
Moederkerk se posisie ten opsigte van selfdegeslag-verhoudings 

Na die besluit van die Algemene Sinode van 2015 het die Kerkraad op 12 Oktober 2015 soos volg besluit: 

Die Kerkraad van die NG Kerk Stellenbosch (Moedergemeente) vind die besluit van die Algemene Sinode 2015 

aangaande selfdegeslagverhoudings as in ooreenstemming met die gesindheid en praktyk waarmee ons reeds 

die afgelope aantal jaar poog om ‘n inklusiewe, verwelkomende en bevestigende gemeenskap teenoor almal, 

ongeag seksuele oriëntasie, te wees.  Die besluit belyn met ons visie om deur ons voorbeeld in die gemeenskap 

hoop te bring.  Ons onderneem om met die gesindheid van Christus in ons gemeente aan hierdie besluite 

verdere gevolg te gee.   

Ons is baie bewus daarvan dat ons as gelowiges verskillende oortuigings en emosies ten opsigte van hierdie 

besluite kan hê, en dat dit nie beteken dat sommige van ons nie die Here dien of uit sy liefde leef nie. Ons besef 

egter dat lidmate baie vrae mag hê oor hoe die Bybel dan gelees moet word indien gelowiges uit hulle 

bestudering van dieselfde Bybel tot verskillende gevolgtrekkings kan kom.  Ons onderneem in hierdie verband 

om te verseker dat daar in ons gemeente veilige ruimtes sal wees waar ons mekaar sal vashou en met geduld 

en leerbaarheid na mekaar sal luister.   

Ter volledigheid, verwys ons na hierdie besluit van die Algemene Sinode 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 ’n 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 ’n huwelik beskou word.  

4. Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 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 en ordening van 

alle persone. Punt 7 van die besluit van 2007 verval.  

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 ’n gees van Christelike 

liefde te doen.  

8. Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid 

na ’n 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 ’n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap 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 NGB Art 2 

behoort die besondere en algemene openbaring gebruik te word, dws die beste huidige 

menswetenskaplike bevindings.  



9. Die Algemene Sinode besluit om ’n Christelik-Bybels-etiese 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 Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake, wat reeds ’n 

soortgelyke opdrag in A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het.  

10. Die Algemene Sinode besluit om ’n 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. 

Tydens ‘n Buitengewone Algemene Sinode in November 2016, het die Sinode as volg besluit: 

1. Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot 

omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing 

waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie. 

2. Die Algemene Sinode 

2.1. herbevestig haar verbintenis aan die besluite van die Algemene Sinode van 2011 oor 

Skrifbeskouing, Skrifgesag, Hermeneutiek en Skrifuitleg. 

“1. Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring Skrifgebruik en Skrifgesag, soos aanvaar 

by die Sinode van 2004, as ’n eenvoudige en prinsipiële samevatting van die NG Kerk se 

Skrifbeskouing. 

2. Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ’n meer volledige uiteensetting van die saak, die 

verslae soos goedgekeur in 1986 (getiteld Skrifgebruik en Skrifgesag), 1990 (Skrifberoep in 

Etiese Sake) en 2002 (Gesag van die Skrif) hiermee saam gelees behoort te word.” 

(Vgl.: Notule Algemene Sinode 2011, bladsy 91) 

2.2. wys die Algemene Sinode daarop dat die amptelike besluite van die Algemene Sinode oor 

Skrifgebruik en Skrifgesag nie gewysig is nie en steeds die geldende standpunt van die 

Algemene Sinode is. 

3. Die Algemene Sinode bely 

3.1. dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige 

stemme en in ’n stukkende wêreld. 

3.2. dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar 

verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, 

dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige 

Gees. 

3.3. dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by 

almal ‘n opregte begeerte is om God se wil te soek. 

3.4. dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word. 

4. Die Algemene Sinode 

4.1. beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word nie, maar inteendeel dat 

met respek en liefde teenoor alle mense opgetree moet word. Ons erken die 

gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind onsself opnuut tot 

die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense. 

4.2. roep alle lidmate en ampsdraers op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die 

liefde van Christus te aanvaar. 

4.3. vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ’n homoseksuele oriëntasie nie soos 

hierbo behandel is nie 

4.4. herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ‘n heilige en lewenslange verbintenis 



tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap (dade) buite so ‘n vaste 

formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie, maar erken die realiteit 

dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en 

trou. 

4.5. bevestig dat die gesin as hoeksteen in ’n Christelike gemeenskap beskou word. 

4.6. is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus Christus 

as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ‘n volwaardige lidmaat van die kerk is en as 

sodanig as ongesensuurde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die kerk. 

4.7 bevestig dat Kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in die 

gemeentes mag dien, en kan nie verplig word om enige persoon wat in ‘n selfdegeslag 

burgerlike verbintenis is, in diens te neem nie. 

4.8 besluit dat dieselfde Christelik-etiese standaarde met betrekking tot leer en lewe geld vir 

die legitimasie en ordening van alle persone, ongeag seksuele oriëntasie. 

Die Kerkraad van Moedergemeente Stellenbosch volstaan met ons instemming met die besluit van 

die 2015 Algemene Sinode en beroep ons op die ruimte wat punt 1 van die 2016 besluit bied dat 

Kerkrade volgens hulle eie pad van geloofsonderskeiding mag handel.   

Ons Kerkraad herbevestig dat almal in die geloofsgemeenskap van Moedergemeente welkom is. 


