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REGLEMENT
VORMS EN STEMBRIEWE WAT IN PROSES GEBRUIK MOET WORD
REGLEMENT 24
REGLEMENT VIR DIE PROSEDURE WAT GEMEENTES VOLG BY DIE VOORGESTELDE
WYSIGING VAN BELYDENIS
1. Die kerkraad lê sy aanbeveling oor die voorstel van die Algemene Sinode oor die wysiging
van belydenis eers aan die gemeente voor vir die instemming van die belydende lidmate.
Nadat die instemming van twee derdes van die lidmate verkry is, finaliseer die kerkraad
sy besluit met tweederdemeerderheid, waarna die finale besluit weer op twee
agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie voorgelê word.
2. Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 1 hierbo genoem, op
een van die volgende twee wyses te verkry:
2.1 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n
gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente
belê het en waarvan daar by die erediens(te) op vier (4) agtereenvolgende Sondae vooraf
kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel. By hierdie
vergadering is twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde aangewys,
teenwoordig. Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as voorsitter en skriba van
hierdie vergadering.
2.1.1 Lidmate wat ’n wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke
gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief
uitbring. Hierdie stemme word getel nadat die stemming op die gemeentevergadering
uitgebring is.
2.2 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat
persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke ongesensureerde
belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar gestel word. Minstens veertien (14) dae
moet na ontvangs toegelaat word vir die inhandiging van die stembrief.
2.2.1 Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief
die kerkkantoor van die gemeente voor of op die sperdatum bereik. Die stemtelling vind
plaas in die teenwoordigheid van twee waarnemers deur die ring of die ring se
gevolmagtigde aangewys.
3. Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die getal
uitgebragte stemme.
4. Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom.
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AMPTELIKE STEMBRIEF NR 1*
VIR BELYDENDE LIDMATE
VAN DIE GEMEENTE _________________ (Naam van gemeente)
SINODE __________________ (Naam van sinode)
Huidige Artikel 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in
die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die
sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die
vyf Dordtse Leerreëls.
Voorgestelde Nuwe Artikel 1
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die
ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea
en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van
God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif
onderskryf nie.
3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar
belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

Die Kerkraad van die Gemeente het tydens ‘n kerkraadsvergadering gehou op
…………………...................... besluit om die instemming van die Gemeente te verkry vir die Kerkraad
se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering
*goedgekeur word.
VRAAG
Verleen u as belydende lidmaat van die
Gemeente u instemming met die voorstel van
die Kerkraad?
[Merk met ‘n kruisie (X) in die blok van u keuse]

JA

GEMEENTESTEMPEL

NEE

----------------------------------------------------------------------------------------- Skeur af -------------------------------Voorname en Van: _______________________________

ID Nommer: ___________________
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AMPTELIKE STEMBRIEF NR 2*
VIR BELYDENDE LIDMATE
VAN DIE GEMEENTE _________________ (Naam van gemeente)
SINODE __________________ (Naam van sinode)
Huidige Artikel 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in
die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die
sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die
vyf Dordtse Leerreëls.
Voorgestelde Nuwe Artikel 1
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die
ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea
en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van
God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif
onderskryf nie.
3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar
belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

Die Kerkraad van die Gemeente het tydens ‘n kerkraadsvergadering gehou op
…………………....................... besluit om die instemming van die Gemeente te verkry vir die Kerkraad
se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering *nie
goedgekeur word nie.
VRAAG
Verleen u as belydende lidmaat van die
Gemeente u instemming met die voorstel van
die Kerkraad?
[Merk met ‘n kruisie (X) in die blok van u keuse]

JA

GEMEENTESTEMPEL

NEE

----------------------------------------------------------------------------------------- Skeur af -------------------------------Voorname en Van: _______________________________

ID Nommer: ___________________
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AMPTELIKE STEMBRIEF
VIR KERKRAADSLEDE
VAN DIE GEMEENTE _________________ (Naam van gemeente)
SINODE __________________ (Naam van sinode)
Huidige Artikel 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in
die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die
sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die
vyf Dordtse Leerreëls.
Voorgestelde Nuwe Artikel 1
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die
ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea
en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van
God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif
onderskryf nie.
3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar
belydenisgrondslag sonder dwang geskied.
VRAAG
Verleen u as Kerkraadslid van die gemeente u instemming met die voorstel van die Algemene
Sinode vir die wysiging van Artikel 1?
[Merk met ‘n kruisie (X) in die blok van u keuse]
JA

NEE

----------------------------------------------------------------------------------------- Skeur af --------------------------------

Voorname en Van: ___________________________________________________________________
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AMPTELIKE STEMBRIEF
VIR AFGEVAARDIGDES NA DIE VERGADERING
VAN DIE SINODE ____________________(Naam van sinode)
Huidige Artikel 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in
die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die
sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die
vyf Dordtse Leerreëls.
Voorgestelde Nuwe Artikel 1
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord
van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die
ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea
en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van
God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif
onderskryf nie.
3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar
belydenisgrondslag sonder dwang geskied.
VRAAG
Verleen u as afgevaardigde na die vergadering van die Sinode u instemming met die voorstel van
die Algemene Sinode vir die wysiging van Artikel 1?
[Merk met ‘n kruisie (X) in die blok van u keuse]
JA

NEE

----------------------------------------------------------------------------------------- Skeur af --------------------------------

Voorname en Van: ___________________________________________________________________
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RINGSMONITERING
VOORGESTELDE WYSIGING: ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE
GEMEENTE
RING VAN
SINODE

____________________
____________________
____________________

Die Ring / gevolmagtigde van die Ring, het die ondergetekendes in terme van die Reglement vir die
Prosedure wat Gemeentes volg by die voorgestelde Wysiging van Belydenis aangewys om die
stemmingsproses in bostaande gemeente te moniteer. Die ondergetekendes bevestig hiermee aan
die Sinode en die Algemene Sinode die volgende:
1. Die Kerkraad het op wettige wyse vergader en besluit om die instemming van die Gemeente te
verkry vir die Kerkraad se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende
kerkraadsvergadering goedgekeur word/nie goedgekeur word nie (skrap wat nie van
toepassing is nie).
2. Die Kerkraad het die instemming vir sy besluit per geslote stembrief verkry tydens ‘n
gemeentevergadering waarvan daar by die erediens(te) op vier agtereenvolgende Sondae
vooraf kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel/per geslote
stembrief wat persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die Kerkraad aan elke belydende
lidmaat van die Gemeente beskikbaar gestel het en waarvoor minstens veertien dae na
ontvangs toegelaat is vir die inhandiging van die stembrief (skrap wat nie van toepassing is
nie).
3. Die stemming het op ordelike en geslote wyse plaasgevind en die Ring se verteenwoordigers
was teenwoordig toe die stemme getel is.
4. Die instemming van twee derdes van die lidmate wat hulle stemme uitgebring het vir die
Kerkraad se voorstel is verkry/nie verkry nie (skrap wat nie van toepassing is nie).
5. Die Kerkraad het sy besluit met ‘n tweederdemeerderheidstem gefinaliseer, naamlik: “Die
Kerkraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde goed te keur/nie goed te
keur nie” (skrap wat nie van toepassing is nie) (laasgenoemde is van toepassing indien ‘n
tweederdemeerderheid nie van die Gemeente én die Kerkraad verkry kon word nie).
6. Die finale besluit van die Kerkraad is op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir
approbasie voorgelê en geen besware is ontvang nie/besware wat ontvang is, is op
kerkordelike wyse uit die weg geruim (skrap wat nie van toepassing is nie).

Handtekening: ____________________

___________________

Volle name:

____________________

___________________

Datum:

____________________

___________________
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GEREEDSKAPSKIS MET MATERIAAL MET DIE OOG OP DIE BELYDENIS VAN BELHAR
1. TOEGANKLIKE WEBWERF
Die webwerf www.belydenisvanbelhar.co.za bevat alle materiaal in hierdie bylaag genoem asook
kort films en ander oudiovisuele materiaal. Dit is meer as 'n gereedskapkis: dit is 'n skatkis!
2. CD EN BOEKIES BY BYBELMEDIA BESKIKBAAR
Die “gereedskapskis” en boekies wat tydens die Algemene Sinode 2013 bekendgestel en beskikbaar
gestel is, is by Bybelmedia beskikbaar. Kontak hulle gerus.
3.

ENKELE BELANGRIKE ITEMS BESKIKBAAR

3.1 Die Belydenis van Belhar en die Begeleidende Brief
Die Begeleidende Brief by die Belydenis van Belhar word altyd saam met die belydenis gelees. Dit is
op die CD en die webtuiste beskikbaar.
3.2 Hulpmiddels vir gesprekvoering in sinodes, kerkrade en kleingroepe
Daar is twee boekies beskikbaar wat gebruik kan word. Beide is in Afrikaans en Engels beskikbaar:
3.2.1 Belydenis van Belhar – in gesprek met mekaar
Die eerste boek is vir sinodes, kerkrade en gemeentes gemik op ‘n grootgroep-gesprek. Dit is ook in
Engels beskikbaar. Daar is ook drie kort films om terselfdertyd te gebruik.
3.2.2 Leef Belhar
Die tweede boek is vir kleingroepe wat met ander lede van die NG Kerkfamilie vir vyf weke op reis
wil gaan om saam te leer hoe om met Belhar te leef. Die boekie is ook in Engels beskikbaar as Living
Belhar.
3.3 Taakspanbydraes
Belydenisvorming is iets seldsaam. So is die Belharbelydenis die eerste nuwe belydenis in die kerke
van Nederlandse oorsprong sedert 1618-19 toe ons huidige drie belydenisskrifte in 'n wyer kring
aanvaar is. 'n Belydenis ontstaan wanneer die kerk die waarheid opnuut moet uitwys en artikuleer.
Dit doen sy dmv 'n belydenis.
Belydenisdokumente was in die geskiedenis van beslissende belang in Gereformeerde kerke se
pogings om telkens weer uitdrukking te gee aan hul eie verstaan van die evangelie vir hulle
spesifieke tyd en omstandighede.
Die taakspan vir die Belydenis van Belhar het verskeie bydraes ontvang om hulle te help om hieroor
na te dink. Omdat dit verskillende perspektiewe verteenwoordig, plaas ons dit onveranderd ter wille
van gesprekvoering.
3.3.1 Die Belydenis van Belhar in ons stukkende wêreld
Die Belydenis van Belhar het binne 'n stukkende Suid Afrika ontstaan uit die harte van mense wat
stukkend was. Dit spreek die toestand van ons land aan in terme van eenheid, versoening en
geregtigheid. Leraars, kerkrade, gemeentes, ringe en sinodes word daarom gevra om die Belydenis
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van Belhar ernstig te bestudeer saam met die Woord sodat die kerk saam kan praat oor wat die kerk
te sê het in ‘n tyd soos hierdie.
3.3.2 Belydenisvorming en die Belydenis van Belhar
In hierdie dokument word vanuit die hoek van die unieke aard van belydenisvorming gekyk na die
groter historiese aanloop tot die Belydenis van Belhar. Die inhoud daarvan word aan die Skrif, die
ander belydenisskrifte asook Kerk en Samelewing gemeet. 'n Sterk saak word uitgemaak daarvoor
dat Belhar nie Bevrydingsteologie is nie, maar Gereformeerde teologie wat die sola gratia van die
regverdigingsleer konsekwent wil deurdink en deurleef tot 'n etiek van barmhartigheid, spesifiek
binne die konteks van die geregtigheidsvraag.
3.3.3 Belhar as ons gesamentlike belydenis vir vandag
Hierdie dokument brei uitvoerig uit oor die Storie van Belhar (ontstaan, inhoud en ontvangs), Belhar
en die Bybel (uitleg van die inhoud van die 5 artikels), agt algemene Vrae en Antwoorde en ’n
positiewe evaluering van Belhar as ons gesamentlike belydenis vandag, nie net nodig vir nou nie,
maar vir alle tye. Onreg en vyandskap, magsug en hebsug, is immers inherent deel van alle
kontekste en latent aanwesig in die psige van alle volkere, nasies en lande. Hoe meer Christene
hulle met hierdie belydenis as relevante kontekstuele uitdrukking van die Evangelie van Jesus
Christus kan vereenselwig, soveel te meer sal daar hoop wees vir vreedsame naasbestaan – hoop vir
alle mense.
3.4 Akademiese bydraes
Daar is heelwat akademiese bydraes die afgelope jare gepubliseer, weereens met verskillende
perspektiewe. Dit is ook op die CD en die webtuiste geplaas ter wille van gesprekvoering. Daar
altesaam meer as 70 bronne wat gebruik kan word!
Die volgende is enkele van die belangrikste:
1. Belydenis, kerkverband en Belhar - PJ Strauss NGTT DEEL 46 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER &
DESEMBER 2005
2. The history of Belhar - JC Adonis NGTT DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006
3. Barmen to Belhar – A contemporary confessing journey - HR Botman NGTT DEEL 47 NOMMERS
1 & 2 MAART & JUNIE 2006
4. Oor die teologiese inhoud van die Belydenis van Belhar - DJ Smit ‘n BLIK OP EENHEID,
VERSOENING EN GEREGTIGHEID 1986 EN 2011 - Departemente Ekklesiologie en Dogmatiek,
Fakulteit Teologie, Universiteit Vrystaat 2011
5. Historical overview of the Barmen Theological Declaration of 1934 - W Krötke NGTT DEEL 47
NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006
6. Barmen and Belhar in conversation – a German perspective - W Krötke NGTT DEEL 47
NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006
7. Can justice be embodied in sexist language? A challenge to the Confession of Belhar - C
Landman NGTT DEEL 47 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006
8. Barmen and Belhar in conversation – a South African perspective - DJ SMit NGTT DEEL 47
NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2006
9. Die Ou Testament en die Belydenis van Belhar (1986) - SD Snyman NGTT DEEL 47 NOMMERS 3
& 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2006
10. Reconciliation and the Confession of Belhar (1986). Some challenges for the Uniting Reformed
Church in Southern Africa - NN Koopman NGTT DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007
11. On violence, the Belhar Confession and human dignity - N Koopman NGTT Deel 49 Nommers 3
& 4 SEPTEMBER en DESEMBER 2008
12. Was the Belhar Confession a rejection of Modern Protestant Theology? Invoking the past as a
shield for the future - RS Tshaka NGTT DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007
13. On not abandoning church theology: Dirk Smit on church and politics - SM De Gruchy NGTT
DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007
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14. Eenheid in die NG Kerkfamilie: ’n kerkhistories-kerkregtelike benadering - PJ Strauss NGTT
DEEL 48 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2007
15. Bevry om te bely en te beliggaam ’n Ekklesiologiese besinning oor die kerkorde van die VGKSA
- LB van Rooi NGTT DEEL 48 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2007 Liberated to
Confess and Embody. An Ecclesiological reflection of the church order of the URCSA.
16. Die missionêre waarde van Belhar en die NG Kerk-familie se herenigingsgesprek - De Beer, JM
& Van Niekerk, AS NGTT Deel 50 Nommers 1 & 2 MAART en JUNIE 2009
17. Kerkbegrip, Belydenis en Kerkorde in die Kerkherenigingproses van die NG Kerkfamilie in SuidAfrika - HJ Kleynhans – Opsomming (D Th 2009)
18. Die veranderende wêreld in die NG Kerk - Dr Hannes Shulz
19. DIE KONSEP-BELYDENIS VAN DIE NED. GEREF. SENDINGKERK - W D Jonker

