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Ds Jan Louw, 19/10/2013

Afkortings:

• EU: Eietydse uitleg (kyk Die 
Apostoliese geloofsbelydenis – 
‘n eietydse uitleg)

Dit is die gevolgtrekking wat mens maak in die lig van besluite van die Algemene 
Sinode van 2013. Verskeie lidmate, kerkrade, ringe en sinodes het versoeke 
ingedien dat die NG Kerk sal standpunt inneem teen dwaalleer in die kerk en veral 
oor ‘n vorige besluit oor die bestaan van die duiwel al dan nie. Dit lyk of 
weldeurdagte werkstukke[1] oor die onderwerp blatant geïgnoreer is deur ‘n paar 
niksseggende veranderinge op die vorige besluit aan te bring. Nou het die vrae oor 
die NG Kerk se verbintenis tot ons belydenis net verdiep. Die indruk dat die NG Kerk 
in die hoogste kringe sy liefde vir die waarheid (2 Tes 2:10) vaarwel geroep het, 
hang nou soos die spreekwoordelike albatros om haar nek.

Dit gaan oor veel meer as die NG Kerk se amptelike siening van die duiwel. Hieroor 
‘n paar woorde in hierdie dokument:

My motiewe

Voor ek verder gaan wil ek sê dat ek myself herhaaldelik afgevra het waarmee ek 
(en my geesgenote) ons besig hou in hierdie dae, as ons, ons ontevredenheid 
uitspreek oor leerstellige kwessies in die kerk. Ek kan my goed indink dat die meeste 
afgevaardigdes ná die Sinode van 2013, met opgewondenheid teruggekom het by 
die huis en vertel het van die aangename tyd wat hulle by die Sinode beleef het. 
Hulle sal vertel van die lekker samesang, die Bybelstudie, die nuwe vriendskappe 
wat hulle om die tafels gesluit het en die wonderlike oplossings wat skynbaar na vore 
gekom het vir moeilike kwessies wat op die tafel was. Hulle sal seker ook vertel van 
‘n goed georganiseerde vergadering waar gebruik gemaak is van die nuutste 
tegnologie. Dan was daar ook nog die pragtige vergadersaal.

Dit maak dat jy jou motiewe, om die Sinodebesluite te kritiseer, weer en weer in 
heroorweging neem. Tree ek nie dalk soos die oudste seun in die gelykenis van die 
verlore seun op nie? Is ek nie dalk die een wat vol beswaardhede is terwyl die res 
van die gesin feesvier nie? Waarom doen ek dit? Wat is my motiewe? Word ek 
gedryf deur ‘n diepgewortelde konserwatisme wat nie oop is vir verandering nie? Is 
dit selfs verkramptheid. Is ek/ons van huis uit foutvinderig? Is ek nie dalk die een wat 
uit pas is terwyl die peloton op mars is nie? Is alles waaroor ek begaan is en waaroor 
ek soveel stof opskop, regtig so belangrik? Kan ek nie maar voor die versoeking val 
om alles te los nie?

DIE NG KERK HET SY LIEFDE VIR DIE WAARHEID VAARWEL GEROEP
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Dit gaan oor die Waarheid

As ek myself so ondersoek oor my optrede, kom ek elke keer terug by die 
werklikheid dat dit gaan oor die Waarheid. Jesus Christus het immers die Waarheid 
aan sy kerk toevertrou. Dit is nie iets waaroor ‘n leraar maar kan skouers optrek as 
dit verkeerd gaan in die kerk waarin jy ‘n leeftyd die Here gedien het nie.

Die woord “waarheid” kom 170 keer in die 1953 vertaling van die Bybel voor. Dit is 
interessant waarop mens afkom. Dit gaan daaroor om te leef in die waarheid van 
God (Ps 25:5). Jesus is die Waarheid (Joh 14:6) en Hy is getrou aan die waarheid 
(Luk 20:21). Die Vader stuur die Gees van waarheid (Joh 14:17). Die Gees sal ons 
in die waarheid lei (Joh 16:13). Die kerk is die draer en beskermer van die waarheid 
(1 Tim 3:15). God wil hê dat ons almal tot die kennis van die waarheid kom (1 Tim 
2:4) ens. Dit is duidelik dat die Waarheid vir God so belangrik is dat mens dit eintlik 
met ‘n hoofletter moet skryf. 

Die duiwel (wat volgens die Sinode nie noodwendig bestaan nie) daarteenoor, staan 
nie aan die kant van die waarheid nie en die waarheid is nie in hom nie (Joh 8:44). 
Daar is mense wat die waarheid onderdruk (Rom 1:18). Hulle verruil die waarheid 
van God vir die leuen (Rom 1:25). Daar is ‘n Gees van waarheid en ‘n gees van 
dwaling (1 Joh 4:6). Hierdie “gees van dwaling” het baie van die apostels se energie 
opgeneem.[2]

Ek kom elke keer terug voor die verstommende werklikheid dat die NG kerk in sy 
hoogste vergaderings vasgevang is in die “gees van dwaling” en dat die “mag van 
die dwaling” (2 Tess 2:11) van hom besit geneem het. Dit is die rede waarom ek nie 
kan stilbly nie. 

Is die duiwel ‘n persoon of nie?

Die besluit van die Sinode waaroor die ontsteltenis in 2011 ontstaan het was: 

Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar 'n wye diversiteit van  
interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone  
binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike  
aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse  
spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.[3]

Ek was een van vele ander wat gewerk het aan beswaarskrifte oor hierdie besluit. 
My bydrae kan gelees word by Beswaarskrif: AS besluit oor bediening van 
bevryding.

Die Sinode het nou gereageer op die beswaarskrifte teen hierdie besluit deur te sê:

 Die AS aanvaar die werklikheid dat daar ŉ wye diversiteit van interpretasies en  
toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk  
is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en  
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daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar.  
Albei standpunte erken die realiteit van die bose.[4]

Die Eietydse Uitleg van die Apostoliese Geloofsbelydenis

Die dokument “Die Apostoliese geloofsbelydenis – ‘n eietydse uitleg” is voorberei vir 
die Algemene Sinode op 6 tot 10 Oktober 2013. Ek het kritiek hierop gelewer en kan 
gelees word by Kritiek op die Eietydse Uitleg van die Apostoliese Geloofsbelydenis. 

Afgesien van myself was daar ook baie ander mense wat vir die Sinode probeer 
uitwys het dat hierdie dokument van 150 bladsye eerder ‘n verduistering van die 
geloof is as ‘n verheldering[5]. ‘n Kenmerk van die dokument is dat dit omtrent al die 
waarhede van die kerk wat ons Sondae in die Apostoliese Geloofsbelydenis bely 
bevraagteken. Dit het vrae oor God, die almag van God, die skepping van God, oor 
die maagdelike geboorte van Jesus, die wederkoms, die opstanding van die vlees en 
oor die ewige lewe. Daar word vrae en nogmaals vrae gevra, maar volgens die 
dokument is daar blykbaar nie antwoorde nie en dit lyk of die arme Christen eintlik 
met die hoed in die hand voor die wêreld staan. Ons Bybeltjie lyk so 
ongeloofwaardig voor die “onaanvegbare” aansprake van die wetenskap, wat eintlik 
die werklike waarheid aan ons voorhou.

Die Sinode het as volg oor die dokument besluit:

Die Algemene Sinode ontvang hierdie eietydse uitleg as ’n gespreksdokument wat  
eerlik wil kyk na al die baie vrae wat oor ons geloof gevra word, maar ook kontoere  
wil gee waarbinne na antwoorde in die lig van die Skrif gesoek moet word.[6]

Verder word ook genoem dat die Eietydse Uitleg moet dien as ‘n geskenk vir die NG 
Kerk familie. Bybel-Media werk ook aan ‘n gespreksgids vir lidmate oor die 
dokument en die dokument moet ook verder by die verskillende sinodes bespreek 
word.

Die Eietydse Uitleg moet uiteindelik gesien word as ‘n refleksie van die huidige 
teologiese denke in die NG Kerk. Dit weerspieël waarskynlik die denkpatrone by ons 
teologiese fakulteite en lê dus die fondamente vir die geloof van die NG Kerk in die 
toekoms.  So gesien is dit ‘n bron van groot kommer. Iemand het die dokument 
beskryf as: “The Gospel according to most [unchristian] people”.

Wat sou Paulus hieroor sê?

Ek het die afgelope jare verskeie briewe aan hooggeplaasdes in die kerk en aan 
belangrike vergaderings van die kerk geskryf waarin ek ernstig en mooi gevra het 
om hand in eie boesem te steek oor wat in ons kerk aan die gang is.[7] Tot dusver 
het my pleitredes blykbaar op dooie ore geval en daarom het ek besluit om Paulus 
as getuie in te roep van wat in ons kerk aan die gang is.

http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/776-kritiek-op-die-eietydse-uitleg-van-die-apostoliese-geloofsbelydenis-okt-2013.html
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Ek hou dit voor as ‘n rollespel, waaraan ekself, Nelus Niemandt (die Moderator) en 
Ben du Toit (skriba van die taakgroep vir die Eietydse Uitleg) deelneem. As ons 
kerkleiers dan nie op my vermanings ag slaan nie sal dit hulle hopelik tot nadenke 
stem as Paulus self die geleentheid gegee word om visitasie te doen by die NG 
Kerk. 

Ek:  “Ek wil voorstel dat ons vir Paulus inroep om ons te help met die beoordeling  
van die besluite by die Sinode.”

Ben: “Ek maak beswaar.”

Ek: “Wat is die probleem?”

Ben: “Paulus is pre-modern. Hy het 2000 jaar gelede gelewe. Sy denke is vir  
eietydse mense verouderd, ongeloofwaardig en agterhaal (EU par 9). Hy werk nog 
met ‘n wereldbeeld van ‘n hemel daarbo en die aarde daaronder en dan is daar nog  
‘n hel ook onder die aarde (EU par 116). Hy praat nog van Adam en Eva as  
historiese mense. Vandag weet ons dit is mitiese verhale. Ek voel hy behoort by ’n  
gedateerde wêreldbeeld wat vandag nie meer eietydse mense aanspreek nie?“  (EU 
par 9)

Nelus: “Ek het ook ‘n probleem om Paulus te betrek by ‘n gesprek in ons  
postmoderne tyd. Ons kyk nie meer op dieselfde manier na waarheid as in sy tyd  
nie. Waarheid word nou deur die konteks bepaal en ons soek nou na eenheid,  
ongeag leerverskille (Nelus se boek Nuwe Drome, bl 23). Paulus was baie ingestel  
op leer en waarheid. Tye het so verander dat ons mekaar nie lekker sal verstaan  
nie.”

Ek: “Ek hoor wat julle sê, maar dit is darem tog dieselfde Gees wat in ons almal  
werk nie waar nie? Die Gees het nie verander nie. Die Heilige Gees wat Israel in die  
woestyn gelei het, soos ons lees in Jes 63:11 is ook die Gees waardeur die profete  
geprofeteer het. Daardie Gees is mos ook die Gees van Christus en dit is dieselfde  
Heilige Gees wat in Paulus en ook in ons vandag werk en ons lei in die waarheid.

Paulus is darem ook ten minste ‘n apostel. Hy is destyds deur God aangestel om sy  
kerk te leer en ek glo sy opinie het betekenis ook vir ons vandag. Dit kan regtig nie  
kwaad doen om net te hoor wat Paulus dink van die kwessies waarmee ons nou  
besig is nie.”

So gebeur dit toe dat Paulus tog by ons aansluit.

Paulus: “Julle sê daar is mense wat allerande opinies oor die duiwel het. Nou  
laat ek hoor wat het julle besluit.”

Nelus: “Ons het besluit: Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die  
duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die  
duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.”

http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-4&book=ISA&chapter=63&version=1&GO=Wys
http://www.glodiebybel.co.za/index.php/indeks-m.html#bendutoit
http://www.glodiebybel.co.za/index.php/indeks-m.html#nelusniemandt
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Paulus: “Bedoel julle daar is mense onder julle wat glo die duiwel is nie ‘n  
persoon nie? Waar kom hulle daaraan?”

Nelus: “Wel van ons knapste skrifgeleerdes het navorsing gedoen en bevind  
dit is eintlik die Perse wat met die konsep van ‘n duiwel gekom het. Jy weet Paulus,  
mens lees omtrent nooit in die OT van die duiwel nie.”

Paulus: “So julle het bevind dat daar eintlik nie ‘n duiwel is nie? 

Nelus: “Een van die dinge wat die sinode gesê het is dat ons ook verstaan dat  
daar mense is wat uit die goeie eksegese in teologie en diep nadenke oor die Bybel  
sê, maar die duiwel is nie op so ‘n manier ‘n persoon of wese wat op so ‘n manier  
teen God kan staan nie.” (Uitsaaines - 26 Oktober 2011) 

Paulus: “En jy, wat sê jy self?”

Nelus: “Wel ek is persoonlik baie huiwerig  om aan die duiwel ‘n identiteit te  
gee wat op ‘n soort goddelike mag neerkom. (Kerkbode, 4 Nov 2011) Daardie idee 
van ‘n fisiese wese wat dan skielik alomteenwoordig kan wees en vergelykbaar is  
met God – ek is huiwerig daaroor.” (Uitsaaines - 26 Oktober 2011)

Ben: “Ek glo ook nie in die bestaan van die duiwel nie, maar ek aanvaar die  
bestaan van die bose en die verlossing van Jesus Christus, absoluut.  Ek hoop  
regtig dat daar vir mense soos ek ruimte geskep sal word. Die voorsitter van ons  
Taakgroep vir Leer en Aktuele Sake, in 2011, James Kirkpatrick stem volmondig met  
my saam.“ (Beeld, 13 Oktober 2011)

Paulus: “En die bose waarvan julle praat? Wie is dit, of moet ek liewer vra wat  
is dit?”

Nelus: “Wel, ons is baie oortuig dat die wêreld vol boosheid is. Dit is soos ‘n  
kanker wat die sisteme van die samelewing siek maak. Ons hoor oral van korrupsie,  
moord en verkragting. Dan is daar nog armoede en sosiale ongeregtigheid. Ons is  
opgewonde om ons verantwoordelikheid in die burgerlike samelewing op te neem.  
Ons het selfs ‘n seisoen van menswaardigheid ….”

Paulus: “Dis genoeg! Ek het gehoor en ek is ontsteld. Hierdie bose van julle het  
niks met die duiwel te doene nie. Julle toon geen begrip van dit waaroor dit regtig in  
die lewe gaan nie. Ek het mos vir julle in my briewe geskryf: Die stryd van die kerk  
gaan nie oor aardse dinge nie. Ons is in ‘n stryd gewikkel met magtige persone, met  
wêreldheersers. Hulle is agter die skerms, in die hemelsfere  aan die werk. Hulle is  
demoniese geestelike magte. Niemand is opgewasse teen hulle listigheid nie. (Ef 
6:10 e.v) Dit is die rede waarom ek vir julle gesê het om te fokus op die waarheid, op  
geloof en gebed. Ons is in ‘n worstelstryd gewikkel met die Satan, maar julle sê vir  
mekaar dis die wêreld wat boos is. Wat besiel julle? Wie wil julle bluf? Waarmee  
dink julle is julle besig? Kerkspeletjies?  Julle sal bedroeë daarvan afkom.”

http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/428-2011-10-12-ng-kerk-laat-ruimte-vir-botsende-sienings-oor-duiwel.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/464-nelus-niemandt-oor-die-bose-en-seks-voor-die-huwelik.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/464-nelus-niemandt-oor-die-bose-en-seks-voor-die-huwelik.html
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Paulus: “Ek sien verder in die Eietydse Uitleg van die Apostoliese  
Geloofsbelydenis dat julle praat van panenteïste. (EU par 111). Wat is dit?” 

Ben: “Dit is ‘n nuwe, of dalk ‘n ou manier waarop sommige onder ons aan  
God dink. Jy sal seker saamstem Paulus dat God ‘n “misterie” is. (EU par 109) Ons 
kan Hom eintlik nie ken nie.  Panenteïste glo dat die wêreld op ‘n misterieuse wyse  
binne in God bestaan, dat God daarom groter is as die wêreld maar nietemin binne  
die wêreld aanwesig is. Dis amper soos ’n baba wat binne die moeder opgroei (EU 
par 111). Jy behoort hierdie siening van God seker te ondersteun Paulus, want jy  
het mos vir die geleerdes daar by die Areopagus gesê: ‘In Hom leef, beweeg en  
bestaan ons.’” (Hand 17:28). 

Paulus: “Ja?” 

Ben: “Wel ‘n ander geleerde by ons Julian Müller het ook so gesê.”

Paulus: “Mense, julle is besig met ‘n verfoeilike afgodsbeeld waarmee ek wil  
niks te doen wil hê nie. Die heidene destyds daar in Atene het baie goed begryp dat  
ek vir hulle wou sê dat ons vir ons hele lewe totaal van God afhanklik is. Ek het  
duidelik vir hulle uitgespel dat God baie groter as hulle afgode is. Hy is die Here wat  
die hemel en die aarde gemaak het. Hy is volledig onafhanklik van ons. Hy het uit  
een mens al die mense van die wêreld gemaak. Hy wil met ons in ‘n verhouding  
lewe. Dit staan alles daar vir julle opgeteken.

Nou wil julle met julle verdraaide opvattings vir my ook nog goed in die mond kom lê  
wat ek nooit gesê het of wou sê nie. Ek het die Ateners opgeroep om hulle te bekeer  
en ek moet nou vir julle ook sê om julle van julle dwaalweë te bekeer, want daar  
gaan ‘n dag kom dat Hy oor die wêreld gaan oordeel.

Ek is baie ontsteld oor wat ek hier by julle hoor. Ek het oor die kerk gewaak met 'n  
ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jongmeisie wat ek aan een man toegesê  
het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus.  
Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei word van die onverdeelde en suiwere  
toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. (2 
Kor 11:2,3) 

Julle moet my liewer nou verskoon.”

Nelus: “Ook maar goed Paulus was nie hier by ons Sinode nie. Ons het goed  
gevorder met ons styl van ‘respekvolle sagtheid’. (Video na die Sinode) Paulus sou 
die appelkar heeltemaal vir ons omgekeer het as hy hier was.”

Tyd vir ‘n beslissing

Jesus het gesê: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing,  
sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word.” (Joh 9:39). 

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/indeks-m.html#julianmuller
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Elke Israeliet, elke Jood, elke mens wat met Jesus te doene gekry het, is voor ‘n 
beslissing gestel. Barnes verklaar die woorde so: “I came to declare the condition of  
men; to show them their duty and danger. My coming will have this effect, that some  
will be reformed and saved, and some more deeply condemned.”

Die onvermoë van die leierskap in die NG Kerk om in ons hoogste vergaderings vir 
hulleself tot ‘n beslissing te kom oor die waarheid en die leuen, hou ‘n groot 
bedreiging in. Niemand het respek vir so ‘n kerk nie – nie die lidmate nie en ook nie 
die wêreld nie.

Die moderator wil hê dat die NG Kerk ‘n “ruim huis” moet wees, waar baie 
standpunte geakkommodeer moet word, maar kom ons erken dit maar vir mekaar, 
ons het ‘n punt bereik waar ons ontdek dat ons wel onder een dak is, maar ons harte 
is in verskillende wêrelde. Uit die dokumente wat by die Sinode voorgehou is en uit 
die besluite wat goedgekeur is blyk dit:

• Ons het nie meer dieselfde wêreldbeeld nie. Ons kyk met verskillende oë na 
die werklikheid. Daar is sommiges wat blykbaar nie meer waar die wêreld 
vandaan kom en waarheen dit op pad is nie. Hulle weet nie hoe God daarby 
betrokke is nie. Hulle weet die wêreld is boos en hulle bely dat Jesus ‘n 
Verlosser is, maar verder is alles vir hulle in onsekerheid gedompel. 

• Ons lees skynbaar nie meer dieselfde Bybel nie. Die Sinode herbevestig 
weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die Woord van God as 
enigste norm vir ons geloof, maar neem ook besluite wat radikaal in stryd is 
met wat daar staan en wat ons bely. Die moderator sê ons kan “paradokse” 
hanteer (video oor die Sinode). Dit gaan nie oor paradokse nie, maar oor 
skisofrenie. Mense wat botsende waarhede in hulle gemoed probeer huisves, 
verval in ‘n toestand wat skisofrenie genoem word. Dit gaan gepaard met ‘n 
verlies van integriteit. So ‘n persoon se getuienis word nie in die hof 
gerespekteer nie.

• Daar is onsekerheid of ons hoegenaamd nog dieselfde God aanbid. Ons bely 
amptelik dat God Homself aan die mens geopenbaar het (NGB Art 2). 
Volgens die HK Sondag 21 het Hy vir Hom “deur sy Gees en Woord in die  
eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde  
toe” ‘n kerk vergader. Nou blyk dit dat God (god) dalk maar net ‘n konsep van 
die mens is wat ons op ‘n stadium in ons evolusionêre grootword proses vir 
onsself bedink het? Dit is immers die trant waarin daar oor Hom in die EU 
gepraat word (par 90, 116, 119).

Hierdie soort onsekerheid oor waar ons nou met mekaar staan is ingrypend. Dit raak 
die eenheid van ons geloof in die kern. Dit is net nie meer moontlik om mekaar in ‘n 
broederlike omhelsing te groet nie. Ons probeer dapper om vir mekaar te glimlag, 
maar ons broederskap verval in ‘n front van ordentlikheid. Hartlike broederliefde kan 
nie in so ‘n klimaat bestaan nie.

http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/442-heidelbergse-kategismus.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/443-nederlandse-geloofsbelydenis.html
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Waaroor gaan die beslissing?

1. Dit begin by liefde vir die waarheid. Die kerk se broederskap is gefundeer in 
mense wat die waarheid liefhet. Johannes sê: Niks verskaf my groter vreugde 
nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. (3 Joh 4) Die waarheid 
van God, maak ons vry en maak ons bly. Die opregtes, soek die waarheid en 
skaam hulle nie vir die waarheid nie. Die geskiedenis het bewys dat hulle 
bereid is om vir die waarheid te sterf. Mens kry hierdie liefde vir, of verstaan 
van die waarheid dikwels by die eenvoudiges terwyl dit ontbreek by die slim 
en geleerdes (Mat 11:25). Dit moet ons tot nadenke stem.

2. Ons moet verstaan dat daar ook ‘n valse Bybelwetenskap is. Dit is 
verstommend dat teologiese opinies wat louter afvallige onsin is, in 
akademiese kringe hoog aangeprys word omdat dit sg. Bybelwetenskap is, 
omdat dit nuut is en in ‘n mantel van geleerdheid geklee is. Kyk bv 
Kommentaar op Andries van Aarde se vaderlose Jesus en Jurie le Roux se 
resensie daarop. 

3. Daar is ook ‘n valse natuurwetenskap. Dit is bv doodgewoon ‘n leuen om te 
verklaar dat dit wetenskaplik verklaarbaar is dat lewe spontaan kan ontstaan 
en dat spesies spontaan kan ontwikkel. Dit druis in teen alle rasionele denke 
en werklik wetenskaplike beginsels. Al word dit 10 000 keer deur (Christelike) 
natuurwetenskaplikes gepropageer, bly dit ‘n leuen. Die evolusieleer is die 
eintlike sacrificium intellectus, (opoffering van ons rasionele denke) en nie ons 
geloof in God se openbaring nie. Tog gaan die EU konsekwent uit van die 
evolusionêre wetenskapsbeskouing (bv par 104). Dit is die duiwel self, wat 
hierdie krisis vir die kerk veroorsaak het, omdat hy ons oorreed het dat die 
evolusieleer  wetenskap is. Die valse “geloof vs wetenskap”[8] krisis was 
weereens hoog op die agenda van die AS. Daar het selfs ses 
gesprekspamflette by die Sinode daaroor gedien.[9]

Hierdie is die sake wat roep tot ‘n beslissing in die NG Kerk. Daar is ‘n diepgaande 
teologies afvallige onderbou in die NG Kerk aanwesig. Dit blyk uit besluite van die 
Sinode, toekennings van die Andrew Murray boekprys, akademiese artikels, 
standpunte in die pers en preke van leraars. 

Om uit hierdie doodloopstraat te kom is nie menslik moontlik nie. Dit sal vra dat 
kerkleiers, dosente, studente en leraars almal in opregtheid voor die Here gaan 
staan met die bede: Stuur u Lig en u Waarheid in my lewe.” (Gaan kyk mooi wat 
daar staan in Ps 43:3,4) Ten opsigte van die sake wat hier ter sprake is gaan dit vir 
baie mense ‘n paradigmaskuif, ‘n wedergeboorte vra.

In die tussentyd wil ek vra: Kom ons stop eers met uitsprake soos:

Die Algemene Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die  
gesag van die Woord van God as enigste norm vir ons geloof. Die Algemene Sinode  

http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=PSA&chapter=43&version=1&GO=Wys
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/193-kommentaar-op-andries-van-aarde-se-vaderlose-jesus-deur-jurie-le-roux.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/193-kommentaar-op-andries-van-aarde-se-vaderlose-jesus-deur-jurie-le-roux.html
http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=MAT&chapter=11&version=1&GO=Wys
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herbevestig weereens dat die NG Kerk die belydenisskrifte sien as normatief in die  
sin dat dit volgens die Skrif ons geloof bely.[10]

Dit word nie ervaar as eerlike omgang met die waarheid nie en dit maak dit net vir 
ons moeiliker om respek vir mekaar te behou.

Jan Louw

Voetnotas:
[1] Kyk die agenda vanaf bl 281. Talle gemeentes en Sinodes het beswaarskrifte 
ingedien.

[2] Kyk Die Bybel oor dwaling.

[3] Kyk Besluite rondom die bediening van bevryding - Algemene Sinode van die NG 
Kerk - 12 Oktober 2011

[4] Kyk Terugblik op die Algemene Sinode 2013, onder paragraaf 11, “Bediening van 
bevryding”.

[5] Kyk NG Kerk se eietydse interpretasie (verdraaiing) van die Apostoliese 
Geloofsbelydenis.

[6] Kyk Terugblik op die Algemene Sinode 2013, onder paragraaf 5, “Die Apostoliese 
Geloofsbelydenis – ’n eietydse uitleg”, punt 2.

[7] Ek was openlik met Nelus en Danie Mouton in debat op NG Kerk se facebook 
(kyk bv Moderator ontmasker “aanstootlike leuens” - prof Nelus se brief en Wie val 
wie aan en waarom die swye oor essensiële kwessies?). Verder het ek twee briewe 
aan die moderamen geskryf: Brief aan Moderamen van AS 2012-11-23 en xxxxxx. 
En dan die voorleggings by die Sinode Hoëveld: kyk Sinode Hoëveld luister na 
besware maar gaan dit iewers kom?.

[8] Kyk Om geloof en wetenskap te skei, deur Daniel Louw.

[9] Kyk Oor geloof en die wetenskap.

[10] Kyk Terugblik op die Algemene Sinode 2013, onder paragraaf 8, “Twyfel saai 
oor Geloofswaarhede”, punt 4.2.1 en 4.2.2.

http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/780-terugblik-op-die-algemene-sinode-2013.html
http://www.glodiebybel.co.za/images/oor_geloof_en_die_wetenskap_as_2013.pdf
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/759-om-geloof-en-wetenskap-te-skei.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/693-sinode-hoeveld-luister-na-besware-maar-gaan-dit-iewers-kom.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/693-sinode-hoeveld-luister-na-besware-maar-gaan-dit-iewers-kom.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/700-brief-aan-moderamen-van-as-2012-11-23.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/576-wie-val-wie-aan.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/576-wie-val-wie-aan.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/573-moderator-ontmasker-aanstootlike-leuens.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/780-terugblik-op-die-algemene-sinode-2013.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/653-ngk-se-eietydse-interpretasie-van-die-apostoliese-geloofsbelydenis.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/653-ngk-se-eietydse-interpretasie-van-die-apostoliese-geloofsbelydenis.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/780-terugblik-op-die-algemene-sinode-2013.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/432-besluite-rondom-die-bediening-van-bevryding-algemene-sinode-van-die-ng-kerk-12-oktober-2011.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/432-besluite-rondom-die-bediening-van-bevryding-algemene-sinode-van-die-ng-kerk-12-oktober-2011.html
http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/715-die-bybel-oor-dwaling.html
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