die huidige konteks geheel en al 
geherinterpreteer moet word.

Die besluite maak dit duidelik dat die inhoud sowel as die vorm van die belydenisskrifte 
gesaghebbend is. In hierdie geval verwys die vorm, “Ons glo proposisie A – en ons verwerp 
proposisie B wat proposisie A weerspreek”  na die onderliggende epistemologie van die 
belydenisskrifte. Dit toon duidelik dat waarheid absoluut is, dat dit die leuen weerspreek en dat die 
wet van nie-kontradiksie geld: Twee teenstrydige poposisies kan nie tergelykertyd en in die selfde 
verhouding waar wees nie. 

Uit die bostaande kan die Gereformeerde epistemologie dus as volg opgesom word. 

• Alle kennis begin by God. Selfs dié kennis wat ons deur ons eie ervaring en rede opdoen het 
sy oorsprong in God omdat God die Skepper van ons sintuie en rede is, en ons deur hierdie 
Godgegewe sintuie en rede die res van die skepping  deur  sy algemene openbaring kan ken. 

• Omdat kennis begin by God, is absolute en ware kennis bekombaar: dit volg logies uit die 
karakter van God. 

• Dié kennis wat ons opdoen uit die algemene openbaring is as gevolg van die sondeval 
beperk, onvolledig, en gekontamineer deur valsheid en ons eie sonde. 

• God openbaar Homself aan ons finaal in hierdie lewe deur die spesifieke openbaring: Dit is 
die Heilige Gees wat deur sy historiese werking in die skrywers van die Bybel en ook deur 
sy werking in ons, die lesers van die Bybel, ons tot seker kennis van die waarheid bring. 

• God se waarheid staan teenoor die leuen. Omdat waarheid absoluut is geld die wet van nie-
kontradiksie: Twee teenstrydige proposisies kan nie ter gelyker tyd en in die selfde 
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verhouding waar wees nie. 

Enige hermeneutiek wat hiérdie beginsels van die Gereformeerde belydenis weerspreek is 'n 
verwerping van die Gereformeerde belydenis.

Dr du Toit se hermeneutiese benadering tot die belydenisskrifte is direk teenstrydig hiermee. Dit is 
duidelik uit 'n persoonlike brief wat hy aan Dr Quitus Heine geskryf het en wat per ongeluk in my 
hande geval het (kursivering is myne):

“Ek weet nie hoe julle hierdie saak gaan hanteer nie, maar as Wynand nie tevrede gestel 
gaan word dat al die mense op die appèlliggaam glo in ‘n persoonlike duiwel volgens die 
formulering van Art 12 nie, is sy dreigement van ‘n siviele hofsaak nie een wat sommer 
geïgnoreer moet word nie.

Ek skryf net direk aan jou (nie die ander adressate van hierdie e-pos-korrespondensie nie). 
Ek bedoel nie om daarmee ‘n amptelike bydrae tot die hele saak te maak nie. Dis (hierdie 
skrywe) tussen ons. Ek het Wynand se reaksie gelees – en jy weet, ek dink hy’t heeltemal ‘n 
punt beet. En dis ons skuld dat hy ‘n punt beet het, want ons het nog nooit ons mense geleer 
dat dieselfde hermeneutiese reëls wat ons toepas vir die vertolking van die Bybel (daaroor 
het ons wél duidelike besluite) óók van toepassing is op die vertolking van die 
belydenisskrifte nie. Byvoorbeeld: in Art 4 van die NGB staan dit nog dat Moses die eerste 
vyf boeke van die OT geskryf het; Dawid die Psalms geskryf het: Paulus die Hebreër-geskrif 
geskryf het, ens. Ons weet al baie lankal dat dit nie so is nie. Maar, ons sê dit nie in die 
openbaar nie, want dit mag na aantasting van die gesag van die belydenis lyk. Dit beteken 
egter nie dat ons nou die NGB verwerp nie, maar dat ons in ons vertolking en gebruik  
daarvan ‘n bepaalde hermeneutiese sensitiwiteit het, om dit binne die ontstaanskonteks  
van die belydenisskrifte te interpreteer: toe (in die 15de eeu) is só geglo! Dit geld ook vir  
van die ander artikels (soos Art 12), wanneer ons met ons nuwe verkreë kennis vanuit die  
verskillende wetenskappe verstaan dat ook die belydenisskrifte (soos die Bybel EN alle  
geskrifte voor die 16/17de eeu) in ‘n voor-wetenskaplike konteks ontstaan het.

Die bevindinge van die opkomende wetenskap het nog geen invloed op die formulering  
van die Drie Formuliere van Eenheid (1618/19) gehad nie. Dit weet ons nou. “Ons” wel, 
maar nie die oorgrote deel van ons lidmate nie. Selfs nie eers die meeste dominees nie! Ons 
kommunikeer hierdie dinge nie deur na die kerk nie. Hoekom nie? Want ons is bang 
daarvoor. Bang vir die gesprek. En nou sit ons met hierdie soort dreigement en verwyte. Die 
eerste voorlegging voor die 2007 Algemene Sinode oor die Bediening van Bevryding was ‘n 
ernstige poging om juis hierdie benadering aan die kerk aan te bied, maar dit is terugverwys 
na Adrio König (van alle mense) se tirades daarteen. Ek dink nog steeds dit is die suiwerste 
stuk teologiese besinning in Afrikaans om hierdie hele saak aan die orde te stel. Ek kan dit 
weer vir jou stuur as jy sou belangstel.

Wynand se dreigement met ‘n siviele saak moet ons nie met te veel selfvertroue in die wind 
slaan nie. ‘n Hof sal dalk, omdat ons nie in ons belydenis-besluite hierdie saak duidelik 
geformuleer het nie, hom gelyk kon gee dat ons (die kerk) met sy besluit ongehoorsaam was 
aan sy eie konstitusie (belydenis). Ons het hier te doen met ons eie versuim tot inligting en 
opvoeding van die kerk.”

Let op dat du Toit se hermeneutiek van die belydenisskrifte hier tipies postmodern is. 
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• Dit gaan daaroor of die lede van die appélliggaam glo in die bestaan van die duiwel as 
persoon of nie.

• Dr Ben du Toit is heeltemal bewus dat ‘n siviele hof waarskynlik sal bevind dat Artikel 12 
van die NGB verklaar dat die duiwel wel ‘n persoonlike wese is. 

• Hy stel dit duidelik dat ons nie meer Artikel 12 kan glo nie, omdat die wetenskap dan 
kwansuis sou bewys het dat die duiwel nie bestaan nie. “Dit geld ook vir van die ander  
artikels (soos Art 12), wanneer ons met ons nuwe verkreë kennis vanuit die verskillende  
wetenskappe verstaan dat ook die belydenisskrifte (soos die Bybel EN alle geskrifte voor die  
16/17de eeu) in ‘n voor-wetenskaplike konteks ontstaan het.”

• Ten spyte van die feit dat ons die bestaan van die duiwel verwerp, kan ons nog steeds 
verklaar dat ons Artikel 12 van die NGB aanvaar! “Dit beteken egter nie dat ons nou die  
NGB verwerp nie, maar dat ons in ons vertolking en gebruik daarvan ‘n bepaalde  
hermeneutiese sensitiwiteit het, om dit binne die ontstaanskonteks van die belydenisskrifte te  
interpreteer: toe (in die 15de eeu) is só geglo!”

Volgens du Toit behoort die belydenisskrifte tot ‘n ander (die voor-wetenskaplike) 
waarheidskonstruk. Ons behoort tot die wetenskaplike waarheidskonstruk. Ons bevestig dat die 
belydenisskrifte vir die mense van daardie tyd “waar” was. Dus “onderskryf” ons dit. Ons behoort 
egter tot ‘n ander waarheid en word dus nie gebind deur die voorwetenskaplike waarheid nie. 

In die postmoderne epistemologie is daar nie iets soos absolute waarheid nie; daar bestaan dus nie 
so iets soos 'n leuen nie en die wet van nie-kontradiksie geld nie. Du Toit kan dus beweer dat hy 
artikel 12 van die NGB glo terwyl hy die bestaan van die duiwel ontken. 

Hy skryf op bl 67  van sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.”
 

“...daar bestaan nie iets soos 'objektiewe feite of standpunte' wat absoluut finaal is nie. 
'Suiwer kennis' is 'n illusie.”

Die postmoderne epistemologie is absoluut onverenigbaar met die Gereformeerde epistemologie 
van die belydenisskrifte.i

Interessant dat die brief duidelik toon dat Dr du Toit weet sy omgang met die waarheid is 
onaanvaarbaar: Hy erken dat enige siviele hof waarskynlik teen sy postmoderne omgang met die 
waarheid sal beslis. Hierdie postmoderne manipulasie van die waarheid is dus doelbewus en met 
voorbedagde rade. In die grootmenswêreld weet mense dat twee teenstrydighede nie tergelykertyd 
waar kan wees nie. As Dr du Toit só met die waarheid in ‘n hof omgaan sal hy van myneed 
aangekla word. As hy ‘n besigheidskontrak opstel volgens hierdie beginsels sal hy van bedrog 
aangekla word. 

Let ook op dat dr du Toit in die brief die besluite van die Algemene Sinode van 1998 heeltemal 
weerspreek: 

6.3 die beskouing dat die belydenisskrifte as historiese beslissings vir ons ‘n aanduiding kan 
wees van wat ons behoort te glo, sonder dat hulle normatiewe gesag in die kerk dra
6.4 die opvatting dat die belydenisskrifte kontekstuele geskrifte is wat in ‘n bepaalde 
konteks kon funksioneer, maar wat vir die huidige konteks geheel en al geherinterpreteer 
moet word.

Dr du Toit se geloof kan slegs teen die belydenisskrifte getoets word indien die belydenisskrifte 
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volgens die bedoeling van die oorspronklike skrywers uitgelê word, maw, volgens hermeneutiese 
beginsels wat vloei uit die epistemologie van die belydenisskrifte.

2) Wêreldbeskouing: 

2.1) Dr du Toit verkondig 'n wêreldbeskouing wat onverenigbaar is met die Gereformeerde 
belydenis. 

Hierdie wêreldbeskouing ontken of verskraal die feit dat daar ontologiese onderskeid tussen God en 
skepping is, en stel dat die mens ontologies deel van God is. Dit staan algemeen bekend as 
panenteïsme. Dr du Toit het op Facebook ontken dat hy panteïsme of panenteïsme aanhang. Wat hy 
sy wêreldbeeld noem is egter nie van belang nie, die feit is dat hy die ontologiese skeidslyn tussen 
God en mens ontken. 

As bewys hiervan:

Op bl 113 van sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.” beweer hy (Beklemtoning myne):

“Indien dit gelees word saam met die onvernietigbaarheid van energie, het ons hier te 
ongetwyfeld te doen met die moontlikheid dat die sigbare lewe van die mens na die dood 
bewustelik kan voortbestaan in die sfeer (bestaanswyse) van God.”

Op bl 151 haal hy Hennie de Villiers bevestigend aan:

“ ...Jy is dus nie jou liggaam nie, jy is jou siel met liggaamlike, betekenisvolle ervarings.
Jou siel is deel van 'n kosmiese siel, wat ons God kan noem...”

En op bl 153:

“Weliswaar word hiermee nie teruggekeer tot 'n premoderne wereld en lewensbeskouing nie,
maar is die spirituele voortbestaan van die mens na die dood, as onvernietigbare energie wat
op een of ander manier opgeneem word in die dimensie van die Bron van alle energie (God)
aangedui.”

Hy stel dit baie duidelik op bl 183:

“Op hierdie manier kan mens met die Godheid in 'n persoonlike verhouding leef en word sy
spiritualiteit (die Gees van God) ook deel van die energievelde en atoomsamestelling van die 
mens.”

Artikel 1 van die Nederlandse Geloofsbelydenis verklaar dat God onveranderlik is. 

Artikel 12 van die Nederlandse geloofsbelydenis verklaar dat God uit niks geskep het. 

Hierdie twee stellings van die NGB moet aan die hand van Calvyn uitgelê word omdat die NGB in 
sy totaliteit afhanklik van Calvyn se “Institusies van die Christelike Geloof” is. Hierdie 
afhanklikheid van die NGB van Calvyn word duidelik deur Strauss uitgelig in 'n artikel in “In die 
Skriflig”ii in 1993. Hy skryf in sy gevolgtrekking: (Beklemtoning myne)

“Our final conclusion is that Calvin undoubtedly had an enormous influence on the Belgic
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Confession. In order to understand and explain this church symbol it is therefore 
essential to study it against the background of Calvin's writings.”

Calvyn is uiters uitgesproke oor die ontologiese skeiding tussen God en skepping. Hy skryf oor 
Virgilius:

The plain object is to form an unsubstantial deity, and thereby banish the true God whom we 
ought to fear and worship. I admit, indeed that the expressions "Nature is God," may be 
piously used, if dictated by a pious mind; but as it is inaccurate and harsh (Nature being 
more properly the order which has been established by God), in matters which are so very 
important, and in regard to which special reverence is due, it does harm to confound the 
Deity with the inferior operations of his hands.iii

Servetus was 'n unitariese panenteïs. Calvyn bespreek sy verwerping van die Drie-Eenheid in detail,
en sê dan dat sy panenteisme die mees veragtelike van al sy dwalings is, selfs meer as sy
verwerping van die Drie -Eenheid!

23 But the most execrable heresy of all is his confounding both the Son and Spirit 
promiscuously with all the creatures. For he distinctly asserts, that there are parts and 
partitions in the essence of God, and that every such portion is God. This he does especially 
when he says, that the spirits of the faithful are co-eternal and consubstantial with God,
although he elsewhere assigns a substantial divinity, not only to the soul of man, but to all
created things.iv

En verder:

5. But before I proceed further, it is necessary to advert to the dream of the Manichees, 
which Servetus has attempted in our day to revive. Because it is said that God breathed into 
man's nostrils the breath of life (Gen. 2:7), they thought that the soul was a transmission of 
the substance of God; as if some portion of the boundless divinity had passed into man. It 
cannot take long time to show how many gross and foul absurdities this devilish error carries 
in its train. For if the soul of man is a portion transmitted from the essence of God, the 
divine nature must not only be liable to passion and change, but also to ignorance, evil 
desires, infirmity, and all kinds of vice. There is nothing more inconstant than man, contrary 
movements agitating and distracting his soul. He is ever and anon deluded by want of skill, 
and overcome by the slightest temptations; while every one feels that the soul itself is a 
receptacle for all kinds of pollution. All these things must be attributed to the divine nature, 
if we hold that the soul is of the essence of God, or a secret influx of divinity. Who does not 
shudder at a thing so monstrous? Paul, indeed, quoting from Aratus, tells us we are his 
offspring (Acts 17:28); not in substance, however, but in quality, in as much as he has 
adorned us with divine endowments. Meanwhile, to lacerate the essence of the Creator, in 
order to assign a portion to each individual, is the height of madness. It must, therefore, be 
held as certain, that souls, notwithstanding of their having the divine image engraven on 
them, are created just as angels are. Creation, however, is not a transfusion of essence, 
but a commencement of it out of nothing.v

Let op dat Calvyn die leerstelling van skepping uit niks (creatio ex nihilo) eksplisiet hier aanwend
om die ontkenning van ontologiese onderskeid tussen God en skepping spesifiek en in die sterkste 
moontlike terme te verwerp!

Waar “creatio ex nihilo” in die vroë kerk gebruik is om gnostisisme teen te staan, gebruik Calvyn 
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dit hier om die ontologiese skeidslyn tussen God en skepping te bevestig. Artikel 12 van die NGB 
se stelling van die leer van “skepping uit niks” moet dus onvermydelik interpreteer word as 'n 
verwerping van panenteïsme in die sterkste moontlike terme, veral in die lig van die NGB se 
bewese afhanklikheid van Calvyn se “Institusies”.

Daar is hedendaagse panenteïste wat beweer dat hulle glo dat god wel “ex nihilo” geskep het in 
plaas van “ex deo” soos meeste panenteiste glo. Volgens hierdie teorie sou god homself ingeperk 
het om plek te maak vir die skepping (Tzimtzum of kenose). Die skepping is dus wel “ex nihilo” 
maar word op 'n later stadium dan in die wese van God opgeneem. Hierdie proses van opname in 
die substans van God word ook in die sterkste terme deur Calvyn verwerp op grond van die leer van 
die onveranderlikheid van God. Sy betoog hier is teen die idee dat die Seun as skepsel van God 
begin het, en later in die wese God opgeneem is. Presies die selfde sou logies geld vir 'n 
panenteïstiese assimilasie van die skepping in die wese van God. (Beklemtoning myne) 

8. Here an outcry is made by certain men, who, while they dare not openly deny his divinity, 
secretly rob him of his eternity. For they contend that the Word only began to be when God 
opened his sacred mouth in the creation of the world. Thus, with excessive temerity, they 
imagine some change in the essence of God. For as the names of God, which have respect 
to external work, began to be ascribed to him from the existence of the work (as when he is 
called the Creator of heaven and earth), so piety does not recognize or admit any name 
which might indicate that a change had taken place in God himself. For if any thing 
adventitious took place, the saying of James would cease to be true, that "every good 
gift, and every perfect gift, is from above, and cometh down from the Father of lights, 
with whom is no variableness, neither shadow of turning," (James 1:17). Nothing, 
therefore, is more intolerable than to fancy a beginning to that Word which was always God, 
and afterwards was the Creator of the world. vi

Die twee leerstellings van die NGB, naamlik skepping uit niks (Artikel 12) en die 
onveranderlikheid van God (Artikel 1) maak die Gereformeerde belydenis absoluut onverenigbaar 
met enige wêreldbeskouing wat die ontologiese skeidslyn tussen God en die skepping vervaag.

3) Saligheidsleer en universalisme

3.1) Dr du Toit verkondig 'n saligheidsleer, sowel as universalisme, wat onverenigbaar met die 
Gereformeerde belydenis is.

Hy ontken dat die Christelike godsdiens en spesifiek bewuste geloof in Jesus as verlosser en 
saligmaker die enigste pad na verlossing is.  Dr du Toit stel dat as Christen, Jesus Christus vir hom 
die enigste pad tot saligheid is. Hy ontken egter dat die Chrisitelike godsdiens die enigste ware 
godsdiens is. Vir 'n Moslem sou Islam dus die weg na verlossing kon wees, en vir 'n Hindoe, 
Hindoeisme. Dit weerspreek die Gereformeerde belydenis direk. 

In sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.” skryf hy op bl 115:

“In die premoderne denkstruktuur het die klem geval op eksklusiwiteit. Hierdie appel op 
sekerheid deur middel van absolute waarhede het die weg gebaan vir eksklusiewe 
geloofsgroeperinge: Elkeen het geglo sy/haar groep, geloofsgemeenskap, kerk of geloof is 
die engiste ware een. Almal wat nie so glo nie is verwerp, verlore, verdoem. Slegs die 
uitverkorenes, of ingewydes, sal begunstig word. Hierdie begunstiging word bepaal deur 
geloof en handelinge. Via die modernisme het ons nou in die postmoderne tyd aangeland by 
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die wete dat sodanige absolute kennis 'n vergissing is...”

En op bl 117:

“Dit beteken dat iemand wat met die bewussyn van hierdie prosesse leef nie meer eksklusief 
kan dink oor God, die kerke en die Christendom as sodanig nie, maar inklusief.”

Let op: Ons kan nie meer “eksklusief dink oor die Christendom as sodanig” nie. Die waarheid van
die Christelike godsdiens is volgens dr du Toit slegs 'n sosiale konstruk. Dit kan geen groter 
aanspraak op absolute waarheid maak as enige ander godsdiens nie.

Kerkbode berig op 17/03/2012vii  dat Dr du Toit die volgende gesê het met die bekendstelling van
die twee uitgawe van sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.” (Beklemtoning myne)

Hy meen egter daar is bepaalde fundamentele waarhede wat die geloof kenmerk. Vir hom as
Christen is Jesus die enigste weg. “Ek is egter nie bereid om te bespiegel oor wat met 
mense van ander gelowe gebeur na die dood nie, want ek weet nie.”

Hiermee verwerp hy die eksklusiewe aard van die Christelike geloof, Christus se kruisdood as 
enigste weg van verlossing beskikbaar aan die mensdom, en die belydenisskrifte se ondubbelsinnige 
uitsprake oor God se ewige straf.

HK: Vraag 10: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?
Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik sowel oor die erfsonde as oor 
die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n regverdige 
oordeel straf. Hy het immers gese: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in 
die boek van die wet om dit te doen nie.

Vraag 20: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam 
verlore gegaan het?
Antwoord: Nee,  maar slegs die wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy 
weldade aanneem 

Vraag 21: Wat is ‘n ware geloof?
Antwoord: ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy 
Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue wat die 
Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, 
maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, 
vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het.

Vraag 22: Wat moet ‘n Christen glo?
Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons 
algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.

NGB 37: Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg 
ontsettend en skrikwekkend maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. 
Want dat sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van 
moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal 
die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie 
wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis 
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van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word; hulle sal onsterflik word 
dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is 
(Matt 25:41). Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer 
gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader (Matt 10:23) en sy 
uitverkore engele bely; alle trane sal van hulle oë afgevee word (Op 21:4). Dan sal dit 
bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos 
veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as ‘n beloning uit genade sal die 
Here self hulle so ‘n heerlikheid gee as wat die hart van ‘n mens nooit sou kon bedink nie.
Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus 
Christus, ons Here, ten volle te geniet.

4) Spesifieke leerstellings wat die Bybel en belydenisskrifte weerspreek.

4.1)  Dr du Toit verwerp die leer van die sondeval soos dit in die Gereformeerde belydenis 
uiteengesit word. 

Hierdie is 'n direkte gevolg van sy wêreldbeskouing, omdat boosheid in panenteïsme beskou word 
as 'n direkte gevolg van die skepping se devolusie uit God. Omdat God ontologies in alles is, is so 
iets soos totale verdorwenheid onmoontlik. 

Du Toit skryf op bl 154 van sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.”:

“Indien die mens 'n keuse gegee word tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd, van die 
boom eet of nie van die boom eet nie, is die sonde 'n onafwendbare gegewe uit die manier 
waarop die skepping gemaak is.”

Dr du Toit ontken dus dat daar 'n antitese bestaan tussen die mens se voor-die-sondeval toestand en 
na-die-sondeval toestand, omdat sonde die onvermydelike gevolg van die skepping is. 

Dordtse Leerreels, Hoofstuk 3, par 1: Die mens is van die begin af na die beeld van God 
geskep. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy Skepper en van 
geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus, en sy hele gesindheid 
was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die duiwel en uit sy eie 
vrye wil het hy hom van God losgeskeur en homself van hierdie uitnemende gawes beroof.

Die volgende is belangrik omtrent die Gereformeerde leer van die sondeval:
• Die mens is goed geskep.
• Die Gereformeerde belydenis bevestig die mens se vrye wil voor die sondeval.
• Die Gereformeerde belydenis bevestig God se onskuld in die sondeval.
• Die sondeval is dus nie deur God verordineer nie maar voorsien. Dit was nie ontologies
• onafwendbaar nie maar moontlik. 
• Die mens se verdorwenheid as gevolg van die sondeval is totaal.

Let op dat Dr du Toit homself in sy boek weerspreek deur te beweer dat dit nié God se skuld is dat 
die mens sonde doen nie. Indien God die wél Skepper is en die sonde “ 'n onafwendbare gegewe uit 
die manier waarop die skepping gemaak is”, is die gevolgtrekking dat sonde God se skuld  is (deur 
opsetlikheid, nalatigheid, onmagtigheid of onbekwaamheid) onvermydelik. (Wanneer 'n mens na 
die panenteïstiese geloofsisteem in die algemeen kyk, is dit duidelik dat hulle God verontskuldig vir 
die mens se sonde op grond van sy onmagtigheid om dit te keer. Hulle verwerp dus sy almag.)
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Verwys ook na die dokument “'n Eietydse interpretasie van die Apostolicum” waarvan Dr du Toit 
mede-opsteller was, wat duidelik die sondeval en  die totale verdorwenheid van die mens ontken. 
Die feit dat Dr du Toit mede opsteller van die dokument is maak hom mede verantwoordelik vir die 
inhoud daarvan, veral in die lig van sy belofte in sy legitimasieverklaring dat hy alles in sy vermoë 
sal doen om dwaalleer uit die kerk te weer.

Eietydse interpretasie: “Die Christelike belydenis is dat die Woord vlees geword het en 
onder ons kom woon het (Johannes 1). Hier gaan dit om die menswording van God. Dat dit 
ten minste vir ons iets belangriks wil sê van die menswaardigheid van alle mense, meer nog, 
die God-waardigheid van mense, kan nie betwyfel word nie. Dat daarmee 'n positiewe 
waarde oor menswees as sodanig uitgespreek word, kan nie betwis word nie”viii

Wat die skrywers hier beweer is dat God mens geword het omdat die mens, ten spyte van al die 
kwaad, tog nie té sleg is nie! Die mens is steeds goed genoeg dat God mens moes word. Die mens is 
God-waardig. Ons is God werd! Kyk maar na die eerste sin van paragraaf 26: 

Daar is iets goeds en iets kwaads   in die mens.  

Kyk bietjie wat sê die Dortdse leerreëls oor hierdie stelling. Daar is niks goeds in die mens nie!

Dortdse leerreëls Hoofstuk 3: 2b Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring: 
blindheid, verskriklike duisternis ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, 
boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiwerheid van sy hele 
gesindheid.

2. Net soos die mens ná die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As 
verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid, 
volgens die regverdige oordeel van God, van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. 
Net Christus is hierin ‘n uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie 
deur navolging, soos die Pelagiane vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van 
die verdorwe natuur.

3. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toorn gebore, 
onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die 
sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees, wat die 
wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle verdorwe natuur 
verbeter of onderneem om dit te verbeter nie.

Dordtse leerreëls Hoofstuk1:1. Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak 
aan die vloek en die ewige dood. Daarom sou God niemand verontreg het as dit sy wil was 
om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te 
veroordeel nie. Daarom leer die apostel: die hele wêreld is voor God doemwaardig (Rom 
3:19). Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom 3:23) en: 
Die loon van die sonde is die dood (Rom 6:23). 

Die mens is dus totaal verdorwe. Die bietjie lig van die natuur wat in die mens oorgebly het is nie 
enigsins God se verlossing of Christus se inkarnasie werd nie. (Dordt hoofstuk 3:4)

Die mens is nie God-waardig nie, maar hel-waardig!
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Is daar enigiets goed in die mens wat maak dat God hom sou red? Kyk wat sê die Dordtse leereëls 
daaroor: (Beklemtoning myne)

9. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof,  
geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van  
die mens tot stand gekom nie. Dit alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die 
uitverkiesing van die mens vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van 
geloof en geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die 
fontein van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes, en 
uiteindelik die ewige lewe self, as vrugte en gevolge daarvan voortvloei. Die apostel getuig 
immers: Om heilig en sonder gebrek voor Hom te wees (Ef 1:4), en nie ómdat ons alreeds so 
was nie. 
10. Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehae van God. 
Dit bestaan nie daarin dat Hy uit alle moontlikhede sekere menslike hoedanighede of  
dade as ‘n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat Hy 
sekere bepaalde mense uit die hele menigte van sondaars as sy eiendom aangeneem het. 

Die Eietydse interpretasie (en dus Dr du Toit) beweer: God het mens geword omdat die mens God-
waardig is. 

Die Gereformeerde belydenis leer: Die mens is slegs hel-waardig. God het mens geword omdat Hy 
die mens lief het.

Die Eietydse interpretasie beweer: Die feit dat God mens geword het sê iets van die mens.

Die Gereformeerde belydenis leer: Die feit dat God mens geword het sê iets van God. 

Uit die Eietydse interpretasie moet mens dus aflei dat die mens dus nie net uit genade alleen gered 
word nie, maar ook omdat hy “nie heeltemal so sleg is nie.” Dit is 'n verwerping van die Evangelie  
van Genade Alleen omdat dit die sondeval verwerp. 

4.2)  Dr du Toit verwerp die bestaan van die duiwel as persoon soos dit in die NGB Artikel 12 
beskryf word. 

Hierdie is 'n direkte gevolg van sy wêreldbeskouing, omdat die duiwel, 'n totaal bose wese, logies 
nie kan bestaan as God en skepping ontologies een is nie.

Hy het by die Algemene Sinode te Boksburg op 12 Oktober 2011ix soos gerapporteer deur die Beeld 
die volgende standpunt gestel: 

“Daarteenoor het Dr. Ben du Toit van die Wes- en Suid – Kaapse sinode gesê 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 ” 

Hierdie is 'n direkte weerspreking van Artikel 12 van die NGB.

4.3) Dr du Toit ontken die liggaamlike opstanding van Jesus.

Hy skryf op bl. 152 van sy boek “God? Geloof in 'n postmoderne tyd.” 
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 “Wanneer die Christendom daarom die opstanding van Jesus as die voorloper van die 
opstanding van die mens (opstanding “van die vlees”, soos die Twaalf Artikels dit 
formuleer) bely, is dit binne die postmoderne konteks niks vreemds of onrealisties (soos dit 
in die rasioneel / logies behepte wetenskaplike era was) nie. Weliswaar word hier nie 
teruggekeer tot 'n premoderne wereld- en lewensbeskouing nie, maar is die spirituele 
voortbestaan van die mens na die dood, as onvernietigbare energie wat op die een of 
ander manier opgeneem word in die dimensie van die Bron van alle energie (God) 
aangedui.”

Let mooi op wat Dr du Toit hier beweer
• Ons kan maar beweer dat ons die “Opstanding van die vlees” bely volgens die Twaalf 

Artikels.
• Dit beteken nie dat ons glo dat Jesus regtig liggaamlik uit die dood opgestaan het soos die 

Apostolicum stel nie. “Weliswaar word hier nie teruggekeer tot 'n premoderne wêreld- en 
lewensbeskouing nie...”

• Ons weet egter ons glo in die spirituele voorbestaan van die mens na die dood in die 
energievelde van God, en dus nie in die ligaamlike opstanding van die Apostolicum nie.

Dus: Ons mag sê ons glo in die opstanding van die vlees terwyl ons weet dat ons dit eksplisiet
verwerp. Die gronde vir sy argument dat ons een ding mag bely terwyl ons iets anders glo is sy 
“postmoderne konteks”.

Om  die liggaamlike opstanding van Christus te verwerp en dit dan te regverdig op grond van 
postmodernisme deur te sê “ek glo dit, want dit was waar vir die eerste Christene, maar dit is nie 
waar vir my nie” is oneerlik en in sigself 'n verwerping van die belydenisskrifte.

Die volgende is 'n onderhoud met dr du Toit deur Izak de Vriesx:

Ek het heelwat mense gevra om hulle menings oor die boek. Sommige van hulle is redelik 
Bybelvaste Christene en almal was dit eens dat hierdie een enkele wonder — die opstanding 
— se sentraliteit in Du Toit se denke opvallend, en selfs vreemd, is. Dit was dan ook een van 
die goed waaroor ek meer duidelikheid verlang het in ons gesprek. Du Toit erken ruiterlik 
dat hy sy idees baseer op die Bybel, en dus grootliks Paulus se fokus op die opstanding 
assimileer. Hiermee ontken hy nie die historiografiese probleme waarmee die postmoderne 
Christen te kampe het nie (hy spel dit selfs uit in sy boek). Hy neem weer die idee van 'n 
onsterflike energie op toe ek hom daaroor pols. Dat Jesus anders was na die opstanding as 
voor die tyd, sal hy ook aanvaar. 

“Goed,” wou ek weet. “Maar wat van mense wat regtig sukkel om so ver te gaan? Wat 
daarvan as iemand eerder die opstanding as ’n simboliese idee sien?” Daarmee het Du 
Toit nie ’n probleem nie. Hy kies, binne die postmoderne onsekerhede, om sy 
spiritualiteit te vestig op ’n daad wat vir ons postmoderne breine moeilik mag lyk, 
maar sal ander toelaat om hulle spiritualiteit te vind in die ontginning van simbole. Hy 
voel dit moet nie ’n struikelblok wees nie.

Du Toit het dus nie 'n probleem daarmee as mense die opstanding net as simbolies te sien nie. 
Skynbaar is dit, syns insiens, nie noodsaaklik vir die evangelie en 'n reddende geloof nie. “Hy voel 
dit moet nie 'n struikelblok wees nie.” Hy het hom nooit van hierdie opmerking van de Vries 
gedistansieer nie.
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Let op dat die Heidelbergse Kategismus die liggaamlike, fisiese aard van Jesus se verheerlikde 
liggaam bevestig omdat dit bevestig dat dit beperk is tot 'n fisiese lokaliteit, en nie soos God se 
Gees alomteenwoordig is nie. 

Vraag 46: Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die hemel?
Antwoord: Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel opgeneem 
en Hy is vir ons daar ten goede totdat Hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die 
wat alreeds gesterf het.

Vraag 47: Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy ons beloof het nie?
Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie 
meer op aarde nie, maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit 
meer van ons af weg nie.

Vraag 48: Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature 
in Christus dan nie van mekaar geskei nie?
Antwoord: Nee, glad nie. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals 
teenwoordig. Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid is, 
maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly.

Vraag 49: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat 
ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die 
Hoof; ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem. Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na 
ons toe stuur deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die 
regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie.

Hier is duidelik sprake van 'n fisiese voorwerp wat beperk is tot 'n spesifieke lokaliteit. Dit is nie 
bloot “geestelik” nie maar is 'n “geestelike liggaam” volgens Paulus. Dit is ook nie 'n  “spirituele 
voortbestaan van die mens na die dood, as onvernietigbare energie wat op die een of ander manier 
opgeneem word in die dimensie van die Bron van alle energie (God)” soos dr du Toit beweer nie. 
Dit kan ook nie bloot as 'n simboliese idee gesien word nie, soos du Toit teenoor Izak de Vries erken 
het nie. 

Dr du Toit se uitsprake in sy boek, en veral ook sy uitspraak teenoor Izak de Vries dat geloof in die 
liggaamlike opstanding vna Jesus nie essensieel is nie, is 'n duidelike verwerping van die 
Gereformeerde belydenis oor die opstanding van die vlees. 

4) Regsbeginsels
By die vorige tugondersoek was daar onsekerheid oor die konflik tussen die aangeklaagde se reg 
om homself nie te inkrimineer nie en die NG Kerk as gekonstitueerde organisasie se reg om sy 
lidmaatskapkontrak en dienskontrak met die aangeklaagde afdwingbaar te maak. Dr du Toit het 
byvoorbeeld geweier om vrae wat direk op die saak betrekking gehad het, soos byvoorbeeld oor sy 
godsbeskouing, te beantwoord. 

Ek het regsopinie ingewin en die volgende is belangrik.
Die NG Kerk is ‘n vrywillige organisasie.
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Die kerklike tughandeling is ‘n kwasi-judisiële aksie, en alhoewel die reëls van die gemene reg 
geld, val dit nie onder die reëls van ‘n geregtelike aksie nie.

 Artikel 35 van die grondwet het slegs betrekking op die kriminele reg, nie op kwasi-judisiële aksies 
nie. Die aangeklaagde kan hom byvoorbeeld nie beroep op enige reg om te mag swyg nie. Die saak 
is dus nie "grondwetlik verskans" nie.

Toegang tot lidmaatskap van die NG Kerk word verkry deur ‘n siviele kontrak: Die formulier vir 
die openbare aflegging van geloofsbelydenis. Hierdie kontrak is as volg:

• Ten eerste: Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die 
Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die 
verlossing is?

• Ten tweede: Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die 
belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan 
afwyk, te verwerp?

• Ten derde: Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is en dat jy Hom 
liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan 
die werksaamhede van die kerk deel te neem?  

• Ten slotte: Beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug?

 Let op dat die eerste voorwaarde van lidmaatskap geloof in ‘n sekere stel proposisies is.

 Die onderneming van die voornemende lidmaat om homself te onderwerp aan die kerklike opsig is 
‘n klousule wat die integriteit en afdwingbaarheid van die kontrak verseker. Die “kerklike opsig” is 
dus onder andere die meganisme waarop die kerk nakoming van die voorafgaande klousules 
verseker.

Omdat die kontrak hoofsaaklik gaan oor wat die lidmaat glo, is die minimum vereiste van 
onderwerping aan die kerklike opsig dat die lidmaat homself kontraktueel verbind tot die kerk se 
reg om hom te vra wat hy glo.

Indien dit nie so interpreteer word nie, word hierdie kontrak onafdwingbaar en dus ‘n klug.

Ek verwys u ook graag na die Kerkorde, en die Algemene Sinode van 2002 se besluite rakende 
lidmaatskap. Die onderstreping is myne en dit bevestig die aard van die formulier van aflegging van 
geloofsbeleidenis as lidmaatskapkontrak:

10. Die Algemene Sinode besluit om die volgende Begripverklaring oor kerklike 
lidmaatskap in Die Kerkorde op te neem: Die term kerklidmaat of lidmaat is ’n aanduiding 
van ’n bepaalde band tussen ’n gemeente en ’n indiwidu waarvolgens die gemeente van 
Jesus Christus die individu as deel van daardie gemeente se verbondsverhouding met die 
drie-enige-God aanvaar en waarvolgens die individu deelneem aan die diens van die 
gemeente aan God, medemens en skepping. ’n Dooplidmaat in hierdie verband is ’n lidmaat 
wat gedoop is, maar nog nie belydenis van geloof afgelê het nie. ’n Belydende lidmaat is ’n 
lidmaat wat in ’n erediens belydenis van geloof afgelê het. Hierdie onderskeiding dui nie op 
dubbele lidmaatskap nie, maar is slegs aanduiding van ’n lidmaat se gereedheid tot 
aanvaarding van meerdere verantwoordelikheid in leidinggewende verband in ’n gemeente 
as belydende lidmaat.

11. Die Algemene Sinode besluit dat belydende lidmaatskap deur ’n tughandeling beëindig 
kan word as uiterste stap van tug. So ’n persoon kan slegs deur belydenis van geloof weer 
belydende lidmaat word nadat die tug opgehef is.
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Die geregtelike vrae wat hier gevra moet word is dus nie net watter regte die aangeklaagde het ten 
opsigte van die gemene reg nie maar ook die geldigheid van die lidmaatskapkontrak en watter regte 
die kerk het om hierdie lidmaatskapkontrak afdwingbaar te maak.

Dieselfde geld vir die NG Kerk se dienskontrak met die aangeklaagde. Die dienskontrak bepaal dat 
die aangeklaagde moet glo dat die Drie Formuliere van Eenheid ooreenstem met die Woord van 
God, en dat die aangeklaagde alles in sy vermoë sal doen om dwaalleer uit die kerk te weer. 

My regskonsultant was duidelik daaroor dat die ondersoekliggaam as gevolmagtigde 
vergadering van die NG Kerk nie net die reg het nie, maar onder die verpligting staan volgens 
die Kerkorde om seker te maak dat die aangeklaagde steeds aan sy lidmaatskap en 
dienskontrak voorwaardes voldoen. Dit beteken dat alle toepaslike middele gebruik moet 
word om tot 'n geldige slotsom te kom. 
Dit beteken onder andere dat indringende vrae oor wat die beskuldigde glo nie net gevra mag word 
nie maar gevra moet word. 

Die aangeklaagde kan nie gedwing kan word om vrae te antwoord oor wat hy glo nie. Dit sou 
egter verbreking van sy lidmaatskapkontrak wees indien hy weier om te antwoord (dit is 
verwerping van die kerklike opsig) en die kerk sou dan geregtig daarop wees om hom skuldig 
te bevind aan verwerping van die “kerklike opsig en tug” (in wese dus kontrakbreuk). 
Verder is die ondersoekliggaam geregtig daarop om 'n uitspraak te maak oor die klag selfs al sou die 
aangeklaagde kies om nie vrae te antwoord nie. 



Notas

i  Die definisie van die postmodernisme  volgens Wikipedia : Postmodernism is a general and wide-ranging term which is 
applied to many disciplines, including literature, art, economics, philosophy,architecture, fiction, and literary criticism. 
Postmodernism is largely a reaction to scientific or objective efforts to explain reality. There is no consensus among 
scholars on the precise definition. In essence, postmodernism is based on the position that reality is not mirrored in 
human understanding of it, but is rather constructed as the mind tries to understand its own personal reality. 
Postmodernism is therefore skeptical of explanations that claim to be valid for all groups, cultures, traditions, or races, 
and instead focuses on the relative truths of each person. In the postmodern understanding, interpretation is everything; 
reality only comes into being through our interpretations of what the world means to us individually. Postmodernism 
relies on concrete experience over abstract principles, arguing that the outcome of one's own experience will necessarily 
be fallible and relative, rather than certain or universal.Postmodernism postulates that many, if not all, apparent realities 
are only social construct and are therefore subject to change. It claims that there is no absolute truth and that the way 
people perceive the world is subjective and emphasises the role of language, power relations, and motivations in the 
formation of ideas and beliefs. In particular it attacks the use of sharp binary classifications such as male versus female, 
straight versus gay, white versus black, and imperial versus colonial; it holds realities to be plural and relative, and to be 
dependent on who the interested parties are and the nature of these interests.   Postmodernist approaches therefore often 
consider the ways in which social dynamics, such as power and hierarchy, affect human conceptualizations of the world 
to have important effects on the way knowledge is constructed and used. Postmodernist thought often 
emphasizes constructivism, idealism, pluralism, relativism, and scepticism in its approaches to knowledge and 
understanding. 
Let op die volgende punte: Daar is geen verband tussen “waarheid” en die objektiewe werklikheid nie. Dit is dus 

onmoontlik om  enigsins objektiewe waarheid te ken. Skynbare werklikhede is slegs sosiale konstukte. Realiteite is 
veelvuldig, daar kan nie tussen “waarhede” diskrimineer word nie. Teenstrydighede proposisies kan dus gelyk 
“waar” wees.

ii Strauss, SA, John Calvin and the Belgic Confession, In die Skriflig 27(4) 1993: 501-517
iii Calvyn, Johannes, Institutes of the Christian Religion, Boek 1, Hoofstuk 5, afdeling 5
iv Calvyn, Johannes, Institutes of the Christian Religion, Boek 1, Hoofstuk 13, afdeling 22
v Calvyn, Johannes, Institutes of the Christian Religion, Boek 1, Hoofstuk 15, afdeling 5
vi Calvyn, Johannes, Institutes of the Christian Religion, Boek 1, Hoofstuk 13, afdeling 8
vii http://kerkbode.co.za/?p=152 Oosthuizen, J. Bekroonde boek oor God bygewerk. Kerkbode 17/03/2012 Daar is
by hom geen onsekerheid oor die basis van die Christelike geloof nie, maar daar sal gepraat moet word oor die
verpakking daarvan. So het die skrywer van die boek God? Geloof in ’n postmoderne tyd, dr Ben du Toit, tydens die
bekendstelling van ’n bygewerkte heruitgawe van die boek gese. Die eerste uitgawe van God? Geloof in ’n
postmoderne tyd is in 2002 met die Andrew Murray-prys bekroon. Dr Du Toit het in die Boeketent op die Woordfees op
Stellenbosch gese daar is wereldwyd groot skuiwe in die Christendom en baie mense wil nie meer na die pre-moderne
uitsprake wat van sommige preekstoele verkondig word, luister nie. Hy meen moderne gelowiges is op soek na ’n
intellektuele konteks wat ernstig opgeneem kan word. Dr Du Toit het ook gese as ’n Christen oor God dink, kan hy nie
anders as om oor Jesus te dink nie. “Die God wat ek in Jesus leer ken het, is ’n genadige God wat liefhet en omgee.” Dr
Du Toit se sy hele betoog in die boek is om nie die boodskap uit die teks te haal nie. Daar moet egter in gedagte gehou
word dat ons vandag in ’n totaal ander wereld leef as die Bybelskrywers en daarom kan moderne mense hulle nie indink
hoe mense in die Bybelse tyd oor bepaalde sake gedink het nie. Wetenskaplikes is baie meer beskeie oor hulle
“waarheid” as wat godsdienstiges soms is omdat hulle bevindings altyd aan toetse onderworpe is en bly, het dr Du Toit
gese. Hy meen egter daar is bepaalde fundamentele waarhede wat die geloof kenmerk. Vir hom as Christen is Jesus die
enigste weg. “Ek is egter nie bereid om te bespiegel oor wat met mense van ander gelowe gebeur na die dood nie, want
ek weet nie.” Die bygewerkte heruitgawe van God? Geloof in ’n postmoderne tyd word uitgegee deur Griffel
Uitgewers.
viiiAs deel van die  “Handelinge van die 14e vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk.”  Die volledige dokument ie hier te kry: http://www.ngkerk.org.za/documents/uploads/handelinge2011.pdf
ix Jackson, N. NG Kerk laat ruimte vir botsende sienings oor duiwel. BEELD, 2011-10-12 22:00 Die NG Kerk se
algemene sinode het gister ruimte gelaat binne die kerk vir mense wat glo die duiwel en demone bestaan as persone en
vir diegene wat dit nie glo nie. Waaroor almal saamstem is dat die boosheid ’n werklikheid is, dat dit reeds deur Jesus
Christus oorwin is, maar dat gelowiges steeds ’n geestelike stryd teen boosheid voer. Oor die aard van die boosheid was
daar egter uiteenlopende sieninge. Prof. Johan van Rensburg van Bloemfontein het gese die Nederlandse 
Geloofsbelydenis verwys na gevalle engele wat as demone funksioneer. “Ons kan nie se jy hoef nie die deel van die 
NGB te glo nie,” het Van Rensburg gese. Hy het ook opgemerk dat ’n mens die Bybelboek Judas verwerp as jy nie die 
bestaan van duiwels of demone aanvaar nie. Daarteenoor 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. Hy het gepleit dat daar ook vir mense soos hy ruimte geskep sal word. Dr. James Kirkpatrick van 
Suidoos-Pretoria het hom by Du Toit geskaar en gese die siening berus op ’n ernstige vertolking van die Bybel en die
belydenisskrifte. Die sinode het besluit daar is ruimte in die kerk vir albei die sienings. Die sinode het ook ruimte
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gemaak vir ’n bediening van bevryding waardeur duiwels uitgedryf word binne die NG Kerk. Die sinode het egter
gemaan dat dit ’n buitengewone bediening moet bly en ’n rits voorwaardes daarvoor gestel. Dit sluit onder meer in dat 
’n predikant dit onder toesig van sy kerkraad en ring moet doen en dat die betrokke persone ook vir mediese evaluasie
verwys moet word.
x de Vries, I. Die (NG) Kerk stoot postmoderne deure oop. Litnet. http://www.oulitnet.co.za/god/06izak.asp
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