Besluite: Algemene Sinode
1982-2015

1982
• Alle homoseksuele praktyke is sondig.
• Homoseksuele persone mag nie Nagmaal gebruik
of tot die ampte toegelaat word nie.

1986
• Homoseksualiteit is in die lig van die Skrif ’n
afwykende vorm van seksualiteit.
• Homoseksuele praktyke en ’n homoseksuele
verhouding moet afgewys word as in stryd met die wil
van God, soos in die Heilige Skrif geopenbaar.
• Die homoseksuele lidmaat mag nie op grond van sy
afwykende gerigtheid, as sodanig, die belewing van
die gemeenskap van die heiliges en die geleentheid
tot diens in belang van die koninkryk van God ontsê
word nie.
• Die Algemene Sinode vra finansiële ondersteuning van
die Staat vir “spesialistiese kerklike dienste” gerig op
die spesifieke nood van die homoseksuele mens.

1990
• Die AKDB bevestig dat hulle nie daarin kon slaag om
finansiële ondersteuning (vanaf die owerheid) te kon
kry vir “spesialistiese kerklike dienste” om die
spesifieke nood van die homoseksuele mens aan te
spreek nie.
• Die AKDB noem ook dat ’n komitee besig is om die
1986 studie “by te bring” “op grond van nuwere
navorsing wat aan die lig gekom het”.

2002
• Die Algemene Sinode kan haar nie meer met 1986 se verslag
vereenselwig nie, maar herroep dit ook nie. ’n Nuwe, oop
situasie ontstaan in afwagting op 'n standpunt by die
volgende Algemene Sinode.
• Slegs die verbintenis tussen een man en een vrou kan as ’n
huwelik beskou word.
• Spreek haar berou en opregte pastorale bewoënheid uit oor
die veroordelende gesindhede en liefdelose optrede
teenoor homoseksuele gelowiges.
• Verklaar dat homoseksuele gelowiges hartlik welkom is in
ons gemeentes.
• Vra voortgaande besinning en ’n grondige en omvattende
studie deur deskundiges en homoseksuele gelowiges (en
ook homoseksuele gelowiges wat van ’n homoseksuele
lewenswyse “bevry” is )

2004
• Die 1986 verslag word vervang met die besluit van
2004.
• Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is
ingesluit in God se liefde. Homoseksuele gelowiges
behoort op grond van hulle doop as volwaardige
lidmate van die kerk aanvaar te word.
• Slegs die verbintenis tussen een man en een vrou kan
as ’n huwelik beskou word.
• Heteroseksuele én homoseksuele promiskuïteit word
ten sterkste veroordeel.
• Verskoning aan alle homoseksuele mense vir die seer
en die kerk se gebrek aan leiding.
• Die Algemene Sinode onderneem ondersteuning en
pastorale versorging.

Vrystaatse Sinode 2005
• Huwelik is n saak tussen n man en n vrou.
• Homoseksuele persone moet pastoraal versorg word
en die sinode besluit dat predikante dien
ooreenkomstig opgelei moet word.
• Die sinode erken ook dat sy berading aan
homoseksuele persone onvolkome resultate lewer.
• Homoseksuele mense is welkom in die kerk en
lidmaatskap word nie gekoppel aan seksuele oriëntasie
nie, maar aan geloof in Christus.

2007
1. Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor
homoseksualiteit soek ons eerlik na maniere om die Bybelse
waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer.
2. Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige
grondhouding waarop verhoudinge binne die
geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na
die beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense
en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar
ons die menswaardigheid van alle mense.
3. Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in
God se liefde en hulle word op grond van hulle doop en
geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar. Onder
lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente,
toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike
tug.

2007
4. Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004
dat, volgens ons verstaan van die Bybel, slegs die
verbintenis tussen een man en een vrou as ŉ huwelik
beskou kan word.
5. Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van
2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele
promiskuiteit ten sterkste veroordeel word.
6. Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons
tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike nie as
ŉ alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.

2007
7. Die verlening van predikantsbevoegdheid is ŉ funksie
van die Algemene Sinode. Die sinode besluit dat
homoseksuele gelegitimeerdes wat ŉ selibate lewenstyl
beoefen tot die predikantsamp toegelaat word.
8. Die Algemene Sinode erken die diskresie van
Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in
gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer.

2013
1. bevestig dat die besluit van 2007 oor
homoseksualiteit geneem is na ŉ deeglike eksegetiese
en teologiese studie.
2. gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die
2007 verslag oor homoseksualiteit ŉ studie te doen oor
die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die
Skrif en Gereformeerde tradisie
3. besluit dat homoseksuele en heteroseksuele
studente wat hulle voorberei vir die bediening in die
NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde
moet voldoen met die oog op legitimasie.
4. verbind hom ook in die hantering van die saak aan
die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid.

2015
1. Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van
alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind haarself tot die
handhawing van die menswaardigheid van alle mense.
2. Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele
persone wat in ŉ verhouding van persoonlike
geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan
deelneem aan al die voorregte van die kerk as
verbondsgemeenskap.
3. Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik
van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en
een vrou as ŉ huwelik beskou word.
4. Die Algemene Sinode besluit om in die lig van punt 1 hierbo
erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van
persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en
trou, en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur
predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.
5. Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir
die legitimasie van ordening van alle persone. Punt 7 van die
besluit van 2007 verval.

2015
6. Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor
selfdegeslagverbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg
van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te
formuleer en te reël.
7. Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om
die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en
versoek hulle om dit in ŉ gees van Christelike liefde te doen.
8. Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor
selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid na ŉ ernstige
soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die
Bybel soos ons dit tans verstaan. Die Algemene Sinode versoek
lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weereens op ŉ
selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van
die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die
Algemene Sinode van 2007, 2011, 2013 en 2015 ernstig gelees
word. In ooreenstemming met die NGB Art 2 behoort die
besondere en algemene openbaring gebruik te word, dws die
beste huidige menswetenskaplike bevindings.

2015
9. Die Algemene Sinode besluit om ŉ Christelik-Bybelsetiese model oor die seksualiteit vir alle mense te ontwikkel
om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande
besluite. Hierdie saak word ook verwys na die Projekspan
vir Leer en Aktuele Sake, wat reeds ŉ soortgelyke opdrag in
A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het.
10. Die Algemene Sinode besluit om ŉ bevatlike oorsig van
die NG Kerk se reis met homoseksualiteit saam te stel en te
versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding
van gemeentes oor hierdie saak.

2015
Die Algemene Sinode het verder besluit:
1. Vanuit ons verbintenis tot die waardes van die Seisoen
van Menswaardigheid sê ons as Algemene Sinode opreg
jammer vir mense wat seergekry het en wie se waardigheid
aangetas is weens enige homofobiese taal, gedrag of
gesindheid van die kant van die kerk, ook tydens hierdie
vergadering.
2. Die Algemene Sinode weerhou haarself voortaan van
enige homofobiese taal, gedrag en gesindheid juis vanweë
ons verbintenis aan die Seisoen van Menswaardigheid, en
ook vanuit ŉ diepe oortuiging van die diskriminerende aard
van sodanige taal, gedrag en gesindheid as gevolg daarvan.

2015
Die Algemene Sinode het verder besluit:
1. Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Steunspan
Regte op om die kerkregtelike- en regsimplikasies van enige
besluit(e) insake selfdegeslagverhoudings te ondersoek met
verslag en aanbeveling aan die Algemene Sinodale Moderamen.
2. Die Algemene Sinode neem kennis dat volgens die Civil Union
Act (Wet 17 van 2006) vereis word dat denominasies skriftelik by
die Minister moet aansoek doen om toestemming te verkry om
selfdegeslagverbintenisse te voltrek (vergelyk Klousule 5 wat
soos volg lees: Designation of ministers of religion and other
persons attached to religious denomination or organisation as
marriage officers: (1) Any religious denomination or organisation
may apply in writing to the Minister to be designated as a
religious organisation that may solemnise marriages in terms of
this Act).

BESPREKINGSVRAE
• Wat het dieselfde gebly in die Algemene Sinode se
besluitneming oor die saak?
• Watter skuiwe het plaasgevind in die besluitneming
van die Algemene Sinode?

