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12.  APPèLLE EN BESWAARSKRIFTE 

12.1 EERSTE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN 

BESWAARSKRIFTE (Art.25)  

A. Ds. P.A. Coetzee stel die Rapporte een, drie en vier. 

B. Ds. P.J. Venter stel Rapport twee. 

C. RAPPORTE 

1. Opdrag 
“Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer insake die ontvanklikheid van die 

Appèlle en Beswaarskrifte. Verder behoort die Regskommissie hulle ten volle in te werk op die 

inhoud van die onderskeie Appèlle en Beswaarskrifte sonder dat tot enige besluit geraak word” 

(1991:540:2). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode neem kennis 
2.1 Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande dokumentasie beoordeel: 

2.1.1 Appèl M.A. Kruger teen ‘n besluit van die Kuratore – 17/18 November 1998. 

2.1.2 Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië 1997. 

2.1.3 Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië 1997. 

2.1.4 Appèl Geref. Kerk Vaalwater teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal van 

November 1998. 

2.1.5 Appèl Geref. Kerk Vanderbijlpark-Suid teen ‘n besluit van Part. Sinode O.V.S. en Natal van 

24/25 November 1998. 

2.1.6 Appèl van G.B.C. Bester teen besluite van Part. Sinode Namibië van November 1997 en 

1998. 

2.1.7 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, artikel 35.4 van 25 

November 1997. 

2.1.8 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, artikel 33.5 van 

November 1997. 

2.1.9 Appèl J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 1998. 

2.1.10 Appèl J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 1998. 

2.1.11 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 

1998. 

2.1.12 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 

1998. 

2.1.13A Appèl C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal van November 1997. 

2.1.13B Appèl C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal in November 1997. 

2.1.14 Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal 24 November 1999. 

2.1.15 Appèl C.J. Malan teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal 23/24 November 1999. 

2.1.16 Appèl P.A. Coetzee teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal 1999. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3. Die Sinode oorweeg 
3.1 Vir die beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèlle is die prosedure gevolg soos deur die 

Sinode van 1939:144-145 besluit (vgl. Kerkordeboekie 1998:45-46). 

Besluit:  Kennis geneem. 

4. Die Sinode besluit 
4.1 Appèl M.A. Kruger teen ‘n besluit van die Kuratore – 17/18 November 1998 
4.1.1 Kennisgewing 
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Hoewel die appellant dit nêrens in sy stukke meld nie, het die Kommissie wel vasgestel dat hy 

die Kuratorium binne die vereiste 6 weke in kennis gestel het van sy voorneme om te 

appelleer. 

4.1.2 Besluit waarteen geappelleer word: 

Die besluit word ordelik weergegee. 

4.1.3 Gronde 

Die appellant toon sy besware ordelik aan. 

4.1.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.2 Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië 1997 
4.2.1 Kennisgewing 

Daar is kennis gegee op 1/2/99 van die voorneme om te appelleer na die Nasionale Sinode 

d.w.s. ± 15 maande na die neem van die besluit. 

4.2.2 Besluit waarteen geappelleer word:  

Die besluit is aangehaal, maar geen Bylae toon die offisiële redaksie van die besluit nie. 

4.2.3 Gronde vir die Appèl 

Gronde word in eie woorde skriftelik weergegee. 

4.2.4 Aanbeveling 

As gevolg van die leemtes in 4.2.1 (tydperk van kennisgewing) en 4.2.2 word aanbeveel dat 

die Appèl onontvanklik verklaar word, tensy gemotiveer kan word waarom so ‘n lang 

tydverloop aanvaar moet word. 

Besluit: 
1.  Aan ds. W.M. Snyman van Aranos word spreekstem verleen en hy gee verduideliking waarom ‘n 

lang tyd verloop het voordat die Appèl ingedien is. 

2.  Die Sinode besluit om die Appèl ontvanklik te verklaar. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.3 Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië November 1997 
4.3.1 Kennisgewing 

Kennis is gegee van die besluit om te appelleer op 1/2/99, dus ± 15 maande na die besluit. 

4.3.2 Besluit waarteen geappelleer word:  

Die besluit is aangehaal in die Appèl, alhoewel geen offisiële redaksie van die Part. Sinode se 

besluit aangeheg is nie. 

4.3.3 Gronde vir die Appèl 

Gronde word in eie woorde skriftelik weergegee. 

4.3.4 Aanbeveling 

As gevolg van die leemtes in 4.3.1 (tydperk van kennisgewing) en 4.3.2 word aanbeveel dat 

die Appèl onontvanklik verklaar word, tensy gemotiveer kan word waarom so ‘n lang 

tydverloop aanvaar moet word. 

Besluit: 
1.  Aan ds. W.M. Snyman van Aranos word spreekstem verleen en hy gee verduideliking waarom ‘n 

lang tyd verloop het voordat die Appèl ingedien is. 

2.  Die Sinode besluit om die Appèl ontvanklik te verklaar. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.4 Appèl Geref. Kerk Vaalwater teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal van 

November 1998 
4.4.1 Kennisgewing 

In orde volgens getuienis. 

4.4.2 Besluit waarteen geappelleer word. 

Besluit is in offisiële redaksie aangeheg 

4.4.3 Gronde vir die Appèl. 

Gronde word in eie woorde skriftelik voorgelê. 
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4.4.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.5 Appèl Geref. Kerk Vanderbijlpark-Suid teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal van 
24/25 November 1998 

4.5.1 Kennisgewing 

Die appellant het aan die Part. Sinode binne ses weke kennis gegee van die voorneme om te 

appelleer. 

4.5.2 Besluit waarteen geappelleer word. 

Besluit is in offisiële redaksie aangeheg en aangehaal. 

4.5.3 Gronde vir die Appèl. 

Gronde vir die Appèl word in eie woorde gestel. 

4.5.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.6 Appèl van G.B.C. Bester teen besluite van Part. Sinode Namibië van November 1997 en 

1998 
4.6.1 Kennisgewing 

Ds. Bester het in ‘n brief, gedateer 13/12/99, kennis gegee dat hy sy Appèl teen Part. Sinode 

Namibië terugtrek. 

4.6.2 Aanbeveling: 

Die Sinode neem kennis dat die appèl deur die appellant teruggetrek is. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.7 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, Artikel 35.4 van 

November 1997 
4.7.1 Kennisgewing 

Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is volgens vereistes kennis gegee. 

4.7.2 Besluit waarteen geappelleer word. 

Die besluite word aangehaal in appèl en offisiële redaksie van die besluite is aangeheg as 

Bylae. 

4.7.3 Gronde vir die Appèl. 

Daar is gronde vir Appèl in eie woorde aangetoon. 

4.7.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.8 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, artikel 33.5 van 25 
November 1997 

4.8.1 Kennisgewing 

Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is volgens vereiste kennis gegee. 

4.8.2 Besluit waarteen geappelleer word. 

Die besluit is aangehaal en in offisiële redaksie aangeheg as Bylae. 

4.8.3 Gronde vir die Appèl. 

Appèlgronde word in eie woorde voorgelê. 

4.8.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.9 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 November 

1998 
4.9.1 Kennisgewing 

Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee volgens vereiste. 
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4.9.2 Besluite waarteen geappelleer word. 

Die besluite word wel aangehaal, maar dit is vir die Kommissie moeilik om vas te stel of dit 

wel die offisiële redaksie van die besluit is. 

4.9.3 Gronde vir die Appèl. 

Appèlgronde word in eie woorde gegee. 

4.9.4 Aanbeveling: 

Dat die Appèl wel ontvanklik verklaar word.

Besluit:  Goedgekeur. 

4.10 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 
1998 

4.10.1 Kennisgewing 

Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee. 

4.10.2 Besluite waarteen geappelleer word. 

Die besluite word wel aangehaal, maar dit is vir die Kommissie moeilik om vas te stel of dit 

wel die offisiële redaksie van die besluit is. 

4.10.3 Gronde vir Appèl. 

Appèlgronde word in eie woorde gegee. 

4.10.4 Aanbeveling: 

Dat die Appèl wel ontvanklik verklaar word. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.11 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 
1998 

4.11.1 Kennisgewing 

Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee binne ses weke. 

4.11.2 Besluite waarteen geappelleer word. 

Besluite word aangehaal en is as offisiële redaksie as Bylae ingesluit. 

4.11.3 Gronde vir Appèl. 

Gronde word in eie woorde gestel. 

4.11.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.12 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 
1998 

4.12.1 Kennisgewing 

Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee volgens vereiste. 

4.12.2 Besluite waarteen geappelleer word. 

Die besluite word wel aangehaal, maar dit is vir die Kommissie moeilik om vas te stel of dit 

wel die offisiële redaksie van die besluit is. 

4.12.3 Gronde vir Appèl. 

Appèlgronde word in eie woorde gegee. 

4.12.4 Aanbeveling: 

Die Appèl word wel ontvanklik verklaar. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.13 (A&B) Appèlle van C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal van 

November 1997 
4.13.1 Kennisgewing 

Aangesien verdere advies ingewin word, word die aanbeveling oor ontvanklikheid in ‘n 

volgende Rapport gegee. 

4.13.2 Aanbeveling: 

Die Sinode keur dit goed. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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4.14 Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal van 24 November 1999 
4.14.1 Die Sinode neem kennis. 

Aangesien die Skriba betrokke is by die Appèl, sal gerapporteer word in ‘n volgende Rapport. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.15 Appèl van C.J. Malan teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal van 23/24 

November 1999 
4.15.1 Kennisgewing 

Kennis is gegee aan die betrokke mindere en meerdere vergaderings binne ses weke. 

4.15.2 Besluit waarteen geappelleer word. 

Die besluit word wel aangehaal, die offisiële redaksie is in die Bylae wat ingehandig sal word 

met die stel van die Appèl. 

4.15.3 Gronde vir Appèl. 

Appèlgronde word in eie woorde gegee. 

4.15.4 Aanbeveling: 

Die Appèl is ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.16 Appèl P.A. Coetzee teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal van November 1999
4.16.1 Die Sinode neem kennis. 

Aangesien die Skriba van die Kommissie betrokke is by die Appèl, sal gerapporteer word in ‘n 

volgende Rapport. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.2 TWEEDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN 

BESWAARSKRIFTE  (Art.34) 

1. Opdrag 
Reeds in die Eerste Rapport weergegee.  Ds. P.J. Venter rapporteer omdat ds. P.A. Coetzee by 

verloop van die saak nou betrokke is en self die opsteller is van een Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Appèlle 
Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande dokumentasie beoordeel. 

2.1 Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van die Part. Sinode OVS en Natal van 23 en 24 November 

1999. 

2.2 Appèl P.A. Coetzee teen ‘n besluit van die Partikuliere Sinode OVS en Natal van 23 en 24 

November 1999. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3. Die Sinode oorweeg 
3.1 Die Deputate het vir die beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèlle die prosedure 

gevolg soos deur die Sinode van 1939 (143 e.v.) bepaal en gewysig is deur die Sinode van 1991 

(524-526). 

Besluit:  Kennis geneem. 

4. Die Sinode besluit 
4.1 Appèl H.G. Kruger 

4.1.1 Kennisgewing 

Wel in orde, binne tydsbestek kennis gegee. 

4.1.2 Besluit waarteen geappelleer word 

Wel weergegee. 

4.1.3 Gronde vir die Appèl. 

Word in eie woorde weergegee. 
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4.1.4 Aanbeveling 

Ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4.2 Appèl P.A.Coetzee 

4.2.1 Kennisgewing 

Is in orde. 

4.2.2 Besluit waarteen geappelleer word 

Besluite word wel weergegee. 

4.2.3 Gronde vir die Appèl 

Gronde is duidelik. 

4.2.4 Aanbeveling. 

Ontvanklik. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.3 DERDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN 

BESWAARSKRIFTE  (Art.34) 

1. Opdrag 
Soos in Eerste Rapport weergegee. 

2. Appèlle 
Die Deputate het die volgende Appèlle beoordeel volgens die prosedure soos vasgestel deur die 

besluit van die Sinode 1939:144-145. 

2.1 Appèlle A en B van C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal van November 

1997. 

2.1.1 Kennisgewing 

Volgens die besluit van Sinode 1939 moet die appellant “van sy voorneme kennis gee binne die 

tyd van ses weke na die datum van kennisgewing waarin hy skriftelik kennis kry van die 

beslissing waarteen hy appelleer”. 

Die twee Appèlle handel teen besluite wat meer as twee jaar gelede geneem is, naamlik 

November 1997.  Die broeder besef ook dat streng formeel gesien die Appèlle nie ontvanklik is 

nie.  In die Appèlle stel die broeder egter dat die Sinode sekere omstandighede in die saak in ag 

moet neem.  Die Regsdeputate oordeel dat daar genoegsame gronde is om die Appèl nie op die 

formele punt onontvanklik te verklaar nie. 

2.1.2 Besluite waarteen geappelleer word. 

Besluite word aangehaal waarteen geappelleer word, offisiële redaksie is in Bylaes vervat. 

2.1.3 Gronde vir die Appèlle 

Gronde word in eie woorde weergegee. 

2.1.4 Aanbeveling 

Dat albei Appèlle ontvanklik is 

Besluit:  Goedgekeur.

12.4 VIERDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN 

BESWAARSKRIFTE  (Art.38) 

1. Opdrag 
Verwys na Eerste Rapport. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het die volgende Beswaarskrifte beoordeel. 
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2.2 Beswaarskrif teen die goedkeuring van die 1983/92-vertaling van die Bybel (NAV) vir 

Kerklike gebruik. 

2.3 Beswaarskrif:  Klassis Johannesburg teen besluit Nasionale Sinode 1997, art. 23.6 oor 

moontlike uitbreiding van KO, art. 69. 

2.4 Beswaarskrif M.A. Kruger teen Sinodebesluit van 1991:197,4. 

2.5 Beswaarskrif Suidelike Part. Sinode teen Sinodebesluit 1997 – Emeritaatsversorgings-

kombinasie (1997:247:8.3). 

2.6 Beswaarskrif Suidelike Part. Sinode teen Sinodebesluit 1988 – Plek van die vrou in die Kerk 

(1988:520; 522, 367 en 3.7.1). 

2.7 Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal teen besluit Nasionale Sinode 1997, art. 23.6 oor 

moontlike uitbreiding van KO, art. 69. 

2.8 Beswaarskrif C.J. Malan oor Emeritaatsversorgingsreëls. 

2.9 Beswaarskrif C.J. Malan insake besluit van Sinode 1945. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3. Die Sinode beoordeel 
Met die beoordeling van die Beswaarskrifte het die Regsdeputate die volgende bevind: 

3.1 Al die Beswaarskrifte is teen bestaande Sinodebesluite. 

3.2 Al die Beswaarskrifte stel die beswaargronde in eie woorde. 

3.3 In al die Beswaarskrifte word die betrokke besluit waarteen beswaar gemaak is, duidelik 

aangehaal en/of aangedui. 

Besluit:  Kennis geneem. 

4. Aanbeveling 
4.1 Die Sinode verklaar al die Beswaarskrifte soos genoem in 2.1-2.8 ontvanklik. 

4.2 Regsdeputate wys al die Beswaarskrifkommissies daarop dat daar nie tyd was om die 

Beswaarskrifte volgens KO, art. 46 te beoordeel nie en dat die Beswaarskrifkommissies hieraan 

aandag moet gee. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.5 Appèlskrifte 

12.5.1 APPèL M.A. KRUGER TEEN KURATOREBESLUIT 17 - 18 NOVEMBER 1998 

(Artt.31, 251) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in. 

B. Prof. M.A. Kruger stel die Appèl 

C. Dr. J.L. Venter lewer toeligting namens die Kuratore. 

D. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys. 

E. Ds. J.J. de Kock stel die Kommissierapport. 

F. Die toeligter en appellant lewer repliek. 

G. APPèL 
1. Besluit waarteen geappelleer word: 

 Die Appèl is teen die besluit van 17-18 November 1998 en die vorige besluite wat daardeur 

bevestig word. 

 Die Kuratore het op hulle vergadering van 17 tot 18 November 1998 die volgende besluit geneem: 
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• “om nie aan u skriftelike versoek tot ‘n eksegetiese gesprek met die Kuratorium te 

voldoen nie, aangesien die Kuratore nie die taak het om ‘n professor se eksegese te 

toets en vir sy rekening te neem nie, maar om oor die professore se leer in die lig 

van die Belydenisskrifte toesig te hou. 

• dat die Kuratore ook hul besluite van Junie 1998 oor hierdie saak herbevestig”. 

 Perspektief op besluite van 17-18 November 1998 en Junie 1998: 

 Die Junie 1998-besluit is vervat in hulle Notule van 17 en 18 Junie 1998: 

 Na I OPDRAG,   

  II OPMERKINGS,   

  III BEREDENERING,  

  IV BEVINDING, 

 word o.a. die volgende aanbeveling aanvaar: 

 3 Die Kuratorium versoek prof. Kruger om sy standpunt oor die Openbaring en die moontlikheid 

om deur die Openbaring in die natuur tot saligmakende geloof te kom, nie openlik of in die 

geheim in die prediking of in geskrif, bekend te maak, te leer of te verdedig nie of dit andersins 

ook langs die kerklike weg deur die kerke te laat toets.  Motivering:  Die Gereformeerde 

Bedienaar van die Woord het hom deur sy Ondertekeningsformulier aan die Belydenis gebind.  

In die geval waar sy eksegetiese arbeid hom tot ‘n resultaat gelei het wat in stryd is met die 

Belydenis, rus die onus op hom om die kerklike weg te volg en die kerke te oortuig. 

 Hierdie aanbeveling, wat as besluit aanvaar is, rus op die volgende BEVINDING: 

 IV  BEVINDING 

 Die standpunt van prof. Kruger oor die vraag of ‘n mens deur die Openbaring in die natuur tot die 

saligmakende geloof kan kom, staan teenoor die Gereformeerde Belydenisskrifte. 

 Reeds tydens die vergadering van die Kuratore het ek dit duidelik gestel dat ek hierdie bevinding 

en die aangehaalde besluit nie kan onderskryf nie en dus ook nie kan onderneem om wat in 3 gevra 

word, te doen nie. 

 Op 26 Junie 1998 het ek skriftelik aan die Kuratore meegedeel dat ek die saak nie as afgehandel 

beskou nie, en hulle versoek om met my in ‘n eksegetiese gesprek te tree, aangesien die saak as ‘n 

verskil oor eksegese begin het en die Kuratore enersyds en ek andersyds nou voor twee 

interpretasies van die Belydenis gekom het.  Dit gaan dus nie hier oor eksegese van die Skrif alleen 

nie, maar ook oor eksegese van die Belydenis. 

 Dis hierdie versoek van my waaraan die Kuratore op 17 en 18 November 1998 besluit het om nie 

te voldoen nie. 

 Die Kern van die Appèl:  Wat is die regte interpretasie van die Belydenis en hoe moet 
Kuratore oordeel oor eksegese van ‘n professor?

 Die kern van die Appèl is eerstens dat die Kuratore self die Belydenis, myns insiens, verkeerd 

verstaan het, en tweedens dat hulle nie my eksegese (waar alles begin het) verkeerd bewys het nie. 

 In hulle motivering in 3 hierbo beweer hulle dat my eksegetiese bevinding in stryd is met die 

Belydenis en dus dat ek in stryd handel met die eis van die Ondertekeningsformulier.  M.i. is ek 

wel in stryd met die Kuratore se interpretasie van die Belydenis maar nie in stryd met die regte 

interpretasie van die Belydenis of van die Skrif nie.



49

 Ander gronde vir die Appèl 

 In die hele proses van inligting bekom vanaf my, en die metodes wat hulle gebruik het, het hulle 

ook, m.i. verkeerd opgetree.  Die hart van die verskil sowel as ander gronde (nie noodwendig in 

hierdie orde nie, en ook nie altyd maklik skeibaar nie) vir die Appèl sal ek probeer aantoon in 8
gronde nadat ‘n oorsig oor die geskiedenis van die saak gegee is.  Ek vertrou ook dat ek die 

geleentheid sal hê om meer toeligting te gee tydens die behandeling van hierdie saak deur die 

Sinode. 

2. Kort geskiedenis van die saak 
 Op 13 Maart 1996 het daar in Die Kerkblad op p.6-7 ‘n artikel verskyn wat gehandel het oor sake 

soos openbaring, afsluiting van die kanon, ens.  Hierop het ek gereageer in DK van 24 Julie 1996 

(DK:33-34).  ‘n Verduideliking van die skrywer van die artikel se standpunt is ook gepubliseer.  

Op sy verduideliking het ek toe weer iets ingestuur waarin ek hoofsaaklik my eksegetiese 

begronding vir my standpunt gestel het.  Die redaksie het dit na dr. C.F.C. Coetzee verwys vir 

vooraf-kommentaar.  Per ongeluk is dr. Coetzee se kommentaar saam met my brief gepubliseer in 

DK van 20 November 1996 (p.35-36).  Hierin spreek dr. Coetzee sy mening uit dat ek skuldig is 

aan growwe dwaling. 

 Dr. Coetzee het, nadat ek hom gevra het om sy stelling te bewys, my proefskrif (“Openbaring, 

Geloof en Geregtigheid”, 1983, en ander bronne) bestudeer.  Hy het egter geen fout in my 

eksegese aangetoon nie.  Vervolgens het hy toe aan my ‘n nadere verklaring gevra.  Ek het hom 

daarop gewys dat individue nie op so ‘n wyse van mekaar nadere verklarings kan vra nie, maar dat 

die taak om ‘n nadere verklaring van ‘n professor te vra, berus by ‘n kerklike liggaam. 

 Op grond hiervan het hy die saak aanhangig gemaak by die Breë Dagbestuur van die Kuratore op 

28 Julie 1997.  Die BDB “neem die saak in behandeling met die oog op rapportering by die 

November 1997 vergadering.  Daar moet vasgestel word of hier ‘n prima facie saak is”.  (Notule 

Kuratore, 28 Julie 1997, Kursivering MAK).  Die BDB besluit dat ‘n Kommissie moet adviseer 

oor die inhoud van die dokument (van CFCC teen MAK) “en oor die vraag of ons ‘n nadere 

verklaring moet vra en indien wel watter vrae gevra moet word.  Indien nodig kan nadere gesprek 

met prof. M.A. Kruger en dr. C.F.C. Coetzee gevoer word”. 

 Op 25 Augustus 1997 rapporteer een van die Kommissielede terug en besluit die BDB dat my 

standpunt oor drie sake gevra sal word en dat die Voorsitter van die Kuratore die brief met die 

versoek persoonlik aan my sal oorhandig. 

 Hierdie versoek is aan my oorhandig met die verduideliking dat dit net ‘n vriendelike verkennende 

gesprek is.  Ek het hieruit afgelei, en meen dis so aan my oorgedra, dat die Kuratore nie die vra van 

‘n nadere verklaring op hierdie stadium nodig ag nie, maar dat dit tog broederlike liefde en eenheid 

kan dien indien ek op hulle vriendelike versoek sou reageer.  Ek het hierop gereageer en my 

reaksie is deur die een Kommissielid (prof. J.H. van Wyk) beoordeel wat tot die volgende 

bevinding gekom het:  “MAK gaan in sy Skrifverklaring verder as die Gereformeerde Belydenis 

maar handel nie daarmee in stryd met die Belydenis nie”.  Hy kom ook tot die volgende “FINALE 

BEVINDING:  Daar is nie genoeg substansie om ‘n verdere nadere verklaring van MAK te vra 

nie.  Al moet erken word dat die vryheid van die (ook teologiese) wetenskap nie onbegrens is nie, 

het MAK nog binne die grense van daardie vryheid geteologiseer”.  Hy beveel ten slotte die 

volgende aan:  “Die Dagbestuur rig ‘n brief van dank aan MAK vir sy samewerking, gee sy 

bevinding deur en moedig hom aan om steeds in groot verantwoordelikheid deel te neem aan die 

uitbou van die Gereformeerde teologie”. 

 Die ander Kommissielid (prof. G.C.J. Jordaan) maak die volgende vyf bevindinge: 

 i) Ek is daarvan oortuig dat prof. Kruger nie op grond van genoemde Skrifdele enige 

bedenkinge kan hê oor die Gereformeerde Belydenis ten opsigte van die (on)genoegsaamheid 

van die Algemene Openbaring nie. 
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 ii) Dit wil voorkom dat prof. Kruger se standpunt op ‘n onderwaardering van die 

Woordopenbaring berus. 

 iii) Dit lyk of prof. Kruger se standpunt oor die verhouding tussen die twee kenmiddele op ‘n 

oorwaardering van die Algemene Openbaring berus. 

 iv) M.i. berus prof. Kruger se beskouing op ‘n verwarring van die twee openbaringsmiddele wat 

in die NGB, art. 2 bely word.  Hy beskou die algemene openbaring en die Woord as een en 

dieselfde. 

 v) (Ek raak hier nie aan kommentaar oor die geslote of oop kanon nie, aangesien dit in ‘n ander 

saak behandel word.) 

 Die twee verslae is op 27 Oktober 1997 deur die BDB in behandeling geneem.  Die BDB besluit 

dat die saak oorstaan vir die volgende jaar en “dat dr. Coetzee ‘n verslag saamstel sodat die BDB 

die vier verslae van onderskeidelik homself, proff. Van Wyk en Jordaan en MA Kruger in 

behandeling kan neem”. 

 Op 16 November 1997 dien dr. Coetzee sy Rapport in by die BDB.  Hy lewer kommentaar op my 

dokument en op die van die twee Kommissielede en bevind dan: 

3.1 Die dokument wat deur prof. Kruger opgestel is op versoek van die Breë Dagbestuur, slaag nie 

daarin om die vrae en bedenkinge rondom sy standpunt uit die weg te ruim nie. 

3.2 Die stukke wat deur proff. Jordaan en Van Wyk opgestel is, bevredig nie in die lig van wat 

hierbo gestel is nie en laat nie reg geskied aan die opdrag van die Breë Dagbestuur nie. 

3.3 Die Breë Dagbestuur kan myns insiens nie die verantwoordelikheid ontduik om die vrae en 

bedenkinge oor die standpunt van prof. Kruger, indringend met hom te bespreek nie.  

Afhangende van die afloop van so ‘n gesprek, behoort verdere besluite geneem te word. 

 Op 19 Januarie 1998 besluit die BDB dat prof. Jordaan en prof. Van Wyk versoek word om hulle 

te adviseer oor die versoek van dr. C.F.C. Coetzee. 

 Op 3 Februarie 1998 is ‘n tweede verslag van prof. Jordaan (vgl. p. 4) insake my Skrifbeskouing,

LET WEL (vgl. 3.14 van Kommissierapport Van der Walt/Venter) aan lede van die BDB besorg.  

Hierin lewer hy kommentaar op twee publikasies van my, nl. ‘n artikel in Herv. Teol. Tydskrif 

Februarie 1985 en my proefskrif van 1983.  Hy kom dan ten slotte by sy laaste punt, 6 en stel na 

beoordeling van my eksegese:

 “Derhalwe is ek oortuig dat MAK geen eksegetiese gronde (kursivering MAK) het om uitsprake te 

maak wat teen die Gereformeerde Belydenis indruis nie, (Vraag:  Het hy reeds op hierdie stadium 

uit my eksegese bevind dat my uitsprake teen die Belydenis is? - MAK).  Ek stem dus in met die 

gevolgtrekkings van dr. Coetzee in 2.6 van sy brief aan die Kuratorium, gedateer 5 Junie 1997”. 

 Op die vergadering van 20 April 1998 word kommentaar wat van een van die Kuratore (dr. A.G.S. 

Venter) aangevra is vir behandeling aan die BDB voorgelê.  Hy kom tot die volgende twee 

bevindinge: 

 i) MAK erken dat die redding alleen deur die geloof in Jesus Christus is.  Sy uitgangspunte 

strook met vr/antw. 60 van die Heid. Kategismus. 

 ii) CFCC gaan uit van die wyse wat die Heilige Gees normaalweg gebruik, nl. die verkondiging 

van die Woord, en hierdie feit word nie deur MAK ontken nie.  Vir MAK se siening dat 

hierdie verkondiging meer kan omvat as net die woordverkondiging, bied hy eksegetiese 

fundering.  Hierdie eksegetiese fundering moet deur CFCC as ongeldig aangetoon word.  
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CFCC sal ook moet aandui dat die belydenis alles sê (kursivering MAK) wat oor God se dade 

gesê kan word. 

 Hy kom tot die volgende slotbevinding: 

 i) CFCC het nie eksegetiese gegewens voor die Kuratore gebring om die eksegese van MAK as 

ongeldig aan te toon nie.  CFCC het ook nie aangetoon dat die Belydenis volledig is en alles 

sê oor God se openbaring nie. 

 ii) MAK beredeneer op eksegetiese gronde dat die Skrif meer gegewens bied as wat die 

Belydenis oor God se openbaring formuleer.  Die standpunt van MAK oor God se openbaring 

is nie ‘n verwerping van die dele uit die Belydenis wat deur CFCC aangehaal word nie. 

 iii) Die Kuratore kan nie op grond van die voorlegging van CFCC aan sy versoek voldoen om 

van MAK ‘n nadere verklaring te vra oor sy standpunt oor die openbaring nie.  (Hieruit blyk 

ook duidelik dat die Kuratore tot op hierdie stadium nie hulle kommunikasie met my beskou 

het as ‘n gesprek as deel van ‘n nadere verklaring nie - MAK)

 Die BDB het na ontvangs en behandeling van hierdie twee eksegetiese bydraes van (prof. Jordaan 

en dr. Venter) besluit:  “Ter uitvoering van die opdrag wat die Dagbestuur van die Kuratore 

ontvang het, is ‘n fase betree om met die broeder (prof. M.A. Kruger), aan die hand van bepaalde 

vrae op 25 Mei 1998 ‘n broederlike gesprek te voer.  Drr. C.F.C. Coetzee en J.L. Venter ontvang 

die opdrag om vrae saam te stel vir gebruik tydens die gesprekvoering”. 

 Dit is nie duidelik wat geword het van die opdrag wat gegee is aan proff. Jordaan en Van Wyk op 

19 Januarie 1998 nie. 

 Die vrae is opgestel en skriftelik deur my beantwoord en op 25 Mei 1998 is dit in ‘n broederlike

gesprek met my bespreek. 

 Die BDB bevind dat hulle die saak nie kan afhandel nie en beveel aan dat die Kuratorium aan die 

hand van die geformuleerde vrae met my in ‘n broederlike gesprek moet tree op die vergadering 

van 17 Junie 1998. 

 Hierdie gesprek het plaasgevind en die Kuratore het bogenoemde bevinding gemaak en die besluit 

geneem, waarteen ek appelleer, en waarop ek ‘n eksegetiese gesprek aangevra het, wat ook 

afgewys is en waarteen ek ook appelleer. 

 Die Appèl gaan dus teen die besluit van November 1998 en die besluit van 17 en 18 Junie 1998 

wat weer deur die besluit van 17-18 November 1998 bekragtig is. 

3. Gronde vir die Appèl 

 i) Daar is nooit ‘n prima facie saak uitgemaak dat die Kuratore dr. CFCC se saak moes 
opneem nie. 

 Vergelyk die Kurator se eksegetiese bevindinge.  (Vorige afdeling i - iii).  Dit kan nie aanvaar 

word dat elkeen met so min motivering en bewysgrond, gegrond op net sy eie interpretasie, ‘n 

saak voor die Kuratore oor leerdwaling deur ‘n professor kan bring nie. 

 Wat die belangrikheid beklemtoon dat daar eers ‘n prima facie saak deur die Dagbestuur 

(Kuratore) moes uitgemaak gewees het of dr. Coetzee genoeg substansie in sy versoek dat die 

Kuratore om ‘n nadere verklaring te vra, is die feit dat in 1984, dus nou al 15 jaar gelede, by 

die Kuratore van Hammanskraal dieselfde beswaar voorgelê is deur ds. Jan Coetzee, as wat 

dr. C.F.C. Coetzee het.  Daardie Kuratore het egter gemeen dat daar nie genoeg substansie is 

vir hulle om die saak op te neem nie.  Hulle het ds. Coetzee, wat probleme ondervind het met 
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my eksegese van Romeine, verwys na my proefskrif.  Hy het dit toe bestudeer en besluit om 

nie met sy saak by die Kuratore voort te gaan nie. 

 ii) Nadere verklaring 
  Daar is nooit ‘n nadere verklaring van my gevra nie, hoewel die Kuratore besin het of hulle 

dit moes doen.  Prof. J.H. van Wyk het dit nie nodig gevind dat na die vriendelike broederlike 

gesprek (per korrespondensie) ‘n verdere nadere verklaring gevra word nie.  Ook dr. Venter 

wat my eksegese nagegaan het, het bevind dat daar nie genoeg rede is vir die aanvra van ‘n 

nadere verklaring nie (vgl. oorsig oor die geskiedenis).  Ek is dus op die ou end skuldig 

bevind dat ek die belydenis sou weerspreek sonder dat ‘n nadere verklaring van my gevra is.  

Die Kuratore het ‘n koersverandering ondergaan waaroor hulle hulle nie verantwoord het nie 

en het uiteindelik beland by iets wat hulle self tussen aanhalingstekens plaas, ‘n “nadere 

verklaring”, terwyl dit begin het met alleen maar ‘n vriendelike broederlike verkenning (vgl. 

Rapport ten opsigte van ....III BEREDENERING 1).  Ek is dus in ‘n situasie ingetrek 

waarvoor ek my nie gegee het nie.  Indien ek formeel versoek sou gewees het om ‘n nadere 

verklaring te gee, sou ek dit beslis in ander vorm gedoen het en op alles wat ek gesê het 

verantwoording verwag het.  Ek was onder die indruk dat hulle met my in gesprek is om vas 

te stel of dr. CFCC ‘n prima facie saak het, sodat hulle ‘n nadere verklaring van my kon vra, 

of nie. 

 iii) Die oorgang van eksegese na belydenis
 Die hele saak het begin oor my eksegese, in besonder van Romeine.  Dr. CFCC kon geen fout 

in my eksegese aanwys nie.  Toe neem hy die saak na die Kuratore.  Die Kuratore vra die 

beoordeling van twee persone oor my eksegese. Maar op 17 en 18 November 1998 stel die 

Kuratore dat dit nie hulle taak is om die eksegese van professore te toets nie.  Dan moes hulle 

nooit dr. Coetzee se saak oor my eksegese opgeneem het nie.  Dis dus duidelik dat die 

Kuratore verward was oor wat hulle moet doen.  Ek het nooit ‘n uitspraak teen die belydenis 

gemaak nie, en die Kuratore het dus geen rede gehad om my standpunt oor die belydenis te 

ondersoek en my skuldig te bevind nie.  Die Kuratore wou in November 1998 nie terugkom 

na waar hulle begin het nie.  Uit ‘n gesprek oor my eksegese sou hulle hopelik kon kom tot 

die gevolgtrekking dat hulle belydenis-interpretasie verkeerd is. 

 iv) My eksegetiese resultate is verwerp sonder om foute daarin aan te toon 
 Die Kuratore het twee persone gevra om my eksegese na te gaan.  Ook CFCC het dit 

nagegaan.  Dr. CFCC kon geen fout in my eksegese aantoon nie, ook dr. A.G.S. Venter het 

nie eksegetiese foute aangetoon nie.  Een eksegeet (prof. Jordaan) het hom met CFCC (wat dit 

nie eksegeties kon begrond nie) se standpunt vereenselwig.  Ek het nie die geleentheid 

ontvang van die Kuratore om op die eksegese van prof. Jordaan (wat dink soos CFCC) 

volledig te reageer nie.  Ek het wel in die ontmoeting van die Kuratore saam met die 

professore een van die fundamentele gebreke in sy eksegese aangetoon en kortliks genoem dat 

ek meen sy eksegese kan nie gehandhaaf word nie.  Uiteindelik toon die BEREDENERING 

van die Kuratore dat hulle my eksegese opweeg teen hulle Belydenis-interpretasie.  Maar 

hulle het nooit my eksegese behoorlik beoordeel nie.  Indien hulle dit sou gedoen het sou 

hulle tot die gevolgtrekking van dr. A.G.S. Venter en prof. J.H. van Wyk gekom het, naamlik 

dat my eksegese gevolgtrekkings maak wat nie op die agenda en binne die perspektief van die 

Belydenisopstellers was nie.  Hulle sou dus ontdek het dat hulle interpretasie van die 

Belydenis nie so voor die hand liggend is nie. 

 v) Die perspektief en reikwydte van die Belydenisskrifte 
 Die Kuratore het nie rekening gehou met die konteks, histories en inhoudelik, van die 

Belydenisskrifte nie.  Daar moet altyd onthou word dat die opstellers van die Belydenis nie 

eerstens te make gehad het met wêreldwye en tyd-oorkoepelende probleme nie.  Hulle het 

eerstens probleme van hulle ervaringsarea en hulle tyd aangespreek.  Die Dordtse Leerreëls is 

opgestel teenoor die Arminianisme en het gladnie bedoel om te handel oor die krag en 

uitwerking van die openbaring in die natuur nie.  Die eerste artikel handel oor die goddelike 
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Verkiesing en Verwerping;  die tweede oor die dood van Christus en die verlossing van die 

mens daardeur;  die derde en vierde oor die verdorwenheid van die mens en sy bekering tot 

God;  die vyfde oor die volharding van die heiliges.  Dit is dus onvanpas om uitsprake wat nie 

op hierdie fokus gerig is nie, tot fokus te verhef asof daaroor uitsprake gedoen word. 

 Tereg stel prof. Van Wyk dat ek verder gaan as die belydenis en dr. Venter dat dr. CFCC 

moet bewys dat die belydenis oor alle sake uitspraak doen. 

 Sowel dr. CFCC as die BDB het aanvanklik baie sterk geleun op HK vr./antw. 19.  Reeds 

tydens die behandeling van die saak moes hulle, implisiet, toegee dat hulle interpretasie van 

evangelie hier nie houdbaar is nie.  Ek het geleentheid gehad om met die Kuratore taamlik 

intensief oor hulle interpretasie in hierdie vr./antw. te handel.  Ek stel dit dat die Kuratore

implisiet hierdie argument laat vaar het, omdat CFCC en hulle in die diskussie sterk daarop 

geleun het, maar uiteindelik by my “skuldigbevinding” dit geen rol laat speel het nie en dit 

eenvoudig verswyg het.  (Vergelyk ook 2.6.6 in CFCC se eerste voorlegging aan die 

Kuratore.) 

 In hulle eerste stelling (18 Junie 1998) oor hoe ‘n mens tot die saligmakende geloof kom, hou 

die Kuratore nie rekening met die konteks en perspektief waarin die woord evangelie (in HK 

antw. 65) gebruik is nie.  Hier word naamlik gepraat met mense wat glo, die Skrif ken en 

gebruik, soos ‘n hedendaagse belydenisklas (verbondsmense), en nie ook met mense wat die 

waarheid in ongeregtigheid onderdruk (Rom 1:18) nie. 

 Hoe hierdie gelowiges dus evangelie sal verstaan, is volgens wat hulle weet en wat hulle 

daagliks eerstens aanvaar, naamlik wat in die Bybel staan en in die kerk gepreek en geleer 

word en wat die genade- of openbaringsmiddel by uitnemendheid is waarmee God die kerk 

die wêreld instuur.  Maar daarmee word nie gesê dat die woord evangelie slegs hierdie 

betekenis het nie.  Trouens, in Openbaring 14:6 word die woord gebruik met ‘n heeltemal 

ander inhoud as die verkondiging van wat Jesus gely en gedoen en verwerf het, maar dit kom 

by dieselfde fundamentele gedagte uit, naamlik dat God red deurdat Hy Homself bekend 

maak en vertroue op Hom vra. 

 Dieselfde verduideliking geld ook van die gebruik van die woord evangelie in DL III/IV 11 

en van NGB, art. 24 se eerste sin waarna die Kuratore verwys.  Die perspektief van die 

opstellers van die belydenis is gerig op gelowiges en hoe God met hulle werk of gewerk het 

en hoe die kerk vorentoe moet werk. 

 In my heel eerste reaksie op die versoek van die Kuratore het ek aan hulle uitgewys dat daar 

‘n probleem kan bestaan rondom die betekenis van evangelie, maar desnieteenstaande skyn 

dit asof die Kuratore nie werklik die saak bestudeer het nie.

 vi) Die lig van die natuur: Reeds in DK van 20 November 1996 het ek ds. Van Rhyn probeer 

beweeg om weer na te dink oor wat die lig van die natuur beteken, aangesien hy dit, m.i. 

gelyk gestel het met openbaring in die natuur.  Daarby het ek ook gestel dat dit eintlik gaan 

oor die teenstelling tussen wat die mens uit homself kan doen en wat God deur die Heilige 

Gees doen. 

 Dit blyk dat die Kuratore lig van die natuur en openbaring in die natuur as sinoniem 

verstaan.  (Opmerking:  Tydens my gesprek met die Kuratore het ek verduidelik dat ek alles 

wat in NGB, art. 2 onder die eerste middel verstaan word, kortliks sal aandui as openbaring 

in die natuur.  Hulle het dit so aanvaar en ook so gebruik.)  DL III/IV 4 praat egter van die 

lig van die natuur as iets wat nog IN die mens oorgebly het.  Dis dus duidelik nie die 

openbaring wat uit die skepping, onderhouding en regering van alle dinge TOT die mens kom 

nie.  Dis eerder die sensum divinitatis, semen religionis, saad van die religie.  R.S.Ward (The 
Westminster Confession of Faith. A study guide.  p.13, New Melbourne Press 1992) 
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gebruik in die Westminster Confession die woord conscience.  Calvyn noem dit in sy 

Institusie I, 15, 8 nie lig van die natuur nie, maar lig van die rede.

 DL III/IV begin deur in 1 te handel oor die gawes waarmee die mens geskep is en hoe die 

mens deur sy eie vrye wil hom van daardie gawes beroof het.  In 2 stel dit dat hierdie verlies 

oorgegaan het na alle mense.  In 3 word aangetoon dat sonder die werking van die Heilige 

Gees hulle nie kan en wil terugkeer tot God nie.  In 4 stel die Belydenisskrif dan dat hoewel 

daar IN die mens tog nog ‘n bietjie van die lig van die natuur oorgebly het, dit vir die mens 

onmoontlik is om deur die lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom. 

 In my verduideliking van die gebruik van hierdie gedeelte van die DL deur die Kuratore het 

ek die volgende aan hulle gestel:  “Wat DL III/IV 3-6 betref:  As die teenstelling wat hier 

gemaak word tussen die mens en die Heilige Gees in aanmerking geneem word, meen ek dat 

daar geen botsing met my eksegese is nie”.  Dit is inderdaad waaroor dit in die gedeelte gaan: 

die mens met die lig van die natuur wat in hom oorgebly het teenoor die wedergeboorte wat 

deur die Heilige Gees gewerk word.  Die sogenaamde algemene openbaring kom gladnie ter 

sprake in die gedeelte nie.  Weer eens moet die konteks in ag geneem word.  Die opstellers 

het nou die Skrif waarmee die Here deur die Heilige Gees in sy oneindige liefde met 

hardkoppige sondaarmense werk.  Maar dit wil nie sê dat die Heilige Gees nie met die 

openbaring in die natuur kan of kon werk waar die Skrif nie is nie.  Die Kuratore het in 

hierdie gedeelte van die DL ‘n teenstelling tussen Skrif en Openbaring in die natuur gelees, 

wat glad nie daarin funksioneer nie.  My verklaring word bevestig deur punt 5 van die 

dwalinge wat verwerp word.  Hier word ook verwerp dat die mens nog die gawes wat in hom 

oorgebly het tot sy saligheid kan gebruik.  Die Kuratore verwerp blykbaar my verstaan van 

wat hier in die DL met lig van die natuur bedoel word. 

 vii) Die Kuratore misken NGB, art. 2 gedeeltelik:  NGB, art. 2 stel van die eerste middel 

waardeur ons God ken:  “Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle 

verontskuldiging te ontneem”.  Sover ek kon vasstel ignoreer die meeste dogmatieke ook 

hierdie woorde wat ek gekursiveer het en kies baie van hulle vir ‘n verklaring van die 

sogenaamde ongenoegsaamheid van die sogenaamde algemene openbaring.  Die interpretasie 

van die artikel en van Romeine 1:20 word dan gegee as dat God se openbaring genoegsaam is 

om hulle alle skuld te ontneem, maar ongenoegsaam om hulle tot saligheid te bring.  M.i., en 

ek glo volgens Romeine 1:18-23 en 9:30 - 10:21 is dit ‘n verkeerde eksegese en maak ons van 

die God van liefde iemand wat soos ‘n wrede tiran optree.  Polman sê byvoorbeeld  “Haar (die 

sogenaamde algemene openbaring se) enig effek is het ontnemen aan de mens van elke 

verontskuldiging” (Het Dogma der Kerk:85).  Daarteenoor sê Calvyn in sy Institusie I, 5, 1:  

“Sy (God se) doel daarmee (die openbaring van God in die natuur) is dat toetrede tot 

geluksaligheid nie by voorbaat vir enigiemand geslote sou wees nie”.  Hierdie woorde is ‘n 

naklank van die woord autois (Rom 1:19b) wat m.i. vertaal behoort te word as ‘n dativus 
commodi (vir hulle). 

 viii) Die Kuratore verstaan DL I, 3 verkeerd 
 Die woorde “om mense tot geloof te bring, stuur God uit loutere goedheid verkondigers van 

hierdie vreugdevolle boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil” is nie bedoel om 

eksklusief te wees sover dit die openbaringsmiddel (waarmee hier kennelik die verkondiging 

van Christus soos ons dit in die Skrif vind, bedoel is) aangaan nie, maar ‘n vermelding van 

hierdie verkondiging sonder dat gestel word dat God op geen ander manier ook kan werk en 

inderdaad gewerk het nie.  Dit gaan dus nie oor die alomvattende openbaring van God nie, 

maar oor die helderder openbaring (Hebr 1:2), dat God se openbaring en die Heilige Gees 

alleen mense kan red, en nie die oorgeblewe lig van die natuur nie.  (Ek meen dat dit hier 

gaan teenoor die mens se mag teenoor God se genade.)  Die stelling is gemaak met die 

openbaring waardeur die kerk toe, tydens die opstel van die DL, gelei en gevoed is, en 

waarmee hulle vorentoe moes werk, in gedagte. 
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 Daar moet steeds in gedagte gehou word dat die geskil nie hier gegaan het oor openbaring 
in die natuur teenoor openbaring in die Skrif nie, maar teen Arminius se standpunt, nl. dat 

daar nog soveel goed in die mens oorgebly het (die lig van die natuur) dat hy daarmee tot 

God kan kom.  Die teenstelling is dus: 

 Met God se openbaring deur sy Gees

 OF 

 met die oorgeblewe gawes na die sondeval.

 NIE 

 Tussen tot geloof kom met die Skrif as openbaring deur die Heilige Gees, 

 OF 

 tot geloof kom met die openbaring in die natuur deur die Heilige Gees, nie. 

H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Proefskrif M.A. Kruger:  Openbaring, geloof en geregtigheid:  'n Eksegetiese ondersoek van  

Romeine 1-4. 1983. 

1.2.2 Brief van dr. C.F.C. Coetzee aan die Kuratorium:  Versoek tot nadere ondersoek na die 

standpunt van prof. M.A. Kruger.  5 Junie 1997 met 5 Bylae. 

1.2.2.1 Artikel deur prof. M.A. Kruger:  Genoegsaamheid van die Skrif en afgeslotenheid van die 

kanon.  Die Kerkblad, 20 November 1996, p.35. 

1.2.2.2 Antwoord van dr. C.F.C. Coetzee op artikel in 1.2.2.1.  Die Kerkblad, 20 November 1996, 

p.36. 

1.2.2.3 Artikel deur prof. M.A. Kruger:  Romeine 1-4:  'n Ander eksegese. Hervormde Teologiese 

Studies. 

1.2.2.4 Brief van dr. C.F.C. Coetzee aan prof. M.A. Kruger:  Versoek om nadere verklaring van u 

standpunt. 19 Mei 1997. 

1.2.2.5 Antwoord van prof. M.A. Kruger op brief in 1.2.2.4:  Beskuldiging van dwaalleer.  23 Mei 

1997. 

1.2.3 Kuratore Notule.  18 Junie 1997, punt 5.3, p.2 en punt 16, p.10. 

1.2.4 Brief van die Kantoor van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger:  Versoek om nadere 

ondersoek na u standpunt.  28 Junie 1997. 

1.2.5 Brief van die Voorsitter Kuratore (namens Breë Dagbestuur Kuratore) aan prof. M.A. Kruger:  

Vriendelike versoek om standpunt oor sekere sake kort en saaklik saam te vat.  25 Augustus 

1997. 

1.2.6 Standpunt van prof. M.A. Kruger in antwoord op versoek in 1.2.5 (Ongedateer). 

1.2.7 Brief van die Kantoor van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger:  U standpunt oor geloof en 

openbaring.  3 November 1997. 

1.2.8 Kommentaar op die dokument van prof. M.A. Kruger:  Die betekenis en reikwydte van wat 

algemeen as "algemene openbaring" bekend staan.  Prof. J.H. van Wyk.  13 Oktober 1997. 

1.2.9 Kommentaar op die dokument:  Die betekenis en reikwydte van wat algemeen as "algemene 

openbaring" bekend staan.  Prof. G.J.C. Jordaan (ongdateer). 

1.2.10 Brief van dr. C.F.C. Coetzee aan Breë Dagbestuur Kuratore:  Kommentaar en vrae n.a.v. die 

volgende stukke.  16 November 1997. 
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1.2.11 Kommentaar op die diskussie tussen prof. M.A. Kruger en dr. C.F.C. Coetzee met die oog op 

die optrede van die Kuratore in hierdie verband:  dr A.G.S. Venter.  15 Januarie 1998. 

1.2.12 Tweede verslag insake Skrifbeskouing prof. M.A. Kruger:  Prof. G.J.C. Jordaan (ongedateer). 

1.2.13 Brief van die Kantoor van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger.  Broederlike gesprek:  

Maandag 25 Mei 1998.  (Enkele vrae aangeheg).  30 April 1998. 

1.2.14 Brief van prof. M.A. Kruger aan die Kuratore:  Vrae en antwoorde.  13 Mei 1998. 

1.2.15 Brief van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger:  Terugvoer oor broederlike gesprek:  

Maandag 25 Mei 1998.  Ongedateer (Waarskynlik 1 Junie 1998 volgens aangehegte 

faksadvies). 

1.2.16 Kuratorium Notule.  17 en 18 Junie 1998. 

1.2.17 Brief van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger:  Kuratorebesluit en -rapport oor 

vergadering van 17 en 18 Junie 1998.  26 Junie 1998. 

1.2.18 Brief van prof. M.A. Kruger aan die Kuratore:  Beskuldiging van growwe dwaling deur dr. 

C.F.C. Coetzee.  26 Junie 1998. 

1.2.19 Brief van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger:  Verwysing van saak na November 

Kuratorevergadering.  24 Augustus 1998. 

1.2.20 Kuratore Notule.  17 en 18 November 1998. 

1.2.21 Brief van die Registrateur namens die Kuratore aan prof. M.A. Kruger:  U skrywe gedateer 26 

Junie 1998.  (Besluit van Kuratore).  24 November 1998. 

1.2.22 Brief van prof. M.A. Kruger aan Kuratore:  Appèl teen Kuratore-besluit.  30 Janurie 1999. 

1.2.23 Brief van Regisrateur aan prof. M.A. Kruger:  Appèl teen Kuratore-besluit. (Ontvangs 

erkenning).  30 April 1999. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die volgende persone het toeligting aan die Kommissie gegee: 

1.3.1 Prof. M.A. Kruger as appellant. 

1.3.2 Dr. J.L. Venter as verweerder namens die Kuratore. 

1.3.3 Ds. J.L. Myburg. 

1.3.4 Dr. C.F.C. Coetzee. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Prof. M.A. Kruger voltooi in 1983 die volgende Proefskrif:  "Openbaring, geloof en 

geregtigheid:  'n Eksegetiese ondersoek van Romeine 1-4." 

1.4.2 Daar verskyn 'n artikel van prof. Kruger in die Hervormde Teologiese Studies getitel:  

"Romeine 1-4:  'n Ander eksegese." 

1.4.3 In Die Kerkblad van 20 November 1996, p.35, verskyn 'n brief van prof. M.A. Kruger:  

"Genoegsaamheid van die Skrif en afgeslotenheid van die kanon."  Dr. C.F.C. Coetzee 

reageer in dieselfde uitgawe op die skrywe op p.36.  In kern kom dr. C.F.C. Coetzee se 

skrywe daarop neer dat hy prof. M.A. Kruger van growwe dwaling beskuldig. 

1.4.4 Op 19 Mei 1997 rig dr. C.F.C. Coetzee aan prof. M.A. Kruger 'n skrywe nl:  "Versoek om 

nadere verklaring van u standpunt." 

1.4.5 Op 23 Mei 1997 antwoord prof. M.A. Kruger dr. C.F.C. Coetzee se skrywe. 

1.4.6 Op 28 Julie 1997 ontvang die Breë Dagbestuur van die Kuratorium (BDK) 'n versoek van dr. 

C.F.C. Coetzee om nadere ondersoek in te stel na die standpunt van prof. M.A. Kruger. 

"Die vergadering neem die saak in behandeling met die oog op rapportering by die November 

1997 vergadering.  Daar moet vasgestel word of hier 'n prima facie saak is." 

"Besluit: Dat die kommissie nl.:  Proff. J.H van Wyk (s) en G.J.C. Jordaan die Kuratore 

adviseer oor die inhoud van die dokument en oor die vraag of ons 'n nadere verklaring moet 

vra en indien wel watter vrae gevra moet word.  Indien nodig, kan nadere gesprek met prof. 

M.A. Kruger en/of dr .C.F.C. Coetzee gevoer word."  (Breë Dagbestuur: Notule 28.07.1997, 

pt.12). 

1.4.7 Op die BDB vergadering van 25 Augustus 1997 rapporteer prof. J.H. Van Wyk:  "…dat 

hyself en prof. G.J.C. Jordaan aangewys is as Kommissie om die saak te ondersoek.  Hy stel 
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voor dat 'n skrywe aan prof. M.A. Kruger gerig word waarin hy versoek word om die Breë 

Dagbestuur skriftelik van sy standpunte in kennis te stel ten opsigte van 

(a)  die betekenis en reikwydte van wat algemeen as 'algemene openbaring' bekend staan; 

(b)  geslote en oop kanon 

(c)  hoe hy sy standpunt oor hierdie onderwerpe in verband bring met die Gereformeerde 

belydenis." 

"Besluit: Dat prof. J.H. van Wyk 'n skrywe namens die vergadering opstel vir ondertekening 

deur die Voorsitter waarna die Voorsitter die skrywe persoonlik aan prof. Kruger sal 

oorhandig."  (Breë Dagbestuur:  Notule 25.08.1997, pt.8). 

1.4.8 Prof. M.A. Kruger se kommentaar is ontvang en aan prof. J.H. van Wyk oorhandig vir 

kommentaar. 

"Besluit:  

a)  dat die Kommissie nl. proff. Van Wyk en G.J.C. Jordaan aandag skenk aan die dokument; 

b)  dat die saak oorstaan tot die vergadering van 20 Oktober."  (Breë Dagbestuur:  Notule 

6.10.1997, pt.17). 

1.4.9 Op die Breë Dagbestuurvergadering van 20 Oktober 1997 word gerapporteer dat die saak 

oorstaan tot die volgende vergadering (Breë Dagbestuur:  Notule 20.10.1997, pt.17). 

1.4.10 Op 27 Oktober 1997 word die twee verslae van proff. Van Wyk en Jordaan in behandeling 

geneem. 

"Besluit: 

1. dat die saak nie na die November Kuratorevergadering verwys word nie, maar aan 

hulle gerapporteer word dat die Breë Dagbestuur nog besig is met die saak; 

2. dat skriftelik aan prof. M.A. Kruger gekommunikeer word dat die saak nie by die 

eerskomende Kuratorvergadering sal dien nie, dat dit waarskynlik nie vanjaar voltooi 

sal word nie en dat hy op hoogte van sake gehou sal word; 

3. dat dr. Coetzee 'n verslag saamstel sodat die Breë Dagbestuur die vier verslae van 

onderskeidelik homself, proff. Van Wyk en Jordaan en M.A. Kruger in behandeling 

kan neem." (Breë Dagbestuur:  Notule 27.10.1997, pt.8) 

1.4.11 Dr. C.F.C. Coetzee dien sy kommentaar op die stukke van proff. Van Wyk en Jordaan in, 

gedateer 16 November 1997. 

1.4.12 Op die Kuratorevergadering van 18 en 19 November 1997 neem die vergadering kennis dat 

die "Breë Dagbestuur nog aandag skenk aan die saak en sal aan die Junie 1998 

Kuratorevergadering rapporteer."  (Notule pt.6.6) 

1.4.13 Op 19 Januarie 1998 besluit die Breë Dagbestuur: 

"1. dat alle tersaaklike dokumente aan prof. G.J.C. Jordaan voorsien word en dat prof. 

Jordaan en prof. Van Wyk versoek word om die Breë Dagbestuur te adviseer oor die 

versoek van dr. C.F.C. Coetzee; 

2. dat die kommentaar van proff. Van Wyk en Jordaan voor 3 Februarie aan lede van die 

Dagbestuur gefaks word, sodat die saak tydens die vergadering van 3 Februarie 

behandel kan word."  (Notule 19.01.1998, pt.11). 

1.4.14 'n Tweede verslag van prof. G.J.C. Jordaan insake Skrifbeskouing van prof. M.A. Kruger 

word op 3 Februarie aan Breë Dagbestuur lede besorg. 

1.4.15 Op die Breë Dagbestuur vergadering van 20 April 1998 word kommentaar wat van dr. A.G.S. 

Venter aangevra is vir behandeling voorgelê.  Gesprek word rondom die saak gevoer. 

"Besluit: Ter uitvoering van die opdrag wat die Dagbestuur van die Kuratore ontvang het, is 

'n fase betree om met die broeder (prof. M.A. Kruger), aan die hand van bepaalde vrae op 25 

Mei 1998 'n broederlike gesprek te voer.  Drr. C.F.C. Coetzee en J.L. Venter ontvang die 

opdrag om vrae saam te stel vir gebruik tydens die gesprekvoering."  (Breë Dagbestuur: 

Notule 20.04.1998, pt.5.9) 

1.4.16 Die vrae is opgestel.  'n Skrywe van prof. M.A. Kruger is ontvang waarin hy die vrae 

skriftelik beantwoord.  Die broederlike gesprek is op 25 Mei 1998 deur die Breë Dagbestuur 

met prof. M.A. Kruger gevoer. 

1.4.17 Na afloop van die broederlike gesprek word ds. P.J. van der Walt en dr. J.L. Venter aangewys 

om 'n bevinding en aanbeveling aan die Kuratorevergadering van D.V. 17 Junie 1998 te 

formuleer. 
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1.4.18 Op 17 en 18 Junie 1998 vergader die Kuratore en besluit  na gesprek (“nadere verklaring”) 

met prof. M.A. Kruger om KO, art. 53 toe te pas waardeur die professor nie verder toegelaat 

word om enige van sy standpunte verder openbaar te maak nie. 

1.4.19 Op 26 Junie 1998 skryf prof. M.A. Kruger ‘n brief aan die Kuratore waarin hy aandring dat sy 

eksegese nie beoordeel is nie en versoek dat aangetoon moet word waar sy eksegese verkeerd 

is.  

1.4.20 Die saak word na die November 1998-vergadering van die Kuratore verwys. 

1.4.21 Met die vergadering van die Kuratore op 17 en 18 November 1998 word die saak ter tafel 

geneem en die volgende besluit geformuleer waarteen die appellant beswaar aanteken. 

1.4.22 Op 30 Januarie 1999 gee die appellant kennis van sy voorneme om teen die besluit van die 

Kuratore te appelleer. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel
2.1 Appélgrond 1 

“Daar is nooit ‘n prima facie saak uitgemaak dat die Kuratore dr. CFCC se saak moes opneem 

nie” 

2.1.1 Die appellant beweer 
2.1.1.1 Daar is nie genoeg substansie in die saak van dr. CFCC vir ‘n prima facie saak nie.  ‘n 

Kurator het dit ook bevestig. 

2.1.1.2 Toe ‘n soortgelyke saak teen prof. M.A. Kruger by die Kuratore van Hammanskraal gedien 

het in 1984, het hulle bevind dat daar nie ‘n prima facie saak uitgemaak kan word nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.1.2.1 Die appellant bewys nie dat die saak van dr. C.F.C. Coetzee min motivering en bewysgrond 

het nie. 

2.1.2.2 Die appellant verwys na die mening van ‘n Kurator maar verdiskonteer nie die feit dat ander 

menings ook ter tafel was nie. 

2.1.2.3 Die verwysing na die besluit van die Kuratore van Hammanskraal in 1984 is nie ter sake nie 

omdat dr. C.F.C. Coetzee se saak ‘n nuwe saak is. 

2.1.2.4 In Junie 1997 versoek die Kuratore die Breë Dagbestuur:  “daar moet vasgestel word of hier 

‘n prima facie saak is”. 

2.1.2.5 In die Kuratorevergadering van 17-18 Junie 1998 rapporteer die Breë Dagbestuur as volg:  

“Die Breë Dagbestuur het op grond van KO, art. 53 meriete in die versoek van dr. C.F.C. 

Coetzee gevind en die saak verder behandel.” 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.1.3.1 Die Breë Dagbestuur het in opdrag van die Kuratore wel ‘n prima facie saak uitgemaak. 

2.1.3.2 Die appellant bewys geen regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.1.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
“Nadere verklaring” 

2.2.1 Die appellant beweer 
2.2.1.1 Daar is nooit ‘n nadere verklaring van hom geva nie. 

2.2.1.2 Die Kuratore het ‘n koersverandering ondergaan van “‘n vriendelike broederlike verkenning” 

na ‘n nadere verklaring wat tussen aanhalingstekens geplaas is. 

2.2.1.3 ‘n Amptelike versoek tot ‘n nadere verklaring sou hy in ‘n ander vorm gelewer het en op alles 

verantwoording verwag het. 
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2.2.1.4 Hy was onder die indruk dat standpuntstellings wat wel van hom gevra is, ‘n gesprek was om 

vas te stel of dr. C.F.C. Coetzee ‘n prima facie saak het. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.2.2.1 Die Breë Dagbestuur het by twee geleenthede ‘n “nadere verklaring” van prof. M.A. Kruger 

gevra:  Eerstens ( 28 Julie 1997) - Versoek om nadere ondersoek na u standpunt en tweedens 

(25 Mei 1998) ‘n broederlike gesprek met enkele vrae aangeheg.

2.2.2.2 Op die vergadering van 17-18 Junie 1998 keur die Kuratore die volgende aanbeveling van die 

Breë Dagbestuur goed:  “Dat die aanbeveling om in gesprek met prof. M.A. Kruger te tree, 

goedgekeur word om ‘n nadere verklaring te vra ingevolge KO, art. 53.”  (Notule p.9 punt 3.) 

2.2.2.3 Op die Kuratorevergadering van 17-18 Junie 1998 het prof. M.A. Kruger die Kuratore 

ontmoet en aan die hand van die vrae soos genoem in 2.2.2.1 antwoorde verstrek. 

2.2.2.4 Die resultaat wanneer iemand verantwoording oor ‘n standpunt doen, is dieselfde of dit nou 

(i) deur middel van ‘n broederlike gesprek of (ii) deur ‘n nadere verklaring verkry word. 

2.2.2.5 Dit is duidelik dat geen misverstand  ontstaan het omdat die appellant die “nadere verklaring” 

as ‘n “broederlike gesprek” beleef het nie.  Beide partye het mekaar se standpunte goed 

verstaan. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.2.3.1 Daar is wel by verskillende geleenthede van die appellant verantwoording gevra oor sy 

standpunt(e) en dit het hy geredelik verskaf. 

2.2.3.2 Die appellant bewys geen regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.2.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Appèlgrond 3 
“Die oorgang van eksegese na belydenis.” 

2.3.1 Die appellant beweer 
2.3.1.1 Die hele saak het sy oorsprong by sy eksegese oor Romeine. 

2.3.1.2 Dr. C.F.C. Coetzee kon geen fout in sy eksegese aantoon nie. 

2.3.1.4 Hy het nooit ‘n uitspraak teen die Belydenis gemaak nie en daarom was dit nie nodig om sy 

standpunt oor die Belydenis te ondersoek nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.3.2.1 Volgens KO, art. 53 is die Belydenis die toetssteen vir die leer van alle ampsdraers, ook vir 

professore. 

2.3.2.2 Ook in die resultate van eksegese moet ‘n teoloog hom hou aan KO, art. 53. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.3.3.1 Die resultaat van eksegese en die toetsing aan die Belydenis word in KO, art. 53 aanmekaar 

verbind. 

2.3.3.2 Geen regskrenking word bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.3.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.4 Appèlgrond 4 
“My eksegetiese resultate is verwerp sonder om foute daarin aan te toon” 

2.4.1 Die appellant beweer 
2.4.1.1 Persone wat gevra is om sy eksegese na te gaan, kon geen fout daarmee vind nie. 

2.4.1.2. Net een persoon het hom met dr. C.F.C. Coetzee se standpunt vereenselwig en die persoon se 

eksegese kan nie gehandhaaf word nie. 

2.4.1.3 Die Kuratore weeg sy eksegese op teen hulle Belydenis-interpretasie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.4.2.1 ‘n Bedienaar van die Woord bind hom deur die Ondertekeningsformulier aan die Belydenis. 

2.4.2.2 In die geval waar sy ekesegetiese arbeid hom tot ‘n resultaat lei wat in stryd is, of anders is as 

die ooreeengekome interpretasie van die Belydenis binne die GKSA, rus die onus op hom om 

die kerklike weg te volg en die kerke te oortuig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.4.3.1 Die appellant fouteer as hy van mening is dat sy botsende eksegetiese resultaat en 

interpretasie van die Belydenis verkeerd bewys moet word, die onus berus by hom om dit reg 

te bewys. 

2.4.3.2 Geen regskrenking word bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.4 Die Appèlkomissie beveel aan 
2.4.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.5 Appèlgrond 5 
“Die perspektief en reikwydte van die Belydenisskrifte.” 

2.5.1 Die appellant beweer 
2.5.1.1 Die Kuratore het nie rekening gehou met die konteks, histories en inhoudelik van die 

Belydenisskrifte nie. 

2.5.1.2 Die Dordtse Leerreëls is opgestel teenoor die Arminianisme en het nie bedoel om te handel 

oor die krag en uitwerking van die openbaring in die natuur nie. 

2.5.1.3 Die Belydenisskrifte doen nie oor alle sake uitspraak nie. 

2.5.2 Die Appèlkommissie beredeneer. 

2.5.2.1 Die bewering van die appellant dat die Kuratore nie rekening gehou het met die perspektief en 

reikwydte van die Belydenisskrifte nie, word op geen manier bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.5.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.5.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.6 Appèlgrond 6 
“Die lig van die natuur” 

2.6.1 Die appellant beweer 
2.6.1.1 Dit blyk dat die Kuratore “lig van die natuur” en “openbaring in die natuur” as sinoniem 

verstaan. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2.6.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.6.2.1 In die appellant se diskussie met die Kuratore loop die saak vas oor die regte interpretasie van 

die Belydenisskrifte. 

2.6.2.2 Die appellant is oortuig dat sy interpretasie reg is, terwyl die Kuratore die interpretasie van 

die appellant as strydig met die ooreengekome interpretasie van die Belydenis beskou. 

2.6.2.3 U Kommissie is van oordeel dat die bewyslas en bespreking hieromtrent langs die weg van 

gravamen aangespreek moet word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.6.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.6.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.7 Appèlgrond 7 
“Die Kuratore misken NGB, art.2 gedeeltelik.”” 

2.7.1 Die appellant beweer 
2.7.1.1 Die meeste dogmatieke ignoreer die woorde “om die mense te oortuig” en baie van hulle kies 

vir ‘n verklaring van die sogenaamde ongenoegsaamheid van die sogenaamde algemene 

openbaring. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.7.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.7.2.1 In die appellant se diskussie met die Kuratore loop die saak vas oor die regte interpretasie van 

NGB, art.2. 

2.7.2.2 Gegrond op sy eksegese van Romeine is die appellant oortuig dat sy interpretasie reg is, 

terwyl die Kuratore die interpretasie van die appellant as strydig met die ooreengekome 

interpretasie van die Belydenis beskou. 

2.7.2.3 U Kommissie is van oordeel dat die bewyslas en bespreking hieromtrent langs die weg van 

gravamen aangespreek moet word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.7.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.7.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.7.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.7.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.8 Appèlgrond 8 
“Die Kuratore verstaan DL I,3 verkeerd” 

2.8.1 Die appellant beweer 
2.8.1.1 Daar moet steeds in gedagte gehou word dat die geskil nie hier gegaan het oor openbaring in 

die natuur teenoor openbaring in die Skrif nie, maar teen Arminius se standpunt, naamlik dat 

daar nog soveel goeds in die mens oorgebly het (die lig van die natuur) dat hy daarmee tot 

God kan kom. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.8.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.8.2.1 In die appellant se diskussie met die Kuratore loop die saak vas oor die regte interpretasie van 

Dordtse Leerreëls I, 3. 
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2.8.2.2 Die appellant is oortuig dat sy interpretasie reg is, terwyl die Kuratore die interpretasie van 

die appellant as strydig met die ooreengekome interpretasie van die Belydenis beskou. 

2.8.2.3 U Kommissie is van oordeel dat die bewyslas en bespreking hieromtrent langs die weg van 

gravamen aangespreek moet word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.8.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.8.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.8.4 Die Appèlkommissie beveel aan 
2.8.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 

3.1 Oor die afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Appèlgrond Een - Slaag nie 

3.1.2 Appèlgrond Twee - Slaag nie 

3.1.3 Appèlgrond Drie - Slaag nie 

3.1.4 Appèlgrond Vier - Slaag nie 

3.1.5 Appèlgrond Vyf - Slaag nie 

3.1.6 Appèlgronde Ses - Slaag nie 

3.1.7 .Appèlgrond Sewe - Slaag nie 

3.1.8 Appèlgrond Agt - Slaag nie 

3.2 Oor die Appèl in sy geheel 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Punt 3 in sy geheel goedgekeur. 

12.5.2 APPèL GEREFORMEERDE KERK ARANOS TEEN DIE BESLUIT VAN 

PARTIKULIERE SINODE NAMIBIë 1997 (RAKENDE APPèLGROND 2 VAN 

APPèLLE 2-6 OOR DIE TOEPASSING VAN DIE TUG OOR OPENBARE 

GROWWE SONDE)  (Artt.36, 233) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in. 

B. Ds. W.M. Snyman stel die Appèl. 

C. Dr. W.C. Opperman gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Namibië. 

D. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys. 

E. Ds. G.S. Kruger stel die Kommissierapport. 

F. Die toeligter en appellant lewer repliek. 

G. APPèL 
Die besluit waarteen hierdie beswaar gerig is vind u in die Acta 1997:112, 5.2.3:  “Aanbeveling:  Dat 

Appèlgrond 2 nie slaag nie.  Besluit:  Goedgekeur”.  Dit raak dus ook in wese artikels 5.9:  

“Appèlgrond 2 – slaag nie” sowel as 5.10:  “Bevinding:  Die Appèlgronde waarop die Appèl wel 

slaag, maak nie ‘n wesentlike verskil aan die besluit van die Klassis nie.  Besluit:  Kennis geneem” 

sowel as 5.11:  “Aanbeveling m.b.t. tot die Appèl in sy geheel:  Dat die Appèl in sy geheel nie slaag 

nie.  Besluit:  Goedgekeur”, p.117-118. 
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Appèlgrond 1 
Die reg van die Koning van die Kerk, Skrif, Belydenis en Kerkorde word gekrenk deurdat die 

Partikuliere Sinode uitspraak gee dat die Kerkraad as bedienaars van Christus, ‘n party tot die geding 

is. 

Beredenering van die Partikuliere Sinode 
Die beredenering van die Appèlkommissie op grond waarvan die Part. Sinode sy uitspraak maak is 

die volgende:  “Die Kerkraad het gelyk dat by openbare sondes regstreeks van die Nagmaal afgehou 

kan word.  Dit is egter ‘n feit dat in hierdie geval lidmate reeds lank voor die afhouding van die 

Nagmaal beswaar aangeteken het teen die besluite en handelinge van die Kerkraad.  So het die 

Kerkraad self ‘n party tot die geding geword.  Uit hoofde van die feit dat die Kerkraad ‘n party tot die 

geding is, is u Kommissie van oordeel dat die Kerkraad beswaarlik die onmiddelllike afhouding van 

die Sakramente in hierdie stadium kon toepas sonder om die gevaar van regskrenking te loop”. 

Motivering van Appèlgrond 1 
1. Die vraag is nou in welke omstandighede ‘n kerkraad, volgens die definisie van die Part. Sinode, 

nie ‘n party in die geding is nie?  Die kerkraad is tog immers altyd die handelende dienaars van 

Jesus Christus, wat moet vergader, besluit, bedien en tug en in dit alles die gesag van die Woord 

laat geld.  Daarin is hulle nooit ‘n party nie, maar bedienaars van Christus.  ‘n Kerkraad kan tog 

nooit ‘n party in die geding wees nie, aangesien hulle deur Christus en die Heilige Gees self geroep 

en gestuur word om die gesag en heerskappy van die Koning van die kerk te bedien (kyk hieroor 

Bevestigingsformuliere). 

 Indien die beredenering van die Part. Sinode korrek is, beteken dit dat geen Kerkraad ooit tug 

kan toepas nie aangesien hy dan altyd ‘n “party tot die geding” sal wees.  Die tug oor die sonde 

is egter nie ‘n handeling deur die Kerkraad nie, maar die bevel en handeling van God wat deur 

die bedienaars van Christus alleen maar gehoorsaam bevestig moet word. 

2. Die implikasie van hierdie uitspraak is dat indien niemand ten regte of ten onregte beswaar het 

teen ‘n besluit of besluite van ‘n Kerkraad en of optredes van daardie Kerkraad, die beswaarde(s) 

openbare growwe sondes kan bedryf en so die wet van God kan oortree, die gemeente van Christus 

kan ontstig en skade berokken en selfs beïnvloed, en dat die Kerkraad vanweë die beswaardheid 

nie meer as bedienaars van die Goddelike Waarheid die opdrag van die tug oor bewese sondes mag 

uitoefen nie.  Dit hef dus by implikasie die roeping van die Kerkraad deur Christus in sy Woord, 

wat bevestig word deur die Belydenis, Bevestigingsformuliere en die Kerkorde, gedeeltelik op en 

die reg van die sondaar en nie dié van Christus nie, word op die voorgrond gestel. 

 Die implikasie van hierdie uitspraak van die Part. Sinode kan tog nooit die eer van Christus bo 

alles dien nie.  Indien iemand beswaar het oor besluite van die Kerkraad gee dit tog nie ‘n vrypas 

vir sonde nie en hef dit ook nie by implikasie die Kerkraad se roeping om die Woord na te spreek 

op nie.  Dit word ordelik gereël deur KO, art. 31. 

3. Die Heilige Gees openbaar immers aan ons in sy Woord deur die diens van Paulus die volgende 

oor die besondere ampte:  “So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars 

van die verborgenhede van God” (1 Kor 4:1).  “Maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van 

God…” (2 Kor 6:4).  Aan hierdie dienaars het Christus die sleutelmag toevertrou want ons lees in 

Matt 18:18:  “Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde 

wees;  en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees”. 

4. Calvyn sê hieroor die volgende:  “om reg te spreek is daar van die begin af kerkrade ingestel wat 

sensuur uitgeoefen het, sondes bestraf en die sleutelmag bedien het.  Paulus noem hulle regeringe 

(1 Kor 12:28), voorstanders (Rom 12:8).  Hierdie sleutelmag het Christus aan sy kerk gegee (Matt 

18:18).  Die mag het Christus aan sy Woord gegee, nie aan mense nie” (Institusie van Calvyn;  ds. 

A. Duvenage, p.449). 

 Die mag wat Christus gegee het om te bind en te ontbind geskied dus deur die Woord van 

God.  Die mag lê dus in die Woord en nie in die persoon/kerkraad nie.  “Die kerk bind die 

persoon wat hy afsny.  Daardeur werp dit hom nie in die ewige verderf en wanhoop nie, maar 

dit veroordeel sy lewenswyse en herinner hom aan sy verdoemenis as hy hom nie bekeer nie.  

Dit ontbind hom as dit hom weer in sy gemeenskap opneem, omdat dit hom dan weer ‘n 

deelgenoot maak van die eenheid in Christus.  Om nou te verhoed dat iemand die oordeel van 
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die kerk hardnekkig sal verag of dit van geen betekenis sal ag dat hy deur die gelowiges 

veroordeel is nie, betuig die Here dat die oordeel van die gelowiges niks anders is nie as die 

afkondiging van sy eie uitspraak.  In die hemel word as geldig beskou wat hulle op die aarde 

gedoen het.  Hulle kan nie dwaal nie, want hulle het Gods Woord, wat die sondaar veroordeel, 

en Gods Woord om die wat hulle bekeer, weer in genade aan te neem” (A. Duvenage, Institusie 

van Calvyn:450).  Dit is tog ook sekerlik duidelik dat die gehoorsaamheid geëis word, nie aan 

die kerkraad as sodanig nie, maar aan die Woord van God wat deur die bedienaars van Christus 

nagespreek word. 

 Die implikasie hiervan is dat geoordeel moet word of die Woord van die Here se gesag in die 

situasie geld al dan nie.  Het die kerkraad die gesag van die Woord laat geld toe hy die sonde 

uitgewys en dienooreenkomstig bestraf het?  Dit is tog immers volgens Calvyn nie die kerkraad 

wat bestraf of tug nie, maar die Woord!  Hierin kan en moet die ampsdraers alleen maar 

dienaars van Christus wees en bly by wat God se Woord naspreek.  Die kerkraad moet dus net 

aankondig wat die Woord self sê. 

 Indien die kerkraad die Woord misbruik om ‘n oordeel oor ‘n handeling aan te kondig en iets 

as sonde te verklaar wat nie sonde is nie, of iemand wat onskuldig is aan ‘n sonde te bestraf, 

sou hy fouteer omdat hy nie die Woord van God naspreek nie.  Indien hy egter ‘n bewese sonde 

bestraf en die nodige stappe volgens die Woord doen om dit te bestry, dan het hy net gesê wat 

God self in sy Woord sê en dan is hy daarin dienaar van Christus.  Dit is dan ook nie die reg 

van die kerkraad of dié van die sondaar wat hier ter sprake kom nie, maar die reg van God soos 

geopenbaar in sy ewige Woord.  Die vraag is dus of die sonde, soos wel deur die Part. Sinode in 

Appèlgrond 1 erken, wel plaasgevind het en indien wel moet die gesag van die Woord daaroor 

geld. 

5. Nou maak die Part. Sinode die uitspraak dat die kerkraad, omdat hulle ‘n party in die geding is, 

‘beswaarlik die onmiddellike afhouding van die Sakramente in hierdie stadium kon toepas sonder 

om die gevaar van regskrenking te loop”.  Die vraag is nou:  “Wie se reg is hier ter sprake?”  Dit 

kan tog nie die reg van die sondaar wees nie, want dan verskuif die reg van God op die agtergrond.  

Die reg van God moet tog altyd bo alles wees.  As hier dan wel die reg van God bedoel word, moet 

die gesag van die Woord, wat hierdie sonde, waardeur sy eer aangetas en sy kerk verlam word, 

veroordeel, tog alleen toegepas en nagespreek word. 

6. Die implikasie van die uitspraak van die Part. Sinode is verder dat lidmate wat duidelik skuldig is 

aan openbare growwe sonde waardeur die eer van God en die stigting van sy kerk aangetas word, 

wel steeds tot die Sakramente toegelaat moet word, afgesien van die gevolge en implikasies 

daarvan.  Die verdere implikasie en nagevolg van hierdie uitspraak is dat sommige lidmate die 

bediening van die Kerkraad verag omdat hulle gerus is dat hulle nie onder tug kan kom nie, as 

hulle maar net een of ander vorm van beswaardheid het, wat die Kerkraad volgens die uitspraak 

van die Meerderheidsvergaderings ‘n “party in die geding” maak.  Die vraag is:  Wie anders as die 

Kerkraad kan/mag dan die tug toepas? 

 Luister wat sê Calvyn oor die tug:  “As die kerk dus openbare sondaars en ook die wat hardnekkig 

in ligtere sondes volhard, van sy gemeenskap afsny, oefen dit alleen ‘n reg uit wat die Here aan 

hom opgedra het.  Verder betuig die Here dat so ‘n afsnyding niks anders as ‘n afkondiging van sy 

wil is nie en dat in die hemel bekragtig word wat op die aarde gedoen is”.  By Belydenisaflegging 

beloof die gelowiges dat hulle hulle aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as hulle 

hulle in leer of lewe misgaan. 

 Nog ‘n implikasie van die uitspraak van die Part. Sinode is dat KO, art. 31 slegs op meerdere 

vergaderings van toepassing is en nie op kerkraadsvergaderings nie.  Kerkorde, art. 31 reël die 

orde dat dit wat op kerklike vergaderings met ‘n meerderheid van stemme besluit is, vas en 

bindend is, tensy bewys kan word dat dit in stryd met die Skrif, Belydenis en/of Kerkorde is.  

As die Kerkraad nou ‘n party in die geding is, beteken dit dat KO, art. 31 nie geld vir besluite 

wat op kerkraadsvergaderings geneem word nie.  Dit impliseer dat besluite van die 

kerkraadsvergaderings nie vas en bindend is as jy nie daarvan hou nie, dat jy daarteen in 

opstand kan kom, die kerk kan boikot, mense vir jou standpunt kan werf, sonder om te vrees, 

want die kerkraad se besluite is nie vas en bindend nie, want hulle is’n party in die geding! 

7. Die uitspraak van die Part. Sinode is derhalwe in stryd met die Woord, die Belydenis, die 

Kerkorde, die Bevestigingsformulier en die Formulier by Belydenisaflegging. 
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Appèlgrond 2 
Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die oortreding van die Vyfde Gebod en krenk so die reg. 

Beredenering van die Part. Sinode 
Die Part. Sinode neem sy besluit verder op grond van die volgende beredenering van sy Kommissie:  

“Die kerkraad het nie oortuigend aangetoon dat die betrokke lidmate huisbesoeke met die oog op 

vermaning geweier het nie.  Die verweerders sê dat die weiering van huisbesoeke betrekkinge gehad 

het op die kwessie van Bybelvertaling.  U Kommissie ondersteun die Klassis se bevinding dat lidmate 

nie genoegsaam bearbei is nie”. 

Motivering van Appèlgrond 2 
1. Die Klassis Nossob, die Part. Sinode, sowel as die verweerders erken dat daar weiering was om 

huisbesoeke te ontvang.  Die vraag is nou:  Onder welke omstandighede en met watter motiverings 

mag lidmate huisbesoeke weier sonder om die Vyfde Gebod te oortree?  En dan kan daar tog slegs 

een antwoord wees:  Wanneer die besoekers nie gesante van God is nie, maar ‘n ander leer bring (2 

Joh 10).  Nou is dit duidelik dat daar huisbesoek geweier is, trouens dit word bevestig deur die 

korrespondensie en die Kommissie erken dit self.  Die Kommissie sê egter dat die kerkraad nie 

oortuigend aangetoon het dat die lidmate huisbesoek met die oog op vermaning geweier het nie.  

Die verweerders sê dat die weiering van huisbesoeke betrekking gehad het op die kwessie van 

Bybelvertaling.  Die feit is dat die Kerkraad afsprake gemaak het vir huisbesoek en dat dit geweier 

is.  Hier word die Vyfde Gebod grof oortree.  Watter verskil maak die rede waarom die Vyfde 

Gebod oortree is nou aan die oortreding? 

2. Die vraag is nou:  Is die Kerkraad nog bedienaars van Christus?  Dit is tog sekerlik so dat 

onbewese besware van lidmate niks aan hierdie beginsel verander nie.  Nou sê die Here in Luk 

10:16:  “Wie na julle luister, luister na My;  en wie julle verwerp, verwerp My;  en wie My 

verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het”.  Ook in Joh 13:20:  “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My 

gestuur het”.  Van Epafroditus skryf Paulus aan die Filippense:  “Ontvang hom dan in die Here 

met alle blydskap en hou sulke manne in eer”. 

3. En dan spreek die Bevestigingsformuliere die opdrag van Christus na waar dit sê:  “En u, geliefde 

gemeente, ontvang hierdie man(ne) as dienaar(s) van God.  Stel u gewillig onder hulle toesig en 

regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee”.  Die Heid. 

Kat., Sondag 39 verklaar die Vyfde Gebod soos volg:  “Ek moet my vader en moeder en almal wat 

oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys.  Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die 

verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp.  Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God 

ons deur hulle wil regeer”. 

4. In Matteus 5:23-25 gee die Here duidelik opdrag dat ons as Christene ten alle tye alle in ons 

vermoë moet doen om sake met mekaar in die reine te bring, om te versoen.  Indien die Kerkraad 

nou afsprake vir huisbesoek maak vir die bediening van die versoening en die huisbesoeke word 

geweier, word al bogenoemde Skrifbeginsels oortree.  Die Part. Sinode neem in sy uitspraak nie 

hierdie beginsels in ag nie. 

Appèlgrond 3
Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die beginsel van KO, art. 76 en krenk so die reg. 

Beredenering van die Part. Sinode
Die vergadering neem sy besluit op grond van die Kommissie se volgende beredenering:  “U 

Kommissie ondersteun die Klassis se bevinding dat lidmate nie genoegsaam bearbei is nie” en verder:  

“Uit hoofde van die feit dat die Kerkraad ‘n party tot die geding is, is u Kommissie van oordeel dat 

die Kerkraad beswaarlik die onmiddellike afhouding van die Sakramente in hierdie stadium kon 

toepas sonder om die gevaar van regskrenking te loop”. 

Motivering van Appèlgrond 3
1. Wat interessant is, is dat juis hierdie bevinding van die Klassis naamlik dat lidmate nie 

genoegsaam bearbei is nie, op grond van ‘n totale verkeerde uitgangspunt plaasgevind het (kyk 
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Appèlgrond 1 van Appèlle 2-6) naamlik dat die Klassis ‘n openbare growwe sonde as ‘n heimlike 

sonde gaan verklaar het en dan op grond daarvan hulle bevinding gemaak het.  Die Klassis het dus 

uitgegaan van die verkeerde veronderstelling naamlik dat die sonde van die Vierde Gebod ‘n 

heimlike sonde is en daarom bevind het dat daar nie genoegsaam bearbei is nie.  Die Part. Sinode 

erken dat dit ‘n openbare sonde is, wat volgens KO, art. 76 regstreekse afhouding vereis, maar 

handhaaf steeds die bevinding van die Klassis wat op foutiewe uitgangspunte berus. 

2. Die vraag is:  Watter reg weeg nou in hierdie geval die swaarste?  Is dit die reg aan die eenkant 

van die sondaar omdat hy beswaard is, regmatig of onregmatig?  Dan moet hy tot die Sakramente 

toegelaat word.  Maar as die eer van God en die stigting van die gemeente wat deur hierdie 

optredes van die beswaardes ontstig is, die swaarste weeg, dan moet hulle onmiddellik afgehou 

word.  Dit is tog presies wat die bedoeling van KO, art. 76 is.  Die Skrif, die Belydenis, KO, art. 76 

en Calvyn soek bo alles die eer van God, dan die heil van die kerk en die behoud van die sondaar. 

3. Die implikasie van die uitspraak van die Part. Sinode is dat die aard, omvang en effek van die 

openbare growwe sonde wat gepleeg is, nie opweeg teen die reg van die sondaar wat moontlik 

gekrenk kan word nie.  Dit kan onmoontlik reg wees aangesien dit totaal in stryd is met die vraag 

van die Gereformeerde leer, naamlik:  “Hoe kry God die eer?” 

H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1.  Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Samestelling van Kommissie 
Ds. F.J. du Toit Lessing het siek geword.  Ds. R.G. Aucamp word in sy plek die sameroeper.  Ds. J. 

Venter word bygevoeg.  Ds. H.P.M. van Rhyn onttrek hom van die Kommissie weens familiebande.  

Ds. G.S. Kruger word skriba.  Die res van die Kommissie is oudle. C.L. Botha, A. Coetzee, A.D. 

Goede, A.C. Kendall. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Stukke ter insae 
Acta Part Sinode Namibie 1997:108-112,5.2 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Toeligting 
Die Appellante en verweerders het toeligting aan die Kommissie gegee. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.5 Agtergrond van die Appèl 
Hierdie Appèl het ‘n baie lang geskiedenis.  ‘n Geskiedenis wat begin kan word sover as 1984 terug. 

Vir die Appèlgrond het hierdie agtergrond egter nie direkte betekenis sodat dit nie nodig was om alles 

in fyn besonderhede na te gaan nie.  Oor die saak van die Geref. Kerk Aranos is al met Appèlle en 

Beswaarskrifte vir bykans drie jaar by Klassis Nossob en die Part. Sinode Namibië gehandel. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 

2.1 Appèlgrond 1 
“Die reg van die Koning van die Kerk, Skrif, Belydenis en Kerkorde word gekrenk deurdat die Part. 

Sinode uitspraak gee dat die Kerkraad as bedienaars van Christus, ‘n party tot die geding is.” 

2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
2.1.1.1 Die vraag waaroor die gaan is: 

2.1.1.1.1 Is die Kerkraad ‘n party in ‘n geding? 

2.1.1.1.2 Kan die Kerkraad ‘n party in ‘n geding wees?  Of gaan dit oor die vraag of die Kerkraad, 

in geval hy “party in ‘n geding” is, steeds art. 76 regstreeks kon toepas soos dit verwoord 

is? 
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2.1.1.2 Die woorde van die Appèlgrond 1, vra na die waarheidsvraag en impliseer dat die Part. 

Sinode Namibië ‘n oordeelsfout gemaak het om Aranos Kerkraad, tot ‘n party in ‘n geding 

te bevind.

Hiermee het die appellant self die materie van die saak op die tafel geplaas. 

Materie is en word slegs vir die verstaan van agtergrond gegee.  Daar is onrus in die 

gemeente oor verskillende sake, bv.: 

2.1.1.2.1 In 1984 is ‘n besluit geneem deur die Kerkraad Aranos dat slegs die 1983-vertaling 

gebruik word.  Die besluit is herroep.  (Dit het beide die appellante en verweerders 

getuig.) 

2.1.1.2.2 Die spanning tussen Kerkraad en gemeentelede wat reeds by ander gemeentes aangesluit 

het en/of eredienste in ander gemeentes bywoon. 

2.1.1.3 Die Part. Sinode Namibië het na ondersoek van al die getuienisse wat voor hom gedien 

het, tot die konklusie gekom dat die Kerkraad wel ‘n party in ‘n geding is. 

2.1.1.4 Betreffende die beoordeling van die Part. Sinode Namibië (Acta 1997:112, 5.2.1.1), is 

toeligting gegee dat hierdie beoordeling van die toepassing van KO, art. 76 in hierdie 

geval, berus op die kerkelike adviese van prof. F.L. Rutgers, Deel II:255 e.v. en ook die 

regspraak van Christus in Joh 8:1-8, en 1 Kon 19. 

2.1.1.5 Die appellante bewys nie dat sodanige bevindinge van die Part. Sinode onwaar is nie (vgl. 

2.1.1.4). 

2.1.1.6 Die Part. Sinode Namibië het voluit toegegee dat KO, art. 76 ter sprake is en toegepas 

behoort te word.  Maar die wyse van toepassing van KO, art. 76 is vanuit die bepaalde 

aangeduide bronne beredeneer. 

2.1.1.7 Die spanning in die Geref. Kerk Aranos is tussen die gemeente en die Kerkraad waarin die 

Kerkraad self ‘n sleutel-aandeel gehad het. 

2.1.1.8 Regskrenking is nie bewys nie. 

2.1.1.9 Die Kommissie stem saam dat die Kerkraad die gesag en heerskappy van ons Koning 

Jesus Christus bedien, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself (Fil 

2:3, 4).  Deur die optrede van sowel die Kerkraad as ‘n deel van die gemeente het daar ‘n 

spanningsvolle situasie ontstaan. 

2.1.1.10 Uit getuienisse blyk dit dat die lidmate in die gemeente wat in spanning met die Kerkraad 

gekom het, nie ontevrede was oor die feit dat die Kerkraad die reg en verantwoordelikheid 

het om te regeer nie, maar oor die wyse waarop die regering van die gemeente en die 

behandeling van lidmate plaasgevind het. 

2.1.1.11 Die Part. Sinode Namibië het nie ‘n algemeen geldende uitspraak gegee dat die tug nie 

toegepas moet word nie.  Maar met al die spanninge, die hartseer, het die Part. Sinode die 

volgende bevinding gemaak, Acta Part. Sinode Namibië 1997:112. 5.2.1.1): 

“Onder sulke omstandighede het die Klassis gelyk daarin dat die liefdevolle weg ‘n lang 

proses van vermaning en bearbeiding sou wees, voordat dissiplinêre afhouding toegepas 

kon word”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 Die Kerkraad is ‘n party in die geding. 

2.1.2.2 Die Kerkraad bewys nie dat die lidmate in opstand teen God is nie. 

2.1.2.3 Die Part. Sinode het erken dat daar spanning is, MAAR het ook die aanleidende oorsake 

raakgesien. 

2.1.2.4 Die Part. Sinode het geensins bedoel, per implikasie of direk, dat tug nie toegepas moet of 

mag word nie. 

2.1.2.5 Die Part. Sinode het bevind dat daar in die toepassing van KO, art. 76 ‘n liefdevolle weg van 

vermaning en bearbeiding moet wees, voordat dissiplinêre afhouding toegepas kan word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.2 Appèlgrond 2 
“Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die oortreding van die Vyfde Gebod en krenk so die 

reg”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.2.1.1 Die vraag waaroor dit gaan: 

2.2.1.1.1 Het lidmate die reg om nie na die Kerkraad te luister nie, m.a.w. die oortreding van die 

Vyfde Gebod? 

2.2.1.1.2 Was die lidmate ongehoorsaam aan die Woord van God? 

2.2.1.2 Die implikasie van die Appèlgrond.  Die Part. Sinode bevind nie dat die beswaarde lidmate 

deur hulle weiering om huisbesoek te ontvang die Vyfde Gebod oortree het nie. 

2.2.1.3 Uit die beredenering van die Appèlkommissie van Part. Sinode Namibië (Acta 1997:111-

112, 5.2.1) het die Kerkraad van Aranos nie oortuigend aangetoon nie, dat die betrokke 

lidmate huisbesoek met die oog op vermaning, geweier het.  Hierdie bevinding het berus op 

getuienis wat voor die Appèlkommissie van Namibië gedien het. 

2.2.1.4 Die appellante bewys nie dat die bevinding van die Appèlkommissie van Namibië verkeerd 

was nie, maar gaan van die veronderstelling uit, sonder om bewyse voor te lê, dat die 

lidmate wel moedswillig huisbesoek geweier het.  Die Kerkraad het nie genoeg moeite 

gedoen om vas te stel waarom sommige lidmate en die Kerkraad as twee partye teenoor 

mekaar te staan gekom het nie.  Ook waarom sommige lidmate huisbesoek geweier het en 

nie eredienste in Aranos bygewoon het nie. 

2.2.1.5 Getuienisse voor die Kommissie laat blyk dat ook nie al die lidmate wat volgens KO, art. 76 

van die Nagmaal afgehou is, geweier het om ‘n Kommissie van die Kerkraad te ontvang nie.  

Ander lidmate was nog in korrespondensie met die Kerkraad oor verskillende sake. 

2.2.1.6 Die appellante motiveer hulle Appèlgrond 2 in motivering 1, dat deur die korrespondensie 

dit duidelik is, dat daar huisbesoek geweier is (Appèlgrond 2, pt. 1).  Dit is nie waar nie, 

omdat die Part. Sinode die teendeel bevind het (Acta 1997:111, 5.2.1). 

2.2.1.7 Die appellante beweer dat hulle afsprake gemaak het vir huisbesoek en dat sommige dit 

geweier het (Motivering Appèlgrond 2, motivering 1). 

 MAAR die Appèlkommissie van Namibië het aangetoon dat die weiering van huisbesoek 

nie oor die gesagsverhouding tussen die Kerkraad en lidmate gehandel het nie, maar 

“Betrekking gehad het op die kwessie van Bybelvertaling” (Acta 1997 Namibië:111, 5.2.1). 

2.2.1.8 Dit gaan hier oor die weiering van sommige lidmate om die Kerkraadskommissie te ontvang. 

2.2.1.9 Daar is nie oortuigend aangetoon dat lidmate huisbesoeke, in die algemeen, geweier het nie. 

2.2.1.10 Hierdie Appèl moet gesien word in die lig van Appèlgrond 1 dat die gesag van die Kerkraad 

nie ondermyn word nie.  Dit gaan oor ‘n party teenoor ‘n ander party. 

2.2.1.11 Die appellante bewys korrek volgens Skrif, Kerkorde, Belydenisskrifte en 

Bevestigingsformulier die regeermag van die Kerkraad aan, maar bewys nie daarmee dat die 

lidmate in stryd daarmee opgetree het nie. 

2.2.1.12 Daar is nie stawende bewyse dat lidmate teen die regeermag in opstand is nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.2.2.1 Die Part. Sinode misken nie die oortreding van die Vyfde Gebod nie. 

2.2.2.2 Die Part. Sinode beveel aan dat daar onder die omstandighede nog ‘n lang proses van 

vermaning en bearbeiding moet wees voordat die Kerkraad dissiplinêre afhouding toepas. 

2.2.2.3 Daar moet steeds op kerklike weg gesprekke plaasvind tussen Kerkraad en lidmate, sou dit 

nodig wees om dit steeds saam met Deputate vanweë die Klassis of Part. Sinode te doen. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.3 Appèlgrond 3 
Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die beginsel van Kerkorde, art. 76 en krenk so die reg”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.3.1.1 Die Part. Sinode Namibië gee die appellante gelyk in Acta 1997:110, 5.1 dat dit ‘n openbare 

sonde is om die Vierde Gebod te oortree. 

2.3.1.2 Die Part. Sinode misken nie die beginsel van KO, art. 76 om die Vierde Gebod as oortreding 

te tug nie (kyk 2.1.1.10 en 2.1.1.11). 

2.3.1.3 Weens die talle probleme en onrus wat reeds in Aranos geld, is die motivering van die Part. 

Sinode Namibië saam met Klassis Nossob, dat die liefdevolle weg nog ‘n langer proses van 

vermaning en bearbeiding sou wees voordat dissiplinêre afhouding toegepas kan word 

(2.1.1.11). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.3.2.1 Die Part. Sinode misken nie die beginsel van Kerkorde, art. 76 nie. 

2.3.2.2 Die Part. Sinode krenk nie Aranos se reg nie. 

2.3.2.3 ‘n Liefdevolle weg word aanbeveel voordat ook in liefde dissiplinêre afhouding toegepas 

moet word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 3 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 

3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Eerste Appèlgrond slaag nie. 

3.1.2 Tweede Appèlgrond slaag nie. 

3.1.3 Derde Appèlgrond slaag nie. 

3.2 Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Punt 3 in sy geheel goedgekeur. 

12.5.3 APPèL TEEN DIE BESLUIT VAN PART. SINODE NAMIBIë 1997 RAKENDE 

APPèLGROND 7 VAN APPèL 1 OOR DIE BESKRYWINGSPUNT OOR 

NAGMAALSVIERING (Artt.37, 220) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in. 

B. Ds. W.M. Snyman stel die Appèl. 

C. Dr. W.C. Opperman gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Namibië. 

D. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys. 

E. Ds. G.S. Kruger stel die Kommissierapport. 

F. Die toeligter en appellant lewer repliek. 

G. APPèL 
Die besluit waarteen hierdie Appèl gerig is, vind u in die Acta 1997:107, 4.7:  Appèlgrond 7, art. 

4.7.3:  “Aanbeveling:  Dat Appèlgrond 7 nie slaag nie.  Besluit:  Goedgekeur”.  Dit raak dus ook in 

wese artikels 4.8:  “Appèlgrond 7 – slaag nie” (p. 107-108). 
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Appèlgrond 1 
Die Part. Sinode is in sy uitspraak oor hierdie Appèlgrond in stryd met sy bevindings oor die res van 

die Appèl. 

Beredenering van die Part. Sinode 
Die beredenering van die Appèlkommissie op grond waarvan die Part. Sinode sy uitspraak maak, is 

die volgende:  4.7.1.5:  “Dit is egter nie waar dat die kerkraad se vrae onbeantwoord gelaat is nie, 

aangesien die Klassis per implikasie vir Aranos advies gegee het dat die kerke in afwagting op die 

besluit van Sinode 2000, intussen die weg van Matt 18 met mekaar moet bewandel”. 

Motivering van Appèlgrond 1 
1. Die kwelvraag van Aranos gaan baie verder as net wat om met kerke te doen wat nie 

Sinodebesluite navolg nie.  Die kwelvraag gaan baie duidelik ook oor die verband.  Kan die 

kerkraad van Aranos aan lidmate wat in Gobabis aansoek doen om Nagmaal te gebruik 

toestemming daartoe gee, as kelkies ‘n poging van die Satan is om die kerk te vervals (Sinode 

1927 en 1930).  Wat van Deputateskappe, afvaardigings, ens. 

2. Die Part. Sinode handhaaf in sy uitspraak al die Appèlgronde, met uitsondering van Appèlgrond 3 

wat handel oor die feit en die regskrenking wat daarmee saamgaan, dat die Beskrywingspunt nie 

ter tafel geneem is nie.  Die vergadering erken dus dat die saak nie ter tafel geneem is en dus ook 

nie behandel is nie.  Tog bevind die vergadering in Appèlgrond 7 dat die Klassis wel uitspraak 

gegee het.  Dit is tog absoluut onmoontlik dat ‘n vergadering uitspraak kan gee oor ‘n saak wat 

hulle nooit ter tafel geneem en behandel het nie.  Die Part. Sinode is dus hier duidelik in stryd met 

sy eie bevindings. 

3. Die uitspraak van die Part. Sinode is derhalwe in stryd met sy eie bevinding in dieselfde Appèl. 

Appèlgrond 2 
Die uitspraak van die Part. Sinode in hierdie verband is in stryd met KO, artt. 41 en 46. 

Motivering van Appèlgrond 2 
Hierdie antwoord, nl. dat die kerke in afwagting op die uitspraak van Sinode 2000 die weg van Matt 

18 moet beoefen, is in stryd met KO, art. 41 sowel as KO, art. 46.  Die saak hier ter sprake hoort tog 

tuis op die tafel van die Klassis (kyk KO-boekie:71).  Die Sinodes van 1927, 1930 en 1997 het 

duidelike uitsprake hieroor gegee.  Die saak moes dus deur die Klassis gehanteer word en dit is nie.  

Die weg is nie volgens KO, art. 41 dat kerke slegs individueel onderling die weg van Matt 18 met 

mekaar moet volg nie, maar dat die kerke in kerkverband, saam vergader in die Klassisvergadering 

om saam die lig van Gods Woord oor sake te laat val, saam te stem, oor mekaar te waak, te bemoedig 

en te vermaan. 

Die vraag is of die Klassis dieselfde uitspraak sou maak wanneer bv. Aranos hulle nie neerlê by 

uitsprake van die Klassis nie?  Dit is tog bewys dat die Klassis kerkrade hieroor vermaan.  Tog bly die 

Klassis in gebreke om kerke wat die besluit van die Nasionale Sinode nie handhaaf nie, te vermaan en 

tot orde te roep.  In alle gevalle geld KO, art. 31 tog ewe goed.  Die uitspraak van Sinode 1997 

(Acta:543, 21.5) is duidelik oor hierdie saak:  “Onderlinge toesig tussen kerke word gereël deur KO, 

artt. 41 en 44”. 

H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
Bylae A: Acta van die Part. Sinode Namibië 1997:107-108, 4.7 Appèlgrond 7. 

Bylae B: Acta van die Part. Sinode Namibië 1998. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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1.3 Samestelling van die Kommissie 
Ds. R.G. Aucamp (Voorsitter). Ds. J. Venter word bygevoeg.  Ds. H.P.M. van Rhyn onttrek hom van 

die Kommissie weens familiebande.  Ds. G.S. Kruger (Skriba).  Die res van die Kommissie is oudle. 

Botha, Goede, Kendall en Coetsee. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Toeligting 
Die verweerders en die appellante het toeligting aan die Kommissie gegee.  Ook ds. R.J.P. du Plessis 

het toeligting gegee. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.5 Agtergrond van die Appèl 
Die appellante beweer dat die Part. Sinode van Namibië ‘n uitspraak gee wat in stryd is met sy 

bevindings oor die res van die Appèl.  Die Appèl (Acta 1997:108, 4.8) het 7 Appèlgronde waarvan 5 

geslaag het en 2 nie.   Dit is oor die twee Appèlgronde wat nie geslaag het nie waaroor die Appèl 

handel.   In wese handel dit daaroor dat die Geref. Kerk Aranos ‘n probleem het met ‘n kerkraad wat 

volgens hulle nie Sinodebesluite toepas nie.  Die kerk moet volgens die Geref. Kerk Aranos vermaan 

word om hulle te hou by besluite van meerdere vergaderings volgens KO, artt. 30, 31 en 46 en tot 

orde geroep word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2 Die Sinode beoordeel 

2.1 Appèlgrond 1 
“Die Part. Sinode is in sy uitspraak oor hierdie Appèlgrond in stryd met sy bevindings oor die res van 

die Appèl”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.1.1.1 Die appellante beweer dat die Part. Sinode Namibië ‘n uitspraak gee wat in stryd is met sy 

bevindings oor die res van die Appèl. 

2.1.1.2 Die Geref. Kerk Aranos het by die Klassis Nossob (Okt. 1997) in ‘n Beskrywingspunt 

versoek dat ‘n Kerkraad wat volgens Aranos die Nasionale Sinode se besluite oor die 

bediening van die Nagmaal geminag het “vermaan moet word om hulle te hou by die 

besluite van die meerdere vergadering volgens KO artt. 30, 31 en 46 en hulle daaroor tot 

orde te roep” (Beskrywingspunt Aranos punt 1 - Acta Part. Sinode Namibië 1997:131). 

2.1.1.3 Die Klassis het nie die Beskrywingspunt ter tafel geneem nie. 

2.1.1.4 Drie broeders van Geref. Kerk Aranos appelleer na die Part. Sinode Namibië (Nov. 1997). 

2.1.1.5 Die Part. Sinode gee die appellante gelyk dat die Beskrywingspunt moes gedien het op die 

Klassis Nossob (Okt. 1997). 

2.1.1.6 Dit was ‘n Appèl oor regskrenking en nie oor die materie van die saak nie. 

2.1.1.7 Die appellante, drie broeders van Geref. Kerk Aranos, bewys egter nie dat daar regskrenking 

plaasgevind het nie (Acta 1997:108, 4.7.2). 

2.1.1.8 Die Sinode word daarop gewys dat die hele Appèl gebou word op een onderdeel van Acta 

1997:107-108, 4.7 wat oor Appèlgrond 7 handel en dat die saak van regskrenking nie 

beredeneer of bewys word nie. 

2.1.1.9 Die Sinode moet daarop let dat by die Part. Sinode teen ‘n optrede van die Klassis 

geappelleer is en nie teen ‘n besluit oor die materie van die saak nie. 

2.1.1.10 Die Klassis het nie ‘n uitspraak gegee nie. Die Part. Sinode het nie ‘n uitspraak gegee nie. 

2.1.1.11 Die appellante het nie regskrenking aangedui nie. 

2.1.1.12 Die Part. Sinode het ook nie - soos die appellant beweer – ‘n teenstellende besluit geneem 

oor die antwoord waarna die Kerkraad dringend gesoek het nie.  Die Part. Sinode het slegs 

besluit dat die Kerkraad nie regskrenking aangedui het nie, aangesien die feit dat hulle vraag 

nie beantwoord is nie, wel op ‘n ander wyse gehanteer word. 

2.1.1.13 “Dit is egter nie waar dat die Kerkraad se vrae onbeantwoord gelaat is nie, aangesien die 

Klassis per implikasie vir Aranos advies gegee het dat die kerke in afwagting op die besluit 
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van Sinode 2000, intussen die weg van Matt 18 met mekaar moet bewandel"” (Acta Part. 

Sinode Namibië 1997:107, 4.7.1.5). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 Die Part. Sinode Namibië het tereg nie oor die kwelvraag nie, maar oor die regskrenking 

gehandel. 

2.1.2.2 Die appellante bewys nie dat regskrenking gepleeg is nie. 

2.1.2.3 Dit gaan in hierdie Appèl nie oor die kwelvraag van Aranos nie, maar oor regskrenking. 

2.1.2.4 Die motiverings handel oor ander sake.  Vergelyk punt 1 van die motivering.  Daar word die 

materie as bewys gegee wat juis nie behandel is nie.  “Kan die Geref. Kerk Aranos 

toestemming gee aan lidmate van Gobabis om Nagmaal te gebruik as hulle kelkies gebruik”. 

2.1.2.5 Die Part. Sinode Namibië Nov. 1997 het nie ‘n teenstrydige besluit gegee nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
 “Die uitspraak van die Part. Sinode in hierdie verband is in stryd met KO, artt. 41 en 46”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.2.1.1 Die besluit van die Part. Sinode Namibië Acta 1997:108, 4.9 is dat die Appèl in sy geheel 

slaag. 

2.2.1.2 Dit wil sê dat die Klassis weer die saak ter tafel moes neem. 

2.2.1.3 Die “Part Sinode Namibië het aangetoon dat regskrenking plaasgevind het omdat die 

Beswaarskrif nie ter tafel geneem is deur Klassis Nossob nie”. 

2.2.1.4 Die Kerkraad van Geref. Kerk Aranos moes weer die saak by Klassis Nossob op die tafel 

gebring het.  Dit is op ‘n spesiale vergadering van Klassis Nossob op 23 Januarie 1999 weer 

ter tafel geneem. 

2.2.1.5 Die Kerkraad het intussen verkies om die saak via ‘n Appèlskrif op die Nasionale Sinode se 

tafel te bring. 

2.2.1.6 Niks het Geref. Kerk Aranos verhoed om die saak weer op Klassis Nossob se tafel te kry 

volgens KO, artt. 41 en 46 nie of om op advies van die Klassis en Part. Sinode die weg van 

Matt 18 te volg nie. 

2.2.1.7 Geref. Kerk Aranos meen blykbaar dat Klassis Nossob reeds advies gegee het deur per 
implikasie aan te beveel, die weg van Matt 18 en om te wag op die antwoord van Sinode 

2000 oor hierdie saak. 

2.2.1.8 Ook die besluit van die Klassis waarteen oorspronklik geappelleer is, is geneem omdat die 

Beskrywingspunt verkeerdelik as Beswaarskrif geïnterpreteer is en daarom nie ter tafel 

geneem is nie. 

2.2.1.9 Die saak (Materie)is nie op die Klassisvergadering behandel en afgehandel nie. 

2.2.1.10 Die vraag is egter wat die besluit van die Part. Sinode Namibië behels het.  Die besluit het 

geensins die materie geraak nie, maar regskrenking aangedui bloot dat die saak nie behandel 

is op die Klassis nie. 

2.2.1.11 Die Sinode moet duidelik verstaan dat die materie nie behandel is nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.2.2.1 Die Geref. Kerk Aranos het nie oortuigend aangetoon dat die uitspraak van die Part. Sinode 

Namibië in hierdie saak in stryd is met KO, artt. 41 en 46 nie. 

2.2.2.2 Die Part. Sinode Namibië het nie uitspraak oor materie gegee nie. 



73

2.2.2.3 Die Part. Sinode Namibië het die pad wel aangedui volgens Acta van Part. Sinode Namibië 

1997:107, 4.7.1.5.  Hier is per implikasie herhaal dat die Klassis Nossob advies gegee het 

dat die kerke in afwagting op die besluit van Nasionale Sinode 2000 intussen die weg van 

Matt 18 moet wandel. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
 Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.5.4 APPèL GEREFORMEERDE KERK VAALWATER TEEN ‘N BESLUIT VAN 

PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 

(Artt.26, 145) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel nie self die Appèl nie. 

B. Die Voorsitter stel die Appèl. 

C. Ds. P.J.L. du Plessis gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal. 

D. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 3 verwys. 

E. Ds. S.F.F. van der Walt stel die Kommissierapport. 

F. Die toeligter en appellant lewer repliek. 

G. APPèL 
1. Hiermee ons Appèl teen besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal.  Die besluit is in Bylae E.  Die 

historiese verloop is in Bylae D, 2 en Bylae E, 3. 

2. Die Part. Sinode is betyds, per faks en telefonies, in kennis gestel van die Appèl. 

3. Bylaes aangeheg: 

3.1 Bylae A:  Oorspronklike besluit van Klassis Waterberg. 

3.2 Bylae B:  Geref. Kerk Vaalwater se beswaar teen besluit van Klassis Waterberg. 

3.3 Bylae C:  Klassis Waterberg se besluit teen Geref. Kerk Vaalwater se beswaar. 

3.4 Bylae D:  Geref. Kerk Vaalwater se Appèl by Part. Sinode Noord-Transvaal. 

3.5 Bylae E:  Part. Sinode Noord-Transvaal se besluit op Geref. Kerk Vaalwater se Appèl. 

4. Inleiding 
4.1 Die besluit van Klassis Waterberg is gehandhaaf.  (Kyk besluit in Bylae A.) 

4.2 Part. Sinode Noord-Transvaal se Appèlkommissie het in die beoordeling van ons Appèl ‘n 

interpretasie van KO, art. 68 gegee.  Van hierdie beoordeling is die besluit:  “Kennis geneem”. 

4.3 Die oorspronklike besluit van Klassis Waterberg word dus gehandhaaf. 

5. Appèlgrond 
5.1 Die besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal dat ons Appèl nie slaag nie, is in stryd met KO, art. 

68 en die verklaring deur kerkregkundiges wat die draagwydte van KO, art. 68 omskryf. 

5.2 Motivering

5.2.1 Inleidend kan gesê word dat die kern van ons oorspronklike beswaar en Appèl gaan oor die 

interpretasie van KO, art. 68. 
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Vergelyk: 

1. Beswaargrond 1 (Bylae B:3, 6) 

2. Die Klassis se beoordeling (Bylae C, 6) 

3. Part. Sinode Noord-Transvaal se besluit (Bylae E, 6) 

5.2.2 Outoriteite op die gebied van die Kerkreg is dit eens dat KO, art. 68 oor die Kategismus 

handel.  (Vergelyk Bylae B:2, 5.  Let op die weerspreking van 5.4.3 en 5.4.4.) 

5.2.2.1 By bogenoemde kan nog gevoeg word: 

“Die ander twee genoemde Belydenisskrifte kan wel naas die ‘vrye stof’-preke gepreek word, 

maar nie in die plek van die Heidelbergse Kategismus nie.  Artikel 68 verbied nie prediking 

uit die NGB en die DLR nie, maar dit gebied gereelde en sistematiese prediking uit die 

Heidelbergse Kategismus” (kursivering, J. Visser). 

en 

“Hierdie artikel bepaal naamlik slegs dat die Kategismus elke jaar ‘soveel moontlik’ volledig 

afgehandel moet word”. 

(Kyk “Die Kerkorde in Praktyk”, dr. J. Visser, p.254).  N.S.  Hierdie boek het eers in April 

1999 verskyn.  Die nuutste boek deur ‘n Kerkregkundige wat KO, art. 68 verklaar. 

5.2.3 Kyk ook ons verwysing na die oorspronklike bewoording van KO, art. 68 en die verwysing na 

die Engelse vertaling van KO, art. 68 soos aangehaal in ons Appèl (Bylae D:2). 

5.2.4 In die ontleding van die bewoording van KO, art. 68 vind ons dat dit gaan om die 

Heidelbergse Kategismus wat weekliks, sistematies, volgens die Sondagsafdeling daarvan 

uitgelê moet word (vgl. Bylae B:1, 4 en 2, 5). 

5.2.5 Die verklarings van Kerkregkundiges wat ons aangehaal het, is geskryf oor baie jare (1952-

1999).  Dit het gemene reg geword in ons Gereformeerde Kerke. 

5.2.6 Indien ‘n kerklike vergadering ander Belydenisskrifte by KO, art. 68 wil voeg, is die ordelike 

weg om so ‘n versoek na die Nasionale Sinode te stuur vir behandeling. 

6. Slot 
In die lig van bogenoemde Appèl en motiverings is die besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal ‘n 

ernstige krenking van ons reg. 

7. Ons bede is dat Sinode 2000 ‘n duidelike uitspraak sal gee oor die interpretasie van KO, art. 68 

sodat ons almal weer die Heidelbergse Kategismus sal uitlê of dit maar kan nalaat. 

H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
Bylae A: Oorspronklike besluit van Klassis Waterberg 

Bylae B: Gereformeerde kerk Vaalwater se beswaar teen besluit van Klassis Waterberg. 

Bylae C: Klassis Waterberg se besluit oor Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Vaalwater 

Bylae D: Gereformeerde Kerk Vaalwater se Appèl by Part. Sinode Noord-Transvaal. 

Bylae E: Part. Sinode Noord-Transvaal se besluit op Gereformeerde Kerk Vaalwater se Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
“Kategismusprediking is dit Skrifprediking?” – C.S. Grobler. 

Geen toeligters of verweerders het gevra om die Kommissie te ontmoet nie.  Dr. D.G. Breed en oudl. 

J.J. Hertzog het met hulle betrokkenheid by die Part. Sinode Noord-Transvaal, hulle van hierdie saak 

onttrek. 



75

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Klassis Waterberg behandel gereeld met elke sitting KO, artikel 41 (vrae) en verwys die 

antwoorde na ‘n Kommissie vir samevatting daarvan. 

1.4.2 Die Kommissie het in die lig van "ongemaklikheid " by kerkrade oor die hantering van die 

kategismusprediking opdrag ontvang om ‘n aanbeveling te doen oor die hantering van KO, 

artikel 68. 

1.4.3 Die Kommissie se aanbeveling word deur die Klassis aanvaar. 

1.4.4 Die Gereformeerde Kerk Vaalwater dien ‘n Beswaarskrif in by die volgende Klassis. 

1.4.5 Die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie. 

1.4.6 Teen die besluit appelleer die kerkraad van Vaalwater na die Part. Sinode Noord-Transvaal. 

1.4.7 Die Appèl slaag nie. 

1.4.8 Teen die besluit appelleer die kerkraad van Vaalwater na die Nasionale Sinode. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 

2.1 Eerste Appèlgrond 
“Die besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal dat ons Appèl nie slaag nie, is in stryd met KO, art. 68 

en die verklaring deur kerkregkundiges wat die draagwydte van KO, art. 68 omskryf”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.1.1.1 Die appellant beweer dat Part. Sinode Noord-Transvaal deur sy besluit om die Appèl nie te 

laat slaag nie, in stryd is met KO, art. 68 en die verklaring daarvan. 

2.1.1.2 Hierdie Appèl spruit voort uit die interpretasie van KO, art. 68 deur die Kerkraad van 

Vaalwater. 

2.1.1.2.1 Volgens die interpretasie van KO, art. 68 moet net die Heidelbergse Kategismus tydens

die tweede diens gepreek word.  Die ander genoemde Belydenisskrifte kan wel naas die 

“vrye stof” -preke gepreek word, maar nie in die plek van die Heidelbergse Kategismus 

nie. 

2.1.1.2.2 Die uitlê van ander Belydenisskrifte naas die Heidelbergse Kategismus verydel die 

“bepaling” dat die Heidelbergse Kategismus soveel moontlik jaarliks afgehandel moet 

word en sodoende sou die volle Raad van God nie gepreek word nie. 

2.1.1.3 Volgens u Appèlkommissie se beoordeling rus die interpretasie van die appellant op ‘n 

verskraling in die bedoeling van hierdie artikel: 

2.1.1.3.1 Die appellant se standpunt kom neer op reglementering van KO, art. 68. 

2.1.1.3.2 KO, art. 68 reël dat die hoofinhoud van die Christelike leer verkondig word. 

2.1.1.3.3 In KO, art. 68 lê die klem op die belydenis van die hoofsaak van die Christelike leer 

waarin die gemeente op grond van die Skrif opgebou moet word en nie eksklusief op die 

Kategismus nie. 

2.1.1.3.4 Die stelselmatige opbou in die geloof wat die Kategismus orden, word nie deur die uitlê 

van die ander twee Belydenisskrifte van die Formuliere van Eenheid verdring nie.  Die 

doel bly om die volle Raad van God te verkondig. 

2.1.1.3.5 Volgens ‘n meestergraadstudie van ds. C.S. Grobler oor Kategismusprediking, is 

oortuigend aangetoon dat bogenoemde beoordeling (2.1.1.3.1 – 2.1.1.3.4) ook histories 

korrek is. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 In die lig van die uiteensetting by 2.1.1.3,  word dit duidelik dat geen regskrenking bewys is 

nie, omdat die besluit van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal nie in stryd met KO, art. 68 is 

nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
2.1.3.1 Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 
 Die Appèl slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.5.5 APPèL GEREFORMEERDE KERK VANDERBIJLPARK-SUID TEEN ‘N 

BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL VAN 24/25 

NOVEMBER 1998  (Artt.27, 250) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel nie self die Appèl nie. 

B. Die Voorsitter stel die Appèl. 

C. Ds. D. Lartz gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS en Natal. 

D. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys. 

E. Oudl. T.P. van Graan stel die Kommissierapport. 

F. Die toeligter en appellant lewer repliek. 

G. APPèL 
Die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark-Suid appelleer hiermee teen ‘n besluit van die 

Part. Sinode OVS en Natal wat geneem is op sy vergadering van 24/25 November 1998 te 

Bultfontein. 

Die besluit waarteen geappelleer word is in die Notule van genoemde vergadering art. 34, punt 7 – 

“Goedgekeur” [“Die Appèl slaag nie”.]  (Kyk Bylae A.) 

(Die saak waaroor dit gaan is die manier waarop die Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark-Suid die 

tweede erediens inrig.) 

Die Kerkraad se reg is op [1] ‘n formele en [2] ‘n inhoudelike wyse deur hierdie besluit gekrenk. 

Appèlgrond 1 
Die reg van die Kerkraad van Vanderbijlpark-Suid is gekrenk deur die feit dat een van die lede van 

die Appèlkommissie van die Part. Sinode, nl. ds. P.A. Coetzee van die Gereformeerde Kerk Suidkus, 

vooraf by hierdie saak betrokke was en dus volgens ons oordeel nie objektief in die beoordeling van 

die saak kon wees nie. 

Motivering 
Ouderling P.J. Venter van Vanderbijlpark-Suid het die aanvanklike Appèl teen die besluit van die 

Kerkraad van Vanderbijlpark-Suid, oor die inrigting van die tweede erediens, by Klassis Vaalrivier 

ingedien.  Oudl. Venter is vir vier maande van die jaar met reis-attestaat in die Gereformeerde Kerk 

Suidkus.  Hy het in gesprekke erken dat hy hierdie saak met ds. Coetzee bespreek het in sy 

voorbereiding tot Appèl en volgens hom het ds. Coetzee glad nie met die besluit van die Kerkraad van 

Vanderbijlpark-Suid saamgestem nie.  Hy het dus advies by ds. Coetzee gesoek en gekry. 

Voordat die Appèlkommissie van die Part. Sinode oor die saak besin het, het die Voorsitter van die 

Kerkraad van Vanderbijlpark-Suid [ds. L.J. van der Walt) aan ds. Coetzee gevra of hy dink dat dit, in 

die lig van bogenoemde, reg is dat hy as lid van die Appèlkommissie sal dien.  Ds. Coetzee se 

antwoord was:  “Ek het geen skriftelike advies aan br. Venter gegee nie en hy [br. Venter] het die 

Appèl in sy eie woorde opgestel”. 
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Uit beide oudl. Venter en ds. Coetzee se opmerkings moet ons aflei dat: 

a) ds. Coetzee wel in die saak geken is 

b) hy wel “mondelinge” advies gegee het oor die inhoudelike en die prosedure van die Appèl, en 

c) hy toe al reeds nie met die besluit van Vanderbijlpark-Suid saamgestem het nie. 

Ons is gevolglik daarvan oortuig dat ds. Coetzee geprejudiseer was en dus nie objektief oor die saak 

kon beoordeel nie. 

Hierin is die reg van die Kerkraad gekrenk. 

Appèlgrond 2 
2.1 Die reg van die Kerkraad is gekrenk om nie self ‘n eie besluit te kan neem oor ‘n saak waaroor 

daar nie eenstemmigheid in die kerkverband bestaan en wat nie Skriftuurlik begrond is nie. 

2.2 Die Kerkraad se selfstandigheid is aangetas om nie, in die lig van sy eie omstandighede, ‘n 

besluit te kan neem waardeur meer lidmate onder die Woordbediening kom.  Hierdeur ly die 

bediening in die gemeente skade terwyl bewese werklikhede nie in ag geneem word nie. 

2.3 Die werklike saak waaroor dit gaan – nl. ‘n ander aanbiddingspatroon wat groei en meerdere 

meelewing in die kerk gebring het sonder dat enige beginsels prysgegee is – is nie deur die Part. 

Sinode aangehoor nie. 

Motivering:  Appèlgrond 2.1 
Die Part. Sinode [en die Klassis] steek vas by die wisselende begrippe erediens/samekoms en is van 

oortuiging dat, aangesien sommige van die elemente van ‘n erediens teenwoordig is (soos deur die 

Sinode gedefinieer) ons wel ‘n tweede erediens hou – en dat al die elemente van ‘n erediens daarom 

teenwoordig moet wees en dat alle lidmate deurentyd daarby betrokke moet wees. 

Ons haal aan uit die besluit van die Sinode hieroor soos weergegee in die stuk:  Ons Kerke se lewe 

weerspieël in die Liturgie, uitgegee in opdrag van die Sinode van 1997:31, 11.5:  “Dat die inrigting 

van ‘n ander byeenkoms die gang van die verskillende elemente MOET volg om ‘n ontmoeting met 

God te wees” is te bevraagteken.

Ons verwys veral na die laaste paragraaf wat lui:  “Dit hoef egter nie ‘n eksemplaar van die eerste 

samekoms te wees nie en die plaaslike kerk moet dit inrig met inagneming van Kategismus, Sondag 

38 en KO, art. 68”.  Dit is presies wat hierdie Kerkraad doen. 

Dat die Skrif hoegenaamd geen duidelike aanduiding gee oor ‘n tweede erediens en dat daar oor die 

tweede erediens/samekoms geen eenstemmigheid bestaan nie – soos wat ons aanvanklike studie asook 

antwoorde van professore en Kerkregkenners op ons versoek om advies aangetoon het – word deur 

die Part. Sinode genegeer met die opmerking:  “Eenstemmigheid word tog geopenbaar in bestaande 

Sinodebesluite rondom die tweede erediens/samekoms”. 

By baie gemeentes word egter, juis ook weens eie omstandighede, geen tweede erediens gehou nie.  

As dit so ‘n sterk prinsipiële saak is, hoe word dit in hierdie gevalle dan toegelaat? 

Die uitspraak van die Part. Sinode spreek van reglementering en formalisme.  Dit is hierdie 

formalisme wat veroorsaak dat die Kerkraad o.a. geadviseer is om die tweede erediens te vervang met 

‘n “samekoms” waar die seën nie uitgespreek word nie – dan sou daar tegnies geen probleem wees 

met die manier waarop die tweede samekoms ingerig word nie! 

Motivering:  Appèlgrond 2.2 en 2.3 
Hierdie Kerkraad moes besluit of hy ‘n tweede erediens/samekoms gaan hou met ‘n ander inkleding 

en daarmee baie wen en of daar volgehou gaan word met die tradisionele aanbieding met die 

gepaardgaande (tradisionele) swak bywoning. 



78

Die Kerkraad het na deeglike studie en ernstige besinning besluit om, behalwe vir die enkele 

aanpassings vir die kinders, by die hoofmomente van die erediens te bly.  Ons het nou baie meer 

lidmate wat God ontmoet en die gemeenskap van die gelowiges beoefen as in die tradisionele 

bedeling.  Ons het baie meer katkisante wat Sondae onder die Woordbediening verkeer as ooit te vore.  

Ons kan dus nie aanvaar dat die afwesigheid van die katkisante by die slot/wegstuur seën van die 

tweede diens beteken dat die tweede samekoms nie ‘n erediens is nie. 

Na ‘n tydperk van amper twee jaar is dit duidelik dat die huidige metode baie mooi vrugte oplewer.  

Die eerste erediens word steeds baie goed bygewoon.  Die tweede erediens word deur baie meer 

belydende lidmate en beslis deur baie meer katkisante as die vroeëre aanddiens (of ‘n tweede diens ná 

katkisasie in die oggende) bygewoon.  Die tweede samekoms in die oggende het verbeter van 8% na 

33% bywoning met ‘n groter persentasie kinders in beide die eredienste.  ‘n Bykomende en 

opvallende verskynsel is ook dat Nagmaalbywoning met gemiddeld 15% toegeneem het oor hierdie 

tydperk.  Ons vind dat daar in die gemeente groot rustigheid heers oor die wyse waarop ons die 

eredienste hou en dat almal hieroor positief is – behalwe die een broeder. 

Aangesien oor die tweede erediens geen duidelike Skrifuitsprake bestaan nie, en advies binne die 

kerkverband verskil, beskou die Kerkraad die “hoe” van die tweede erediens/samekoms as ‘n 

middelmatige saak, waaroor die Kerkraad self kan besluit tot meerdere vrug vir die 

Woordverkondiging en groter meelewing in die gemeente. 

Ons versoek die Sinode om so oor hierdie saak te besin dat daar nie oor ‘n vorm, wat nie Skriftuurlik 

vasgelê is nie, gestruikel sal word nie.  Die Gereformeerde Kerke [al is dit dan net hierdie gemeente] 

kan dit nie bekostig nie.  Ons verwys in die verband na NGB, art. 7:  “ook mag ons nie die gewoonte, 

of die groot getalle, of die oudheid, of opvolging van tye of van persone of kerkraadsvergaderings, 

verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie”. 

H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Die Appèlskrif soos opgeneem vir die aandag van die Sinode. 

1.2.2 Inligtingstuk van VDBS rakende die appèl - BYLAE 1 

1.2.3 Skrywe van VDBS rakende die vra van advies - BYLAE A 

1.2.4 Verslag van die Kommissie van die kerkraad van VDBS rakende besware ten opsigte van die 

tweede erediens - BYLAE B 

1.2.5 Toeligtingstuk van die oorspronklike appellant aan Klassis Vaalrivier - BYLAE C 

1.2.6 Inligtingstuk van VDBS - BYLAE D 

1.2.7 Rapport van die Appèlkommissie van Klassis Vaalrivier rakende die oorspronklike Appèl 

asook die Klassisbesluit - BYLAE E. 

1.2.8 Appèl van VDBS na Part. Sinode OVS en Natal - BYLAE F 

1.2.9 Rapport van die Appèlkommissie van Part. Sinode OVS en Natal - BYLAE G. 

1.2.10 Handgeskrewe stuk van ds. P.A. Coetzee waarin hy sy posisie aan die Kommissie verduidelik. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
U Kommissie het ds. P.A. Coetzee te woord gestaan nadat hy aangedui het dat hy die Kommissie wou 

spreek.  Prof. A le R du Plooy het die Kommissie met advies bedien. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond van die Appèl 
Reeds so vroeg as 1992/1993 wend die kerkraad van VDBS pogings aan om die bywoning by 

aanddienste (soos die orde op daardie stadium gereël was) te verbeter.  Hulle pogings misluk en hulle 
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gaan daadwerklik tot aksie oor met die aanstelling van ‘n Kommissie om die saak te bestudeer en met 

aanbevelings na die kerkraad te kom. 

Die kerkraad eksperimenteer met een van die twee finale opsies aan hom voorgelê.  Dit misluk en die 

oorblywende opsie word op die proef gestel.  Dit blyk uit die bewerings in die stukke dat daar 

wesenlike verbetering was in die bywoning van die tweede erediens/samekoms.  Die kerkraad het 

hiermee dus sy doel bereik. 

‘n Lidmaat wat vir 3-4 maande van die jaar by ‘n ander gemeente is met reisattes win inligting in oor 

die inrigting van die tweede erediens.  Die broeder appelleer teen die kerkraadsbesluit na Klassis 

Vaalrivier.  Die Klassis gee hom gelyk. 

Hierna appelleer die kerkraad na die Part. Sinode OVS en Natal wat die Klassis se besluit handhaaf.  

Ten slotte appelleer die Kerkraad van VDBS na die Nasionale Sinode. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel
2.1 Eerste Appèlgrond 
“Die reg van die kerkraad van Vanderbijlpark-Suid is gekrenk deurdat een van die lede van die 

Appèlkommissie van die Part. Sinode nl. ds. P. A. Coetzee van die Gereformeerde Kerk Suidkus, 

vooraf by hierdie saak betrokke was en dus volgens ons oordeel nie objektief in die beoordeling van 

die saak kon wees nie”. 

2.1.1 Die appellant beweer 
2.1.1.1 Ds. Coetzee is wel vooraf in die saak geken 

2.1.1.2 Ds. Coetzee het wel “mondelinge” advies gegee oor die inhoudelike en die prosedure van die 

Appèl. 

2.1.1.3 Ds. Coetzee het toe alreeds nie met die besluit van die kerkraad van VDBS saamgestem nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Die Kommissie beredeneer 
Oor 2.1.1.1 

2.1.2.1 Ds. Coetzee is oorspronklik in die saak geken met die beswaarde broeder se besoek aan 

Gereformeerde Kerk Suidkus. 

2.1.2.2 Hierdie kontak het nie die wese van die saak ernstig benadeel nie. 

Oor 2.1.1.2 

2.1.2.3 Aan die hand van ds. Coetzee se mondelinge en skriftelike getuienis voor die Kommissie is 

dit duidelik dat ds. Coetzee op daardie stadium nie enige advies oor die prosedure van Appèl 

gegee het nie. 

2.1.2.4 Die moontlikheid dat ds. Coetzee adviserende uitsprake kon gemaak het, word nie bewys nie. 

2.1.2.5 Weereens raak dit nie die wese van die saak op hierdie stadium nie aangesien daar nog geen 

konkrete voornemens van die broeder se kant tot Appèl was nie. 

Oor 2.1.1.3 

2.1.2.6 Ds. Coetzee het hom inderdaad teen die besluit van die kerkraad uitgespreek. 

2.1.2.7 Ds. Coetzee is om ‘n mening gevra en hy het dit gegee.  Dit is u Kommissie se beredenering 

dat dit normale praktyk is. 

Oor die verdere verloop van die saak: 

2.1.2.8 Nadat die broeder se Appèl na Klassis Vaalrivier geslaag het, het die oorspronklike appellant 

weer met ds. Coetzee kontak gehad. 

2.1.2.9 By hierdie geleentheid het ds. Coetzee die Appèl na die Klassis sowel as die Klassisbesluit 

onder oë gehad.  Hy het op hierdie stadium dus van die saak eerstehands kennis gedra. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.1.3.1 U Kommissie oordeel dat volgens die verklaring van KO, art. 33 daar wel die moontlikheid 

van prejudisering by ds. Coetzee kon bestaan het. 

2.1.3.2 Ds. Coetzee moes hom liefs aan die Appèlkommissie onttrek het. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2.1.4 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
2.1.4.1 Die Appèl slaag op hierdie grond. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Tweede Appèlgrond(Appèlgrond 2.1 in die Appèlskrif) 
“2.1 Die reg van die Kerkraad is gekrenk:   om nie self ‘n eie besluit te kan neem oor die saak waaroor 

daar nie eenstemmigheid in die kerkverband bestaan en wat nie Skriftuurlik begrond is nie” 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Die appellant beweer dat 
2.2.1.1 Die Part. Sinode (teen wie se besluit hier geappelleer word) van mening is dat al die momente 

van ‘n erediens in die tweede erediens teenwoordig moet wees. 

2.2.1.2 In ‘n stuk van die Sinode (Acta 1997:31, 11.5) wat uitgegee is en waarin aangedui word dat 

die inrigting van ‘n ander byeenkoms die gang van die verskillende elemente MOET volg om 

‘n ontmoeting met God te wees, laasgenoemde stelling bevraagteken word. 

2.2.1.3 Die Skrif geen aanduiding ten opsigte van ‘n tweede erediens aandui nie. 

2.2.1.4 Daar by verskeie ander gemeentes geen tweede erediens gehou word nie. 

2.2.1.5 Die uitspraak van die Part. Sinode spreek van reglementering en formalisme. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Die Appèlkommissie beoordeel 
2.2.2.1 Die appellant is van mening dat die tweede samekoms wel ‘n erediens is en nie ‘n blote 

“anders ingerigte samekoms” nie.  Die Part. Sinode (en die Klassis) is hieroor inderdaad 

korrek wanneer hulle die tweede erediens as sulks beoordeel. 

2.2.2.2 Die appellant motiveer glad nie waarom die bewering in die stuk - dat die verskillende 

elemente MOET volg om ‘n ontmoeting met God te wees - bevraagteken kan word nie (vgl. 

2.2.1.2) 

2.2.2.3 Die appellant word gelyk gegee in die sin dat:  “Die “tweede diens” as sodanig het ‘n 

tradisionele en nie ‘n Skriftuurlike basis nie” (vgl. Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en 

Kerkregering:369, A(1). 

2.2.2.4 Die bewering dat die uitspraak van die Part. Sinode neerkom op reglementering en 

formalisme, gaan nie op nie.  Die Part. Sinode spreek hom wel duidelik uit oor die 

inhoudelike van die tweede erediens en die tekortkominge wat in die opset soos by VDBS in 

gebruik is, bestaan. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.2.3.1 Regskrenking word nie bewys nie. 

2.2.3.2 Die Appèl slaag nie op Appèlgrond 1 (Appèlgrond 2.1 in die Appèlskrif) nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Derde Appèlgrond (Appèlgrond 2.2 in die Appèlskrif asook Appèlgrond 2.3 in die 

Appèlskrif) 
“2.2 Die Kerkraad se selfstandigheid is aangetas om nie, in die lig van sy eie 

omstandighede,’n besluit te kan neem waardeur meer lidmate onder die Woordbediening kom 

nie.  Hierdeur ly die bediening in die gemeente skade terwyl bewese werklikhede nie in ag 

geneem word nie.” 

“2.3 Die werklike saak waaroor dit gaan - nl. ‘n ander aanbiddingspatroon wat groei en 

meerdere meelewing in die kerk gebring het sonder dat enige beginsels prysgegee is - 

is nie deur die Part. Sinode aangehoor nie” 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Die appellant beweer 
2.3.1.1 Dat die appellant besluit het om by die hoofmomente van die erediens te bly. 

2.3.1.2 Dat die appellant nie kan aanvaar dat die afwesigheid van die katkisante by die slot/wegstuur- 

seën van die tweede diens beteken dat die tweede samekoms nie ‘n erediens is nie. 
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Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Die Appèlkommissie beredeneer 
2.3.2.1 Die vier momente van die erediens word nie in kategorieë van hoof- en ander momente 

verdeel nie.  Die argument gaan dus nie op nie. 

2.3.2.2 Die wesenlike van die erediens lê onder andere juis daarin dat die volle  gemeente die volle 

gemeenskap met die Lewende God moet beoefen. 

2.3.2.3 Kennelik word daar wel beginsels prysgegee in die erediens soos by VDBS aangesien lidmate 

die volle gemeenskap met die Here ontneem word deur hulle uit te stuur tydens hierdie 

ontmoeting met God. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Die Appèlkommissie bevind 
2.3.3.1 Regskrenking word nie bewys nie. 

2.3.3.2 Die Appèl slaag nie op Appèlgrond 3 nie ( Appèlgronde 2.2 en 2.3 in die Appèlskrif). 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Bevinding op elke Appèlgrond 
3.4.1 Appèlgrond 1 - Slaag. 

3.4.2 Appèlgrond 2 - Slaag nie. 

3.4.3 Appèlgrond 3 - Slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

4. Die Appèl in sy geheel
4.1 Alhoewel Appèlgrond 1 (3.4.1) slaag, is die Kommissie van mening dat die gewig daarvan nie 

die wese van die Appèl  bepaal nie. 

4.2 Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.5.6 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE 

OOS-TRANSVAAL, ARTIKEL 35.4 VAN NOVEMBER 1997 (Appèl 4 teen die 

besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van 25 November 1997 oor Spesiale visitasie 

deur Klassis Germiston) (Artt.28, 205) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Geen toeligting word gegee namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal nie. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys. 

D. Ds. T.J. Potgieter stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal 

asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport 4 (vgl. Bylae 1a) oor Spesiale visitasie te Birchleigh 

wat die Part. Sinode sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy besluite:  Art. 35.4 van 25 

November 1997 “Besluit:  Art. 35.4.4:  Aanbeveling:  Appèl slaag nie en word so goedgekeur”. 

Bylaes van hierdie Appèl:  (Verwysing in hakies van Part. Sinode Oos-Transvaal Kommissierapport 

(Bylae 1a). 

Bylae 1: Part. Sinode Oos-Transvaal en Klassis Germiston se besluite 

Bylae 1a: Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport. 
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Bylae A: Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal. 

Bylae A1: Konsulentsverslag – Gereformeerde Kerk Birchleigh (1.2.2). 

Bylae A2: Kerkraadskommissieverslag oor Birchleigh Gemeente Bylae 1 van A1 (1.2.3). 

Bylae A3: Kerkraadsnotule van 21/11/1995 art. 9.2.3 (1.2.4). 

Bylae B1: Besluit van Klassis Germiston oor Spesiale Visitasierapport (1.2.3). 

Bylae B3: Rapport van Spesiale visitasie soos aan Klassis gerapporteer 08/09/1997 (1.2.9). 

Klassisbesluit Bylae B1: Byvoegsels tot Spesiale Visitasierapport (Bylae 10) volgens: 

Klassisbesluit art. 11.2 van 8 September 1997 sluit in:  (1.2.10): 

 (1) Bylae B4: Byvoegsels by Visitasierapport (1.2.11). 

 (2) Bylae B5: Skrywe van J.D. de Villiers aan Visitatore (1.2.11). 

 (3) Bylae B5(1): Skrywe van J.D. de Villiers as Bylae aan Bylae B5 (1.2.12). 

 (4) Bylae G: Antwoord van Spesiale Visitatore aan J.D. de Villiers (1.2.18). 

Bylae 2: Dr. M.J. du Plessis se Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal oor visitasie. 

Bylae C: Klagskrif van diakens aan Kerkraad. 

Eerste Appèlgrond 
Verwysing na die artikel waarteen die Appèl gaan:  Handelinge van die Part. Sinode van 25 

November 1997, art. 35.4.2, pt. 2-4:  Goedgekeur nl.  Bylae 33:  Appèlkommissierapport, par. 2.1.2 

en 2.1.3. 

Besluit:  “Alhoewel ds. Laufs se teenwoordigheid moontlik ‘n verskil kon maak, is die feit dat sy 

afwesigheid en die Klassis se goedkeurende kennisname daarvan nie regkrenkend nie:  die 

Eerste Appèlgrond slaag nie”. 

Appèlgrond 
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die Part. Sinode vooraf die volgende beginsels aanvaar het as 

sy eie deur die Appèl van dr. M.J. du Plessis teen die besluite van Klassis Germiston oor 

Visitasierapporte in sy geheel te laat slaag en aanvaar het (vgl. art. 32.6 van Part. Sinode Handelinge 

25 November 1997, Bylae 1 en 2): 

1. “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir hiërargie in 

die kerkverband.  Visitatore kan dus oor kerke regeer en hulle wil afdwing” (Bylae 2:  

Appèlgrond 3:  Motivering 3). 

2. “KO-artikels 29-52 handel oor die kerklike vergadering.  Die beginsels wat in hierdie artikels vir 

kerklike vergaderings neergelê word geld vir alle kerklike vergaderings” (Bylae 2:  Appèlgrond 1:  

Motivering:  par. 2). 

3. “Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel:  Opdrag:  Dat daar by die opdrag van die 

Klassis gebly is en dat die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie.  Daar word selfs 
gehandel oor sekundi wat in die plek van primi opgetree het.  Uitvoering:  Wanneer die 

Visitatore die betrokke kerk(e) besoek het en hoe die besoek verloop het.  Rapport:  Die Klassis 

keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af.  Die Rapport word aanvaar of 

afgekeur en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys” (Appèlgrond 4:  Motivering 2). 

4. “N.B. beredenering van wat Deputate is.  Deputate is persone wat deur ‘n meerdere vergadering 

benoem is vir ‘n spesifieke opdrag.  Visitatore is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat 

hulle deur ‘n meerdere vergadering (die Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag nl. die 

uitvoering van visitasie volgens KO, art. 44” (Appèlgrond 1:  Motivering 5). 

5. Volgens KO, art. 49:  “Hierdie Deputate (wat ook van toepassing is op Visitatore vgl. par. 4 direk 

hierbo) “hou van al hulle handelinge Notule om aan die meerdere vergadering verslag te doen.  

Slegs die betrokke meerdere vergadering kan hulle van hierdie opdrag onthef”. 

Die voorgenoemde verhoed hiërargiese optrede van die Visitatore (vgl. par. 5 Bylae A). 

Motivering 
1. Geen sekundi is benoem deur die Klassis nie.  Ds. Laufs het geen verskoning aangebied waarom 

hy nie die vergadering van 22 Mei 1997 sou kon bywoon nie (vgl. Bylae B3).  Dit op sigself is 

regskrenkend omdat hy benoem is as visitator met ‘n spesifieke opdrag wat hy aanvaar en ontrou 
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aan is as hy nie ‘n gegronde en aanvaarbare rede waarom hy nie die vergadering kan 
bywoon, aanbied nie.  Hy het nie.  Selfs enige gedissiplineerde vereniging in die wêreld verwag dit 

van sy lede.  Soos gemeld in par. 3 hierbo behoort daar selfs oor sekundi geoordeel te word.  Dit is 

nie gedoen deur die Klassis nie.  Slegs kennis is geneem. 

2. Ds. Laufs gebruik die feit dat hy nie die vergadering van 22 Mei 1997 kon bywoon nie saam met 

sy ongekwalifiseerde persoonlike omstandighede om hom te onttrek as visitator.  Dit is ook 

regskrenkend aangesien volgens KO, art. 49 moet slegs die betrokke meerdere vergadering 

(Klassis Germiston) hom onthef en nie die Visitatore of kerkraad nie (vgl. Bylae 2, dr. Du Plessis, 

Appèlgrond 1:  Motivering 5). 

3. Ds. Laufs se regskrenkende optrede genoem onder 1 en 2 direk hierbo, ly tot verdere regskrenking 

deurdat die ander twee Visitatore eiewillig ‘n visitator onthef en ‘n ander persoon koöpteer, m.a.w. 

benoem as visitator, waarvoor die Kerkorde nie voorsiening maak nie. 

4. Dr. Du Plessis stel dit duidelik “dat waar Visitatore net ter kennisname ‘n verslag voorlê word die 

deur oopgemaak vir hiërargie in die kerkverband.  Visitatore kan dus oor kerke regeer en hulle wil 

afdwing” (Bylae 2, Appèlgrond 3:  Motivering 3).  Die Klassis het van Punt 1 – Visitatore 

Goedkeurend kennis geneem.  Kennisname is nie toesig nie, en net so min goedkeurende 

kennisname.  In effek beteken dit dat vrye teuels aan die uitvoerder van die opdrag gegee word, 

byvoorbeeld die Visitatore wat Visitatore onthef en koöpteer (benoem) teenstrydig met KO, art. 49 

(Deputate met betrekking tot KO, art. 49 en Visitatore m.b.t. KO, art. 44).  Visitatore moet alleen 

deur die meerdere vergadering benoem en onthef word.  Sodoende word die deur gesluit vir 

eiewillige handelinge, partyskappe en uiteindelike hiërargie in die kerkverband. 

5. In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit nl.  

art. 2.1.2.1 – “is die feit van sy afwesigheid en die Klassis se goedkeurende kennisname 
daarvan nie regskrenkend nie,” regskrenking gepleeg het. 

Dit was nie nodig vir die Visitatore om ‘n addisionele visitator te koöpteer (benoem) sonder dat hy 

deur die Klassis benoem is nie aangesien die twee oorblywende Visitatore aan die minimum 

vereiste gestel volgens KO, art. 44, nadat ds. Laufs teenstrydig met KO, art. 49 homself onthef en 

hom onttrek het as visitator, voldoen het.  Die Visitatore het hulleself dus gesag toegeëien wat nie 

kerkordelik verantwoordbaar is nie. 

Tweede Appèlgrond 
Verwysing na artikels waarteen hierdie Appèl gaan:  Handelinge van Part. Sinode Oos-Transvaal, art. 

35.4.2, pte. 2-4 – Goedgekeur:  Bylae 33:  Appèlkommissierapport Bylae 1a:  Eerste deel:  Par. 2.2.1  

Die nie-ter-tafel-bring van die korrespondensie:  “Klassis het by wyse van sy Visitatore die besware 

m.b.t. die opdrag ter tafel geneem:  2.2.1.3.  Hierdie deel van die Appèl slaag nie”  Tweede deel:
“Par. 2.2.2  Die interpretasie van die Visitatore se opdrag:  par. 2.2.2.2 van die Appèlkommissie se 

bevinding nl. par. 2.2.2.2.1 tot 2.2.2.2.4 en par. 2.2.2.3.  Hierdie deel van die Appèlgrond slaag nie”. 

Opsommend:  “Par. 2.2.2.2.4:  Die appellant bewys nie regskrenking in die wyse waarop die spesiale 

Visitatore hulle opdrag geïnterpreteer het nie”. 

Appèlgrond 
My Tweede Appèlgrond berus op dieselfde beginsels as par. 1 tot 5 genoem onder my Eerste 

Appèlgrond en KO, art. 34:  “…om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word”. 

Motivering 
1. Die orde van behandeling van die twee sake wat die Part. Sinode noem, is belangrik nl.  (1)  Die 

opdrag aan die Visitatore (vgl. 2.2.2 van Part. Sinode Appèlkommissierapport Bylae 1a:  “Die 

interpretasie van die Visitatore se opdrag”) en  (2)  Die nie-ter-tafel-neem van Byvoegsels tot 

Rapport Bylae 10 (vgl. 2.2.1 van die Part. Sinode Appèlkommissierapport)  (3)  “Moontlike 

prejudisering” is slegs genoem as ‘n moontlikheid en nie as ‘n feit nie.  Dit is dus nie ‘n 

Appèlgrond nie (vgl. 2.2.3 van die Part. Sinode Appèlkommissierapport Bylae 1a). 

2. Die Klassisbesluit art. 25 van 10 Maart 1997 nl. “ds. I.J.J. de Villiers lewer verslag.  Besluit:
Spesiale visitasie moet spoedig te Birchleigh gedoen word”, is ten eerste ter sprake met verwysing 
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na die “opdrag aan die Visitatore” teenoor die Part. Sinode se 2.2.2 “Interpretasie van die 
Visitatore se opdrag” (vgl. Bylae 1a). 

2.1 Die Klassis maak in sy Notule art. 25 van 10 Maart 1997 geen melding van die geskrewe 

Konsulentsverslag nie (vgl. Bylae 1).  Alleen:  “Ds. I.J.J. de Villiers lewer die verslag” word 

genoem.  KO, art. 34 stel dit baie duidelik dat:  “In alle vergaderinge moet by die preases ‘n 

skriba gevoeg word om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word”.  

Volgens die Notule het ds. I.J.J. de Villiers ‘n mondelinge verslag gelewer (vgl. Bylae 1, art. 25 

Konsulentsverslag).  Indien dit wel die bedoeling was om die geskrewe Konsulentsverslag as 

basis vir die Spesiale visitasie te gebruik, moes dit dienooreenkomstig in die Notule van die 

Klassis ingeskryf gewees het in ooreenstemming met KO, art. 34.  Dit is nie gedoen nie.  Die 

Konsulent se mondelinge nog geskrewe Konsulentsverslag is goed of afgekeur deur die Klassis.  

Normaalweg sou verwag kon word dat iets soos “met dank aanvaar”, in die Notule sou voorkom 

na die aflewering van so ‘n belangrike saak as ‘n Konsulentsverslag veral as dit gaan oor die 

aanvra van “Spesiale visitasie”.  Daar is geen teken daarvan in die Notule nie. 

Daar is dus geen grond hoegenaamd in die Klassisnotule wat die Konsulentsverslag as basis vir 

die Spesiale visitasie aanwys nie.  Die Visitatore het ook nie die Konsulent oor sy verslag 

gekonsulteer nie.
2.2 Die Klassis se besluit art. 11.1.2 van 8 September 1997 nl.:  “Die opdrag – Punt 2 – word 

goedgekeur as regte interpretasie van besluit van Klassis”, is ‘n onnoukeurige verklaring (vgl. 

Bylae B1).  Daar is geen grond in die Notule art. 25 van 10 Maart 1997 waarop die stelling:  

“Dat die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag geniet 

asook die beskuldigings dat hy sy werk nie na behore doen nie”, gebaseer kon word nie (vgl. 

Bylae 1, art. 25).  Die Klassis kwalifiseer ook nie waarop hy sy besluit art. 11.1.2 van 8 

September 1997 gebaseer het nie (vgl. Bylae B1). 

2.3 Die enigste opdrag wat wel logies van die Klassis besluit art. 25 van 10 Maart/21 April 1997 

afgelei sou kan word is dat dit gedoen moet word volgens KO, art. 44 nl.:  “…vas te stel of die 

ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, Kerkorde in alles 

onderhou, ens.” (vgl. Bylae 1, art. 25;  Konsulentsverslag Bylae A1, 3.2 en Bylae A2 van A).  

Die verskraalde afgeleide opdrag sou hierin geakkommodeer kon gewees het. 

2.4 Die opdrag wat die Klassis wel aan die Visitatore gegee het nl.:  “Spesiale visitasie moet 

spoedig te Birchleigh gehou word” beantwoord nie aan  (1)  die beginsel dat:  “Die Here toesig 

hou oor dienste maar die feit is dat Hy dit ook middelik doen met ander woorde deur die 

betrokke kerklike vergadering (Klassis) wat die opdrag gegee het en wat die Deputate 

(Visitatore) of Kommissie benoem het.  Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe 

opdrag” gegee moet word.  Die uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word 

deur die vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het” (vgl. Bylae 2 : Dr. 

M.J. du Plessis Appèlgrond 1 Motivering 3).  (2)  “Deputate is persone wat deur ‘n meerdere 

vergadering benoem is vir ‘n spesifieke opdrag.  Visitatore is Deputate met ‘n spesifieke opdrag 

omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering (Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag nl. die 

uitvoering van KO, art. 44” (vgl. Bylae 2:  Dr. M.J. du Plessis Appèlgrond 1 Motivering 5). 

2.4.1 Die Visitatore het die opdrag van KO, art. 44 verskraal tot:  “dat die verhouding tussen die 

Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag geniet, asook beskuldigings dat hy 

sy werk nie na behore doen nie”.  Die Klassis wat nie ‘n “welomskrewe opdrag” gegee het nie 

bevestig hierdie verskraalde en afgeleide opdrag van die Visitatore sonder motivering (vgl. 

Bylae 1 en B1).  As die Bedienaar van die Woord nie sy werk na behore doen nie, is die 

ander ampsdraers nogtans aanspreeklik en moet volgens KO, art. 44 vasgestel word of die 

ander ampsdraers hulle ampte getrou bedien, die Kerkorde in alles onderhou word, ens. 

3. In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite 

volgens 2.2.2:  “Die interpretasie van die Visitatore se opdrag”, 2.2.2.2.1 tot 2.2.2.2.4, 

regskrenking gepleeg het (vgl. Bylae 1a). 

3.1 Wat het van die res van die opdrag volgens art. 44 geword?  ‘n Totale fokusverskuiwing vind 

plaas in die uitvoering van die selfgeformuleerde en verskraalde opdrag van die Visitatore 

volgens hulle Visitasierapport, Bylae B3, vanaf die “Bedienaar van die Woord” na ouderling de 

Villiers wat aanleiding gee tot die tweede saak onder hierdie Appèlgrond 2.2.2 van 

Appèlkommissierapport Bylae 1a, nl. 
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4. Die nie-ter-tafel-bring (“neem”) van die korrespondensie
4.1 Die Klassis neem slegs kennis deur sy besluit art. 11.2 van 8 September 1997, waarteen ek 

appelleer volgens par. 1 van my Appèl, oor die volgende:  (1)  Die Visitatore se skrywe aan die 

Klassis (Bylae B4);  (2)  My skrywes van 17 Julie en Bylae 24 Mei 1997 aan die 

Korresponderende kerkraad Klassis Germiston (Bylae B5 en B5(1)).  (3)  Die Visitatore se 

skrywe aan my sonder enige adres of besinning oor hulle opdrag volgens KO, art. 44 nie 

(Bylae G). 

4.2 Die voorgenoemde is ingesluit in die Visitasierapport met ‘n voetnota “Byvoegsels tot Rapport 

Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10)” (vgl. Bylae B1). 

4.2.1 Dr. Du Plessis stel dit baie duidelik, in sy Appèl wat die Part. Sinode in sy geheel laat slaag 

en aanvaar het dat:  “Die Here gebruik o.a. die insig van kerklike vergaderings om te oordeel 

of Visitatore hulle opdrag volgens sy Woord gedoen het” (vgl. Hand 14:27 en 15:4 en 27;  2 

Tim 3:16-17;  Titus 1:9).  Dr. Du Plessis weerspreek die stelling van ds. Kuperus, wat ook 

as spesiale visitator benoem is, nl. “dat die gebruik van Klassis Germiston van Visitatore 

om aan die Klassis verslag te gee, moet bloot wees om te sê dat hulle hulle werk gedoen 
het, en ter kennisname, hoe hulle hulle werk gedoen het.  Die beginsel ter sake is die 

voorkoming van hiërargie en die eiewillige optrede” (Bylae 2, dr. M.J. du Plessis Appèlgrond 

2). 

4.2.2 In die uitvoering van die opdragte gaan dit nie net oor “dat” die opdrag uitgevoer is nie maar 

“hoe en wat gedoen is” tydens die uitvoering van die opdrag, aldus dr. M.J. du Plessis.  Waar 

Visitatore meld hulle:  “net ter kennisname ‘n verslag voorlê”, word die deur oopgemaak vir 

hiërargie in die kerkverband.  Visitatore kan dus nie die kerke regeer en hulle wil afdwing 

nie”.  Vergelyk hiervolgens  (1)  par. 4.5 van die Visitasierapport Bylae B3 aan die kerkraad 

en diakens van 29 Mei 1997 nl.:  “Ons beveel aan dat u ons weer ontmoet voor die volgende 

vergadering om te verneem wat die vordering was” en par. 3 van Bylae C “die Visitatore is 

al ingeroep om met die probleem te help – sonder veel sukses”.  Dus die Visitatore hou toesig 

oor die kerkraad en diakens (vgl. Bylae G). 

4.2.3 Die uitvoering van ‘n opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die vergadering 

(Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem, en nie net kennis van geneem word nie (vgl. 

Bylae 2:  Appèlgrond 1 Motivering 3 van dr. M.J. du Plessis en KO, art. 49). 

4.3 Regskrenking is deur die Part. Sinode in die lig van bogenoemde gepleeg o.a. om te besluit, 

volgens par. 2.2.1.2.1 Bylae 1a, dat:  “Die Klassis het by wyse van sy Visitatore die besware oor 

die opdrag ter tafel geneem” as hy net daarvan kennis geneem het en nie soos omskryf is deur 

dr. Du Plessis in sy Appèl wat by die Part. Sinode Oos-Transvaal in sy geheel geslaag en 

aanvaar is nl.:  “die uitvoering van die opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die 

vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem” (Bylae 2:  Appèlgrond 1 

Motivering 3). 

Derde Appèlgrond
Verwysing na artikels waarteen hierdie Appèl gaan:  Die Part. Sinode se besluit:  Art. 35.4.2 van 25 

November 1997:  “Pt. 2-4 word goedgekeur:  Par. 2.3.2 Appèlkommissie se bevinding: 

“2.3.2.1  Die Klassis het die optrede van die spesiale Visitatore as afgehandel beskou vir sover dit in 

die byvoegsel in die Rapport ter sprake kom. 

2.3.2.2  Indien iemand ontevrede sou wees oor die Visitatore se werkswyse, kan altyd die weg van 

beswaar of Appèl na die Klassis gevolg word. 

2.3.2.3  Hieruit volg dat geen regskrenking bewys word nie”. 

2.3.3  Appèlkommissie se aanbeveling:  “Die Derde Appèlgrond slaag nie”. 

Appèlgrond 
My Derde Appèlgrond berus op dieselfde beginsels as par. 1-5 genoem onder my Eerste Appèlgrond 

wat die Part. Sinode sy eie gemaak het deur sy besluit dat hy dr. M.J. du Plessis se Appèl oor 

Visitasierapporte by Klassis Germiston, in sy geheel geslaag verklaar en aanvaar het (art. 32.5 en 6 

van Part. Sinode Handelinge van 25 November 1997). 
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Motivering 
1. Die Part. Sinode bevestig volgens par. 2.3 van sy Appèlkommissie Bylae 1a dat “Die Klassis 

neem slegs kennis van die werkswyse van die visitasie soos in die Visitasieverslag en soos in die 

byvoegsel sonder om verdere uitspraak te lewer” (Appèlskrif Bylae A: 4.3.1 en 4.3.2).  “Albei my 

skrywes waarin ek die verloop van die visitasie weergee, inligting weergee aan die Visitatore as 

skriba en beswaar maak teen die wyse van visitasie as ouderling, was gerig aan die 

Korresponderende kerkraad, Klassis Germiston (Bylae B5 en B5(1).  Die skrywe van die 

Visitatore is nie onderteken namens die Visitatore of Korresponderende kerkraad nie en is sonder 

adres (Bylae G).  Tot wie se adres moes ek nog skrywe en my besware gerig het?  Dr. Du Plessis 

antwoord hierdie vraag met wat die Part. Sinode Oos-Transvaal sy eie gemaak het nl.  “Die 

Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af” (Bylae 2:  Appèlgrond 4 

Motivering 2).  By “o.a.” van dr. Du Plessis kan bygevoeg word:  “Byvoegsels tot die Rapport 

Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10)”, sonder om enigsins afbreuk te doen aan die 

voorgenoemde beginsels nl. “Die Klassis keur die werk van die Visitatore goed of af.  Die 

uitvoering van die opdrag volgens KO, art. 49 moet beoordeel en bekragtig word deur die 

vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het, nie deur die Visitatore nie” 

(Bylae 2:  dr. M.J. Du Plessis : Appèlgrond 1:  Motivering 3 en 5).  Van die skrywe van die 

Visitatore (Bylae G) nl. “Aan die Klassis Germiston byeen te Primrose 8 September 1997”, word 

volgens Klassis besluit art. 11.2 van die Notule nl. “Byvoegsels tot Rapport Spesiale visitasie te 

Birchleigh” slegs kennis geneem (vgl. Bylae 1).  Dit nadat die Klassis alreeds besluit het oor 

die opdrag en werkswyse van die Visitatore volgens art. 11.1.2 en 11.1.3 respektiewelik, sonder 

om die besware wat ek geopper het in my skrywes (Bylae B5 en B5(1) en die Visitatore se betoog 

in hulle skrywe (Bylae G) te beoordeel en uitspraak daaroor te lewer.  Gesag word aan die 

Visitatore toebedeel wat nie Kerkordelik verantwoordbaar is nie. 

2. In my skrywes maak ek beswaar teen die werkswyse waarop die Visitatore sonder adres antwoord 

nl. Appèlskrif par. 4.3.1 (Bylae A) “ek appelleer teen die besluit van die Klassis om slegs kennis 

te neem van die werkswyse en dan geen verdere uitspraak te lewer oor die werkswyse en my 

besware en die antwoord van die Visitatore daarop”.  Bogenoemde korrespondensie Bylaes B4, 5 

5(1) en G is deel van die Visitasierapport (Bylae B3).  Die Klassis behoort die visitasie in sy 

geheel te beoordeel (aldus dr. Du Plessis) wat deur Part. Sinode aanvaar is.  Hy neem slegs kennis 

van die werkswyse nl.:  “Byvoegsel tot die Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10) – 

kennis geneem”, waarteen ek appelleer (vgl. par. 1 art. 11.2 van my Appèl na Part. Sinode).  Die 

kern van KO, art. 44 is onderlinge toesig van die kerke oor mekaar – nie individuele ampsdraers 

hou toesig oor die kerke nie.  As die Visitatore nie die inhoud van amptelike besware teen hulle 

werkswyse behoorlik terugrapporteer nie, en die Klassis dit nie beoordeel en daaroor uitspraak 
lewer nie, word hierdie beginsel aangerand.  Dit lei tot hiërargie in die kerkverband. 

3. Volgens my Eerste Appèlgrond, Appèlgrond 1-5 hierbo, word die beginsels weergegee soos 

aanvaar deur die Part. Sinode van dr. M.J. du Plessis se Appèl nl. “hou die Here toesig oor die 

dienste, maar die feit is dat Hy dit middelik doen, m.a.w. deur die betrokke kerklike vergadering 

(Klassis Germiston) wat die opdrag gegee het en wat die Deputate (Visitatore) of Kommissie 

benoem het.  Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” gegee moet word.  Die 

uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel word en bekragtig word deur die vergadering 

(Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het” (Bylae 2:  Appèlgrond 1:  Motivering 3 dr. 

M.J. du Plessis).  Hierteenoor staan Klassis Germiston se besluit – “kennis geneem”.  Die Part. 

Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit art. 35.4.2 deur pt. 2-4 van sy 

Kommissierapport nl. par. 2.3.1.1–2.3.1.5 en 2.3.2–2.3.3, wat teenstrydig is met sy voorafgaande 

besluite art. 32.5, besluite 1-4 van 25 November 1997 t.o.v. die Appèl van dr. M.J. du Plessis oor 

visitasie en KO, artt. 44 en 49 soos hierbo aangetoon, goed te keur.  Deur sy besluit art. 35.4.2 

sanksioneer die Part. Sinode Oos-Transvaal die bestaande visitasiepraktyk van Klassis Germiston 

wat hy self volgens sy besluit 35.4.2 volgens Skrif, Belydenis en Kerkorde deur aanvaarding van 

dr. Du Plessis se Appèl, afgewys het. 

Hiermee meen ek dat ek voldoende aangetoon het dat die Part. Sinode Oos-Transvaal in die lig van 

Skrif, Belydenis en Kerkorde en die Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite art. 32.5 oor dr. M.J. du 



87

Plessis se Appèl van 25 November 1997 oor Visitasierapporte, regskrenking gepleeg het deur sy 

besluite, art. 35.4.2 en 35.4.4 van 25 November 1997. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
Bylae 1 Besluite van Partikuliere Sinode Oos-Transvaal oor Rapport van Appèlkommissie 25 

November 1997 

Bylae 1a Rapport Appèlkommissie Partikuliere Sinode Oos-Transvaal 25 November 1997 

Bylae A Appèl teen besluite van Klassis Germiston 8 September 1997 

Bylae A1 Konsulentsverslag aan Klassis Germiston  

Bylae A2 Kerkraadskommissieverslag Bylae 1 van Konsulentsverslag 

Bylae A3 Birchleigh Kerkraadsnotule van 21 November 1995 insake Beswaarskrif van J.D. de 

Villiers 

Bylae B1 Besluite Klassis Germiston 8 September 1997 insake Spesiale visitasie te 

Gereformeerde Kerk Birchleigh 

Bylae B3 Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh aan Klassis Germiston 8 September 1997 

Bylae B4 Byvoegsel by Spesiale visitasierapport: kennisgewing aan Klassis Germiston van 

besware van br. J.D. de Villiers teen - Optrede van Visitatore 

Bylae B5 Besware van br. J.D. de Villiers aan Visitatore en Klassis Germiston 8 September 

1997 insake optrede van Visitatore 

Bylae B51 Eerste Besware van br. J.D. de Villiers aan visitatore en Klassis Germiston insake 

Spesiale visitasie te Birchleigh 

Bylae G Antwoord van visitatore aan br. J.D. de Villiers insake besware teen optredes van 

Visitatore 

Bylae C  Klagskrif Diakens aan Gereformeerde Kerk Birchleigh insake gedrag van ‘n 

ouderling 

Bylae 2  Appèl M.J. du Plessis teen besluite Klassis Germiston teen Visitasierapporte 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant br. J.D. de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Die Appellant dien op 30 Oktober 1996 ‘n Beswaarskrif in by die kerkraad van Birchleigh in 

sake onregmatige praktyke deur die predikant en kerkraad by die ontslag van twee ouderlinge. 

1.4.2 Die Konsulent lei bogenoemde vergadering en kom onder die indruk van spanning en 

gevoelens in die gemeente. 

1.4.3 In ‘n Konsulentsverslag aan Klassis Germiston 8 September 1997 keur die Klassis dit goed 

dat daar Spesiale visitasie by die Gereformeerde Kerk Birchleigh gedoen word. 

1.4.4 Br. J.D. de Villiers appelleer teen besluite van Klassis Germiston na Partikuliere Sinode Oos-

Transvaal in sake die werkswyse en opdrag kragtens KO, artt. 44 en 49 van die Visitatore. 

1.4.5 Die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal (25 November 1997) bevind dat die reg nie gekrenk is 

nie, en die Appèl slaag nie. 

1.4.6 Die appellant appelleer na die Nasionale Sinode teen die Part.Sinode Oos-Tvl 25 November 

1997

Besluit:  Kennis geneem. 
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2. Die Sinode beoordeel 
Die appellant voorsien u Appèlkommissie van skriftelike toeligting wat die essensie van die 

Appèlgronde saamvat.  Aanhalings waarna verwys word in die beoordeling is aanhalings uit 

bogenoemde dokument. 

Die Appèl bestaan uit drie Appèlgronde teen Kommissieverslag Art.33.4 van die Handelinge van die 

Part. Sinode Oos-Transvaal 25/11/97. 

Appèl 1 –  Ontheffing en benoeming van visitator – “dat alhoewel die onthefde visitator se 

teenwoordigheid moontlik ‘n verskil kon maak, is die feit van sy afwesigheid en die 

Klassis se goedkeurende kennisname daarvan nie regskrenkend nie” 

Appèl 2 - Welomskrewe opdrag:  KO, artt. 44 en 49 KO – “Die Klassis het by wyse van sy 

Visitatore die besware oor die opdrag ter tafel geneem” 

Appèl 3 - Slegs kennisname van werkswyse en byvoegsels wat daarmee verband hou – “die 

Klassis het die optrede van die Spesiale visitatore as afgehandel beskou vir sovér dit 

in die byvoegsels in die Rapport te sprake kom” en “indien ek ontevrede oor die 

Visitatore se werkwyse sou wees ek altyd die weg van beswaar of Appèl na die 

Klassis kan volg” 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1  Appèlgrond 1 

2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
Die appellant voer drie argumente aan om regskrenking te bewys: 

Argument 1:  Die Part. Sinode weerspreek homself en krenk die reg volgens KO, art. 49 wat bepaal 

dat:  “’n Deputaat (Visitator) homself nie van sy opdrag kan onthef nie” 

Beoordeling:  Die feit van een van die drie Visitatore se afwesigheid en die Klassis se goedgekeurde 

kennisname daarvan, dui nie regskrenking aan nie omdat KO, art. 44 steeds, na bevinding van die 

Part. Sinode, uitgevoer is.  Die appellant maak die fout om Visitatore se optrede en opdrag vanuit KO, 

art. 49 te beredeneer.  Hoewel daar Kerkregtelike verklaarders is (bv. Visser, Kruger) wat die opdrag 

en handelswyse van Visitatore, soos dié van Deputate, vanuit KO, art. 49 benader, meen u 

Appèlkommissie dat die opdrag en optrede van Visitatore deur KO, art. 44 gereël word, en nie deur 

KO, art. 49 nie. 

Argument 2:  Die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg volgens KO, art. 49 wat bepaal “dat 

alleen ‘n meerdere vergadering (Klassis) kan Deputate (Visitatore) aanwys”. 

Beoordeling:  By implikasie het die Klassis ‘n Visitator onthef vir die uitvoering van sy opdrag deur 

goedkeurend kennis te neem van die Visitatore se optrede om ‘n ander predikant in die plek van die 

betrokke Visitator te koöpteer.  Goedkeurende kennisname beteken tog dat die Klassis die optrede van 

die Visitatore beoordeel en aanvaar het.  Die Klassis het ook nie die Visitatore of betrokke Visitator 

betug of vermaan nie. 

Argument 3:  Die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg volgens KO, art. 49 wat bepaal: dat 

meerdere vergaderings (Klassis) die handelinge van Deputate (Visitatore) moet beoordeel en nie 

alleen daarvan met goedkeuring kennis neem nie om sodoende partyskappe en hiërargiese 

kerkregering te voorkom. 

Beoordeling:  Die Visitatore se werk en optrede is nie net vir kennisname voorgelê nie, maar is 

beoordeel en die Part. Sinode het toe kennis geneem van hoe dit beoordeel is. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 Geen regskrenking word bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
2.1.3.1 Appèlgrond 1 slaag nie 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
Die appellant voer weer drie argumente aan om regskrenking te bewys: 



89

Argument 1:  Die appellant meen die Part. Sinode krenk die reg volgens KO, art. 49 deurdat die 

Klassis nie ‘n welomskrewe opdrag aan die Visitatore gegee het nie. 

Beoordeling:  Die Part. Sinode oordeel dat die Spesiale Visitatore gesien moet word binne die geheel 

van die Konsulentsverslag en Bylaes wat wys op die kerkordelike onreëlmatighede en onderlinge 

spanning.  Die Visitatore self sien die skerppunt van hulle opdrag soos dit in die Konsulentsverslag 

4.3 aanbeveel word:  “Dat die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en sekere 

kerkraadslede aandag geniet, asook beskuldigings dat hy sy werk nie na behore doen nie”.  Die 

appellant bewys nie regskrenking in die wyse waarop die spesifieke Visitatore hulle opdrag 

geïnterpreteer het nie. 

Argument 2:  Die appellant beweer dat vanweë geen welomskrewe opdrag van die Visitatore volgens 

KO, art. 49 regskrenking voortvloei deurdat in die praktyk verkeerde werk deur die Visitatore gedoen 

is.  Die Visitatore het nou met ‘n verskraalde opdrag gewerk, terwyl die breër spektrum van 

beoordeling nie in berekening gebring is nie wat ‘n Beswaarskrif van die appellant aan die Visitatore 

uitsluit in die beoordeling. 

Beoordeling:  Die appellant bewys nie regskrenking by die opdrag van die Spesiale Visitatore nie.  

Daarby het die Klassis kennis geneem dat die appellant se besware beantwoord is deur die Visitatore 

as hulle sê:  “...ons het hom intussen van ‘n antwoord voorsien” 

Argument 3:  Die appellant meen dat die Part. Sinode Oos-Transvaal die reg krenk volgens KO, art. 

49 deur die voorafgaande regskrenkende besluite en handelinge van die Klassis te sanksioneer deur sy 

besluit dat:  “Die Klassis het by wyse van sy Visitatore die besware m.b.t. die opdrag ter tafel 

geneem”. 

Beoordeling:  Omdat die appellant nie regskrenking bewys nie m.b.t. die wyse waarop die Spesiale 

Visitatore hulle opdrag gesien het nie, soos by argument 1 beredeneer, fouteer die appellant om van 

regskrenking en handelinge van die Klassis te praat.  Die Part. Sinode krenk nie die reg nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.2.2.1 Geen regskrenking word bewys nie 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
2.2.3.1 Appèlgrond 2 slaag nie 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Appèlgrond 3 
Die appellant argumenteer dat die Part. Sinode Oos-Transvaal die reg volgens KO, art. 49 krenk deur 

die regskrenkende besluite en handelinge van die Klassis en sy Visitatore, genoem onder Appèlgrond 

2, te sanksioneer deur sy besluite nl. (1) “Die Klassis het die optrede van die Spesiale Visitatore as 

afgehandel beskou vir sover dit in die byvoegsels in die Rapport ter sprake kom en (2) “Indien ek 

ontevrede oor die Visitatore se werkwyse sou wees ek altyd die weg van beswaar of Appèl na die 

Klassis kan volg”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
 Appèlgrond 3 vloei logies voort uit Appèlgrond 2. 

2.3.1.1 Geen regskrenking is deur die appellant bewys nie soos blyk uit die beoordeling van al die 

argumente uit Appèlgronde 1 en 2. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
 Geen regskrenking is bewys in Appèlgrond 3 nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
 Appèlgrond 3 slaag nie. 
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Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Eerste Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie 

3.1.2 Tweede Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie 

3.1.3 Derde Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie 

3.2 Oor die Appèl in sy geheel 
 Die Appèl slaag in sy geheel nie 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.7 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE 

OOS-TRANSVAAL, ARTIKEL 33.5 VAN NOVEMBER 1997 (Klassis Germiston:  

Amp van Bedienaar van die Woord, Birchleigh) (Artt.29, 192) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Ds. J.P. Bingle gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys. 

D. Ds. L.D. Aucamp stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal 

asook die inhoud van die Appèlkommissierapport 2 wat aanleiding gegee het tot sy besluite wat 

handel oor die optredes van die Bedienaar van die Woord van Birchleigh ten opsigte van ‘n 

Kommissieverslag art. 33.5 van die Handelinge van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 25 November 

1997 nl.  “Besluit 1:  Die vergadering neem kennis van die beredenering van Kommissie tot by 

aanbeveling. 

Besluit 2:  Die aanbeveling van die Kommissie “Appèl slaag in geheel nie,” word goedgekeur. 

Dus vergadering aanvaar Kommissierapport nl. dat Appèl nie slaag nie” (vgl. Bylae 1). 

Eerste Appèlgrond 
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art. 33.5. van 25 November 1997 van Part. Sinode Oos-

Transvaal:  “Besluit 1:  Die vergadering neem kennis van beredenering van Kommissie tot by 

aanbeveling”. 

Appèlgrond 
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels deur die besluit van die Part. Sinode 

geweld aangedoen word: 

1. Die Here gebruik o.a. die insig van kerklike vergaderings om te oordeel of Deputate en 

Kommissies “volgens hulle opdrag volgens sy Woord gedoen het” (vgl. o.a. Hand 14:27;  15:4 en 

27;  2 Tim 3:16;  Titus 1:9 en KO, art. 49). 

2. ‘n Kerklike vergadering beoordeel ‘n Kommissie se werk in sy geheel nl.  Opdrag:  Dat daar by 

die opdrag gebly is en dat die opdrag nie oorskry is of gedeeltelik uitgevoer is nie.  Uitvoering:
Die ontmoeting van die betrokkenes en hoe dit verloop het (vgl. 2 Tim 3:16 en 17 nl:  “Die hele 

Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in 

die geregtigheid 17. sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome 

toegerus;” Titus1:9:  “Een wat vashou aan die betroubare Woord wat volgens die leer is, sodat hy 

in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teësprekers te weerlê”.  

Rapport:  Die Part. Sinode keur die werk van Kommissies (o.a. adviese, beoordeling, 
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beredenering, ens.) goed of af.  Die Rapport word aanvaar of afgekeur en indien nodig word 

aspekte daarvan terugverwys. 

3. Kerkorde artikels 29-52 handel oor die kerklike vergaderings.  Die beginsel wat in hierdie artikels 

neergelê word, geld vir alle kerklike vergaderings. 

4. Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste m.a.w. deur die betrokke kerklike 

vergaderings (Kerkraad, Klassis, Part. Sinode en Nasionale Sinode) wat die opdrag gegee het en 

wat die Deputate of Kommissies opdrag gegee het en wat hulle benoem.  Daarom bepaal KO, art. 

49 ‘n “welomskrewe opdrag” gegee word ( vgl. Die Kerkorde:  dr. G.P.L. van der Linde, KO, art. 

49;  Plek van Deputate).  Die uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel word deur die 

vergadering wat die Deputate of Kommissie benoem het.  Hierdie praktyk geld letterlik vir alle 

Kommissies en Deputate in die kerkverband.  Dit geld selfs vir Deputate wat deur die Part. Sinode 

benoem word en wat aan die Nasionale Sinode verslag doen, soos Kuratore. 

5. Vir die uitvoering van die opdragte aan die Deputate en Kommissies gaan dit nie “dat” die opdrag 

uitgevoer is nie, maar ook “hoe en wat gedoen is” tydens die uitvoering van ‘n opdrag. 

6. Waar Kommissies net ter wille van kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir 

hiërargie in die kerkverband.  Vergelyk par. 1-6 hierbo met die Appèl van dr. M.J. du Plessis wat 

voor die Part. Sinode Oos-Transvaal gedien het oor Visitasierapporte:  Art. 32 van 25 November 

1997 wat slaag en aanvaar is in geheel (Bylae 2) en dr. G.P.L.van der Linde:  Die Kerkorde:  KO, 

art. 49:173. 

Motivering 
1. Teenstrydig met die beginsels genoem onder par. 4 hierbo onder my Appèlgrond het die Part. 

Sinode Oos-Transvaal geen “welomskrewe opdrag” in ooreenstemming met KO, art. 49 aan die 

Appèlkommissie gegee nie (vergelyk G.P.L. van der Linde:  Verklaring van KO, art. 49).  Die 

Part. Sinode het slegs die opdrag:  “Art. 4.5.3  Dat indien die Appèlle ontvanklik verklaar word, 

die Regskommissie as Appèlkommissie sal dien,” gegee en “4.5.4  Dat die versoek dat prof. J.M. 

Vorster sal optree as Adviseur goedgekeur word”, goedgekeur (Bylae 1). 

1.1 Die opdrag volgens die Appèlkommissierapport nl.  “Beoordeling van Appèl 2 en aanbeveling 

aan Part. Sinode Oos-Transvaal” het die Part. Sinode Oos-Transvaal met sy besluit deur net 

kennis daarvan te neem nie sy eie gemaak nie.  Die Part. Sinode het dus in die lig van die 

bogenoemde kennisname geen welomskrewe opdrag aan die Appèlkommissie gegee nie.  

Daardeur doen hy geweld aan die inhoud van KO, art. 49  (1) om nie ‘n welomskrewe opdrag aan 

die Appèlkommissie te gee nie en  (2) om nie die Appèlkommissie se opdrag te beoordeel en 

daaroor uitspraak te lewer nie. 

2. Teenstrydig met die beginsels onder par. 1-6 genoem onder my Appèlgrond direk hierbo, 

gebaseer op die Skrif en artikels KO, 29-52, neem die Part. Sinode van die werkswyse, 

oorwegings, agtergrond en verloop, bevinding en motivering van die Appèlkommissierapport, wat 

geen substansie m.b.t. die Klassisbesluite, die verweer of my Appèl bevat nie, slegs kennis i.p.v. 

om dit te beoordeeel en uitspraak daaroor te lewer.  “Deputate is nie regeerders wat na eie oordeel 

in die naam van kerke optree nie.  Daar word geen sodanige mag aan hulle gedelegeer nie”, aldus 

dr. G.P.L. van der Linde in sy verklaring van die Gereformeerde Kerkorde, p.173;  KO, art. 49.  

Die Appèlkommissie is saamgestel uit Deputate in Kommissie om ‘n spesifieke opdrag van die 

Part. Sinode uit te voer.  ‘n Kerklike vergadering beoordeel ‘n Kommissie se werk in sy geheel nl. 

Opdrag:  Dat daar by die opdrag gebly is, dat die opdrag nie oorskry is nie, of gedeeltelik 

uitgevoer is nie.  In die geval van die Part. Sinode se Appèlkommissie 2 is uitspraak deur die 

Kommissie sonder enige substansie van die Appèl, Klassisbesluite of verweer te noem, gelewer 

m.a.w. gebaseer op slegs bewerings en nie op bevindings met substansie nie.  ‘n Bevinding 

sonder substansie om dit geregtelik te staaf en te bevestig kom neer op ‘n bewering, dit wil sê ‘n 

mening sonder geregtelike gronde. 

3. Die regskrenking deur die Klassisbesluite volgens my Appèl na die Part. Sinode gaan teen die 

besluite van die Klassis en nie teen Kerkraadsbesluite van Birchleigh Kerkraad nie.  Die 

verweerders t.o.v. my Appèl na die Part. Sinode is van die Klassis en nie van die Kerkraad van 

Birchleigh nie.  As voorbeeld word die inhoud van my Appèlgrond (1) met substansie van die 

Klassisrapport en my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal hieronder kortliks weergegee.  

Sodoende word die regskrenking wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit gepleeg 
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is, nl. om sonder die essensiële substansie van die saak in die Appèlkommissierapport by te bring, 

hy slegs van die inhoud daarvan kennis neem, instede daarvan om volgens KO, art. 49, die inhoud 

daarvan te beoordeel en daarvolgens reg te stel en dan daaroor uitspraak te lewer, aangetoon.  

L.W.  Die Nasionale Sinode word nie gevra om uitspraak oor die substansie van die 

Klassiskommissierapport en my verkorte Appèlgrond (i) na die Part. Sinode Oos-Transvaal soos 

weergegee in par. 3.1 sub. par. 3.1.1 tot 3.1.2 hieronder, te lewer nie.  Dit dien slegs in hierdie 

Appèl om aan te toon dat die Part. Sinode Oos-Transvaal nie die substansie van die Klassisbesluit 

en my Appèl na die Part. Sinode gemotiveer en gesubstansieer beoordeel en uitspraak daaroor 

gelewer het volgens KO, art. 49 nie (vgl. dr. Van der Linde se verklaring van Die Kerkorde, KO, 

art.49:173 en my Appèlgrond par. 1-6). 

3.1 Appèlgrond (1)  (Na die Part. Sinode Oos-Transvaal) 

 Verwysing na artikel waarteen Appèl na Part. Sinode gaan:  Art. 44.4 van Klassis Germiston van 

10 Maart en 21 April 1997 (Bylae 1a):  Besluit:  Kommissierapport in geheel aanvaar met 

wysigings pt.4.1.4 tot pt.5.2:  Kommissierapport 4.1.1 (Bylae 3a)  Appèlgrond (i)  Aanbeveling:  

“Dat Appèlgrond (i) nie slaag nie.  Motivering:  (1)  Die Appellant toon nie uit die Kerkorde aan 

dat ‘n Gravamen of Beswaarskrif teen die bevinding van ‘n Kommissie ingedien (kan) moet 

word nie  (2).  Die Appellant betrek KO, art. 81 wat nie uit Notule gestaaf kan word nie, vgl. 

o.m. 2.5, p.3.” (vgl. Bylae 3b, c en f). 

3.1.1 Appèlgrond
3.1.1 My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word:  (1)  

KO, art. 31 nl.  “Wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit is, moet 

as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of 

artikels van die Kerkorde”en  (2) KO, art. 81:  “Die Bedienaars van die Woord, die ouderlinge 

en die diakens moet onder mekaar die Christelike sensuur uitoefen en mekaar oor die 

bediening van hulle amp vriendelik vermaan”. 

3.1.2 Motivering
3.1.2.1 Die Kerkraad het t.o.v. my Beswaarskrif van 16 Oktober 1995 Bylae 3c oor die besluite van 

die Kerkraad en optrede van die Voorsitter as volg besluit:  Art. 9.2.3 van 21/11/95 Bylae 

3b:  “Die Beswaarskrif word aanvaar daarby word erken dat ons onkerkordelik opgetree het 

met die losmaking van oudl. Hayes.  Die Kerkraad onderneem om nie weer so ‘n fout te 

begaan nie”.  Onder andere is die inhoud t.o.v. onkerkordelike optrede van die Bedienaar 

van die Woord in die bogenoemde aanvaarde Beswaarskrif in die besluit wat die Kerkraad 

volgens art. 9.2.3 van 21/11/95 sy eie gemaak het, geïnkorporeer (Bylae 3a-c).  Dit word 

weergegee en gekonstateer in par. 4.1.1 van die Schuttekommissieverslag waarmee ds. Van 

Blerk hom nie wou konformeer nie (Bylae 3f).  Volgens die Schuttekommissieverslag is 

voorbeelde aan ds. Van Blerk voorgehou wat onder sy Voorsitterskap deur die 

Kerkraadsbesluit art. 9.2.3 van 21 November 1995 uit die gepaardgaande aanvaarde 

Beswaarskrif (Bylae 3c) geneem is.  Ds. Van Blerk dring egter daarop aan dat die Kerkraad 

weer uitspraak lewer oor die aspekte van die Beswaarskrif wat hom persoonlik raak, sonder 

dat hy enige nuwe substansie kon inbring wat verandering van die Kerkraadsbesluit art. 

9.2.3 van 21 November 1995, regverdig. 

3.1.2.2 Ek stel dit baie duidelik in my Appèl na die Part. Sinode dat:  “ek appelleer teen ‘n besluit 

dat ‘n mondelinge beswaar wat volg op �n vermaning onder KO, art. 81 deur ds. Van Blerk 

teen die Kerkraadsbesluit art. 9.2.3 van 21 November 1995 en aanvaarde Beswaarskrif op ‘n 

onkerkordelike wyse sonder die nodige Gravamen of nuwe substansie ter tafel geneem 

word” (vgl. par. 1-2 p. 3-4 Bylae 3d van hierdie Appèl en KO, art. 46).  Ek het nie beweer 

dat ‘n Gravamen teen die bevinding van die Kommissieverslag gerig moet word nie maar 

teen ‘n besluit van die Kerkraad art. 9.2.3 van 21 November 1995 waarmee die predikant 

hom gekonformeer het toe die besluit geneem is (Bylae 3b). 

3.1.2.3 NB!  Nêrens in my Appèl het ek so ‘n bewering soos aangevoer deur die Klassis gemaak nie.  

Die Appèlkommissie verwys na par. 2.5, p.3 van die Schuttekommissieverslag in sy 

motivering nl.  “Die Appellant betrek KO, art. 81 wat nie uit die Notules gestaaf word nie”.  

Die Kerkraad bevestig volgens sy besluit art. 7 van 30 Oktober 1996 dat:  “kennis geneem 

m.b.t. die Schuttekommissieverslag beteken:  “goedkeurend kennis geneem” van sake soos 

deur die Kommissie aan die Kerkraad gerapporteer was” (vgl. Kerkraadsbesluit art. 9.9 van 



93

21/6/1996:  “Die Kommissie word bedank vir die verslag”).  Par. 2-4 van die 

Schuttekommissieverslag wat die motivering van die Klassiskommissierapport weerspreek, 

word weergegee in Bylae 3f  van hierdie Appèl. 

3.1.2.4 Die gees van KO, art. 81 spreek duidelik vanuit die voorgenoemde paragrawe Bylae 3f wat 

woordeliks uit die Schuttekommissieverslag geneem en deel was van die Notule en my 

Appèlstukke na die Part. Sinode.  Dit is behandel onder art. 9.1 van die Kerkraadsnotule van 

21 Januarie 1996 waarvan dit deel uitmaak (Bylae 3g).  Die saak, die bespreking en die 

besluit bepaal tog die Notule. 

4. L.W.  Die voorgenoemde substansie moes saam met dié van my ander Appèlgronde deur die 

Appèlkommissie oorweeg gewees het.  Sodoende kon ‘n gesubstansieerde en gemotiveerde 

bevinding en aanbeveling deur die Appèlkommissie oor elkeen van my Appèlgronde aan die Part. 

Sinode vir beoordeling en uitspraak voorgelê gewees het.  Die Part. Sinode Oos-Transvaal het met 

sy “Besluit 1” deur slegs kennis te neem van die Rapport tot voor aanbeveling, mag aan sy 

Appèlkommissie gedelegeer om, na eie oordeel en goeddenke in die naam van die kerke oor die 

substansie van my Appèl, die Klassisbesluite en verweer, besluite te neem.  Dit is nie kerkordelik 

en kerkregtelik verantwoordbaar nie (vgl. dr. Van der Linde:  Die Kerkorde:173, KO, art. 49). 

5. Die feit dat ‘n professor in Kerkreg die Kommissie geadviseer het, verleen geen addisionele 

kerkordelike en kerkregtelike gesag  aan die werkswyse, oorwegings bevinding of aanbeveling van 

die Appèlkommissie of Part. Sinode Oos-Transvaal nie.  Dit is die Skrif deur ‘n meerdere 

vergadering van kerke, met die leiding van die Heilige Gees, wat moet arbitreer en nie die 

professor of die Appèlkommissie nie (vgl. 1 Kor 3:18-23;  Hand 15 veral vers 28 en 1 Kor 6:4, my 

Appèlgronde par. 1-6 en dr. Van der Linde:  Die Kerkorde:173, KO, art. 49). 

Tweede Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art. 35 van 25 November 1997 van Part. Sinode Oos-

Transvaal nl:  “Besluit 2:  Die aanbeveling van die Kommissie “Appèl slaag in geheel nie” word 

goedgekeur.  Dus vergadering aanvaar Kommissierapport nl. dat Appèl nie slaag nie”. 

Appèlgrond
Dieselfde beginsels genoem onder my Eerste Appèlgrond.  Appèlgrond: 1-6 (p.1) geld ook vir my 

Tweede Appèlgrond. 

Motivering
1. Die aanbeveling van die Appèlkommissierapport nl. “Appèl slaag in geen van die aangevoerde 

gronde nie” is globaal gerig t.o.v. al die Appèlgronde waarvan hy nie ‘n enkele een aangehaal het 

of die substansie genoem het wat daarmee gepaard gaan in sy Rapport waarom dit nie slaag nie.  

Die Besluit 2 van die Part. Sinode Oos-Transvaal nl. “Die aanbeveling van die Kommissie, Appèl 

slaag in geheel nie, word goedgekeur” is onduidelik en misleidend en beperk hom tot die 

aanbeveling van die Kommissie.  Dit word opgevolg en aangevul deur ‘n gevolgtrekking deur Part. 

Sinode nl.:  “Dus vergadering aanvaar Kommissierapport nl. dat Appèl nie slaag nie”.  

Laasgenoemde is weereens ‘n bevestiging dat die Part. Sinode slegs die aanbeveling van die 

Appèlkommissierapport goedkeur maar van die res van die Rapport neem hy volgens sy “Besluit 

1” wat daartoe gelei het, slegs kennis. 

2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg dus regskrenking deur sy “Besluit 2” om ‘n aanbeveling 

van ‘n Kommissie goed te keur sonder om die inhoud en substansie van sy werkswyse, 

oorwegings, agtergrond, verloop en bevinding, wat aanleiding tot sy besluit gegee het, te beoordeel 

en daaroor uitspraak te lewer (vgl. Eerste Appèlgrond:  Appèlgrond:  par. 1-6). 

3. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur sy “Besluit 2” deur ‘n aanbeveling 

van ‘n Appèlkommissierapport goed te keur en daardeur gesag aan sy Kommissie te delegeer om 

na eie oordeel en denke in die naam van die kerke uitspraak te lewer oor die substansie van my 

Appèl, Klassisbesluite en verweer, sonder om dit te noem in sy Rapport vir die vergadering om 

daaroor te kan oordeel en uitspraak daaroor te kan lewer (vgl. Appèlgrond:  Eerste Appèlgrond par. 

1-6). 

 Dit is reeds onder my Eerste Appèlgrond aangetoon dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy 

kennisname van die aanloop van die Appèlkommissierapport tot voor die aanbeveling, gesag aan 
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die Appèlkommissie gedelegeer het om namens hom besluite te neem sonder substansie.  Dit is nie 

kerkordelik en kerkregtelik verantwoordbaar nie.  Deur sy “Besluit 1” het hy die deur oopgemaak 

vir hiërargie in die Gereformeerde kerkverband.  Deur sy “Besluit 2” het hy dit nog verder 

oopgemaak deur ‘n aanbeveling goed te keur sonder dat hy die substansie wat daartoe gelei het, 

beoordeel en uitspraak daaroor gelewer het. 

Hiermee meen ek dat ek voldoende aangetoon het dat die Part. Sinode Oos-Transvaal in die lig van 

die Skrif, Belydenis en Kerkorde regskrenking gepleeg het deur sy besluit van kennisname van sy 

Appèlkommissierapport sonder enige substansie tot by aanbeveling en daarna sy Kommissie se 

aanbeveling sonder enige substansie wat daartoe gelei het, goed te keur. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2  Stukke ter insae 
Bylae 1 Handelinge Part. Sinode Oos-Transvaal 25 November 1997 

Bylae 1(a) Handelinge Klassis Germiston 10 Maart/21 April 1997 

Bylae 1(b) Part. Sinode Oos-Transvaal Appèlkommissierapport 

Bylae 2  Dr. M.J. du Plessis se Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal 

Bylae 3(a) Klassis Germiston Appèlkommissieverslag 

Bylae 3(b) Kerkraadsbesluit art. 9.2.3 van 21 November 1995 oor Bylae C 

Bylae 3(c) Beswaarskrif (vgl. 3b) 

Bylae 3(d) Uittreksel uit Appèl na klassis 

Bylae 3(e) Kerkraadsbesluit art.7 van 30 Oktober 1996 

Bylae 3(f) Kerkraadskommissieverslag 

Bylae 3(g) Kerkraadsbesluite oor bylaag 3(f): Art.9.1 van 21/1/96 

Bylae 4  Toeligtingstuk appellant 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3  Toeligting 
Die appellant br. J.D.de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Die appellant dien op 30 Oktober 1996 ‘n Beswaarskrif in by die kerkraad van Birchleigh 

insake onregmatige praktyke deur die predikant en kerkraad. 

1.4.2 Die appellant appelleer teen die bevinding van ‘n Kommissie van die kerkraad na Klassis 

Germiston 

1.4.3 Die Appèl slaag nie by Klassis Germiston nie. 

1.4.4 Die appellant wend hom uiteindelik tot die Nasionale Sinode nadat die Appèl ook nie slaag by 

die Part. Sinode Oos-Transvaal. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 
Die appellant voorsien u Appèlkommissie van skriftelike toeligting wat die essensie van die 

Appèlgronde saamvat. 

Die Appèl bestaan uit twee Appèlgronde teen kommissieverslag Art.33.5 van die Handelinge van die 

Part. Sinode Oos-Transvaal 25/11/97. 

Appèlgrond 1 –  “Besluit 1:  Die vergadering neem kennis van die beredenering van die Kommissie tot 

by aanbeveling”. 

Appèlgrond 2 - “Besluit 2:  Die aanbeveling van die Kommissie: die Appèl slaag nie word 

goedgekeur”. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2.1 Appèlgrond 1 
2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
Die appellant meen dat die volgende beginsels deur die Part. Sinode Oos-Transvaal geweld 

aangedoen word: 

2.1.1.1 Deputate en Kommissies moet “hulle opdrag volgens sy Woord gedoen het”. 

Beoordeling:  Die appellant beweer dat die Part. Sinode nie ‘n welomskrewe opdrag volgens KO, art. 

49 gegee het nie.  ‘n Appèlkommissie se opdrag en werkswyse word egter nie volgens KO, art. 49 

vasgestel nie maar wel in KO, art. 31 gereël.  Dit bevat onder andere die volgende elemente:  

ontvanklikheid, aanhoor van Appèl en verweer, oorweging, rapportering, ens.  Die Appèlkommissie 

van die Part. Sinode het hierdie werkswyse as staande prosedure-opdrag gevolg. 

2.1.1.2 “‘n Kerklike vergadering beoordeel ‘n Kommissie se werk in sy geheel”. 

Beoordeling:  Die appellant beweer dat die Part. Sinode nie die Kommissie se werk beoordeel het nie.  

Die Part. Sinode het al die punte van die Appèlkommissie aangehoor en dit beoordeel en toe besluit 

om daarvan kennis te neem.  Hierdie kennisname volg na beoordeling van die Kommissierapport. 

2.1.1.3 “Kerkorde artikels 29-52 handel oor die kerklike vergaderings.  Die beginsels wat in hierdie 

artikels neergelê word, geld vir alle kerklike vergaderings”. 

Beoordeling: Die appellant beweer dat die Part. Sinode slegs van die inhoud van sy Appèl kennis geneem het 

sonder om dit te beoordeel.  Die Part. Sinode het deur die aanhoor van die Rapport gehoor hoe dit beoordeel is 
en het van hierdie hoe kennis geneem. 

2.1.1.4 “Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste m.a.w. deur die betrokke kerklike 

vergaderings (Kerkraad, Klassis, Part. Sinode en Nasionale Sinode) wat die opdrag gegee het 

en wat die Deputate of Kommissies opdrag gegee het en wat hulle benoem”. 

Beoordeling:  Punt 2.1.1.2 se beredenering geld ook hier. 

2.1.1.5 “Vir die uitvoering van die opdragte aan die Deputate en kommissies gaan dit nie “dat” die 

opdrag uitgevoer is nie maar ook “hoe en wat gedoen is” tydens die uitvoering van ‘n 

opdrag”. 

Beoordeling:  Punte 2.1.1.2 en 2.1.1.3 se beredenering geld ook hier.  Die Part. Sinode het nie bloot 

gevra:  “het julle hierdie Appèl behandel” nie, maar wel “wat het julle en hoe het julle”.  Die Sinode 

het immers ‘n Kommissie aangewys, die volle Rapport aangehoor, beoordeel en ‘n besluit geneem. 

2.1.1.6 “Waar Kommissies net ter wille van kennisname ‘n verslag voorlê word deur die deur 

oopgemaak vir hiërargie in die kerkverband”. 

Beoordeling:  Die beredenering in die volgende voorafgaande punte is ter sake:  2.1.1.2, 2.1.1.4, 

2.1.1.5.  Die Kommissieverslag is nie net vir kennisname voorgelê nie, maar is beoordeel en die Part. 

Sinode het toe kennis geneem van hoe dit beoordeel is.  Die volle vergadering het dit dus vir sy 

rekening geneem. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 Die appellant verstaan die woord “kennis geneem” verkeerd.  Die Part. Sinode se kennisname 

beteken:  Ons het gehoor wat gestel is en ons neem kennis dat dit so beoordeel is.  Kennis 

neem beteken hier “goedkeurend kennis neem”, maar dit is ‘n term wat normaalweg nie in die 

Gereformeerde taalgebruik en by Notules gebruik word nie.  

2.1.2.2 Geen regskrenking word bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2  Appèlgrond 2 
2.2.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 

Die appellant beredeneer hierdie grond aan die hand van dieselfde 6 punte wat wat by 

Appèlgrond 1, 2.1.1.1 tot 2.1.1.6 gestel is. 
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Dit kom daarop neer dat die Part. Sinode nie ‘n basis gehad het om te besluit “die Appèl  

slaag in geen van die aangevoerde gronde nie”, omdat hulle van al die vorige punte net kennis 

geneem het.  Die Part. Sinode sou dus geen substansie hê om tot hulle besluit te kom nie. 

In die lig van die beredenering by Appèlgrond 1 is die logiese dat die besluit wel met 

substansie en korrektheid geneem is.  As die appellant die woord “kennis geneem” reg 

verstaan het, sou hy nie hierdie Appèlgrond gestel het nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Appèlkommissie se bevinding 
Die Part. Sinode het op goeie gronde soos deur sy Appèlkommissie vasgestel, sy besluit 

geneem dat die Appèl nie slaag nie.  Geen regskrenking word bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Eerste Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie 

3.1.2 Tweede Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie 

3.2 Oor die Appèl in sy geheel 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.8 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE 

OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (oor gewone visitasie te Birchleigh op 

16 Februarie 1997 in die lig van Part. Sinode besluite, art. 32.5.4-1 en 6 en 34.2.4 van 

25 November 1997)  (Artt.30, 221) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in. 

B. Die appellant stel die Appèl. 

C. Ds. D. Laufs gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal. 

D. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys. 

E. Ds. P. Fanoy stel die Kommissierapport. 

F. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

G. APPèL 
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal 

van 24 November 1998 (Bylae 1) asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport 3 (Bylae 1a) wat 

aanleiding gegee het tot sy besluite wat handel oor die visitasie te Birchleigh van 16 Februarie1997:  

Art. 42.6.1;  42.6.2;  47.6.1 en 47.6.2.  In my Beswaarskrif na Klassis Germiston (Bylae A) en 

Appèlskrif (Bylae B) na Part. Sinode Oos-Transvaal stel ek pertinent dat ek in die lig van die Part. 

Sinode se besluite (Bylae 1) art. 32.5.1-4 en 6 van 25 November 97 m.b.t. dr. M.J. du Plessis se 

Appèl, my besware en Appèl oor hulle besluite na Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal, 

rig.  Aldus die eindbevinding van dr. Du Plessis in sy Appèl wat in sy geheel geslaag het (Bylae 2):  

Konsekwensies:  Indien die Beswaarskrif slaag beteken dit dat:  (1)  Die besluit om net kennis te 

neem van Visitasieverslae herroep moet word;  (2)  die Visitasierapporte wat op Klassis Germiston 

gedien het na aanvaarding van hierdie Beskrywingspunt, tydens die volgende Klassissitting van nuuts 

af ter tafel geneem sal word;  (3)  dat oor die inhoud en hantering van die visitasie besluit moet word. 



97

Voorgenoemde hou verband met my Beswaarskrif na die Klassis en Appèl na die Part. Sinode Oos-

Transvaal.  In die lig van voorgenoemde en Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit art. 34.2.4 van 25 

November1997 wat die inhoud van Bylae A-1 kan bevestig, is die ter tafelneming en oordoen van die 

visitasie te Birchleigh van 16 Februarie 1997 noodsaaklik.  Versoening met God is nie moontlik 

sonder berou oor ons sonde van verwaarlosing van die liggaam van Christus in die amp as gelowige, 

predikant, ouderling en diaken nie. 

Par. 1.2 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal stel:  “Hierdie Appèl word as volg 

uiteengesit:  Besluit waarteen geappelleer word:  Regskrenking en motivering”. Hiervolgens is daar 

vyf Appèlgronde nl. par. 2.1;  2.2;  2.3;  2.4  en 2.5.  Die Part. Sinode Oos-Transvaal het net op vier 

gereageer. 

Eerste Appèlgrond (Par. 2.1 van Appèl Bylae B) 

Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit “Art. 42.6.1:  Die 

Kommissierapport (Bylae 1a) word aanvaar dat Appèlgrond 1 nie slaag nie” nl. “Die Klassis se 

afleiding dat hy in hierdie punt beswaar maak dat die Kerkraad nie gereël het dat hy die Visitatore 

spreek nie, is korrek”. 

1. Appèlgrond 
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels volgens die Appèl van dr. M.J. du 

Plessis wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite Art. 32.5.1-4 en 32.6 van 25 

November 97 (vgl. Bylae 1) oor visitasie sy eie gemaak en aanvaar is, geweld aangedoen word (vgl. 

Bylae 2 dr. M.J. du Plessis se Appèl). 

1.1 “Kerkorde, artikels 29-52 handel oor kerklike vergaderings.  Die beginsel wat in hierdie artikels 

vir kerklike vergaderings neergelê word, geld vir alle kerklike vergaderings.  Om te beweer dat 

die beginsels nie geldend is vir KO, art. 44 nie, is verkeerd” (Appèlgrond 1 motivering par. 2). 

1.2 “Visitatore is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering 

(die Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag naamlik “Die uitvoering van visitasie 
volgens KO, art. 44” (Appèlgrond 1 motivering 5). 

1.3 “Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middelik 

doen, met ander woorde deur die betrokke kerklike vergaderings wat die opdrag gegee het.  

Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” gegee moet word.  Die uitvoering 

van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die vergadering wat die Deputate 

(Visitatore) benoem het” (Appèlgrond 1 motivering 3). 

1.4 “Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel:  Opdrag:  Dat daar by die opdrag van die 

Klassis gebly is en dat die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie.  Uitvoering:
Die Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af.  Die Rapport word 

aanvaar of afgekeur en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys” (Appèlgrond 4 

motivering 2). 

1.5 “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir hiërargie in 

die kerkverband.  Visitatore kan dus regeer en hulle wil afdwing” (Appèlgrond 3 motivering 3). 

1.6 Kerkorde, art. 44:  “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou 
waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou, ...” 

1.7 Kerkorde, art. 34:  “...om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik gereken moet word”.

Motivering
1. Kerkorde, art. 44 lê die opdrag aan Visitatore neer nl. “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of 

ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde 
in alles onderhou…  Ek het dit baie duidelik in my Appèl Bylae B par. 2.1.1.1 a- b genoem 

waaroor my Beswaarskrif handel.  My besware is nie teen die Kerkraad in hierdie Appèlgrond 

gerig nie maar teen die werkswyse, rapportering en optrede van die Visitatore en besluite van die 

Klassis t.o.v. die visitasie uitgevoer te Birchleigh en elders (vgl. Bylae B par. 2.1.1.1d tot 2.1.2.6). 

2. Ek stel dit konsekwent in par. 1.1 van my Beswaarskrif (Bylae A) na die Klassis dat “omdat die 

Skriba van Birchleigh kerkraad” nie kon reël dat ek “die Visitatore voor die visitasie soos 

afgekondig is in die erediens, kon spreek nie”, het ek persoonlik met die Visitatore telefonies 
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gesprek gevoer en op hulle advies, ‘n woord van vermaning onder KO, art. 81 (Bylae A-1) tot die 

kerkraad en diakens gerig.  Nêrens in my Beswaarskrif, nog in my Appèl maak ek beswaar teen die 

feit dat die Skriba nie kon reël dat ek die Visitatore voor die visitasie kon ontmoet nie. 

2.1 Ek noem nie eens die kerkraad in my skrywes in hierdie verband nie.  Ek noem net “die Skriba 

van die kerkraad” wat tevergeefs probeer het om die ontmoeting te reël. 

3. In die lig van dr. Du Plessis se Appèl oor visitasie wat in sy geheel geslaag het, maak ek beswaar 

teen die Klassis se besluite oor die werkswyse, handeling en rapportering van die Visitatore oor die 

visitasie deur hulle te Birchleigh uitgevoer - maar nie teen die feit dat die kerkraad nie kon reël dat 

ek die Visitatore voor die kerkraadsvergadering kon ontmoet nie.  Ek het die Visitatore telefonies 

bereik en die nodige advies by hulle gekry.  Waarom sou ek beswaar maak dat die kerkraad nie 

kon gereël het dat ek die Visitatore nie kon spreek nie? 

 In die lig van bogenoemde het die Part. Sinode Oos-Transvaal regskrenking gepleeg 

deurdat hy sy Appèlkommissie se beoordeling aanvaar het dat: 

3.1 “Die kern van hierdie punt is dat hy nie die Visitatore voor die kerkraadsvergadering kon spreek 

omdat die kerkraad dit nie kon gereël het nie.  Daarom het alles volgens ‘my’ skeefgeloop” en  

3.2 “Die Klassis se afleiding dat hy in hierdie punt beswaar maak dat die kerkraad nie gereël het dat 

hy die Visitatore spreek, nie is korrek, aanvaar het”, is ooglopend nie korrek nie soos hierbo 

aangetoon.  Beide par. 3.1 en 3.2 hierbo is deur die Appèlkommissie in my beswaar - en 

Appèlskrif ingelees en is nie korrek, gesubstansieer of kerkordelik verantwoordbaar nie (vgl. par. 

2.1.1.1 van my Appèl Bylae B en par. 1.1 van my Beswaarskrif Bylae A). 

Tweede Appèlgrond (Par. 2.2 van my Appèl Bylae B) 

Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  “Art. 42.6.2  Die Kommissierapport word aanvaar dat 

Appèlgrond 2 nie slaag nie” nl. “ Appèlgrond 2.2.  Die Appellant appelleer teen die bevinding van die 

Klassis nl. dat hy wel gronde het om beswaar te maak teen die kerkraad Birchleigh maar dat hierdie 

Beswaarskrif nie by die Klassis hoort nie maar wel by die plaaslike kerkraad”. 

Appèlgrond 
My Tweede Appèlgrond berus daarop dat dieselfde beginsels as my Eerste Appèlgrond t.o.v. die 

visitasie geweld aangedoen word asook in besonder par. 1.3 nl. “Die beginsel is dat die Here toesig 

hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middelik doen, m.a.w.deur die betrokke kerklike 

vergaderings wat die opdrag gegee het.  Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” 

gegee moet word.  Die uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die 

vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het” asook par. 1.4 “Die Klassis 

beoordeel die visitasie in sy geheel:  Opdrag:  Dat daar by die opdrag van die Klassis gebly is en dat 

die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie.  Uitvoering:  Die Klassis keur die werk van 

die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af.  Die Rapport word aanvaar of afgekeur en indien nodig 

word aspekte daarvan terug verwys”. 

Motivering
1. By dr. Du Plessis se “o.a. adviese, ens.” kan gevoeg word die advies wat die Visitatore in die 

telefoniese gesprek aan my gegee het, nl. om die weg van vermaning onder KO, art. 81 te volg, 

waarvan hulle ‘n afskrif na my mondelinge aflewering gekry het (vgl. Bylae A-1), sonder om 

afbreek te doen aan die beginsel (vgl. Appèlgrond 4 motivering 2 Bylae 2.) 

2. Dit is reeds onder my “Eerste Appèlgrond” aangetoon dat die beoordeling en bevinding van die 

Klassis en Part. Sinode t.o.v. die Beoordeling van die Part. Sinode Kommissierapport se 

Appèlgrond 2.2, nie korrek, gesubstansieer of kerkordelik verantwoordbaar is nie. 

3. My Tweede Appèlgrond handel oor die besluite van Klassis Germiston oor ‘n visitasie-advies en 

nie oor ‘n kerkraadsbesluit nie.  KO, art. 44 bepaal dat “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of 

ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer hou, die Kerkorde in 

alles onderhou… 

3.1 Voor die kerkraadsvergadering oor visitasie het ek op uitnodiging volgens die afkondiging in die 

erediens na die Visitatore met feite om advies te vra, gegaan.  Die doel daarvan was om advies te 

vra sodat die Visitatore volgens KO, art. 44, “diegene wat nalatig in een of ander bevind word, 

betyds broederlik te kan vermaan en met raad en daad alles help reël wat bevorderlik is vir vrede, 
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onderlinge opbou en belange van die kerk”.  Dus die Here is die subjek en hou toesig deur die 

meerdere vergadering en stuur die Visitatore met ‘n opdrag volgens KO, art. 44 na die objek, die 

gemeente Birchleigh, om die opdrag uit te voer en volledig terug te rapporteer, sodat die Klassis 

daaroor kan oordeel en indien nodig verdere aksie neem. (vgl. Appèlgrond 1 motivering 3 en 5, 

Appèlgrond 4 motivering 2 en Appèlgrond 5 motivering 1 en 3 van dr. Du Plessis Bylae 2) 

3.1.1 Die advies van die Visitatore, nadat ek die voorlegging volgens Bylae A-1 gemaak het, wat 

voortspruit uit ‘n Kommissieverslag, Minderheidsverslag, Beswaarskrif en Appèl wat geslaag 

het maar waarvan die besluite nog nie tot uitvoering gebring is nie, was dat ek die kerkraad en 

diakens daaroor broederlik volgens KO, art. 81 moet vermaan (vgl. Bylae A-1waarvan die 

inhoud die Part. Sinode en Klassis en Visitatore bewus van was). 

3.1.2 My Beswaarskrif en Appèl handel dus nie oor die inhoud van my vermaning volgens KO, art. 

81 (Bylae A-1) nie, maar oor die beginsels volgens die advies van die Visitatore aan my 

gegee het voor die kerkraadsvergadering in ooreenstemming met KO, artt. 44 en 81 wat die 

Visitatore self bepaal het en wat deur my ten uitvoere gebring is. 

3.1.2.1 Die Visitatore het nie die advies volgens KO, art. 81 wat hulle vooraf voor die 

kerkraadsvergadering aan my gegee het, in hulle Visitasierapport (Bylae A-3) genoem nie, 

sodat die Klassis dit kon beoordeel en bekragtig het of andersinds.  Hulle het slegs onder par. 

2 “Algemeen” gemeld:  “Een broeder het versoek om u Visitatore te ontmoet” sonder enige 

substansie en die feit dat hulle my advies gegee het asook die resultaat daarvan. 

3.1.2.2 Die Visitatore het ook nie onder par. 3 “Verloop van visitasie”, waaronder hulle KO, art. 81 

behandel, het gemeld dat hulle, nadat hulle my aangehoor het die advies gegee het om die 

weg van vermaning volgens KO, art. 81 te volg nie.  Hulle het ook nie my vermaning 

ingesluit in hulle verslag wat deel van hulle advies en visitasie was nie. 

3.1.2.3 Ek het nie my vermanings vooraf skriftelik aan die kerkraad voorgelê soos die Visitatore 

onder 4(a) van hulle Visitasierapport Bylae A-3 beweer nie.  Ek het my vermaning volgens 

KO, art. 81 mondelings aan die kerkraad en diakens voorgelê.  Daarna het ek ‘n afskrif van 

my voorlegging aan die Skriba gegee vir notulering asook aan die Visitatore met die oog op 

visitasie en rapportering aan die Klassis in ooreenstemming met die Appèl van dr. Du Plessis 

wat geslaag het t.o.v. die advies van die Visitatore.  Ek het in die lig van dr. Du Plessis se 

Appèl, nog voor sy Appèl voorgelê is en geslaag het, KO, artt. 44 en 49 reg vertolk.  Dit is 

deur sy Appèl en Part. Sinode besluit bevestig. 

3.2 NB.  My Beswaarskrif en Appèl soos in albei gestel is, is teen besluite oor ‘n Visitasierapport en 

advies van die Visitatore aan my as ouderling wat volgens dr. Du Plessis se Appèlgrond 4 

Motivering 2 (Appèlgrond 1.4 van my “Eerste Appèlgrond”), nie in die Visitasierapport Bylae A-

3 gerapporteer is vir beoordeling deur Klassis Germiston nie.  Par. 1.2 van my Beswaarskrif 

(Bylae A) nl. Konsekwensies van Part. Sinode besluit art. 32.5.1-4 en 34.2.4. van 25 

November1997, handel oor sake voortspruitend uit die Part. Sinode Oos-Transvaal en die Klassis 

se besluite t.o.v.visitasie en rapportering waaroor Klassis Germiston in die lig van die laaste 

paragraaf van dr. Du Plessis se Appèl weer ter tafel geneem en oor besluit moes word.  Die 

kerkraad is nie hierin betrokke nie maar die Klassis as meerdere vergadering.  Dit gaan oor die 

feite, nl. Moet die visitasie in die lig van die Part. Sinode besluite art. 32.5.1-4 en 6 en 34.2.4 van 

25 November 1997 wat daarmee verband hou weer van nuuts af ter tafel geneem word of nie?  

Dit gaan ook nie of dit op die Klassis se Agenda verskyn of nie maar oor my besware in my 

Beswaarskrif teen besluite van die Part. Sinode Oos-Transvaal (vgl. Bylae 1 Art.35.1.4-5 en 6 en 

34.2.4.van 25 November 1997). 

3.2.1 Die Klassis pleeg dus regskrenking deur sy besluit om wel uitvoering te gee aan die Part. 

Sinode Oos-Transvaal se besluit art.32.5.1 -4 en 6 maar nie aan die besware van my 

Beswaarskrif wat gegrond is op my Appèl teen Klassis besluite en ook geslaag het nl. 

art.34.2.4 van 25 November 1997 van Part. Sinode Oos-Transvaal, in die lig van dr. Du 

Plessis se Appèl soos omskryf is in my Beswaarskrif (vgl. art.34.2.4:  “Die Sinode keur die 

Rapport in sy geheel goed.  Finale bevinding is goedgekeur nl. die Kommissie het bevind dat 

Klassis Germiston wel regskrenking gepleeg het t.o.v. pt. 3 en 4” soos omskryf in my 

vermaning Bylae A-1 (Punte 3 en 4 Bylae 1b wat die Part. Sinode ten volle bewus van was). 

 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur te besluit dat my beswaar by die 

betrokke kerkraad behoort volgens KO, art. 30 en nie by die Klassis nie omdat ek teen ‘n 
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Klassisbesluit en nie ‘n kerkraadsbesluit beswaar aanteken nie soos hierbo aangetoon is.  Die 

kerkraad is nie “die beoordelaar” van visitasie adviese van die Visitatore en Appèlle wat by 

die Part. Sinode slaag en wat verband daarmee hou nie maar die Klassis (vgl. Appèlgrond 4: 

Motivering 2 oor Rapporte Bylae 2). 

Derde Appèlgrond (Par. 2.3 van my Appèl Bylae B) 

Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art.47.6.1 van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 se besluit:  “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèlgrond 3 nie slaag nie” nl. 

“Die Appellant appelleer daarteen dat die Visitasierapport nie met die eerste Klassissitting net na die 

Part. Sinode ter tafel geneem is nie.  Hiermee word die Appellant se reg nie gekrenk nie aangesien 

daar wel op die Klassissitting van 7 September 1998 uitvoering gegee word aan die besluit van die 

Part. Sinode Oos-Transvaal, Appèl slaag nie op hierdie punt nie”. 

Appèlgrond 
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsels van KO, artt. 30 en 31 nl. “moet alleen kerklike 

sake en dit op ‘n kerklike wyse behandel” en “tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods- woord”, 

geweld aangedoen word. 

Motivering
1. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit art.47.6.1 van 24 November 

1998 om sy Kommissie se Appèlgrond 3 en beoordeling soos aangehaal hierbo te aanvaar wat nie 

korrek is nie aangesien: 

(i) ekself kennis aan die Klassis gegee het dat ek my Beswaarskrif op die vergadering van 7 

September 1998 sal voorlê (vgl. par. 2.4.1.1. die derde sin Bylae B en Bylae F van B); 

(ii) ek in my Beswaarskrif onder my Derde Appèlgrond (vgl. par. 2.3 van my Appèl Bylae B) 

pertinent onder par. 2.3.1.1 stel:  “Die Klassis het in die lig van die beredenering onder par. 

2.2.1.1 en 2.2.1.2 hierbo, “regskrenking gepleeg deur nie broer de Villiers se besware van sy 

Beswaarskrif ter tafel te neem nie” en 

(iii) nêrens onder hierdie Derde Appèlgrond, par. 2.3.1.1 of 2.2.1.1 en 2.2.1.2 word soos die Part. 

Sinode Oos-Transvaal beweer, genoem dat ek “appelleer daarteen dat die Visitasierapport nie 

met die eerste Klassissitting net na die Part. Sinode ter tafel geneem is nie” (vgl. par. 2.2.1.1 

en 2.2.1.2 van my Appèl Bylae B). 

Vierde Appèlgrond (Par. 2.4 van my Appèl Bylae B) 

Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  “Art. 47.6.2.  Die Kommissierapport word aanvaar dat 

Appèlgrond 4 nie slaag nie (vgl. Notule 42.6.4 nl. Appèlgrond 4 sal bespreek word nadat die 

Kommissie terugrapporteer) nl. “Die appellant appelleer teen besluit van Klassis Germiston 21 April 

1997 waarin hulle slegs kennis neem van die Visitasierapport.  In sy motivering verwys hy egter na 

sake wat in sy Beswaarskrif van 25 Augustus 1998 na vore kom.  Hy beweer regskrenking op grond 

daarvan dat hulle hom nie in April 1997 geantwoord het op besware wat hy eers in Augustus 1998 

gemaak het.  “Beoordeling:  “Br. de Villiers toon dus nie met hierdie Appèlgrond regskrenking aan 

nie”. 

Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsels van KO, art. 44 “...gereeld kerkvisitasie te hou, 

vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die 

Kerkorde in alles onderhou…” en dieselfde Appèlgronde volgens my Eerste Appèlgrond 1.1 tot 1.5., 

geweld aangedoen word. 

Motivering
1. Volgens par. 2.4.1.1 van my Appèl versoek ek Klassis Germiston om my kennis van Beswaarskrif 

oor sy besluit art. 40.4 van 21 April 1997 oor visitasie te Birchleigh wat op die Agenda vir 9 Maart 

1998 was te herskeduleer vir 7 September 1998 (vgl. Bylae E en F).  My Beswaarskrif van 25 

Augustus 1998 teen Klassisbesluit art. 40.4 van 21 April 1997 oor die Visitasierapport m.b.t. 

visitasie te Birchleigh is op die Klassisvergadering van 15 Oktober 1998 ter tafel geneem. 
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2. My Appèl na die Part. Sinode, waarvan die inhoud die Klassis en Visitatore bewus was, handel 

oor ‘n klag teen die die pastorale en ampsbediening van die predikant, ouderlinge en diakens van 

Birchleigh.  Dit het volgens die Part. Sinode besluit art. 34.2.4 van 25 November 1997 op 

Appèlgronde 4.3 en 4.4 geslaag (vgl. Bylae 1 par. 1.3 en Bylae 1b en 1c).  Die voorgenoemde 

Appèlgronde hou verband met die advies van die Visitatore en inhoud van my vermaning volgens 

KO, art. 81 aan die kerkraad en diakens met visitasie te Birchleigh op 16 Februarie 1997 (vgl. 

Bylae 1, A-1, 1b par. 4.3 en 4.4;  Part. Sinode besluit art.34.2.4 en 32.5.1-4 en 6 van 25 November 

1997 dr. Du Plessis se Appèl Bylae 2). 

3. Ek het op advies van die Visitatore, nadat hulle op hoogte gebring is oor onder andere die saak 

waaroor die Part. Sinode besluit 34.2.4. van 25 November 1997 sou handel en wat destyds nog nie 

afgehandel was by die Klassis en Part. Sinode nie, die weg van KO, art. 81 gevolg. 

4. Die Visitatore het nie gerapporteer dat ek, as ouderling, op hulle advies die kerkraad volgens KO, 

art. 81 vermaan het nie.  Hulle het ook nie my vermaning wat ek mondeling gelewer het en 

waarvan ek hulle ‘n afskrif gegee het, in hulle Visitasierapport ingesluit nie - sodat volgens dr. Du 

Plessis se Appèl wat in sy geheel geslaag het en aanvaar is, die Klassis hulle advies, my 

vermaning en die kerkraadsbesluit sou kon beoordeel en bevestig of andersins (vgl. Bylae 2;  

Appèlgrond 4;  Motivering 2 Rapport.) 

4.1 My Appèl wat geslaag het op Appèlgrond 4.3 en 4.4 Bylae 1b by die Part. Sinode Oos-Transvaal 

hou verband met die inhoud van my vermaning wat ek op advies van die Visitatore Bylae A-1 tot 

die kerkraad gerig het (vgl. Bylae 1 par. 1.3 en Bylae 1c).  Ten einde die ware toestand in 

Birchleigh gemeente, kerkraad en Klassis Germiston aan die lig te bring sodat regstellende stappe 

volgens Skrif, Belydenis en Kerkorde geneem kan word, deur die visitasie oor te doen, het ek in 

die lig van dr. Du Plessis en my Appèl wat verband daarmee hou, beswaar aangeteken teen die 

Klassisbesluit art.40.4 van 21 April 1997 omdat slegs kennis geneem is van Visitasierapport, 

strydig met die Part. Sinode besluite van 25 November 1997 (vgl. dr. Du Plessis Bylae 2 

Appèlgrond 4 Motivering 2 en Bylae 1 par. 1.4). 

4.2 Ek stel dit ook pertinent in par. 1 van my Beswaarskrif Bylae A dat ek beswaar aanteken teen die 

wyse  (1)  waarop visitasie te Birchleigh op 16 Februarie 1997 ten uitvoere gebring is;  (2)  

terugrapportering Bylae A-3 daaroor gedoen is en  (3)  die besluit van Klassis Germiston art. 40.4 

van 10 Maart/21 April 1997 daaroor geneem is, in die lig van die Part. Sinode besluit art. 32.5.1-4 

en 6 van 25 November 1997 wat in sy geheel geslaag het. 

4.2.1 Ek stel dit ook pertinent in par. 1.2 van my Beswaarskrif dat nie alleen die visitasie van nuuts 

ter tafel geneem moet word nie maar ook saam daarmee my Appèlgronde 4.3 en 4.4 Bylae 1b 

wat geslaag het by dieselfde Part. Sinode sitting van 25 November 1997 en daarmee verband 

hou (vgl. par. 2.4.1.2 van my Appèl Bylae B). 

4.2.1.1 Die Klassis beantwoord nie my beswaar volgens par. 1.2 van my Beswaarskrif Bylae A nie 

deur sy antwoord:  “Die Klassis het die uitspraak van Part. Sinode oor Appèl 1 (M.J. du 

Plessis) oor Visitasierapporte op Maart/April 1997 sitting ter tafel geneem.  Aan die 

versoek/Appèl van Appellant (M.J. du Plessis) is uitvoering gegee deur die Visitasierapporte 

op die Agenda vir die volgende sitting te plaas.  Aanbeveling punt 2 van die beswaar word nie 

gehandhaaf nie. “Wat van my beswaar dat my Appèlgrond 3 en 4 wat geslaag het en wat 

daarmee verband hou saam met Birchleigh se visitasie van 16 Februarie 1997 en dr. Du 

Plessis se “versoek/Appèl” ter tafel geneem moes word? (vgl. Bylae 1 par. 1.3 en Bylae 1c). 

4.2.1.2 Nog die Klassis nog die Part. Sinode het op my beswaar par. 2.4.1.2 Bylae B nl. “Art.34.2.4 

van die Sinode besluit van 25 November 1997 is nie ter tafel geneem nie” wat in verband 

staan met dr. Du Plessis se versoek/Appèl en visitasie van 16 Februarie 1997 te Birchleigh 

(vgl. par. 2.4.1.2 van my Appèl Bylae B). 

5. In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode se uitspraak:  “Hy beweer 

regskrenking op grond daarvan dat hulle hom nie in April 1997 geantwoord het op sy besware wat 

hy eers in Augustus 1998 gemaak het” is nie korrek nie ook nie relevant nie soos aangetoon 

hierbo.  Dit hou nie verband met my beswaar nie. 

6. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit om sy Regskommissie se 

beredenering wat glad nie verband hou met my beswaar par. 1.2 Bylae A en par. 2.4.1 van my 

Appèl nie, te aanvaar.  Daardeur het die Part. Sinode Oos-Transvaal nie uitspraak gelewer oor my 

beswaar en Vierde Appèlgrond nie dat my Appèlgronde 4.3 en 4.4 wat volgens Part. Sinode 
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besluit art.34.2.4 van 25 November 1997 geslaag het en verband hou met die visitasie van 16 

Februarie 1997 te Birchleigh nl. Bylae A-1 en dr. Du Plessis se Appèl oor Visitasierapporte van 

Klassis Germiston (vgl. Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite art.32.5.1-4 en 6 en 34.2.4 

Appèlgrond 3 en 4 van 25 November 1997 Bylae 1 b). 

Vyfde Appèlgrond (Art. 2.5. van my Appèl Bylae B) 

Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Volgens art.42.6.1- 47.6.2 van die Part. Sinode besluite 

van 24 November 1998 het die Part. Sinode my Vyfde Appèlgrond par. 2.5 Bylae B en Klassis 

Germiston my beswaar teen besluit art.40.4 van Maart/April 1997 Bylae A, nie ter tafel geneem nie 

nl. “Ds. S.J.van der Bijl lewer Rapport (van visitasie) Birchleigh:  kennis geneem”. 

Appèlgrond 
Hierdie Appélgrond berus daarop dat die beginsel, volgens die besluit van die Nasionale Sinode 

1991:528 van die Handelinge, dat “’n Beswaarskrif behoort soos ‘saak’ gehanteer te word” en is nie 

onderhewig aan reglementering nie en KO, art. 31” as iemand egter klagte het dat hy deur die 

uitspraak van ‘n mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere vergadering beroep 

tot by die Nasionale Sinode, geweld aangedoen is. 

Motivering 
1. Die Klassis het nie op my beswaar (par. 1.2 laaste paragraaf p.2) geantwoord nie maar het slegs 

kennis geneem van die Visitasierapport oor Birchleigh.  Soos genoem is, is ‘n Beswaarskrif nie 

onderhewig aan enige reglementering nie.  Die Klassis het dus regskrenking gepleeg om my 

beswaar volgens par. 1.2 van my Beswaarskrif te ignoreer en nie te beantwoord nie. 

2. Ek noem drie redes aan die Part. Sinode Oos-Transvaal waarvolgens die Klassis regskrenking 

gepleeg het onder par. 2.5.1.1 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal waaroor hy geen 

uitspraak lewer nie.  Op grond van KO, art. 31 pleeg die Part. Sinode Oos-Transvaal regskrenking 

deur nie my Appèlgrond par. 2.5 ter tafel te neem en daaroor uitsluitsel te gee nie (vgl. Bylae B 

par. 2.5 en Bylae A par. 1.2). 

Bekommernis oor afname van lidmaattal en gemeentes van GKSA
Volgens die verslag van die Visitatore A-3 par. 3b kom leemtes en gebreke wat in meeste kerke 

gevind word, ook in Birchleigh voor.  Wat help dit om ‘n broederlike gesprek te voer en opbouende 

gesindheid saam te spreek met ‘n kerkraad as dit nie uitgewys word en niks daaromtrent gerapporteer 

en gedoen word deur die Visitatore, kerkraad en Klassis nie?  Die feitlikheid van my vermaning onder 

KO, art. 81 volgens die advies van die Visitatore (vgl. Bylae A-1 ) word bevestig deur die besluit van 

die Part. Sinode Oos-Transvaal art.34.2.4 van 25 November 1997. 

Aldus prof. J.D. du Toit:  “Daar rus ‘n dure verpligting op al die ampsdraers, meer bepaald op die 

dienaars van die Woord, wanneer die kerk in gesonke toestand verkeer.  Hulle moet dan te meer die 

boetbasuin blaas.  As die toestand so is dat die dienaars self ontrou blyk te wees, moet lede begin roer; 

maar dan moet hierby in aanmerking geneem word wat Kuyper aldus skrywe:  ‘Tog moet hierby die 

ordening van God geëer word, sodat die lede nooit uit hul ywer vir die eer van God deur minagting 

van die amp wat deur Hom ingestel is besoedel nie… altyd behoort hulle ywerbetoon uit te gaan voor 

liefdesbetoon aan hulle voorgangers…  Die afgebede seën van God se Vaderhand word verbeur en 

haas uitgeban sodra ons ons in eiewilligheid aanstel en nie sy spoor volg nie” (vgl. Vers. werke van 

Totius, Vol 6:237). 

In die voorgenoemde gesindheid het ek die saak van die visitasie te Birchleigh oordink en aan u 

voorgedra.  As daar nie berou is, kan daar ook nie versoening met God wees nie.  “By 

krankheidstoestande is die medisyne meer ‘n vername faktor” aldus Totius en verder:  “By alle 

reformatoriese aksie egter is God die enige werker.  Leuen en sonde kan alleen deur waarheid en 

heiligheid vervang word, omdat albei hierdie heerlike sake van die Here afkomstig is. Hoe kan die 

doodsbeendere lewend word as die Here nie deur sy Gees daarin blaas nie?  Hoe kan iemand wat vas 

slaap, opwaak as hy nie opgewek word nie?”- ‘Nooit genoeg;’ sê Kuyper, ‘kan die Here se volk 

vermaan word om op te waak uit sy slaap, om die eerste liefde weer op te wek, om die liefde se werke 
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vol te maak voor God, om te verwakker in ywer vir die redding van ander nie, maar wee hom wat 

hierdie heerlike oplewing uit iets anders wil put as uit die fontein van goeie dinge’ (vgl. Totius, Vol. 

6:235 en Open 2-3). 

Ek het getrag om volgens die Skrif, Belydenis, Kerkorde en in die lig van dr. M.J. du Plessis se Appèl, 

wat daarop gebaseer is, regskrenking wat deur Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal se 

besluite oor die visitasie te Birchleigh gepleeg is, aan te toon, asook die noodsaaklikheid dat dit in die 

lig van die feite van my Appèl wat geslaag het by die Part. Sinode oorgedoen moet word. 

H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Bylae A: Beswaarskrif by Klassis Germiston (5 Augustus 1998). 

1.2.2 Bylae D van B: Klassisbesluit insake die Beswaarskrif. 

1.2.3 Bylae B: Appèl van Part. Sinode Oos-Transvaal. 

1.2.4 Bylae 1a: Appèlkommissierapport van Part. Sinode Oos-Transvaal. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant het die Kommissie ontmoet en verder toegelig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond tot die Appèl 
Daar is op 16 Februarie 1997 gewone visitasie te Geref. Kerk Birchleigh gehou.  Die appellant maak 

beswaar by die Klassissitting in Maart 1998 oor die aanvaarding van die werkswyse van die Visitatore 

met normale visitasie te Birchleigh.  In sy kennisgewing van sy beswaar versoek hy dat sy beswaar 

tydens die Klassissitting in September 1998 gehanteer moet word. 

In sy beswaar wat in September 1998 dien, maak hy beswaar oor die wyse waarop visitasie in 

Februarie 1997 uitgevoer is; die wyse waarop teruggerapporteer is en die besluit wat die Klassis 10 

Maart/21 April 1997 geneem het. 

Die Klassis hanteer die beswaar gedurende September 1998 en bevind dat die beswaar ontstaan het 

omdat die Kerkraad nie uitvoering gegee het aan die versoek van die appellant om die Visitatore te 

ontmoet nie.  Die Klassis oordeel dat hierdie beswaar (die wyse waarop die visitasie ten uitvoer 

gebring is) by die Kerkraad tuishoort. 

Die tweede beswaar van die appellant oor die besluit van die Klassis oor die visitasie in Maart 1997, 

word nie deur die Klassis gelyk gegee nie, omdat die Klassis reeds besluit het (Maart/April 1998) dat 

die Visitasierapport weer behandel moet word vanweë die Appèl van dr. M.J. du Plessis wat op die 

Part. Sinode Oos-Transvaal in November 1997 geslaag het.  Dit beteken dat die besluit waarteen die 

appellant beswaar gemaak het (terugrapportering en besluit van die Klassis oor die visitasie) deur die 

Klassis self op sy vergadering op September 1998 heroorweeg word. 

Teen hierdie besluite van die Part. Sinode Oos-Transvaal 1998 appelleer appellant en hulle bevind dat 

die Klassis se bevinding dat die beswaar by die Kerkraad tuishoort, korrek is. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 

2.1 Appèlgrond 1 
“My eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels volgens die Appèl van dr. 

M.J. du Plessis wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite Art. 32.5.1-4 en 32.6 
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van 25 November 1997 (vgl. Bylae 1) oor visitasie sy eie gemaak en aanvaar is, geweld 

aangedoen word (vgl. Bylae 2 dr. M.J. du Plessis se Appèl). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.1.1.1 Die appellant stel dat sy beswaar nie teen die Kerkraad is nie, maar teen die werkswyse, 

rapportering en optrede van die Visitatore en die besluite van die Klassis ten opsigte van die 

visitasie uitgevoer te Birchleigh en elders. 

2.1.1.2 Die Part. Sinode bevind dat die appellant se besware teen die werkswyse van die Kerkraad en 

Visitatore tereg by die Kerkraad tuishoort (vgl. KO, art. 30). 

2.1.1.3 Nêrens toon die appellant aan dat sy beswaar teen die wyse van die visitasie nie by die 

Kerkraad tuishoort nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie bevind 
2.1.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
“My tweede Appèlgrond berus daarop dat dieselfde beginsel as my eerste Appèlgrond ten 

opsigte van die visitasie geweld aangedoen word, asook in besonder par. 1.3, nl.:  “Die 

beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middellik 

doen, met ander woorde deur die betrokke kerklike vergaderings wat die opdrag gegee het ...”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.2.1.1 Die appellant beweer die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg deur te sê die beswaar 

berus by die Kerkraad terwyl hy teen die Klassisbesluit geappelleer het. 

2.2.1.2 Die appellant se argumentasie is verder nie geldend nie, aangesien die Klassis self besluit het 

om sy hantering van Visitasierapporte te hersien tydens die Klassis van September 1998. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Appèlkommissie bevind 
2.2.2.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie, want KO, art. 30 moet gehandhaaf word en die 

Klassis wou bestaande besluite oor die hantering van Visitasierapporte self weer hersien. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Appèlgrond 3 
“Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel van KO, artt. 30 en 31 nl. “moet alleen 

kerklike sake en dit op ‘n kerklike wyse behandel” en “tensy bewys word dat dit in stryd is 

met Gods Woord”, geweld aangedoen word”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.3.1.1 Die appellant se vertrekpunt hier is steeds die onvergenoegdheid dat sy beswaar nie deur die 

Klassis gehanteer is nie.  Dit gaan steeds daaroor dat die beswaar eintlik by die Kerkraad 

tuishoort. 
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2.3.1.2 Selfs sy beredenering dat hyself kennis gegee het dat hy sy Beswaarskrif op die Klassis van 7 

September 1998 sou voorlê, verander nie die saak soos uiteengesit in 2.3.1.1 en 2.2.1.2 nie. 

2.3.1.3 Daar is trouens reeds deur die Klassis besluit om die Visitasierapport in behandeling te neem 

tydens die vergadering van 7 September 1998. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Appèlkommissie bevind 
2.3.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 3 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.4 Appèlgrond 4 
“Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel van KO, art. 44 “… gereeld kerkvisitasie 

te hou, vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer 

bly, die Kerkorde in alles onderhou …” en dieselfde Appèlgronde volgens my eerste 

Appèlgrond 1.1 tot 1.5, geweld aangedoen word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.4.1.1 Die appellant beredeneer in die Appèlgrond dat die visitatore volgens die riglyne van KO, art. 

44 die visitasie moes inklee en daarvolgens moes rapporteer. 

2.4.1.2 Verder is dit duidelik dat die appellant van oordeel is dat die Klassis spesifieke besluite 

rakende die visitasie moes neem. 

2.4.1.3 Die feit is dat die Klassis (2.3.1.3) reeds besluit het om die visitasierapport weer in September 

ter tafel te neem.  Daarom kon daar nog nie ‘n Beswaarskrif bestaan het nie – die besluit moes 

immers nog geneem word. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.2 Appèlkommissie bevind 
2.4.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie, aangesien die Part. Sinode juis 

KO, art. 30 gestand wil doen. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.3 Appèlkommissie beveel aan 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.5 Appèlgrond 5 
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel, volgens die besluit van die Nasionale 

Sinode 1991:528 van die Handelinge, dat “’n Beswaarskrif behoort soos ‘saak’ gehanteer te 

word” en is nie onderhewig aan reglementering nie en KO, art. 31 “as iemand egter klagte het 

dat hy aan die uitspraak van ‘n mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n 

meerdere vergadering beroep tot by die Nasionale Sinode”, geweld aangedoen is. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.5.1.1 Die appellant beredeneer in sy Appèlgrond 5 by die Part. Sinode dat die Klassis nie sy 

besware gehanteer het nie.  Die Klassis kon die beswaar nog nie hanteer nie, aangesien hulle 

die Visitasierapport weer onder behandeling sou neem op die September Klassisvergadering. 

2.5.1.2 Die Part. Sinode behandel sy Appèlgrond 5 nie uitdruklik nie.  Aangesien die Part. Sinode 

bevind dat sy Appèl berus op die vraag of ‘n Klassis besware kan hanteer teen ‘n besluit(e) 

wat nog geneem moet word, is die Appèlgrond tog wel behandel. 
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Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.2 Appèlkommissie bevind 
2.5.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 5 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 

3.1 Afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Appèlgrond 1  -  slaag nie. 

3.1.2 Appèlgrond 2  -  slaag nie. 

3.1.3 Appèlgrond 3  -  slaag nie. 

3.1.4 Appèlgrond 4  -  slaag nie. 

3.1.5 Appèlgrond 5  -  slaag nie. 

3.2 Appèl in sy geheel  -  slaag nie. 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.9 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE 

OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (Spesiale visitasie deur Klassis 

Germiston te Birchleigh) (Artt.32, 223) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Ds. H.F. van Wyk gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys. 

D. Ds. J.B. du Plessis stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal 

van 24 November 1998 (vgl. Bylae 1) asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport (vgl. Bylae 

1a) wat die Part. Sinode sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy besluite:  “Art.43.6.1 - Die 

Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport, punt 

2.2.2)”. 

In my Beswaarskrif na Klassis Germiston (Bylae A) en Appèlskrif na Part. Sinode Oos-Transvaal 

(Bylae A1) stel ek pertinent dat ek in die lig van die Part. Sinode se besluite op 25 November 1997, 

naamlik art.32.5.1-4 en 6 met betrekking tot dr. M.J. du Plessis se Appèl en art.3.5 met betrekking tot 

par. 2.3.2.2 van die Part. Sinode se Appèlkommissierapport my besware en Appèl oor hulle besluite 

na Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal respektiewelik rig.  Aldus die eindbevinding van 

dr. Du Plessis in sy Appèl wat in sy geheel geslaag het (Bylae 2)”  “Konsekwensies:  Indien die 

Beswaarskrif slaag, sal dit beteken dat: 

(1) die besluit om net kennis te neem van Visitasieverslae herroep moet word; 

(2) die Visitasierapporte wat op Klassis Germiston gedien het, na aanvaarding van hierdie 

Beskrywingspunt, tydens ‘n volgende Klassissitting van nuuts af ter tafel geneem sal word; 

(3) dat oor die inhoud en hantering van die visitasies besluit moet word”. 
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Dr. Du Plessis se Beswaarskrif na die Klassis het nie geslaag nie, maar sy Appèl na Part. Sinode Oos-

Transvaal het in sy geheel geslaag.  Voorgenoemde hou verband met my Beswaarskrif en Appèl oor 

Visitatore soos genoem in hierdie beswaar en Appèlskrifte. 

Eerste Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen die Appèl gaan:  Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit:  “Art.43.6.1 - 

Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie”, met verwysing na die 

Appèlkommissierapport par. 2.2.1.1 Appèlgrond 1 naamlik:  “Hierdie Appèlgrond handel oor ‘die 

Spesiale visitasie’ wat skyn of dit gedoen is na aanleiding van geen welomskrewe opdrag nie” (2.1) 

asook sy historiese aanloop, beoordeling en bevinding. 

1. Appèlgrond
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels volgens die Appèl van dr. M.J. du 

Plessis wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite Art.32.5.1-4 en 32.6 van 25 

November 1997 (vgl. Bylae 1) oor visitasie sy eie gemaak en aanvaar is, geweld aangedoen word 

(vgl. Bylae 2 dr. M.J. du Plessis se Appèl). 

1.1 “Kerkorde, artikels 29-52 handel oor kerklike vergaderings.  Die beginsel wat in hierdie artikels 

vir kerklike vergaderings neergelê word geld vir alle kerklike vergaderings.  Om te beweer dat 

die beginsels nie geldend is vir KO, art. 44 nie, is verkeerd” (Appèlgrond 21 motivering par. 2). 

1.2 “Visitatore is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering 

(die Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag naamlik “Die uitvoering van visitasie 
volgens KO, art. 44” (Appèlgrond 1 motivering 5). 

1.3 “Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middelik 

doen, met ander woorde deur die betrokke kerklike vergaderings wat die opdrag gegee het.  

Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” gegee moet word.  Die uitvoering 

van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die vergadering wat die Deputate 

(Visitatore) benoem het” (Appèlgrond 1 motivering 3). 

1.4 “Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel:  Opdrag:  Dat daar by die opdrag van die 

Klassis gebly is en dat die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie.  Uitvoering:
Die Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af.  Die Rapport word 

aanvaar of afgekeur en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys” (Appèlgrond 4 

motivering 2). 

1.5 “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir hiërargie in 

die kerkverband.  Visitatore kan dus regeer en hulle wil afdwing” (Appèlgrond 3 motivering 3). 

1.6 Kerkorde, art. 44:  “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou 
waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou,...” 

1.7 Kerkorde, art. 34:  “...om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik gereken moet word”.

Motivering
1. Dr. Du Plessis se Appèl teen die besluite oor en die uitvoering van visitasie deur Klassis 

Germiston berus op beginsels volgens die Skrif, Belydenis en Kerkorde.  Dit kon dus nie anders 

as om in sy geheel te geslaag het by die Part. Sinode Oos-Transvaal sitting van 25 November 

1997 nie.  My beredenering van my Beswaarskrif na die Klassis in die lig van voorgenoemde was 

deel van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal soos gemeld in die laaste paragraaf 

daarvan (vgl. Bylae A1). 

2. Volgens Appèlgrond 1.3 hierbo bepaal KO, art. 49 dat ‘n welomskrewe opdrag gegee moet word 

aan Visitatore.  Ds. I.J.J. de Villiers het in sy mondelinge verslag “Spesiale visitasie” by die 

Gereformeerde Kerk Birchleigh aanbeveel (vgl. Par. 4.2:  Aanbeveling Bylae 1h).  Dit het gelei 

tot die Klassisbesluit:  “Spesiale visitasie moet so spoedig moontlik te Birchleigh gedoen word”.  

Niks meer volgens die Klassisnotule nie (vgl. Bylae 1). 

2.1 Ds. De Villiers se mondelinge nog sy skriftelike Konsulentsverslag is beoordeel, aanvaar of 
opgeneem in die Notule van Klassis Germiston (vgl. KO, artt. 34, 44 en 49 en Bylae 1).  Dit sou 

kon verwag gewees het dat sy mondelinge Konsulentsverslag met “dank aanvaar” of andersins 

sou voorgekom het in die Notule van die Klassis nadat oor so ‘n gewigtige saak soos Spesiale 
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visitasie by ‘n gemeente verslag gelewer en die besluit daaroor geneem is.  Dit het nie gebeur nie 

(vgl. KO, art. 34). 

3. Ds. De Villiers beveel aan onder par. 4.2 van sy Konsulentsverslag Bylae 1h  Aanbeveling:  “Dat 

die Klassis ervare broeders aanwys met die oog daarop dat Spesiale visitasie by die Gereformeerde 

Kerk Birchleigh gedoen word”.  Voorgenoemde adem die gees van KO, art. 44 (vgl. Bylae 1h). 

3.1 Klassis Germiston bevestig sy aanbeveling met ‘n besluit maar beoordeel of neem nie ‘n besluit 

oor die Konsulentsverslag asook par. 4.3 en 4.4 daarvan nie.  Dit bring gevolglik alleen KO, art. 

44 in gedrang.  Hiervolgens is alleen die kerklike orde en opdrag aan Visitatore van toepassing 

naamlik “…om vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van 

die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou word…” (vgl. Appèlgrond 1.4 hierbo en KO, art. 

44). 

3.1.1 Die Konsulent gee onder andere aparte toeligting aan die Klassis volgens par. 4.3 en 4.4 van 

sy verslag (Bylae 1h), waaraan spesiale aandag in die uitvoering van die visitasie opdrag 

volgens KO, art. 44 gegee moet word.  Nóg hy nóg die Klassis maak dit nie as sulks, in 

isolasie, opdragte aan die Visitatore nie.  Die opdrag volgens die Konsulent se mondelinge 

verslag is Spesiale visitasie en word vasgelê deur KO, art. 44 (vgl. Appèlgrond 1.2 hierbo).  

Tot die uitvoering van KO, art. 44 gee ds. De Villiers die volgende toeligting: 

 (1) “dat die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag 

moet geniet” en 

 (2) “die Visitatore die volle impak van hulle opdrag, dit wil sê Spesiale visitasie volgens 

KO, art. 44 wat die hele gemeente raak, gevind sal word in genoemde 

Kommissieverslag” Bylae 1 van die Konsulentsverslag en Bylae 1d van hierdie Appèl 

(vgl. Par. 3.2 van die Konsulentsverslag Bylae 1h).  Die Konsulent haal par. 2.4 van die 

kerkraad se Kerkraadskommissieverslag (Bylae 1d) ter verdere inligting aan nadat oudl. 

Schutte se besware aangehoor is naamlik:  “het u Kommissie tot die gevolgtrekking 

gekom dat die situasie in die gemeente en kerkraad onrusbarend, onuithoudbaar en 

onkerkordelik geword het (vgl. par. 3.2 Bylae 1h). 

3.2.1 Die Kommissie het sy ontstaan te danke aan die volgende skrywe van oudl. Schutte (Bylae 

1c) naamlik “Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat my denke en insig oor sake waar dit die 

kerk van die Here raak, verskil van die predikant en meeste van my mede-ampsdraers.  

Ondeurdagte besluite word geneem om die eer van die mens nie te na te kom nie.  Om ‘n 

besluit te neem sonder enige gronde of redes waaroor besin kan word, strek geen vergadering 

tot eer nie.  Aangesien die gedagte van gemeenskapopsegging ook by my begin posvat, 

versoek ek dat oorweeg word om my van my amp te onthef”. 

3.2.2 Bogenoemde aangehaalde besware en bevinding van die Kerkraadskommissie soos aangehaal 

deur die Konsulent raak die hele kerkraad, diakonie en gemeente (vgl. Bylae 1d).  Daarop is 

ingegaan en gerapporteer in die Konsulentsverslag naamlik:  “Die volle impak van hierdie 
opdrag” (Spesiale visitasie volgens KO, art. 44)”, kan gevind word in:

 1. Die genoemde Kommissieverslag van die kerkraad (Bylae 1d). 

 2. “asook die Beswaarskrif wat gehanteer is (Bylae 1f). 

 3. “asook kerkraadsbesluite wat daarmee verband hou (Bylae 1g). 

3.3 Dr. Du Plessis stel dit baie duidelik in sy Appèl (Bylae 2 Appèlgrond 1 motivering 5) “Visitatore 

is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering (die Klassis) 

benoem is met ‘n spesifieke opdrag naamlik die uitvoering van KO, art. 44”, en nie net dit 

wat die predikant en ‘n paar ouderlinge raak nie. 

3.3.1 Die Visitatore verskraal hulle opdrag volgens KO, art. 44 naamlik “...kerklike visitasie te hou, 

vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die 

Kerkorde onderhou word, ...” tot “die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en 

sekere kerkraadslede”.  Hulle voer hulle visitasie daarvolgens uit en maak hulle taak van 

visitasie natuurlik soveel makliker.  Wat van die amp van die ander ouderlinge, diakens en 

lidmate in die amp van gelowige, genoem in die Konsulentsverslag met verwysing na Bylae 1 

van die Kerkraadskommissieverslag (vgl. par. 3.2 Konsulentsverslag Bylae 1 h en sy Bylae 1 

en 1d van hierdie Appèl). 

4. Die bevinding volgens die Klassis Appèlkommissierapport van 15 Oktober 1998 (Bylae 1b) wat 
die Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal aanvaar het naamlik:  “Die 
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Konsulentsverslag (art.25) van 25 Maart/21 April 1997, Bylae N1, vervat wel ‘n opdrag soos 

verwoord word in die Klassisbesluit Art.11.1.2:  “Die opdrag - punt 2 - word goedgekeur as regte 

interpretasie van besluit Klassis Notule 10 Maart 1997, Art.25”, weerspreek die feit dat ‘n 

aanbeveling van ‘n Kommissie alleen ‘n opdrag word van ‘n kerklike vergadering eers wanneer 

die betrokke vergadering dit met ‘n besluit bekragtig het.  Die Klassisbesluit Art.25 van 10 Maart 

1997 omvat wel ‘n opdrag volgens KO, art. 44 wat in gedrang met betrekking tot Spesiale visitasie 

kom en wat bekragtig is deur Klassis Art.25 van 10 Maart 1997 naamlik “Spesiale visitasie moet 

spoedig by Birchleigh kerk gedoen word”.  In die lig van dr. du Plessis se Appèl oor visitasie was 

daar aanvanklik geen “welomskrewe opdrag” volgens Klassisbesluit Art.25 van 10 Maart 1997 nie 

deurdat die Klassis eers met sy besluit Art.11.1.2 van 8 September 1998 die afgeleide en 

verskraalde opdrag van die Visitatore in isolasie bekragtig het. 

4.1 NB:  Die Konsulentsverslag waaruit hierdie verskraalde opdrag afgelei is, word egter in geeneen 

van die Klassisnotules beoordeel, bekragtig of aanvaar nie.  In die lig van bogenoemde bevat die 

Klassisbesluit Art.25 van 10 Maart 1997 nie ‘n “welomskrewe opdrag” nie.  Spesiale visitasie 

volgens KO, art. 44 sou ‘n welomskrewe opdrag kon gewees het.  Die Konsulent se toeligting 

onder andere par. 4.2 en 4.3 sou daarin geakkommodeer kon gewees het maar nie in isolasie as ‘n 

enkel opdrag volgens KO, art. 44 nie want dan word die res van die visitasie nagelaat en nie 

gedoen volgens KO, art. 44 nie (vgl. dr. Du Plessis Appèlgrond 3 motivering 3). 

5. In die lig van KO, artt. 34, 44 en 49 en dr. Du Plessis se Appèl oor visitasiebesluite en rapportering 

van Klassis Germiston wat in sy geheel geslaag het en die Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite 

Art.32.5.1-4 en 6 soos aangetoon hierbo, het Klassis Germiston deur sy besluite Art.11.1.2 van 8 

September 1997 en Art.36.2 tot 36.2.2.1 van 15 Oktober 1998 deur die opdrag volgens KO, art. 44 

te verskraal en af te water tot die Konsulent se toeligting in isolasie naamlik: “Die verhouding 

tussen die Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag geniet”, regskrenking gepleeg 

en verhoed dat die visitasie ten volle uitgevoer word volgens KO, art. 44. 

6. Part. Sinode Oos-Transvaal het op dieselfde wyse as Klassis Germiston deur met sy besluit 

Art.43.6.1 van 24 November 1998, die Klassisbesluit Art.11.1.2 van 8 September 1997 en Art.36.2 

tot 36.2.2.2 van 15 Oktober 1998 soos hierbo aangetoon, teenstrydig in beginsel met sy eie besluite 

Art.32.5.1-4 en 6 van 25 November 1997, KO, artt. 34, 44 en 49, deur sy besluit Art.43.6.1. van 24 

November 1998 regskrenking gepleeg en het daarby ook verhoed dat die Spesiale visitasie ten 

volle volgens KO, art. 44 uitgevoer word in ooreenstemming met KO, art. 44 en dr. M.J. du Plessis 

se Appèl in die toekoms wat hy in sy geheel aanvaar het. 

Tweede Appèlgrond 
Verwysing na artikels waarteen die Appèl gaan:  Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit:  “Art.43.6.1 - 

Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie” met verwysing na par. 

2.1 pt.3 (3 p.2 Bylae 1a) van die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport naamlik “Die 

Klassis Germiston van 8 September 1997 aanvaar die verslag oor Spesiale visitasie” en par. 

1.2.1.2.2 van my Beswaarskrif Bylae A naamlik “Klassisbesluit 11.1.3 werkswyse - kennis geneem” 

wat beide Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal, nagelaat het om te beoordeel en daaroor 

uitsluitsel te gee. 

Appèlgrond
My Tweede Appèlgrond berus daarop dat dieselfde beginsels as my Eerste Appèlgrond geweld 

aangedoen word asook in besonder:  “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n opdrag voorlê, word die 

deur oopgemaak vir hiërargie in die kerkverband.  Visitatore kan dus regeer en hulle wil afdwing, dit 

wil sê ‘n Visitasierapport moet nie net vir kennisname voorgelê word nie” en moet beoordeel word 

soos aangedui in par. 1.2 - 1.5 van die Appèlgronde van my Eerste Appèlgrond hierbo (vgl. dr. Du 

Plessis Bylae 2 Appèlgrond 3 motivering 3). 

Motivering
1. Ek meld in par. 1.1 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal (Bylae A1) dat ek appelleer 

teen die Klassisbesluite vervat in Art.36.2 van 15 Oktober 1998 oor my Beswaarskrif nl: 

“36.2.2 van gronde kennis geneem. 

2.1 Bevinding word aanvaar. 
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2.2 Die aanbeveling word aanvaar naamlik die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie”. 
Die Klassis Appèlkommissierapport, Bylae 1b ten opsigte van voorgenoemde Klassisbesluit lees as volg: 

“Beswaarskrif 2:
Beoordeling:  Hierdie beswaar handel oor die Spesiale visitasie, wat skyn of dit gedoen is na 

aanleiding van geen welomskrewe opdrag nie. 

Bevinding:  Die Konsulentsverslag (Art.25) van 10 Maart/21 April 1997, Bylae N1, vervat 

wel ‘n opdrag soos verwoord word in die Klassisbesluit Art.11.1.2:  Die opdrag - punt 2 - 

word goedgekeur as regte interpretasie van besluit van Klassis Notule 10 Maart 1997, Art.25. 

Aanbeveling:  Hierdie Beswaarskrif word nie aanvaar nie”. 

2. In die bogemelde Klassisbesluite en sy Kommissierapport is daar geen aanduiding dat “Die Klassis 

Germiston van 8 September 1997 aanvaar die verslag van die Visitatore”, nog minder in die 

Klassisbesluite Artt.11.1 tot 11.2 van 8 September 1997 soos beweer word in par. 2.1, pt. 3 (par. 3, 

p.2 Bylae 1a) van die Part. Sinode Oos-Transvaal se Kommissierapport nie (vgl. Bylae A par. 1.2). 

2.1 Die uitvoering van Spesiale visitasie, dit wil sê werkswyse en verloop van die visitasie, moet 

beoordeel en bekragtig word deur die vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) 

benoem het (vgl. KO, art. 49;  par. 1.3 van my Eerste Appèlgronde van hierdie Appèl hierbo en 

dr. Du Plessis se Appèl Bylae 2, Appèlgrond 1 motivering 3). 

2.1.1 Teenstrydig met die voorgenoemde het Klassis Germiston volgens sy besluit van 8 September 

1997 (Bylae 1) naamlik “Art.11.1.3 Werkwyse - kennis geneem” en “11.2 Aanvullende 

Rapport (Bylae 10) kennis geneem”, slegs kennis geneem van die werkswyse en verloop van 

die Visitasierapport.  Hy het dit nie aanvaar soos beweer word deur die Part. Sinode Oos-

Transvaal nie.  Deur die besluite 11.1.3 en 11.2 het die Klassis regskrenking gepleeg deur 

die Visitatore gesag toe te bedeel wat nie kerkordelik verantwoordbaar is nie (vgl. my 

Appèlgronde par. 1.3 - 1.7 van my Eerste Appèlgrond hierbo en Klassisbesluite Artt.11.1.3 en 

11.2 van 8 September 1997).  Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy 

besluit art.43.6.1 van 24 November 1998 om die besluite van die Klassis te sanksioneer deur 

nie uitspraak te lewer in die lig van sy besluite art.32.1-4 en 6 van 25 November 1997 nie 

maar slegs kennis te neem van die werkswyse van die Visitatore waarteen daar beswaar 

aangeteken is. 

2.1.2 NB:  “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir 

hiërargie in die kerkverband aldus, dr. Du Plessis (vgl. Appèlgrond 3 motivering 3 van Bylae 

2).  Deur sy besluit Art.11.1.2 het die Klassis deur ‘n verskraalde opdrag verhoed dat die 

visitasie ten volle volgens KO, art. 44 uitgevoer word soos aanbeveel is deur die Konsulent.  

Deur sy besluit Art.11.1.3 en 11.2 neem hy slegs kennis van ‘n gedeeltelik uitgevoerde 

visitasie. 

2.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur die bewering in sy 

Appèlkommissierapport par. 2.1, pt.3 (3 p.2 van Bylae 1a), naamlik dat “Die Klassis Germiston 

van 8 September 1997 aanvaar die verslag oor Spesiale visitasie”, waarvan Klassis Germiston 

slegs van die werkswyse en Aanvullende Rapport, die kern, “kennis geneem” het.  Die Klassis 

aanvaar dus nie die Visitasierapport, volgens die Notule nie, maar slegs gedeeltes daarvan.  

Teenstrydig met die beginsels van Appèlgrond 4 motivering 1 en 2 van dr. Du Plessis se verslag 

wat die Part. Sinode Oos-Transvaal aanvaar het, het die Klassis een handeling opgebreek in 

verskillende komponente waarvan hy party aanvaar en van ander wat die kern van sy 

Visitasierapport is, net van kennis geneem.  Die Klassis het dus nie die Visitasierapport volgens 

die Notule in sy geheel aanvaar soos die Part. Sinode Oos-Transvaal konstateer nie. 

Derde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit Art.43.6.1 van 24 

November 1998 “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie” met 

verwysing na par. 1.1, 2 en 2.1.1.7 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal Bylae A1en par. 

1.2 van my Beswaarskrif Bylae A na Klassis Germiston wat beide Klassis Germiston en Part. Sinode 

Oos-Transvaal nagelaat het om te beoordeel en uitsluitsel oor te gee naamlik:  “Klassisbesluite 
Art.11.1 en 11.2 van 8 September 1997” van my Beswaarskrif Bylae A na Klassis Germiston en 

“Art.11.2 Byvoegsels tot Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10) - kennis geneem”.
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Appèlgrond 
My Derde Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels wat deur die Part. Sinode Oos-

Transvaal deur sy besluit Artt.32.5.1-4 en 6 van 25 November 1997 aanvaar is, geweld aangedoen 

word: 

1. Dit is verkeerd om die verskillende komponente van een handeling te gaan opbreek, en hulle van 

mekaar te skei asof hulle verskillende handelinge sou wees.  Die feit is dat Visitatore aangewys 

word vir visitasie wat in een enkele geheel saamtrek, onderskei in drie fases van afhandeling: 

opdrag, uitvoering en terugrapportering (vgl. dr. Du Plessis Appèlgrond 4 motivering 1). 

2. Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel:  Opdrag:  Dat daar by die opdrag van die Klassis 

gebly is en dat die opdrag nie oorskry of gedeeltelik uitgevoer is nie.  Rapport:  Die Klassis keur 

die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af.  Die Rapport word aanvaar of afgekeur 

en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys (dr. Du Plessis Appèlgrond 4 motivering 1 en 

2). 

Motivering
1. Volgens die beginsels wat aanvaar is deur die Part. Sinode Oos-Transvaal - my Appèlgrond 1 en 2 

direk hierbo – “keur die Klassis die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af”.  By dr. 

Du Plessis se “o.a. adviese, ens.”, kan die Aanvullende Rapport van die Visitatore naamlik:  

“Byvoegsels tot die Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10)” gevoeg word, sonder om 

afbreek te doen aan die voorgenoemde beginsel. 

2. Die Klassis het deur sy besluite Art.11.1.3 en 11.2 van 8 September 1997 regskrenking gepleeg 

deur slegs kennis te neem van: 

(1) Die werkswyse van die Visitasierapport; 

 (2) Die Aanvullende Visitasierapport (Bylae 10) naamlik:  “Byvoegsel tot die Rapport 

Spesiale visitasie (Bylae 10)”; 

 (3) Die twee Rapporte te behandel asof hulle twee verskillende komponente van 

dieselfde handeling naamlik Spesiale visitasie, is. 

In my vorige Appèl oor dieselfde saak na die Part. Sinode Oos-Transvaal is bevind volgens Art.35.1 

van 25 November 1997 dat: par. 2.3.2:  “Die Klassis het die optrede van die Visitatore as afgehandel 

beskou sover dit die byvoegsels in die Rapport ter sprake kom 2.3.2.2.  Indien iemand ontevrede sou 

wees oor die Visitatore se werkswyse kan altyd die weg van beswaar of Appèl na die Klassis gevolg 

word”.  Nieteenstaande ek nie saamgestem het met die voorgenoemde uitspraak van die Part. Sinode 

Oos-Transvaal in die lig van sy voorafgaande besluite in dieselfde sitting oor dr. Du Plessis se Appèl 

Art.32.5.1.104 en 6 Appèlgrond 4, motivering 1 en 2 soos hierbo aangehaal, het ek ter wille van die 

saak, ‘n Beswaarskrif (Bylae A) gerig na Klassis Germiston en daarna ‘n Appèl na Part. Sinode Oos-

Transvaal (Bylae A1) teen Klassis Germiston se besluite Art.36.2-36.2.2.2 (Bylae 1) en 

gepaardgaande Kommissieverslag (Bylae 1b) (vgl. par. 1 en 1.2.1.2. 2 Klassisbesluit 11.1.3 – 
werkswyse Bylae A en par. 1 en slot par. Appèl Bylae A1). 

Beide Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur na te laat om 

my besware en Appèl teen die besluite van Klassis Germiston oor die werkswyse en Aanvullende 

Rapport (Bylae 10) van die Visitatore, te beoordeel en uitsluitsel daaroor te gee nadat ek die weg van 

beswaar en Appèl gevolg het volgens die bogenoemde besluit Art.35.1 en par. 2.3.2.2 van die 

Appèlkommissie wat aanvaar is deur die Part. Sinode Oos-Transvaal en Klassis Germiston (vgl. Bylae 

1). 

Toeligting deur die Part. Sinode Oos-Transvaal Appèlkommissierapport Bylae 1a:  Byvoegsel 
Appèl 4 (vgl. Bylae 1a.) 

Die Appèlkommissie bevestig my bevinding soos gemeld in hierdie Appèl dat die Visitatore vind 

hulle opdrag in KO, art. 44 vir die uitvoering van visitasie.  Deur nie die opdrag van KO, art. 44 in sy 

volle implikasie en konsekwensies deur te voer nie, naamlik “kerklike visitasie te hou, vas te stel of 

ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde onderhou 

...”, kan die Visitatore nie op vaste fondasie “diegene wat nalatig in een of ander bevind” bepaal om 

te kan “vermaan nie en versoening met God te bepleit en alles te kan help reël wat bevorderlik is vir 
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die vrede, opbou en belange van die kerk”.  Dit gebeur dan soos gemeld in my Beswaarskrif na die 

Klassis Bylae A par. 4.4 naamlik:  “Jy kan nie net soos die Visitatore wil doen om op ‘n seerplek te 

konsentreer met ‘n siek liggaam nie.  Jy maak die seer gesond maar die liggaam bly siek”.  Dit is ook 

die maklikste weg uit en minste werk vir die Visitatore om net die seer te genees en te verklaar die 

man is nou gesond.  Bogenoemde is dus nie so bevorderlik vir die vrede, opbou en belange van die 

kerk soos wat die Appèlkommissie beweer nie.  Dit is ook nie die bevel en voorbeeld wat Christus ons 

gegee het met sy omwandelinge op aarde nie (vgl. Luk 17:1-10 en Joh 4:31-38). 

Ek het getrag om volgens die Skrif, Belydenis, Kerkorde en in die lig van dr. M.J. du Plessis se Appèl 

wat daarop gebaseer is en in sy geheel geslaag het en aanvaar is deur die Part. Sinode Oos-Transvaal, 

regskrenking gepleeg deur Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite oor die 

Spesiale visitasie te Birchleigh aan te toon in my Beswaarskrif na die Klassis, my Appèl na Part. 

Sinode Oos-Transvaal asook hierdie Appèl na die Nasionale Sinode te Potchefstroom. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1  Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Bylae A: Besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal en Klassis Germiston. 

1.2.2 Bylae 1a: Part. Sinode Oos-Transvaal Appèlkommissierapport. 

1.2.3 Bylae 1b: Klassisappèlkommissierapport en Bylae 1. 

1.2.4 Bylae 1d: Kerkraadskommissieverslag. 

1.2.5 Bylae 1e: Kerkraadsbesluite oor Bylae 1d. 

1.2.6 Bylae 1f: Beswaarskrif teen Kerkraadsbesluite. 

1.2.7 Bylae 1g: Kerkraadsbesluite oor Beswaarskrif 1f. 

1.2.8 Bylae 1h: Vergelyk Bylae 1d, 1e, 1f, 1g en 1i. 

1.2.9 Bylae 1i: Bylae 1 van my Beswaarskrif A. 

1.2.10 Bylae 1j: Visitatore se skrywe aan br. J.D. de Villiers. 

1.2.11 Bylae 1k: Bylae 2 van my Beswaarskrif Bylae A. 

1.2.12 Bylae 1l: Aanvullende Visitasierapport. 

1.2.13 Bylae 2 Dr. M.J. du Plessis se Appèl:  Part. Sinode Oos-Transvaal. 

1.2.14 Bylae A Insake Spesiale visitasie te Birchleigh Klassisbesluite. 

1.2.15 Bylae A1 Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal. 

1.2.16 Bylae 5 van Bylae A. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant br. J.D. de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Die Klassis Germiston het sedert September 1996 die reëling gehad om van die werk van 

visitatore bloot kennis te neem.  Ook in die opdrag aan Visitatore is daar volstaan met art. 44 

KO (vgl. Bylae 2, dr. M.J. du Plessis se Appèl Part. Sinode Oos-Transvaal p.4 Appèlgrond 2 

en p.5 Appèlgrond 5). 

1.4.2 Die Klassis Germiston het die reëling (in 1.4.1 genoem) verander en besluit dat daar oor die 

inhoud en hantering van visitasie besluite geneem moet word, nl. “dat dit goed of afgekeur 

moet word” en dat daar ‘n welomskrewe opdrag aan die Visitatore gegee moet word na 

aanleiding van ‘n Appèl oor die saak wat op die Part. Sinode Oos-Transvaal 25/11/1997 

geslaag het. 

1.4.3 Na aanleiding van ‘n Konsulentsrapport besluit die Klassis op 10/3/1997 dat daar by die 

Geref. Kerk Birchleigh Spesiale visitasie gedoen moet word. 
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1.4.4 Die Visitatore maak toe van ‘n “selfgeformuleerde opdrag” gebruik wat op die Klassis daarna 

(8 Sept. 1997) goedgekeur is as die regte interpretasie van die besluit van die Klassis, wat op 

die 10de Maart 1997 geneem is.  Volgens die appellant was die opdrag aan die Visitatore nie 

welomskrewe nie. 

1.4.5 Volgens die appellant was dit ‘n verskraling van die aanbevelings van die Konsulentsrapport 

waarin, volgens die appellant, pt. 4.4 die kernopdrag is. 

1.4.6 ‘n Verdere rede waarom die appellant dit as “geen welomskrewe opdrag” beskou nie, is 

omdat die Konsulentsrapport waaruit die opdrag verkry is “amptelik nie aanvaar en opgeneem 

is in die Notule nie” (sien Bylae 1 pt. 1.4 art. 25). 

1.4.7 Die appellant teken in ‘n Beswaarskrif op 15/10/1998 by Klassis Germiston beswaar aan teen 

die besluite van die Klassis oor bogenoemde Spesiale visitasie.  Die Beswaarskrif word nie 

gehandhaaf nie. 

1.4.8 Die appellant appelleer daarna na die Part. Sinode Oos-Transvaal op 24 Nov. 1998 waar sy 

Appèl nie slaag nie. 

1.4.9 Die Part. Sinode oordeel dat die opdrag aan die Visitatore vervat is in pt. 4.3 en dat pt. 4.4 van 

die Konsulentsrapport slegs ‘n verdere omskrywing en motivering van die opdrag is.  Punt 4.4 

stel volgens die Part. Sinode die simptome en die gevolge van die verhoudingsprobleem binne 

die Kerkraad. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Beoordeling van die Appèl 
2.1 Appèlgrond 1 

Geen welomskrewe opdrag is aan die Visitatore gegee nie en daarmee word die beginsels wat 

die Part. Sinode Oos-Transvaal volgens die Appèl van dr. M.J. du Plessis oor visitasie sy eie 

gemaak het en aanvaar is, geweld aangedoen. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Beredenering 
2.1.1.1 Die Klassis neem die besluit tot Spesiale visitasie nadat die Konsulentsrapport gedien het, 

maar omskryf nie die opdrag aan die Visitatore nie.  Dit lei tot ‘n selfgeformuleerde opdrag 

wat deur beide die Klassis en die Part. Sinode goedgekeur word. 

2.1.1.2 Dit blyk uit die stukke, in besonder uit die Beswaarskrif aan die Klassis en die Appèl na die 

Part. Sinode, dat die appellant die versuim (wat hy beweer) in die ampsuitoefening van die 

predikant van die Geref. Kerk Birchleigh as die kernsaak beskou. 

2.1.1.3 KO, art. 44 bepaal dat die visitatore die Kerkraad met raad en daad moet bystaan.  Verder 

bepaal KO, art. 30 dat dit wat op mindere vergaderings afgehandel kan word, daar afgehandel 

moet word.  Daarom het die appellant die volle geleentheid gehad om dit wat volgens hom die 

kernsaak was, tydens visitasie reeds op die tafel van die Kerkraad te plaas. 

2.1.1.4 Die appellant dui nie aan dat hyself verhinder was om tydens die Spesiale visitasie die sake 

wat hy onder KO, art. 44 sou wou bespreek, op die Agenda te kon plaas nie.  Hy toon ook nie 

aan dat die sake nie behandel is nie. 

2.1.1.5 Die feit dat die Klassis 10 Maart 1997 bloot besluit het dat die Spesiale visitasie spoedig in 

Birchleigh gedoen moet word, na aanleiding van die Konsulentsrapport, was dus heeltemal in 

lyn met die besluite van die Klassis op daardie stadium (vgl. 1.4.1 van hierdie Rapport). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Bevindings 
Die appellant slaag nie daarin om regskrenking aan te dui nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Aanbeveling 
Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.2 Appèlgrond 2 
Die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg van sy eie beginsels omdat hy strydig optree 

met KO, art. 49 en die Part. Sinode se eie besluite oor visitasie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Beredenering 
2.1.1.1 Die appellant beweer regskrenking omdat die Klassis Germiston nagelaat het om ‘n besluit te 

neem en net kennis te neem van die werkswyse van die Visitatore en dat hierdie besluite van 

die Klassis deur die besluite van die Part. Sinode gesanksioneer is. 

2.1.1.2 Die feit dat die Klassis kennis geneem het van die werkswyse van die Visitatore, bewys dat 

hulle die saak gehanteer het en dit was ook in lyn met die besluit van die Klassis op daardie 

stadium.  

2.1.1.3 Daar is kerkregtelikes wat aandui dat die verslag van die Visitatore slegs die belangrikste 

sake, wat die aandag van die Klassis benodig, moet aantoon. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Bevinding 
2.2.2.1 Die appellant dui nie regskrenking aan nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Aanbeveling 
2.2.3.1 Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 3 
Die Part. Sinode Oos-Transvaal doen geweld aan sy eie beginsels, volgens dr. M.J. du Plessis 

se Appèl wat hy aanvaar het, nl. “die Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, 

ens.) goed of af” - deur die besluit van die Klassis om van die byvoegsels tot die 

Visitasierapport - slegs kennis te neem, te sanksioneer. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Beredenering 
2.2.1.1 Die Appèlgrond berus daarop dat die Part. Sinode die Klassisbesluit, om van die byvoegsels 

tot die Visitasierapport kennis te neem, sanksioneer. 

2.2.1.2 Ook hier geld die argument dat die Klassis, deur kennis te neem van die byvoegsels tot die 

Visitasierapport bewys dat hulle die saak hanteer het.  Die appellant toon ook hier nie aan dat 

die Klassis die reg gekrenk het deur van die byvoegsels tot die Visitasierapport kennis te 

neem nie. 

Die besluit om kennis te neem van die byvoegsels tot die Visitasierapport was immers ook in 

lyn met die besluite van die Klassis op daardie stadium. 

Hy toon ook nie aan dat die byvoegsel wat in hoofsaak oor die ampswerk van die predikant 

handel nie, nie tydens die visitasie ter sprake gekom het nie. 

2.2.1.3 Daar is kerkregtelikes wat aandui dat die verslag van die Visitatore slegs die belangrikste 

sake, wat die aandag van die Klassis benodig, moet aantoon. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Bevinding 
2.2.2.1 Die appellant dui geen regskrenking aan nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Aanbeveling 
2.2.3.1 Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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3. Die Sinode besluit 
3.1  Afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Appèlgrond 1  - slaag nie. 

3.1.2 Appèlgrond 2  -  slaag nie. 

3.1.3 Appèlgrond 3  -  slaag nie. 

3.2 Appèl in sy geheel  -  slaag nie. 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.10 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE 

OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (oor toesig by die Heilige 

Nagmaal)  (Artt.33, 162) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Ds. P.H. Fick gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 3 verwys. 

D. Ds. S.F.F. van der Walt stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van die Part. Sinode Oos-

Transvaal van 24 November 1998 (vgl. Bylae 1) asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport 

(vgl. Bylae 1a) wat die Part. Sinode Oos-Transvaal sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy 

besluite:  Art.44.6.1 Die Kommisssierapport word aanvaar dat Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. 

Kommissierapport 4.3 (slot))”. 

Eerste Appèlgrond (vgl. Bylae A van B par. 2.1:  Bylae C van B par. 2.1 Appèl 1) 

Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Part. Sinode Oos-Transvaal “Art 44.6.1  Die 

Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport 4.3 

(slot)) “ asook die inhoud van die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport par. 4.2 wat 

aanleiding gegee het tot die besluit nl.dat hy geen omlynde Appèlgrond kon vind nie (vgl. par. 4, 4.2 

en 4.3 Bylae 1a). 

Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsels van KO, artt. 61 en 64 nl.  (i)  “Tot die Heilige 

Nagmaal word alleen diegene toegelaat – ‘n goeie getuienis van vrome wandel besit.  Sonder 

sodanige getuienis moet diegene wat uit ander kerke (van dieselfde kerkverband) kom, nie toegelaat 

word nie” en  (ii)  “Die bediening van die Nagmaal vind alleen in die erediens plaas onder toesig van 

die ouderlinge” en  (iii)  KO, art. 31 nl. wat op ‘n kerklike vergadering besluit is moet as bindend 

beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die Kerkorde. 

Motivering 
1. Die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissie rapporteer dat hy alle stukke voorhande bestudeer 

het terwyl die Appellant asook die toeligter van Klassis Germiston aangehoor is (vgl. Bylae 1a par. 3). 

2. My Eerste, Tweede en Derde Appèlgrond volgens my Appèl na die Klassis (Bylae A van B) nl. par. 

2.1; 2.2 en 2.3 word deur die Klassis Appèlkommissierapport Bylae C van B onder par. 2.1 Appèl 1;

par. 2.2 Appèl 2 en par. 2.3 Appèl 3 respektiewelik behandel.  In par. 2.2.6 van die Klassis 

Appèlkommissierapport Bylae C van B word gekonstateer dat “par. 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5.1 het niks met 

die aanvanklike beswaar te doen nie en is nie vir hierdie Appèl ter sprake nie”, waarmee ek saamstem.  

Daarom het ek dit nie gebruik in my Appèl na die Part. Sinode nie. (vgl. Bylae B).  Waarom die Part. 

Sinode dit aanhaal is nie duidelik nie aangesien dit irrelevant is t.o.v. my Appèl na die Part. Sinode 
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Oos-Transvaal Appèlgronde par. 2.1 Appèl 1;  2.2 Appèl 2 en 2.3 Appèl 3 in ooreenstemming met my 

Appèl na die Klassis Bylae A en Klassiskommissierapport Bylae C van B en my Appèl na die Part. 

Sinode Oos-Transvaal Bylae B, is ter sprake t.o.v. hierdie Appèl.  Onder my “Eerste Appèlgrond” 

hierbo is par. 2.1 Appèl 1 van die Klassis ter sprake. 

3. Soos gemeld in my Appèl na die Klassis, in my Eerste Appèlgrond “teen die besluit van die kerkraad 

om my buite orde te reël op die konsistorievergadering van Sondag 24 November 1996 voor die 

erediens en die Nagmaal”, het die kerkraad hom in ‘n posisie geplaas waarby hy “nie na behore toesig 

kan hou oor die Heilige Nagmaal nie” (vgl. 2de par. 2de sin Bylae A-3;  par. 2, 3de sin Bylae A). 

4. My Eerste Appèlgrond het geslaag in sover ek “gehoor” moes word wat die aansoek van die 

Engelbrechtgesin aanbetref (vgl. Besluit 25.1 en 25.4 van 20 Oktober 1997 van Klassis Germiston 

Bylae B van B).  Dit het egter ook vanselfsprekend geslaag sover my beswaar aangaan dat die kerkraad 

deur sy besluit om my buite orde te reël homself in ‘n posisie geplaas het waar hy nie na behore volgens 

KO, artt. 61 en 64 toesig kon hou by die Nagmaal nie, omdat die wyksouderling nie geweet het of 

broeder en suster Engelbrecht Nagmaal mag gebruik of nie.  Hieroor het my Appèl 1 na die Part. Sinode 

Oos-Transvaal gegaan (vgl. par 2.1 van Bylae A die derde sin).  My Eerste Appèlgrond gaan dus 

volgens par. 2.1 Bylae A, oor die toesig by die Heilige Nagmaal waaroor die Klassisbesluit die feit dat 

ek moes aangehoor gewees het betreffende die Engelbrechtgesin, laat slaag het en daardeur my beswaar 

m.b.t. KO, artt. 61 en 64 van toesig by die Heilige Nagmaal, gekwalifiseer en gesanksioneer het.  Ek het 

geen verdere bewyse nodig gehad om te bewys dat die kerkraad nie na behore by die Heilige Nagmaal 

toesig hou nie. 

5. Die Part. Sinode Oos-Transvaal is nie gevra om oor my Eerste Appèlgrond uitspraak te lewer nie maar 

slegs om van die inhoud en implikasies daarvan kennis te neem (vgl. par. 1.6.1 tot 1.6.1.2.1 Bylae B). 

6. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg egter regskrenking deur sy stelling en besluit dat hy geen 

Appèlgrond kon omlyn nie omrede volgens par. 2 van my motivering van hierdie Appèlgrond 

aangetoon is dat die Klassis volgens sy Kommissierapport, Bylae C van my Appèl Bylae B, drie 

Appèlgronde geïdentifiseer het en dit bevestig het deur sy besluit art.25.2 van 20 Oktober 1997 nl. par. 

2.1 Appèl 1; par. 2.2 Appèl 2 en par. 2.3 Appèl 3 (vgl. Bylae C van B).  Volgens KO, art. 31 is wat op 

‘n kerklike vergadering besluit is, vas en bindend tensy andersinds volgens Gods Woord en die 

Kerkorde bewys kan word.  Die Part. Sinode Oos-Transvaal het nie bewys dat die drie Appèlgronde 

soos geïdentifiseer is deur die Klassis en bevestig is deur sy besluit art.25.2 van 20 Oktober1997, nie na 

behore omlyn is nie (vgl. Kommissierapport Bylae 1a). 

Tweede Appèlgrond
Verwysing na artikels waarteen besware en Appèlle gaan: 

1. Kerkraadsbesluit van 26 Januarie 1997 (Bylae A-1) nl. “Na bespreking stem vergadering dat brief 

nie ontvanklik is nie en br. De Villiers moet meer duidelik wees”;  Wysiging:  Skrap “Br. De 

Villiers is nie eens daarmee nie”. 

2. Kerkraadsbesluit van 9 Februarie 1997 (Bylae (A-2) nl. “Vergadering oordeel dat die Beswaarskrif 

ook nie ontvanklik is nie, met ‘n meerderheid van stemme aanvaar”. 

3. Klassis Germiston se besluit art.25.2 van 20 Oktober 1997 (Bylae B van B) nl. “Appèl 2 word 

bespreek en repliek gelewer.  Die vergadering besluit om aanbeveling van Kommissie te aanvaar 

(besluit).  Appèl 2 slaag nie”. 

4. Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit art.44.6.1 van 24 November 1998 nl. “Die 

Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport 4.3 

(slot))” asook die inhoud van sy Kommissierapport Bylae 1a par. 4.2 wat aanleiding gegee het tot 

sy besluit nl. “kon die Kommissie geen aantoning deur die Appellant vind wat daarop dui dat die 

Klassis sy besluit (25.2) ten onregte geneem het”. 

Appèlgronde
My Tweede Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. ‘n “Beswaarskrif behoort soos ‘n ‘saak’ behandel te word en nie gereglementeer te word nie” vgl. 

Nasionale Sinode besluit 1991:528, 3 en 4. 

2. Toesig by die Heilige Nagmaal volgens KO, artt. 61 en 64 nl. “Tot die Heilige Nagmaal word 

alleen diegene toegelaat met ‘n goeie getuienis van vrome lewenswandel.  Sonder sodanige 

getuienis moet diegene wat uit ander kerke (van dieselfde kerkverband) kom, nie toegelaat word 
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nie” en “Die bediening van die Nagmaal vind alleen in die erediens plaas onder toesig van die 

ouderlinge”. 

3. Kerkorde, art. 31 nl. “Wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit is, moet 

as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die 

Kerkorde”. 

Motivering
Die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport bevat geen substansie ter bevestiging van 

sy bevindings en toeligting nie.  Dit is dus vanselfsprekend dat ek my Appèl na die Klassis Germiston 

en Part. Sinode Oos-Transvaal, die Klassis Appèlkommissierapport met Bylaes sal gebruik om 

regskrenking gepleeg deur die Part. Sinode deur sy besluit waarteen ek appelleer, aan te toon.  

1. My Appèl t.o.v. die Engelbrechtgesin oor die regskrenking wat gepleeg is deur die konsistorie-

besluit oor die buite-orde-reëling van 24 November 1996, is afgehandel en het geslaag soos 

aangeteken is onder my “Eerste Appèlgrond” van hierdie Appèl, nl. dat die kerkraad “besluite 

neem wat hom daarvan weerhou om behoorlik toesig te hou oor die Heilige Nagmaal” (vgl. Bylae 

A-3 en Bylae A-4 eerste en tweede paragraaf respektiewelik en Bylae B van B vir Klassisbesluit 

art.25.1 van 20 Oktober 1997). 

2. My “Tweede Appèlgrond” handel oor my Appèl teen die kerkraadsbesluite van 26 Januarie en 9 

Feburarie 1997 volgens Bylae A-1 en A-2 deur my Beswaarskrifte Bylae A-3 en A-4 

“onontvanklik” te verklaar. 

3. In nie een van my Beswaarskrifte of Appèlle het ek beswaar aangeteken dat die kerkraad die 

Kommissieverslag oor die Engelbrechtgesin Bylae A-7 in die konsistorievergadering onontvanklik 

verklaar het nie (vgl. Bylae A-9).  My beswaar onder my “Eerste Appèlgrond” (Appèl 1), was dat 

die kerkraad besluite neem wat hom daarvan weerhou om behoorlik toesig te hou oor die Heilige 

Nagmaal. Vergelyk (i) tweede paragraaf van my Beswaarskrif Bylae A-3, nl. “Ek maak beswaar 

dat u besluite neem wat u daarvan weerhou om behoorlik toesig te hou oor die Nagmaal” en (ii) 

eerste paragraaf Bylae A-4, nl. “Ek maak beswaar dat u nie na behore toesig hou oor die tafel van 

die Here (Heilige Nagmaal) en alle sake voor die gebruik van die Nagmaal afgehandel nie”. 

3.1 Onder die sake wat nie afgehandel is voor die bediening van die Heilige Nagmaal, het ek die 

volgende in my Beswaarskrifte genoem:  

 (i) Engelbrechtgesin - wat alreeds afgehandel is in my “Eerste Appèlgrond” en geslaag het by 

die Klassis; 

 (ii) br. Venter - mondelinge aansoek en kerkraadsgetuienis van elders oor hom wat nie 

aangehoor en oor besluit is deur die kerkraad nie; 

 (iii) Diaken Sidebottom - sy skrywe m.b.t. die tugbediening en sy klag teen my as 

medeondertekenaar van die kerkraadskrywe as hulpskriba oor sy tugbediening en die 

terugrapportering van die betrokke kommissie. 

3.2 Ek het die kerkraad in my Beswaarskrifte van 25 Januarie en 9 Februarie 1997 op grond van 

bogenoemde versoek om die genoemde drie gevalle op die tussen-ouderlinge vergadering ter 

tafel te neem omdat die “huidige manier van sake hanteer nie daartoe lei dat behoorlik toesig 

gehou kan word oor die Nagmaal nie”, en oor besin behoort te word.  Ek meld in my 

Beswaarskrif dat aldrie die bogenoemde lidmate Nagmaal gebruik het sonder amptelike 

goedkeuring van die kerkraad.  Dit opsigself is feitelik en word bevestig deur die Bylae van my 

Appèlle behalwe br. Venter se getuienis van sy kerkraad wat br. Bothma getuig het hy dit aan 

die Voorsitter van die kerkraad besorg het, voor die konsistorievergadering en wat hy tot op 

datum nie ontken het nie. 

4. Die doel van my Beswaarskrif was dat deur die ter tafelneming van die drie gevalle by die 

tussen kerkraadsvergadering, die tekortkomminge t.o.v. toesighouding by die Heilige Nagmaal 

na vore sou kom.  Sodoende kon regstellende aksie beplan word om in die toekoms sulke 

onreëlmatighede en onkerkordelike besluite en optrede met die viering van die Heilige Nagmaal 

te kan vermy. 

5. In my Beswaarskrif meld ek geen nuwe sake soos betoog deur die Klassisappèlkommissie 

waaroor daar nie onmiddellik ‘n uitspraak voor Nagmaal oor sou kon gelewer gewees het nie, 

indien kerkordelik opgetree was.  Die Voorsitter kon vanuit die voorsitterstoel die ontvangs van 

br. Venter se getuienis t.o.v. die Nagmaal aangemeld het en die kerkraad kon sy aansoek 
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goedgekeur en ook genotuleer het.  Die Appèlkommissie wat diaken Sidebottom se skrywe dae 

voor die tyd ontvang het kon teruggerapporteer het dat  (i)  diaken Sidebottom homself onthou 

van die Nagmaal;  (ii)  aangemeld het dat hy beswaar het teen my gebruik van die Nagmaal en 

met ‘n aanbeveling gekom het.  Die Engelbrechtkommissie kon gerapporteer dat die gesin 

begerig is om Nagmaal te gebruik en dit aanbeveel word dat dit goedgekeur word.  Wat die 

beswaar in die verslag betref gemeld deur die Klassis was dit nie nodig om dit te noem in die 

konsistorievergadering nie aangesien dit geen betrekking op die bediening van die Heilige 

Nagmaal gehad het nie.  Die verslag kon aan die Skriba oorhandig en genotuleer gewees het vir 

behandeling op die volgende kerkraadsvergadering. 

5.1 Bogenoemde drie sake kon binne vyf minute afgehandel gewees het op die 

konsistorievergadering voor Nagmaal.  Hulle is geen nuwe sake nie soos betoog deur die Klassis 

wat nie tuishoort by die konsistorievergadering nie (vgl. par. 1.2 - 1.9 en 2.2 - 2.2.6 van die 

Klassiskommissierapport Bylae C van B). 

5.2 Nie een van die drie genoemde sake is afgehandel op die kerkraadsvergaderinge van 10 en 17 

November 1996 nie soos beredeneer word deur die Klassis vir afhandeling op die volgende 

kerkraadsvergadering nie (vgl. my “Eerste Appèlgrond” t.o.v. die Engelbrechtgesin en br. 

Venter se kerkraadsgetuienis en diaken Sidebottom se skrywe Bylae A10 kort voor die Nagmaal 

n.a.v. tugbediening).  Aldrie genoemde lidmate het Nagmaal gebruik sonder goedkeuring van 

die kerkraad. 

6. Regskrenking deur besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal
1. Die Part. Sinode Appèlkommissie bied geen substansie waarop hy sy bevindings baseer nie.  Hy  

konstateer dat sy werkswyse die bestudering van alle stukke voorhande insluit asook dat hy die 

Appellant en toeligter van die Klassis aangehoor het.  Die toeligtng volgens par. 4.2 van sy rapport 

dat my Appèl vyf Appèlgronde bevat is nie korrek nie, nog minder dat die Klassisbesluit 2.2.1 en 

2.2.2 Bylae A ter sprake is.  Onder my motivering van my “Eerste Appèlgrond” paragraaf 2 

hierbo, word die werklike situasie presies weergegee nl. dat die Klassis volgens my Appèl na die 

Klassis (Bylae A van B) drie Appèlle geïdentifiseer het, dit is:  par. 2.1;  2.2 en 2.3 wat dieselfde is 

as Appèlle 1-3 van die Klassis met dieselfde nommering as my Appèl Bylae A (vgl. Die Klassis 

Kommissierapport Bylae C van B par. 2.1 Appèl 1; 2.2 Appèl 2; 2.3 Appèl 3). Waarom die Part. 

Sinode bogenoemde aangehaal het, is nie duidelik nie. 

1.1 In die lig van voorgenoemde pleeg die Part. Sinode Oos-Transvaal regskrenking deur sy 

ongesubstansieerde en nie korrekte toeligting as ‘n feit te konstateer. 

2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal betoog dat hy geen Appèlgrond kon omlyn onder par. 1.7 van my 

Appèl Bylae B nie.  Hy bevind daarom dat ek in gebreke gebly het om regskrenking te toon, wat 

nie korrek is nie, soos hieronder en reeds onder Motivering par. 6 van my Eerste Appèl aangetoon 

is. 

2.1 Die opskrif van my Appèl Bylae B par. 1.7 konstateer die Appèlgrond duidelik nl. teen 

“Klassisbesluit 25,2 van 8 September/20Oktober 1997 naamlik Appèl 2” van die Klassis.  

Onder par. 1.7.1 “Beredenering” en subparagrawe 1.7.1.1 tot 1.7.1.5 volg die beredenering 

nadat die twee besluite van die kerkraad waarteen geappelleer is om my Bewaarskrifte 

onontvanklik te verklaar gekonstateer is onder par. 1.7.1.1. 

2.2 Onder par. 1.7.1.3.1 van my Appèl Bylae B konstateer ek dat - die beredenering van die Klassis, 

nl. my Beswaarskrifte wel de facto ontvanklik verklaar en bespreek is - weerspreek die feite en 

die feit dat die kerkraad amptelik my Beswaarskrifte onontvanklik verklaar en onderwerp het aan 

reglementering.  Ek het geappelleer na die Part. Sinode Oos-Transvaal om hieroor ‘n uitsluitsel te 

lewer (vgl. par. 1.7.1.3.1. van Bylae B en besluite van die Nasionale Sinode 1991:528, 3 en 4). 

2.2.1 In die lig van die voorgenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode Oos-Transvaal moes as 

meerdere vergadering oor die uitspraak van die Klassis besluit art.25.2 onder Appèl 2 van 8 

September/20 Oktober 1997 en my Appèl daarteen onder art.1.7 Bylae A, optree en daaroor 

uitspraak lewer.  Hy kon dit egter nie kerkordelik en geregtiglik doen nie aangesien hy nie my 

Appèlgrond en beredenering wat duidelik onder par. 1.7 subparagrawe 1.7.1.1 tot 1.7.1.5 

geformuleer en beredeneer is volgens sy besluit art.44.6.1 van 24 November 1998 en sy 

Kommissierapport par. 4.2, nie omlyn en dus in sy regspraak in aanmerking neem nie. 

2.2.1.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur ‘n uitspraak te lewer sonder om 

die feite en my beredenering van my Appèl, teen die besluit van Klassis Germiston art.25.2 
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van 20 Oktober 1997 nl. dat die kerkraad my Beswaarskrifte amptelik onontvanklik 

verklaar het, teenstrydig is met die Kerkorde volgens die besluit van die Nasionale Sinode 

1991:528, 3 en 4 van die Handelinge, in ag te neem. 

3. Die Part. Sinode pleeg ook regskrenking onder hierdie Appèlgrond op dieselfde wyse soos onder 

Motivering par. 6 van my Eerste Appèlgrond van hierdie Appèl getoon is. 

Derde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art.44.6.1 “Die Kommissierapport word aanvaar dat 

Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport 4.3 (slot )”) asook die inhoud van sy 

Kommissierapport par.4.3 nl. “in hierdie Appèl kan die Kommissie geen aantoning deur die appellant 

vind dat daar met sodanige bewys aan Klassis Germiston gelewer is nie.  Die Kommissie kan in 

hierdie gedeelte geen Appèlgrond omlyn nie en bevind dus dat die Appellant in gebreke bly om 

regskrenking aan te toon”. 

Appèlgronde
1. Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel van KO, artt. 31, 61 en 64 geweld aangedoen 

word nl.  (i)  “Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat … ‘n goeie getuienis van 

vrome wandel besit.  Sonder sodanige getuienis moet diegene wat uit ander kerke (van dieselfde 

kerkverband ) kom, nie toegelaat word nie”,  (ii)  “Die bediening van die Nagmaal vind alleen in 

die erediens plaas onder toesig van die ouderlinge” en  (iii)  “Wat op ‘n kerklike vergadering met 

meerderheid van stemme besluit is, moet as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit 

in stryd is met Gods Woord of artikels van die Kerkorde”. 

Motivering
1. Tereg konstateer die Klassis volgens die Kommissierapport par. 2.3 dat ek “teen die onordelikheid 

van besluitneming en handeling van die Eerwaarde Kerkraad Birchleigh waarteen ek in sy geheel 

appelleer...” (vgl. Bylae C par. 2.3 van my Appèl Bylae B). 

2. Ek konstateer egter ook dat “Ten derde weerspieël die bogenoemde die onordelikheid van 

besluitneming en handelinge van die Eerwaarde Kerkraad Birchleigh...” (vgl. Bylae A van B par. 

2.3). 

2.1 Die vraag is nou:  Is daar bewys in die “bogenoemde” dat die voorgenoemde weerspieël en 

getuig van onordelikheid van besluitneming?  Indien wel, dan het die Klassis en Part. Sinode 

regskrenking gepleeg deur dit nie na te gegaan het nie volgens sy gerapporteerde “Werkswyse” 

Bylae 1a par. 3, en daaroor uitspraak te gelewer het in die lig van my Derde Appèlgrond nie. 

2.1.1 Die Part. Sinode Appèlgrondkommissierapport konstateer onder werkswyse:  “Alle stukke 

voorhande is bestudeer terwyl die Appellant asook die toeligter van Klassis Germiston 

aangehoor is” (vgl. Bylae 1a). 

2.1.1.1 My Appèl handel oor onkerkordelike optrede in die liggaam van Christus in die koninkryk 

van God op aarde en nie oor ‘n kriminele wetsoortreding in ‘n hofsaak in die wêreld nie.  

Vergelyk Spr 21:21;  Jes 5:6 en 32:1-8;  Matt 5:19-20 en 6:33;  Rom 3:21-28 en 8:10;  2 

Kor 11:15). 

2.1.1.2 As daar twyfel was oor my bedoeling onder par. 2.3 en 3 van my Appèl Bylae A van B na 

die Klassis, kon dit uitgeklaar gewees het t.o.v. “weerspieël die bogenoemde die 

onordelikheid van besluitneming en handelinge van die Eerwaarde kerkraad van 

Birchleigh”, deur vrae te rig aan en verklaring van die Appellant te verkry. 

3. Die Kerkraad het nadat ek hulle toegelig het oor my besware van my Beswaarskrif van 25 Januarie 

1997 Bylae A-3, my Beswaarskrif nogtans onontvanklik verklaar (vgl. Bylae A-1 en A- 3).  Ter 

wille van die toesig oor die heiligheid van die Heilige Nagmaal beskrywe volgens KO, artt. 61 en 

64, het ek nie direk daarna daarteen geappelleer dat die kerkraad my Beswaarskrif ontontvanklik 

verklaar het nie, alhoewel ek geweet het dat sy besluit strydig met die Kerkorde volgens die besluit 

van Nasionale Sinode 1991:528, 3 en 4 was.  Selfs ‘n basiese saak t.o.v. die beginsels van KO, art. 

61 oor die getuienis van br. Venter ter toelating tot die Heilige Nagmaal, is nie ter tafel geneem en 

goedgekeur nie (vgl. Bylae B par. 1.6.1.1). 

3.1 Ter wille van die Heiligheid van die Nagmaal het ek ‘n Tweede Beswaarskrif oor dieselfde saak 

gerig tot die kerkraad wat hy ook strydig met die besluit van die Nasionale Sinode 1991:528, 3 
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en 4 onontvanklik verklaar het, waarin ek so duidelik as moontlik vra dat die drie sake ter tafel 

geneem moet word.  Die rede hiervan was om die onreëlmatigheid en onordelikheid aan die lig te 

bring om sodoende regstellende stappe te kan neem.  My Appèl t.o.v. my Eerste Appèlgrond het 

geslaag.  Die Klassis verwys dit met sy besluit art.25.4 van 20 Oktober 1997 terug na die 

Kerkraad vir afhandeling.  Intussen het die Engelbrechtgesin lidmaatskap met Birchleigh 

gemeente opgesê.  Is dit regstelling? (vgl. Bylae A-7 tot A-10 wat aanleiding gegee het tot my 

Beswaarskrifte). 

3.1.1 Die Klassis konstateer self volgens par. 1.5 laaste paragraaf van die Klassisrapport Bylae C 

van B “Op grond van die ordereëling was bespreking van nuwe ‘nuwe sake’ tydens ‘n 

konsistorie-byeenkoms onontvanklik”.  Hy weerspreek sy voorgenoemde stelling deur toe te 

gee volgens par. 2.1.2 Bylae 1a dat “wat betref die gesin Engelbrecht se aanvraag tot toelating 

tot Nagmaal was by die konsistorie-byeenkoms ter sake en nie die hele Rapport nie”.  

Vanselfsprekend moes alleen die aansoek vir die Nagmaal gerapporteer te gewees het maar ek 

is buite orde gereël voordat ek dit kon doen (vgl. par. 5 hierbo onder Motivering van my 

Tweede Appèlgrond).  Wat van die aansoek en kerkraadsgetuienis van elders van br. Venter 

wat die Voorsitter ontvang het en hy nie ter tafel geneem het nie?  Dit raak ook direk die 

Nagmaal (vgl. KO, artt. 61 en 64).  Wat van die klag van die diaken Sidebottom ten opsigte 

van br. De Villiers wat ook die Nagmaal raak wat nie afgehandel is voor Nagmaal nie? 

3.2 Die feit dat my Eerste Appèlgrond geslaag het toon ‘n verdere onordelike besluitneming van die 

kerkraad want dit is strydig met die Kerkorde, artt. 61 en 64.  Die onordelikheid in besluitneming 

van ‘n kerkraad waar dit die regering van die kerk aanbetref, is in konteks met die Kerkorde 

m.a.w. strydig met die Kerkorde. 

3.3 Die sogenaamde “de facto ontvanklik verklaar en bespreek” van die Klassis en daarna sy 

amptelike “onontvanklik” verklaring volgens die Klassis, is ook strydig met die Kerkordebesluit, 

Nasionale Sinode 1991:528, 3 en 4 van die Handlinge aangesien dit ook deur die kerkraad 

onderwerp is aan reglementering afgesien van die feit dat dit amptelik onontvanklik verklaar is. 

3.4 Bylae A-10 diaken Sidebottom se skrywe na die Klassis was ook deel van my Appèl Bylae A.  In 

par. 3 van Bylae A-10 stel diaken Sidebottom tereg dat die tug volgens KO, art. 76 op hom op ‘n 

onkerkordelike wyse bedien is.  Ten eerste word tug nie op ‘n ampsdraer volgens KO, art. 76 

maar volgens KO, art. 79 bedien.  Ten tweede is die tug op hom bedien sonder enige vooraf 

bearbeiding en vermaning, soos hy konstateer.  Ten derde het die Kerkaad met sy besluit Bylae 

A-11 self die klimaat en omstandighede geskep vir die skrywe van diaken Sidebottom se brief 

Bylae A-10 voor Nagmaal deur sy besluit art.6.2 van 9 Februarie 1997 Bylae A-8.  Dit dien 

gemeld te word dat my Appèl tot die Part. Sinode Oos-Transvaal oor tugbediening en opheffing 

op diaken Sidebottom vooraf in sy geheel geslaag het op dieselfde sitting as hierdie Appèl van 

my op 24 November 1998 (vgl. art.40.6 Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 November 1997). 

3.5 Kerkorde, art. 31 bepaal dat wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit 

is, vas en bindend beskou moet word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord en die 

Kerkorde.  KO, art. 61 bepaal dat sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ‘n ander 

kerk (van dieselfde kerkverband) kom, nie toegelaat word nie.  Die kerkraad van Birchleigh 

neem ‘n besluit en gee opdrag dat die Engelbrechtkommissie terug moet rapporteer omtrent die 

Nagmaalgebruik van die gesin d.w.s. met die konsistorievergadering.  Op die 

konsistorievergadering besluit hy egter dat die terugrapportering, wat verband hou met die 

Nagmaal, buite orde is (vgl. KO, artt. 31 en 61).  ‘n Broeder van ‘n ander gemeente doen aansoek 

om saam met Birchleigh gemeente die Heilige Nagmaal te vier met getuienis van sy kerkraad wat 

hy aan die Voorsitter oorhandig.  Die Voorsitter besluit dat dit buite orde is om sy getuienis te 

ontvang, ter tafel te neem en te bevestig dat hy saam mag Nagmaal gebruik.  As die kerkraad my 

buite orde reël wanneer ek volgens sy opdrag as sameroeper wil terugrapporteer is dit tog 

onordelikheid van besluitneming.  As die kerkraad nie die getuienis van ‘n broeder van ‘n ander 

gemeente wat saam Nagmaal wil gebruik ter tafel neem nie en hy nogtans Nagmaal gebruik, is 

dit nie oortreding van KO, artt. 31 en 61 en onordelike en onkerkordelike besluitneming nie? 

4. Volgens par. 4.3 van die Part. Sinodekommissierapport Bylae 1a word geoordeel dat “Die 

Kommissie kan in hierdie gedeelte geen Appèìgronde omlyn nie en bevind dus dat die Appellant in 

gebreke bly om regskrenking aan te toon”.  Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg ook dieselfde 
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regskrenking onder hierdie Appèlgrond as onder Motivering par. 6 van my Eerste Appèlgrond 

hierbo aangetoon is. 

4.1 In par. 1.8.1 tot 1.8.2 van Bylae B, par. 2.3 tot 3 van Bylae A en A- 1 tot A-11 word die inhoud 

van my beredenering hierbo, volgens my Derde Appèlgrond (Appèl 3 van die 

Klassiskommissierapport Bylae C van B), bevestig.  Die Part. Sinode Oos-Transvaal se 

Appèlkommissie konstateer in par. 3 Bylae 1a dat “Alle stukke voorhande is bestudeer terwyl die 

Appellant asook die toeligter van Klassis Germiston aangehoor is”. 

4.2 Die Part. Sinodekommissie was dus in ‘n posisie, net soos die kerkraad, om wat vir hom nie 

duidelik was nie, ter verduideliking te vra aan die appellant en toeligter.  Daarby het hy die 

bogenoemde “stukke voorhande gehad” (vgl. my Appèl Bylae B met Bylae A-C en A-1 tot A-

11). 

5. In die lig van bogenoemde inligting en inligtingstukke voorhande oor die onordelikheid van 

besluitneming van die Kerkraad Birchleigh, getoon hierbo, het die Part. Sinode Oos-Transvaal 

regskrenking gepleeg, deur nie op my verwysing na die bogenoemde in my Appèl Bylae A par. 2.3 

tot 3 nl. “Ten derde weerspieël die bogenoemde (vgl. my Appèl A par. 2.3 tot 3) die onordelikheid 

van besluitneming en handelinge van die Eerwaarde Kerkraad van Birchleigh....”, ag te gegee het 

in sy bevinding en uitspraak nie. 

Hiermee meen ek dat ek in die lig van die Skrif, Belydenis en Kerkorde voldoende aangetoon het dat 

die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit art.44.6.1 van 24 November 1998 regskrenking 

gepleeg het met die aanvaarding van sy Appèlkommissierapport. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
Bylae A van B:  Appèl teen besluite van die kerkraad van Birchleigh 24 November 1996, 26 Januarie 

1997 en 9 Februarie 1997 

Bylae C van B: Rapport Appèlkommissie: Klassis Germiston 8 September 1997 

Bylae B van B: Notulebesluite van Klassis Germiston 8 September 1997 

Bylae B: Appèl teen besluite van Klassis Germiston 8 September 1997 

Bylae 3.3: Rapport Appèlkommissie Part. Sinode Oos-Transvaal insake Appèl 5 van br. de Villiers 

Bylae 1 Besluit Part. Sinode Oos-Transvaal insake Appèlkommissie 5 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant br. J.D. de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Die kerkraad ontvang op 17 November 1996 ‘n skrywe van ‘n gesin waarin hulle “die kerk 

bedank”.  ‘n Kommissie bestaande uit die appellant en ‘n ander ouderling word aangewys om 

voor die Nagmaalsdiens op 24 November 1996 oor die saak terug te rapporteer. 

1.4.2 Op die vergadering die Sondagoggend voor Nagmaal wou die appellant oor hierdie en twee 

ander sake terugrapporteer, maar word nie die geleentheid daartoe gegee nie. 

1.4.3 Op 26 Januarie 1997 dien die appellant ‘n beswaar by die kerkraad in omdat hy tydens dié 

konsistoriebyeenkoms van 24 November 1996 buite orde gereël is. 

1.4.4 Sy beswaar word, nadat die kerkraad die saak ter tafel geneem en bespreek het, onontvanklik 

verklaar en terugverwys na die appellant om sy beswaar duideliker te stel. 

1.4.5 Op 9 Februarie 1997 word oor dieselfde sake beswaar ingedien. (vgl. 1.4.4)  Die kerkraad 

behandel dit ook nie, met dieselfde motivering as die vorige keer. 
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1.4.6 Die appellant appelleer na die eersvolgende Klassis op 8 September 1997.  Die Appèl slaag in 

die opsig dat die kerkraad die appellant moes aangehoor het.  Die kerkraad het egter nie 

daaraan gehoor gegee nie. 

1.4.7 Die appellant appelleer na die Part. Sinode in plaas daarvan om pt. 1.4.6 by wyse van 

Beswaarskrif by die Klassis te laat dien, omdat die kerkraad nie aan die besluit van die 

Klassis gehoorsaam was nie. 

1.4.8 Die Appèl na die Part Sinode slaag nie.  Dit is duidelik uit die dokumentasie van die Part. 

Sinode dat die Appèl wat gedien het, mank gegaan het aan duidelike uiteensetting juis omdat 

dit ‘n Appèl was wat nie op die Part. Sinode moes gedien het nie. (vgl. pt. 1.4.7).  Daar moes 

eintlik ‘n beswaar by die Klassis gedien het. 

1.4.9 Opsommend:  Die hele saak van die appellant gaan daaroor dat hy tydens die 

kerkraadsvergadering voor Nagmaal nie geleentheid gebied is om ‘n Kommissieverslag te 

lewer nie.  Beide Beswaarskrifte wat deur die kerkraad agterna nie aangehoor is nie, handel 

oor dieselfde saak.  Hieruit het die appellant reg gekonkludeer dat die kerkraad onordelik 

opgetree het ten opsigte van die toesighouding oor die Nagmaal.  Die hele saak is reggestel 

deur die Klassisbesluit dat Appèlgrond 1 van sy Appèl geslaag het, en die 

verantwoordelikheid op die kerkraad gelê het om die saak reg te stel.  Toe die kerkraad dit nie 

uitgevoer het nie, moes die appellant beswaar aangeteken het by die Klassis en nie die weg 

van Appèl na die Part. Sinode gevolg het nie.  In die lig van bogenoemde uiteensetting is dit 

verstaanbaar dat die bewys van Appèlgronde na die Part. Sinode uiters moeilik sou wees met 

die gevolg dat die Part. Sinode dit bevind het as swak omlynde Appèlgronde.  Laasgenoemde 

het veroorsaak dat die Appèl by die Part. Sinode nie geslaag het nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 
Die appellant voorsien u Appèlkommissie van skriftelike toeligting wat die essensie van die 

Appèlgronde saamvat.  Aanhalings waarna verwys word in die beoordeling, is aanhalings uit 

bogenoemde dokument. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1 Appèlgrond 1 
2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
 Die appellant voer drie argumente aan om regskrenking te bewys: 

Argument 1:  Die Part. Sinode kon nie die Appèlgrond omlyn nie, ondanks die feit dat die Part. 

Sinode “die inhoud van my Appèl 1 en die Klassiskommissierapport se omlyning en die mondelinge 

getuienis van die verweer en myself tot hulle beskikking gehad het.” 

Beoordeling:  U Appèlkommissie beoordeel egter dat die verantwoordelikheid om deur duidelike 

uiteensetting regskrenking te bewys, by die appellant berus en nie by die meerdere vergadering  nie. 

Argument 2:  Die Part. Sinode pleeg regskrenking omdat hy beweer dat die appellant “in gebreke 

gebly het om regskrenking in die Klassisbesluit aan te toon in weerwil van die Klassis se uitspraak dat 

ek gehoor moes gewees het deur die kerkraad op die konsistorievergadering voor Nagmaal”. 

Beoordeling:  U Appèlkommissie beoordeel hierdie argumentasie as foutief omdat die Klassis juis die 

Appèl laat slaag het op Appèlgrond 1.  Hiermee bevestig die Klassis juis dat die kerkraad verkeerd 

was om die appellant nie op sy vergadering van  24 November 1996 aan te hoor nie.  By die Part. 

Sinode het dus geen regskrenking plaasgevind op grond waarvan die appellant verder kon appelleer 

na die Nasionale  Sinode nie. 

Argument 3:  Volgens die derde argument krenk die Part. Sinode “verder die reg deur geen uitspraak 

te lewer oor my Eerste Appèlgrond nie, nl. dat die kerkraad nie na behore toesig gehou het oor die 

Nagmaal volgens KO, artt. 61 en 64 nie in weerwil van die feit dat die Klassis self bevestig het “dat 

ek gehoor moes gewees het” tydens die konsistorievergadering” 

Beoordeling:  U Appèlkommissie beoordeel dat geen regskrenking plaasgevind het nie op grond van 

dieselfde beredenering as in argument 2 se beoordeling.  

Indien die Kommissieverslag soos aangedui deur die Appèl wat by die Klassis geslaag het, op die 

kerkraadsvergadering  wat op die Klassisvergadering gevolg het, aangehoor is, sou dit implisiet die 

saak van swak toesighouding oor die Nagmaal regstel. 
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Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 Geen regskrenking word bewys nie.  

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
Die sapellant beweer dat regskrenking plaasgevind het omdat sy twee Beswaarskrifte wat voor die 

kerkraad gedien het, nie deur die kerkraad in behandeling geneem is nie.  Die twee Beswaarskrifte 

handel oor dieselfde saak naamlik, dat hy nie sy Kommissieverslag voor Nagmaal kon lewer nie  Op 

grond van die nie-slaag van Twee Appèlgronde van die sppellant se Appèl wat voor die Klassis 

gedien het, en sy daaropvolgende Appèl na die Part. Sinode wat ook nie geslaag het nie, beweer hy 

dat die reg gekrenk is.  In die nie-slaag van die Appèl by die Part. Sinode, en die besluit in sake die 

Twee Appèlgronde by die Klassis, vertolk die sppellant die besluite van die Klassis sowel as die Part. 

Sinode verkeerdelik as die sanksionering van die verkeerde besluite van die kerkraad. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
2.2.1.1. Deur die uitspraak van die Klassis dat sy Appèlgrond 1 slaag , is die saak reeds teruggeplaas 

op die tafel van die kerkraad.  Die feit dat die Appèl by die Part. Sinode nie slaag nie, is dus 

geen regskrenking nie.   

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.2.2.1 Geen regskrenking is bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Appèlgrond 3 
Die appellant argumenteer dat sy reg gekrenk is omdat die Part. Sinode beweer dat hy die Appèlgrond 

nie kan omlyn nie en deur die Appèl nie te laat slaag nie, die onordelike optrede van die kerkraad dus 

sanksioneer. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Die Appèlkommissie se beoordeling 
2.3.1.1 Geen regskrenking is deur die appellant bewys nie soos blyk uit beoordeling by Appèlgronde 

1 en 2. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Die Appèlkommissie se bevinding 
2.3.2.1 Geen regskrenking is bewys in Appèlgrond 3 nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 3 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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3. Die Sinode besluit 
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Eerste Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie. 

3.1.2 Tweede Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie. 

3.1.3 Derde Appèlgrond:  Appèlgrond slaag nie 

3.2 Oor die Appèl in sy geheel 
 Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.11 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE 

OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (oor die afsit van ‘n ouderling in sy 

amp)  (Artt.35, 234) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Ds. P.J. van der Walt (Witrivier) gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 3 verwys. 

D. Dr. D.G. Breed stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Hiermee teken die ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluit van Part. Sinode Oos-

Transvaal van 24 November 1998 asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport (vgl. Bylae 1a) 

wat hy sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy besluit:  “Art.41.6.1 Die Kommissierapport 

word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport punt 3.10)”.  My Appèl 

na die Part.Sinode Oos-Transvaal is Bylae A van hierdie Appèl. 

Ter inligting:  By die Part. Sinode Oos-Transvaal se sitting van 24 November 1998 het ds.van Wyk 

van Primrose gevra waarom ek nie die “bevinding en aanbieding” van die Deputate van die Classis 

Contracta as Bylae by my Appèlstukke gevoeg het nie.  Ek het geantwoord dat ek dit nie van die 

kerkraad ontvang het nie die rede is.  Intussen het ek ‘n kopie by hom bekom en voeg dit by my 

stukke as Bylae 1c as verdere inligting wat hy aan die Appèlkommissie oorgedra het.  Ek voeg ook 

Bylae A18 en A19 by waarin die Appèlkommissie wel insae kon gehad het maar nie by hulle stukke 

ingesluit was nie (vgl. Bylae A1 van A:  Klassisbesluit art.35.2.1 en 2 van 15 Oktober 1998). 

Eerste Appèlgrond
Verwysing van artikel waarteen Appèl gaan:  Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998:  “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie” asook 

die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.1.1 tot 2.1.3 Bylae 1a. 

Appèlgronde
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. “As ampsdraers ‘n openbare growwe sonde bedryf wat in die kerk skandelik of by die owerheid 

strafbaar is, moet hulle deur die kerkraad dadelik voorlopig geskors word”. 

2. Oor die beginsel van die openbare growwe sonde wat in die kerk skandelik is en ek in my amp 

voorlopig geskors en afgesit is sodat die tug volgens KO, artt. 76 en 77 op my toegepas kon word 

omdat ’n persoon wat onder sensuur verkeer nie ‘n amp in die kerk mag beklee nie. 

3. Kerkorde, art. 34:  Noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word. 
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Motivering 
1. Kajafas van die kerk van destyds het Jesus gevra:  “Antwoord u niks nie”, nadat die kerk niks kon 

vind waaraan Hy skuldig was nie toe valse klagtes teen Hom gelê is?  Maar Jesus het stilgebly.  Hy 

is skuldig bevind deur die kerk (vgl. Matt 26:57-62).  Onderwyl Hy deur die hoëpriester en die 

ouderlinge beskuldig word voor goewerneur en regter Pilatus “het Hy niks geantwoord nie” (vgl. 

Matt 27:12).  Toe Pilatus vir Hom sê:  “Hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie?”, het 

Hy Hom selfs op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom verwonder het” 

(vgl. Matt 26:13-14).  Nogtans het die wêreldregter, Pilatus, Hom onskuldig bevind terwyl Hy nie 

sy spreekbeurt gebruik het nie, nadat die hoëpriester en ouderlinge, die kerk, Hom skuldig bevind 

en selfs valslik aangekla het – dus:  die aanklaers kon Hom nie skuldig bewys nie afgesien van die 

feit dat Hy geswyg het.  Die aardse regter kon egter nieteenstaande die valse getuienis regskundig 

reg laat geskied sonder dat Jesus van ‘n spreekbeurt gebruik gemaak het (vgl. Matt 27:12-14). 

1.1 Stefanus het gepleit dat hy onskuldig was, nogtans het die Raad van die hoëpriester en 

ouderlinge, die kerk, hom skuldig bevind op valse aanklagte en is hy onskuldig gestenig (vgl. 

Hand 6-7).  Die blinde bedelaar wat Jesus genees het,het sy geestelike blinde regters, die kerk, se 

vrae beantwoord maar is deur hulle uitgeban uit die kerk omdat hy toe as geestelik siende 

bedelaar, Jesus wat hy toe nog nie eens fisies gesien het nie, geïdentifiseer het as profeet en later 

toe hy Hom sien, aanbid het as Seun van God (vgl. Joh 9). 

1.2 As u my sou vra:  “Dink jy nie dat jy vermetel is om jouself te vergelyk met Jesus, Stefanus en 

die blinde bedelaar nie?”, sal ek u sonder twyfel gelyk gee.  Die beginsel wat ek hier hierbo 

probeer aantoon, is - Goewerneur Pilatus, die wêreldregter, het deeglik ondersoek ingestel en 

amptelik gevind dat Jesus onskuldig is, sonder dat Hy gebruik gemaak het van sy spreekbeurt, - 

dit is dus vanselfsprekend dat Pilatus ‘n regverdige uitspraak kon lewer sonder dat die 

beskuldigde sy saak bepleit want die ware feite het die uitspraak bepaal en nie die valse aanklagte 

van die kerk nie.  Stefanus en die blinde bedelaar gee die ware feite weer maar word nogtans deur 

die kerk wat hulle nie verstaan nie, gestenig en uitgeban. 

1.3 Volgens die gemene reg is ‘n beskuldigde alleen skuldig indien die aanklaer hom skuldig bewys 

het (vgl. artikels in Kerkblad:  dr. Johan Kruger o.a.). 

2. Kerkorde, art.79 stel pertinent “’n Openbare growwe sonde wat in die kerk skandelik bedryf is”- 

as rede tot skorsing in die amp.  Dus:  die verantwoordelikheid lê by die aanklaer en die toepasser 

van die tug volgens die Kerkorde, nl. “vas te stel” of “’n openbare growwe sonde gepleeg is 

voordat hy “dadelik voorlopig hulle in hul amp skors” (vgl. par. 4.8.4.1 tot 4.8.4.3 Bylae 1b 

“Handleiding vir ouderlinge” wat die kerkraad in sy eie handleiding geïnkorporeer het). 

2.1 “Wanneer ‘n ampsdraer hom skuldig maak aan ‘n tugwaardige sonde (art. 80) moet daar eers oor 

sy amp gehandel word voordat die gewone sensuur op hom toegepas kan word (KO, art. 76), 

want volgens KO, artt. 22-24 kan ‘n persoon wat onder sensuur verkeer, nie ‘n amp in die kerk 

beklee nie (vgl. par. 4.8.4.1 Bylae 1b).  Nadat die klag formeel in orde bevind is,stel die kerkraad 

ondersoek in na die grondigheid van die klag”(vgl. Bylae 1b par. 4.8.4.2 tweede par.) “Die 

aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid word gebied om hom voor te 

berei en te verdedig (vgl. “Handleiding van ouderlinge”, Bylae 1b art.4.8.4.2 laaste par. en “Die 

Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser, p.289 onder “Verdere verloop”). 

3.1 Nadat die kerkraad tereg die klagskrif van die vyf diakens ontvanklik verklaar het, het hy die 

brief ter tafel geneem en is dit deur die vergadering bespreek (vgl. par. 2.1.2.1 Bylae 1a en par. 

4.8.4.1 Bylae 1b).  Ek het nie aan die bespreking deelgeneem nie aangesien nie een van die 

klagtes teen my deur bewyse bevestig is of bewyse van onskuld van my gevra is nie (vgl. par. 

4.8.4.2 Bylae 1b).  Slegs twee of drie handtekeninge was nodig vir die ontvanklikheid van die 

klagskrif (vgl. Bylae A14).  Waarom het vyf diakens dit onderteken?  In die klagskrif bevestig 

die diakens dat ses van hulle vooraf saamgekoukus het en verklaar “dat die kerk reeds in so baie 

aspekte in die moeilikheid is dat hulle eerder sal uithou en die klagte indien teen” my.  

“Ketterjagtery of vitterigheid”, aldus prof. Spoelstra, “moet afgewys word.  Indringing in die 

diens van ‘n ander ampsdraer berus op selfoorskatting, heerssug, trots en aanmatiging wat 

Christus as Hoof van die kerk misken” (1 Sam 15:23).  Nie een van hierdie eienskappe is oor 

myself deur die diakens of kerkraad genoem of bewys nie (vgl. Bylae A18 en A19). 

3.2 Nóg die vyf diakens, nóg die kerkraad en Visitatore het bewys dat ek skuldig is aan die klagtes 

van die diakens wat die Visitatore ingeroep het om met die probleem te help.  Ek het getrag om 
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my diens as ouderling uit te voer volgens die Bevestigingsformulier en KO, art. 23 nl. volgens 

die Skrif en niks meer nie.  Daarom word spesifiek vir ouderlinge gebid:  “Gee dat die ouderlinge 

vlytig toesig hou oor die leer en wandel, die wolwe mag weer uit die kudde van u geliefde Seun 

en die ontroues vermaan en bestraf” (vgl. Bevestigingsformulier vir ouderlinge). 

3.2.1 Die bewys lê daarin dat die doel van my skorsing en afsitting as ouderling volgens KO, art. 79 

is om die tug volgens KO, artt. 76 en 77 te kon bedien aangesien ‘n persoon onder die tug nie 

‘n amp mag beklee nie. 

3.2.2 Die kerkraad het na my skorsing en afsitting uit die amp nie die sensuur volgens KO, artt. 76 

en 77 op my bedien nie want hy kon geen grond vind van ‘n tugwaardige sonde waaroor

KO, artt. 79/80 op my toegepas is nie.  Inteendeel, ek het die eerste Heilige Nagmaal na my 

skorsing soos voorheen rustig saam met die kerkraad en diakens gevier na die normale 

wyksbesoek deur my ouderling.  My afsitting as ouderling, bearbeiding, vermaning of berou 

was nie eers genoem of ter sprake gewees tydens huisbesoek nie.  Dit toon tog duidelik dat 

die kerkraad my sogenaamde growwe sondes nie tugwaardig gevind het nie.  My afsitting as 

ouderling onder KO, art. 79 was dus nie kerkordelik verantwoordbaar nie.  Ek is ook nie deur 

die kerkraad verwittig dat hy ‘n fout begaan het en ek herstel is in my amp nie.  Die 

Appèlkommissie van die Part. Sinode Oos-Transvaal was hiervan bewus tydens sy 

behandeling van my Appèl want daar is geen verdere besluit volgens die Notule oor my 

geneem nie na ek in die amp geskors is nie (vgl. Bylae A11 en A15 (2)). 

3.3 Die skrywe van die skriba, oudl. Andries Myburgh, van die ouderling-en-diaken vergaderings 

onder die briefhoof van die kerkraad (Bylae A14 (iii) par.6) is ‘n verdere bewys van koukus deur 

ampsdraers teen my binne en buite die kerkraad waarvan ek nie bewus was nie.  Hierdie saak van 

br. Hayes se skrywe onder KO, art. 81 is glad nie eens deur die kerkraad ter tafel geneem nie 

omdat my Beswaarskrif by die kerkraad daaroor geslaag het volgens Bylae A12 (nl. 

kerkraadsbesluit art.9.2.3 van 12/11/1995 Bylae A12) waarvolgens die kerkraad erken het dat hy 

verkeerd opgetree het met die ontslag van br. Hayes (vgl. kerkraadsbesluit art.12.3 van 16 Maart 

1997 Bylae A14 (iii) en Bylae A12 par.6). 

4. Regskrenking gepleeg deur Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit art.41.6.1 van 24 
November 1998 

4.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy oordeel (volgens par. 2.1.1.1 van sy 

Kommissierapport Bylae 1a) waarvolgens hy oordeel, en nie korrek is nie, dat ek oordeel volgens 

par. 1.3.2.1 van my Appèl Bylae A “dat die kerkraad wanneer hy ‘n klag ontvang het, eers moet 

oordeel of die klag formeel in orde is en daarna of die klag gronde het en daarna die klag 

formuleer alvorens ‘n klag amptelik ter tafel is.  Dit is nie wat in par. 1.3.2.1 van my Appèl staan 

nie.  Wat wel daar staan is woordeliks oorgeneem uit die “Handleiding van ouderlinge” 
(Bylae 1b par. 4.8.4.2 tweede paragraaf) nl. “Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die 

kerkraad ondersoek in na die grondigheid van die klag” (vgl. dr. Visser “Die Kerkorde in 

praktyk”, p. 289 onder “Verdere verloop”).  Volgens die Notule is ek voordat die voorlopige 

skorsing summier op my toegepas is, nie met ‘n vraag of ek skuldig is aan die beskuldigings of ‘n 

klag deur die kerkraad gekonfronteeer nie (vgl. Bylae A11). 

4.2 As gevolg van sy waninterpretasie in sy oordeel (volgens par. 2.1.1.1-2.1.2.4 van sy 

Kommissieverslag van die inhoud van par. 1.3.2.1 tot 1.3.2.4 van my Appèl Bylae A deur die 

Part. Sinode Oos-Transvaal) aksentueer en maak hy bevindings wat ek in my Appèl nie 

weerspreek het nie en irrelevant t.o.v. die inhoud van my Appèl is waarop hy sy regskrenkende 

aanbeveling baseer dat my Eerste Appèlgrond nie slaag nie (vgl. dr. Jan Visser “Die Kerkorde in 

Praktyk”, p. 289 “Verdere verloop”). 

Tweede Appèlgrond
Verwysing van artikel waarteen Appèl gaan:  Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998:  “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie asook 

die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.2.1 tot 2.2.3 wat hy sy eie gemaak het en aanleiding gegee 

het tot sy besluit. 
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Appèlgrond 
Hierdie Appèlgrond berus op die volgende beginsels wat geweld aangedoen is deur die besluite van 

die Part. Sinode Oos-Transvaal: 

1. Kerkorde artt. 79/80 nl. “As ampsdraers ‘n openbare sonde bedryf wat in die kerk skandelik of by 

die owerheid strafbaar is, moet hulle dadelik voorlopig geskors word”. 

2. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van 

die klag (vgl. par. 4.8.4.2 tweede par. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in 

praktyk” van dr. Jan Visser, p. 289 “Verdere verloop”). 

3. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig 

(vgl.par. 4.8.4.2 derde par. “Handleiding van ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in praktyk”, 

p. 289 “Veredere verloop”). 

Motivering 
1. Ek stel in par. 1.3.2.1 van my Appèl dat nadat die klag formeel in orde bevind is, moet die 

kerkraad ondersoek instel na die grondigheid van die klag (vgl. Bylae 1b par. 4.8.4.2.  Die klag 

teen ‘n ampsdraer 2de par.) 

1.1 “Wanneer die klag nou formeel ter tafel geneem is, moet die kerkraad vasstel of daar ‘n 

sogenaamde prima facie-saak is” aldus dr. Jan Visser, p. 289 onder “Verdere verloop” van “Die 

Kerkorde in praktyk”.  Verder beteken dit “dat die kerkraad, met voorlopige beoordeling van die 

gronde en materie van die klag, moet bepaal of daar ‘by die eerste aansig’ ‘n saak uitgemaak kan 

word dat die klag waaskynlik gegrond en gewigtig is.  Artikel 79 bepaal nl.:  ‘As ampsdraers ‘n 

openbare growwe sonde bedryf...”.  Hierdie bewoording gaan dus duidelik van die 

veronderstelling uit dat daar reeds deur die kerkraad, d.m.v. ‘n voorlopige ondersoek, met 

redelike mate van sekerheid die moontlikheid van skuld by die beskuldigde ampsdraer vasgestel 

is.  Kerkrade mag immers nie, bloot op gerugte reageer nie.  Dit moet eers vasgestel word of so 

‘n klag waarskynlik gegrond is”. 

2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal oordeel dat:  “uit die Notule blyk dat die broeder geleentheid 

gehad het om te antwoord nadat die klagte gestel is nie (Bylae 11 art.13.21, pt.3)” en dat “Die 

broeder nie verstaan het dat die klag amptelik ter tafel is nie. (Appèl 1.3.2.3)” (vgl. Bylae A par. 

1.3.2.3 en Bylae A11). 

2.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal waninterpreteer ook par. 1.5.2 van my Appèl Bylae A volgens 

2.2.1 van sy Kommissie se beoordeling Bylae b.  Ek kwalifiseeer my stelling wat ek oorgeneem 

het uit die “Handleiding vir ouderlinge” (Bylae 1b par. 4.8.4.2) nl. “Nadat die klag formeel in 

orde bevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van die klag”, deur par. 1.3.2.3 

van my Appèl Bylae A nl. “Daar was dus geen amptelike klag waarteen hy hom (nl. ek/my) moes 

verdedig nie aangesien die kerkraad nie geleentheid gehad het om ondersoek na die grondigheid 

van die aanklagtes van die diakens in te stel nie, ...” 

2.1.1 Teenstrydig met art.4.8.2.4 van die “Handleiding van ouderlinge”, is daar nie noukeurig 

Notule van al die handelinge van die kerkraad gehou nie.  Die klagskrif , volgens wat die 

Skriba my meegedeel het, was net voor die vergadering aan hom oorhandig en is in die 

vergadering deur die Voorsitter voorgelees. 

2.1.2 Die kerkraad was nie voorbereid, nog minder ek, om daarop te reageer behalwe om dit 

ontvanklik te verklaar met vyf handtekeninge daarop.  Daar was ‘n verskil in opinie in die 

bespreking wat daarop gevolg het.  Niks is gesê of genotuleer wat die grondigheid van die 

aanklagtes van die diakens bevestig of begrond het nie.  Daar was ook geen gronde in die 

klagskrif wat die klagtes bevestig het nie.  Blote beskuldigings is gemaak sonder enige 

substansie, bv. ek “het ingemeng met die Pretorius-saak”:  Wat het ek gedoen wat tugwaardig 

is as dit my opdrag is om toesig te hou oor die diakens volgens KO, art. 23 en die 

Bevestigingsformulier en as die diakens versuim om hulle amp na behore te bedien?  

Vergelyk my Appèl Bylae A par. 1.3.2.3;  Klag 1:  Onrustigheid in die kerkraad veroorsaak 

deur my, par. 1.3.3.1.1-1.3.3.1.2;  Klag 2:  As gevolg van my optrede kerkraadslede bedank, 

par. 1.3.3.2.1-1.3.3.2.3;  Klag 3:  Meng in met pligte van diakens, par. 1.3.4;  Klag 4:
Verdagmakery teen my persoon deur diakens, par. 1.3.5. 

3. In die lig van bogenoemde is die oordeel van die Part. Sinode dat ek “het nie verstaan dat die klag 

ter tafel was nie” (Appèl 3.2.3), op grond van “Uit die kerkraadsnotule blyk dat die broeder” (nl. 



128

ek) “geleentheid gehad het om te antwoord nadat die klagte gestel is”, is nie korrek nie.  Die 

kerkraad sowel as die Part. Sinode Oos-Transvaal het nie die inhoud van par. 4.8.4.2 van die 

kerkraad se eie handleiding Bylae 1b, wat ek voorheen gedupliseer het en aan elke ouderling 

besorg het, en van dr. Jan Visser se “Die Kerkorde in Praktyk”, p. 289-291 onder subhoof 

“Verdere verloop”, in ag geneem nie.  Geen vraag is aan my gerig nie of klag is gelê voordat ek 

geskors is in my amp nie (vgl. Bylae A11). 

4. Regskrenking deur Part. Sinode Oos-Transvaal Tweede Appèlgrond 
4.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking volgens sy besluit art.41.6.1 van 24 

November 1998 en Appèlkommissierapport, Bylae 1a par. 2.2.1 Beoordeling en deur soos hierbo 

aangetoon hy verkeerd geoordeel het dat ek:  (i)  nie verstaan het dat die klag amptelik ter tafel 

was nie en  (ii)  daarom wou ek volgens art.13.21 (3) Bylae 11 nie ‘n spreekbeurt hê nie. 

4.2 Deur sy oordeel par. 2.2.1 van sy Kommissierapport Bylae 1a weerspreek die Part. Sinode Oos-

Transvaal die inhoud van erkende verklarings en die kerkraadsnotule Bylae A11 en pleeg 

daardeur verdere regskrenking nl. 

4.2.1 Par. 4.8.4.2 Bylae 1b die toepassing van KO, artt. 79/80 in praktyk nl. “Handleiding van 

ouderlinge” geïnkorporeer deur die kerkraad in sy eie handleiding vir ouderlinge en diakens; 

4.2.2 “Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser, p. 528-529 onder subhoof “Verdere verloop”, 

dat die kerkraad my as aangeklaagde 

4.2.2.1 kennis van die klag moes gegee het en 

4.2.2.2 my geleentheid moes gegee het om my voor te berei vir my verdediging en om aangehoor 

te word. 

4.3 Die Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur sy besluit art.41.6.1 van 24 

November 1998 en par. 2.2.2 van sy Kommissierapport dat “die kerkraad het reg opgetree in die 

lig van Skrif en Kerkorde” omdat die orde en besluite van die kerkraad nie Skriftuurlik en 

kerkordelik verantwoordbaar is nie soos aangedui is in hierdie Appèl direk hierbo en my Appèl 

na die Part. Sinode Oos-Transvaal par. 1.5.1 en 1.5.2. 

4.4 Die Part. Sinode se bevinding is teenstrydig met aanvaarde verklarings wat Skrifgefundeerd is 

t.o.v. KO, artt.79/80 nl. die “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b en dr. Jan Visser se “Die 

Kerkorde in praktyk”, p. 289-291.  Vyf handtekeninge maak ‘n klagskrif ontvanklik maar bewys 

nie die waarheid van die beskuldigings sonder bewyse, nie d.w.s. ‘n prima facie saak nie. 

4.5 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur met sy bevinding par. 2.2.2 Bylae 1a die 

onkerkordelike optrede van die kerkraad te sanksioneer om daardeur hiërargiese kerkregering in 

die GKSA kerkverband te propageer.  Deur die weg wat die Part. Sinode Oos-Transvaal 

aanbeveel te volg sal dit hiërargiese kerkregering in die hand werk deur toe te gee aan 

onkerkordelike besluite van die kerkraad, classis contracta en Part. Sinode. 

Derde en vierde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998.  “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie” asook 

die inhoud van die Kommissierappport par. 2.3.1 Beoordeling en 2.3.2 Bevinding. 

Appèlgronde
My Derde en Vierde Appèlgronde berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word: 

1. Kerkorde artt. 79/80:  Dat “die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid 

om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.4.2 Bylae 1b). 

2. Kerkorde art.34:  “Om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word” en par. 

4.8.2.4 van die “Handleiding van ouderlinge”:  “Noukeurig Notule van al die handelinge van die 

kerkraad is uiters noodsaaklik”. 

Motivering
1. Volgens die kerkraadsnotule is daar geen aanduiding dat die kerkraad voor my skorsing my 

gekonfronteer het met ‘n tugwaardige klag, nl. ‘n growwe sonde wat by die kerk skandelik is nie.  

Volgens my Eerste en Tweede Appèlgronde hierbo en my Appèlgronde in my Appèl na die Part. 

Sinode Oos-Transvaal het ek reeds voldoende getoon dat die beskuldigings van die diakens 

ongegrond en sonder enige bewyse was.  ‘n Verdere aanduiding dat hulle klagtes ongegrond was 
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is dat die kerkraadsnotules geen toepassing van tug op my volgens KO, artt. 76 en 77 toon nie wat 

tog die doel van die afsitting in my amp was. 

1.1 Die kerkraad en Part. Sinode Oos-Transvaal verkrag KO, artt. 79/80 in die lig van bogenoemde 

deur te konstateer en te sanksioneer dat ‘n persoon deur sulke ongegronde beskuldigings geskors 

moet word vgl. art.13.21(5) van 24 Augustus 1997 Bylae A11.  Dit is kerkordelik nie haalbaar 

nie. 

1.2 Die Voorsitter en Skriba herformuleer die ongegronde klag van die kerkraad nl. “in die lig van 

klagtes gemeld in die brief” in nog ‘n ongegronde klag wat nie eers deur die kerkraad met ‘n 

besluit bekragtig of genotuleer is nie nl. “onrustigheid wat u optrede veroorsaak” (vgl. KO, art. 

34 en par. 4.8.2.4 “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b). 

1.3 Voorgenoemde toon dat die kerkraad tot op datum my nog met geen gegronde en tugwaardige 

klag van enige aard gekonfronteer het en die sensuur volgens KO, artt. 76/77 op my bedien het 

nie (vgl. my Appèl Bylae A par. 1.5.1 tot 1.5.7). 

 Die inhoud van die eerste klag voor my skorsing en die van die tweede klag daarna is nie 
ter sprake nie.  Die beginsel dat ek nie gekonfronteer was met ‘n vraag of ek skuldig is of ‘n 

klag in die vergadering nie maar eers nadat ek geskors is, is ter sprake (vgl. Bylae A11).  Die 

inhoud van die twee klagte mag naby mekaar wees maar die implikasie daarvan voor en na 

skorsing maak saak, nl. of vasgestel is of daar ‘n prima facie saak is.  “Dit beteken dat die 

kerkraad, met ‘n voorlopige beoordeling van die gronde en materie van die klag, moet bepaal of 

daar ‘by die eerste aansig’ ‘n saak uitgemaak kan word dat die klag waarskynlik gegrond en 

gewigtig is”, aldus dr. Jan Visser (vgl. p. 289 laaste paragraaf “Die Kerkorde in praktyk”). 

1.3.1 Daarom appelleer ek na die Nasionale Sinode van 2000 omdat die besluite van die kerkraad, 

classis contracta en Part. Sinode Oos-Transvaal nie kerkordelik verantwoordbaar is nie en 

aanleiding gee tot hiërargiese kerkregering in die GKSA kerkverband. 

2. Regskrenking gepleeg deur Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit art.41.6.1 van 24 

November 1998 
2.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit deurdat hy nie uitspraak lewer 

oor die regskrenking wat gepleeg is deur die kerkraad, nl.  (i)  om my voorlopig te skors sonder 

om my te konfronteer met ‘n vraag of ek skuldig is of ‘n gegronde klag waarteen ek my kon 

verdedig het en  (ii)  die kerkraad daarna met sy skrywe, Bylae 15(1) konfronteer met ‘n klag wat 

nie deur ‘n kerkraadsbesluit bevestig en genotuleer is nie.  Sodoende wil die kerkraad, classis 

contracta en Part. Sinode Oos-Transvaal hê dat ek myself by die classis contracta teen ‘n 

onamptelike en ongegronde klag waarmee ek nie gekonfronteer was voor my skorsing nie, 

verdedig wat nie kerkordelik verantwoordbaar is nie.  Die classis contracta volgens art.4.8.4.4 

van die “Handleiding vir ouderling” konstateer:  “Meerdere advies:  Hiervoor word twee 

naburige kerkrade opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk te oordeel oor die 

grond en reg van voorlopige skorsing (vgl. par. 1.5.1 tot 1.5.7 van my Appèl Bylae A).  Dit 

gaan in die Derde en Vierde Appèlgronde oor die onkerkordelike orde wat deur die kerkraad 

gevolg is en gesanksioneer word deur die Part. Sinode Oos-Transvaal. 

Vyfde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.4.1 Beoordeling en 2.4.2 

Bevinding. 

Appèlgrond
My Vyfde Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. Kerkorde, art. 79:  “die aangeklaagde geleentheid kry kennis van die klag teen hom en 

geleentheid om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.2) 

2. Kerkorde, art. 34 “om noukeurig op te skryf wat noodsaaklik opgeteken moet word” en 

“Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.2.4 Bylae 1b. 

Motivering
1. Die regskrenking gepleeg t.o.v. die beoordeling en bevinding van die Part. Sinode Oos-Transvaal 

omtrent die feit dat die kerkraad my nie gekonfronteer het met ‘n grondige klag en geleentheid 
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gegee het om my teen so ‘n klag voor te berei en te verweer nie, is reeds onder my Eerste tot 

Vierde Appèlgronde aangetoon (vgl. hier die Appèl Eerste Appèlgrond:  Motivering par. 1-4.2 en 

Tweede Appèlgrond.  Motivering par. 1-4.5 en 3de en 4de Appèlgronde:  Motivering par. 1- 1.3.1 

en 2.1). 

2. Daar is geen bewys gelewer dat die kerkraad my vooraf vermaan of bearbei het oor die klagtes 

van die diakens voordat hy die tug summier volgens KO, art. 79 op my toegepas het nie.  Die 

diakens en kerkraad het my beskuldig en dus lê die onus op hulle om dit te staaf met bewyse om 

sodoende ‘n gegronde klag te kan lê waarvolgens KO, art. 79 op my toegepas mag word (vgl. 

“Handleiding van ouderlinge” en “Die Kerkorde in praktyk” “’n Noukeurige Notule van al die 

handelinge is uiters noodsaaklik”). 

2.1 Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur te oordeel (vgl. Bylae 1a par. 2.4.1.3) dat die 

gronde van die klagtes bespreek is deur die kerkraad omdat dit nie so genotuleer is nie.  Ek is ook 

nie in die vergadering voor ek geskors is volgens die Notule gekonfronteer met ‘n vraag of klag 

nie (vgl. KO, art. 34).  Indien dit wel so was, sou ek daarop gereageer het in die vergadering (vgl. 

Bylae 11).  Part. Sinode Oos-Transvaal het dus geen gronde vir sy beoordeling nie.  Wat 

bespreek is, is die ontvanklikheid van die brief en nie die grondigheid en bewyse van die klagtes 

nie.  Geen vrae is aan my gevra of ek skuldig is gedurende hierdie bespreking nie.  Die Notule 

meld dat geleentheid is gegee vir vrae maar nie of hulle ter tafel geneem is en beantwoord is nie 

(vgl. KO, art. 34 en Bylae 1b par. 4.8.2.4 Deeglike kerkraadsnotule). 

2.2 Part.Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking onder hierdie Appèlgrond deur sy oordeel dat ek 

onder misverstand oor die hantering van die klagtes was.  Hy het geen bewys hiervoor gelewer 

nie volgens sy beoordeling par. 2.1.1 van sy Kommissierapport waarna hy verwys wat nie korrek 

is nie soos bewys is onder my Eerste tot Vierde Appèlgronde hierbo (vgl. KO, art. 34 en par. 

4.8.2.4 en 4.8.4.2 van “Handleiding vir ouderlinge” en “Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan 

Visser). 

Sewende Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art .41.6.1 van 24 November 1998 van die Part. Sinode 

Oos-Transvaal asook sy Kommissierapport par. 2.6.4 nl. “Die broeder bewys nie regskrenking deur 

ander kerkraadsaangeleenthede met die saak in verband te bring nie”. 

Appèlgrond
1. Die Klassis het die verband tussen my drie Appèlle genoem en ek het dit diensooreenkomstig 

oorgedra aan die Part. Sinode Oos-Transvaal maar hy het dit nie in ag geneem met sy bevinding 

nie (vgl. eerste par. Bylae A onder Besluit en Korrespondensie dokument 6:  Kennis van Appèl 

na Nasionale Sinode Potchefstroom van 14 Desember 1998 aan Part. Sinode Oos-Transvaal). 

Motivering
Volgens my Appèl Bylae A na die Part. Sinode Oos-Transvaal onder die eerste par. onder Besluit,

word gemeld dat daar onderlinge verband is tussen die drie Appèlle wat op die Klassissitting van 9 

Maart 1998 aangehoor en daarna besluit is dat hulle nie ontvanklik is omdat die verweerders nie insig 

in die stukke gehad het om hulle voor te berei nie.  Hierdie Appèlle het gehandel oor  (i)  my skorsing 

en afsitting in my amp.  Daar is besluit dat dit behoort op die Part. Sinode Oos-Transvaal se tafel;  (ii)  

die onkerkordelike toepassing van tug en opheffing daarvan op diaken Sidebottom wat geslaag het by 

die Part. Sinode Oos-Transvaal op dieselfde sitting as hierdie Appèl en  (iii)  die onkerkordelike 

toepasing van sensuur op myself a.g.v. ‘n Beswaarskrif en misgissing wat geslaag het by die Klassis 

Germiston (vgl. Bylae A1 p. 2:  Klassisbesluite art.35.1.1 en 35.1.2 van 16 Oktober 1998). 

2. Aangesien dit deur die Klassis genoem is dat hierdie drie Appèlle verband hou en twee van die 

drie geslaag het, is dit nie buite orde dat ek hulle in verband met hierdie Appèl bring om 

regskrenking aan te toon nie.  Ek het reeds aangetoon dat  (i)  die diakens volgens hulle skrywe 

Bylae A14 die laaste par. p. 1 en die kerkraad Bylae A14  (iii)  onder subhoof 6, teen my 

gekoukus het.  Ek het ten gunste van diaken Sidebottom geappelleer dat die kerkraad hom op �n

onkerkordelike wyse onder sensuur gesit en opgehef het, sonder om die vier klagtes van sy 

skrywe waarvan sommige ooreenstem met dié van hierdie Appèl, te ondersoek (vgl. Bylae A 

par.1.5.7). 



131

2.1 Dit is nie vergesog nie as ek tot die gevolgtrekking kom dat die kerkraad van Birchleigh se 

onrus toegeskryf kan word aan sy onkerkordelike en hiërargiese optredes wat ek aan die lig 

gebring het deur my Beswaarskrifte en Appèlle, wat geslaag het. 

2.2 Aangesien altwee bogenoemde Appèlle in dieselfde sitting behandel is; ek gemeld het in my 

Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal dat hulle verband hou en die uitspraak oor diaken 

Sidebottom se saak dat dit geslaag het, behoort dit om reg te laat geskied in aanmerking 

geneem gewees het as aanleiding tot die kerkraad se onkerkordelike en hiërargiese besluite om 

my af te sit in my amp. 

2.3 Die Part. Sinode Oos-Transvaal se Kommissie van hierdie Appèl was teenwoordig in die 

Sinodesitting toe diaken Sidebottom se saak vooraf behandel en daaroor besluit is.  Die 

bevinding van die Part. Sinode Oos-Transvaal was dat my Appèl in sy geheel slaag, dat die 

kerkraad diaken Sidebottom se klagtes moes opgevolg het en daaroor uitspraak moes gelewer 

het, i.p.v. om op ‘n onkerkordelike wyse volgens KO, art. 76 sensuur op hom toe te pas en op te 

hef.  Deur my Appèl wat geslaag het, het ek tereg diaken Sidebottom se reg verdedig in die lig 

van die Koning van die kerk se orde en reg (vgl. my Appèl Bylae A par. 1.5.7 en Bylae 1a par. 

2.6.1.1 tot 2.6.2). 

3. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur nie bogenoemde gronde, in die 

beoordeling van hierdie Appèlgrond, in ag te neem nie. 

Agtste Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art.41.6.1 van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook sy Kommissierapport Bylae 1a par. 2.7.1 Beoordeling en 2.7.2 Bevinding. 

Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word 

1. Meerdere advies:  twee naburige kerkrade opgeroep word om onpartydig saam met die plaaslike 

kerk te oordeel oor die grond en die reg van die voorlopige skorsing (vgl. “Handleiding vir 

onderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.4). 

2. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig (vgl. 

“Handleiding vir onderlinge” par. 4.8.4.2 derde paragraaf). 

Motivering
1. Die kerkraad verwittig my as volg:  (i)  “die Kerkorde bepaal dat Deputate van naburige kerkrade 

opgeroep word om verder te handel”.  Ek word verder in kennis gestel van die datum en tyd van 

die vergadering.  Daar word nie gesê of ek die vergadering moet bywoon of nie en of ek my mag 

verweer of nie (vgl. Bylae A15(1) van my Appèl Bylae A). 

2. Ek verwittig die kerkraad as volg:  “Vanaf my bevestiging as ouderling trag ek om my 

onderneming volgens die Woord, Belydenisskrifte en Kerkorde na te kom en uit te leef.  Hieroor 

het mense aanstoot geneem en my persoon aangeval.  Ek het huidig niks verder om te sê nie.  Ek 

sal dus nie die vergadering bywoon nie.  Ek laat die verdere verloop met volle vertroue in die 

hande van die alwetende Here wat gedagtes van mense ken en hulle harte deurgrond” (vgl. Bylae 

A16). 

2.1 ‘n Aantal handtekeninge van ‘n koukus van diakens op ‘n klagskrif maak dit wel ontvanklik maar 

bewys nie die grondigheid van hulle beskuldigings nie (vgl. hierdie Appèl “Eerste Appèlgrond”:  

Motivering par. 1-2.1 hierbo).  “Ketterjagtery of vittigheid” aldus prof. Spoelstra “moet afgewys 

word”. 

5. Ds. H.F. van Wyk van Primrose het my versoek om die Deputate te ontmoet waartoe ek geredelik 

ingestem het.  Ek het myself egter nie verdedig nie aangesien daar geen gegronde klagte teen my 

was nie.  Ek het geen Notule van die verloop van hierdie vergadering met die Deputate ontvang 

nie behalwe Bylae A15(2) art.5.6 van 9 September 1997. 

5.1 Na aanleiding van ‘n vraag van ds. H.F. van Wyk in die Part. Sinodesitting van 24 November 

1998:  “Waarom ek nie ‘n kopie van die bevindinge van die Deputate by my Appèl ingesluit het 

nie” was my antwoord:  “omdat ek dit nie ontvang het nie”.  Ek veronderstel dat hy as 

verweerder by die Part. Sinodesitting aan die Appèlkommissie die inhoud daarvan sou voorgedra 

het.  Intussen het ek egter ‘n afskrif by hom bekom en sluit dit in as Bylae1c van hierdie Appèl 
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(vgl. 2.7.1.2 van die Part.Sinode se Kommissierapport Bylae 1a en Bylae A15(2) besluit van 

kerkraad art.5.6 van 9 September 1997). 

3. Ek het nie vertroue in die onpartydigheid van die classis contracta gehad nie.  Weens die feit dat 

daar geen gegronde en tugwaardige klag teen my was waarvolgens ek op grond van KO, artt. 

79/80 in my amp geskors was nie en my gewete skoon was, het ek dit gehanteer soos aangedui in 

par. 1-2.1 hierbo. 

4. Regskrenking gepleeg deur die kerkraad 
4.1 Volgens die stukke word ek deur die kerkraad verwittig dat ek geskors is weens “onrustigheid 

wat u optrede veroorsaak wat lei tot rusie, onmin en indringing” sonder enige grondige rede of 

bewys daarvan.  Waarteen moes ek my verdedig het? 

4.2 Die volgende gronde vir die beskuldigings ontbreek by die diakens en kerkraad se eerste klag: 

4.2.1 Inmenging in die amp van die diakens:  Geen feite is gegee oor die aard van die tugwaardige 

sonde van inmenging met die Pretoriusgesin nie (vgl. art. 23 en Bevestigingsformulier). 

4.2.2 Verskeie broeders bedank:  Name is genoem maar geen opvolging deur die kerkraad van 

hulle klagte is genotuleer nie. 

4.2.3 Bestuur van my eie huisgesin:  Kerkverband is opgesê:  My kinders en eggenote het almal 

Belydenis afgelê en behoort aan Gereformeerde en Christelike kerke.  Ek was nooit hieroor 

aangespreek gewees nie.  Hoe benadeel dit my bediening as ouderling?  My eggenote is 

Redakteur van ‘n Gereformeerde kerkblad. 

4.3 Die tweede ongegronde geformuleerde klag is nie bekragtig deur ‘n kerkraadsbesluit en 

genotuleer nie.  Ek was ook nie daarvolgens gekonfronteer deur die kerkraad voor of in die 

betrokke kerkraadsvergadering, voor my skorsing nie.  Ek is ook nie geleentheid gegee om my 

voor te berei om my te verdedig daarteen voor my skorsing nie.  Daarby is dit nie deur die 

kerkraad ondersoek na die grondigheid daarvan en bekragtig deur ‘n kerkraadsbesluit voor my 

skorsing nie.  Dit is slegs deur die Skriba en predikant op grond van die diakens se klagskrif 

geformuleer (vgl. KO, artt. 31 en 34 en par. 4.8.2.4 “Handleiding van ouderlinge” Bylae 1b en 

“Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser, p. 289 onder “Verdere verloop”). 

5. Regskrenking gepleeg deur classis contracta 
5.1 “Die Deputate van naburige kerkrade word opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk 

te oordeel oor die grond en die reg van die voorlopige skorsing” (vgl. par. 4.8.4.4 “Handleiding 

vir ouderlinge”).  Die bevinding van die Deputate volgens Bylae 1c, bevat ongegronde oordeel en 

geen uitspraak oor die kerkraad se geformuleerde klag waarmee hy my nie gekonfronteer het 

voordat hy my geskors het uit my amp nie oor “onrustigheid wat u optrede veroorsaak wat lei 

tot rusie, onmin en indringing”, nl: 

5.1.1 My bediening nie met vrug kon voortsit nie:  Geen grond waarop hierdie beskuldig 

kwalifiseer nie (vgl. Bylae 1c). 

5.1.2 Oormatige klem op die Kerkorde en prosedures met die gevolg die Skrif nie die sentrale plek 

inneem nie:  Geen gronde genoem nie.  Beswaarskrifte en Appèlle is die kerklike weg om ‘n 

Skrifgefundeerde orde in die kerkregering te reël en hiërargie in die gemeenskap van die kerk 

te voorkom (vgl.Bylae 1c). 

5.1.3 Liefdesdiens van Christus staan nie sentraal maar my eie persoonlikheid:  Geen gronde is 

genoem nie en dit is uiters beledigend oor ‘n gelowige wat veertig jaar as ouderling en 

kategeet gedien het en daar nou skielik ontdek word dat die liefdesdiens van Christus nie 

sentraal by hom staan nie (vgl. Bylae 1c). 

5.1.4 Indien ek met die ampswerk voortgaan, sal gemeente uitmekaar spat:  Geen bewyse van 

ontrou in my amp t.o.v. KO, art. 23 en formulier vir bevestiging bewys nie.  Nie een van die 

lidmate van my wyk het ooit die GKSA kerkverband deur my toedoen opgesê nie (vgl.Bylae 

1c). 

6. Net soos die kerkraad deur sy ongegronde beskuldiging my geskors het, het die classis contracta 

met sy ongegronde beskuldigings, regskrenking gepleeg om my in my amp laat afsit deur sy 

bogenoemde beskuldigings sonder om “ondersoek in te stel na die grondigheid van die klag” en 

saam met die kerkraad onpartydig “te oordeel oor die grond en reg van die voorlopige skorsing” 

op grond van die ongegronde klagte van die diakens (vgl. par. 4.8.4.2 en 4.8.4.4:  ”Handleiding 

vir ouderlinge”). 
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6.1 Volgens Bylae A15 (2), die kerkraad se skrywe van 12 September 1997, is die Deputate se 

bevinding Bylae 1c nie eers opgeneem as deel van die Notule nie (vgl. Bylae A- 15 (2)). 

Regskrenking gepleeg deur Part. Sinode Oos-Transvaal
1. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy beoordeling par. 2.7.1.1 van sy 

Rapport Bylae 1a soos ek alreeds met my Eerste en Tweede Appèlgronde getoon het dat ek die 

hantering van ‘n klag deur die kerkraad reg verstaan het en sy vertolking teenstrydig is met die 

van die “Handleiding vir ouderlinge” en “Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser (vgl. 

Motivering en regskrenking Eerste tot Vierde Appèlgronde hierbo). 

2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskenking om te oordeel dat ek ‘n afskrif van die 

bevinding van die Deputate van die naburige kerkrade gehad het en met opset dit nie in my Appèl 

ingesluit het nie aangesien ek dit nie ontvang het nie en soos aangedui hierbo dit nou ingesluit het 

op navraag van ds. van Wyk van Primrose.  Die Part. Sinode Oos-Transvaal kon gereël het om dit 

te kry indien hy geoordeel dat dit nodig is in die beoordeling van my Appèl. 

3. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking volgens par. 2.7.2 van sy Rapport Bylae 1a 

met sy bevinding dat die kerkraad ‘n amptelike klag hanteer het omdat die kerkraad wel ‘n brief 

met klagte ontvanklik verklaar het maar nie soos ek in my Eerste tot Vierde Appèlgronde hierbo 

aangetoon het, ondersoek het of dit ‘n prima facie-saak is of nie.  Hy het nie met stawende bewyse 

uit die Appèlstukke aangetoon dat ek met ‘n amptelike klag voor my skorsing gekonfronteer en 

geleentheid gegee was om my voor te berei om my te verdedig en om aangehoor te word nie. 

4. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur die regskrenking wat gepleeg is deur die 

Deputate-om nie onpartydig saam met die kerkraad in classis contracta die grond en reg van my 

voorlopige skorsing te beoordeel nie maar nuwe klagte omtrent my persoon wat nie waar bewys is 

nie teen my in te bring, nie te beoordeel nie maar dit te sanksioneer deur sy swye hieroor (vgl. par. 

5 direk hierbo en par. 2.5.1 van Appèl Bylae A). 

Negende Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art.41.6.1 van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook die inhoud van sy Kommissieverslag Bylae 1a par. 2.8.1 Beoordeling en 2.8.2 

Bevinding. 

Appèlgronde
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van 

die klag. 

2. Die aangeklaagde kry kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom voor te berei en te 

verdedig. 

Motivering
1. In my Appèl, Bylae A par. 2.5.2, stel ek dit duidelik dat die verandering van die klag waarvolgens 

ek geskors is, was van “in die lig van die klagtes gemeld in die brief oudl. J.D. de Villiers 

voorlopig in sy amp geskors word soos bepaal deur KO, artt. 79/80” na “weens die onrustigheid 

wat u optrede veroorsaak wat lei tot rusie, onmin en indringing”.  Ek het nie beweer dat die 

inhoud van die twee klagtes verskil nie.  Ek het geappelleer teen die feit dat die kerkraad my nie 

op die vergadering gekonfronteer het met die eersgenoemde klag omdat hy nie kans gehad het om 

ondersoek in te stel of dit ‘n prima facio-saak is of nie.  Daarom het ek nie van die spreekbeurt 

gebruik gemaak nie omdat indien hy wel my sou gekonfronteer het met ‘n klag ek sou gevra het 

vir geleentheid om my voor te berei vir my verdediging.  Die Voorsitter en Skriba het die tweede 

klag geformuleer en dit is nie deur ‘n kerkraadbesluit bekragtig of genotuleer nie. 

1.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg dus regskrenking deur te oordeel en te bevind volgens 

2.8.1.1- 2.8.2.1 en 2.3.2.1 van sy Rapport (Bylae 1a) dat ek beweer het dat die inhoud van die 

twee klagtes verskil en ter sprake was.  Dit was ook nie ter sprake volgens my Derde en Vierde 

Appèlgronde nie, soos hy in par. 2.8.1.2 Bylae 1a.  Daarom is ‘n bewys nie nodig dat die twee 

Appèlgronde se inhoud verskil nie (vgl. par. 2.5.2.2 van my Appèl Bylae A en par. 1.3 onder 

Motivering van my 3de en 4de Appèlgronde hierbo). 
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1.2 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur nie uitspraak onder hierdie Appèlgrond 

te lewer oor die feit dat die kerkraad my nie gekonfronteer het met ‘n klag op die vergadering 

van 24 Augustus 1997 nie maar hy trek die aandag af deur bewyse te vra vir die verskil in inhoud 

van die twee klagtes wat nie ter sprake is nie. 

Tiende Appèlgrond
Verwysing na die artikel waarteen die Appèl gaan:  Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 

24 November 1998 asook die inhoud van par. 2.9.1 Beoordeling en 2.9.2 Bevinding. 

Appèlgrond
My Tiende Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word: 

Nadat die klag formeel in orde gevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van die 

klag.  Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig en 

twee naburige kerkrade word opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk te oordeel oor die 

grond en die reg van voorlopige skorsing. 

Motivering
1. Ek het reeds onder my Eerste tot die Negende Appèlgronde van hierdie Appèl, die regskrenking 

wat gepleeg is deur die besluit van Part. Sinode Oos-Transvaal t.o.v. waarom ek “nie �n

spreekbeurt” wou hê nie aangetoon.  Dieselfde beredenering oor die regskrenking van my Eerste 

en Tweede Appèlgronde geld ook vir die Part. Sinode Oos-Transvaal se beoordeling par. 2.9.1.3 

van sy Kommissierapport Bylae 1a nl. “Die Kommissie vind dit vreemd dat die Appellant nie �n

spreekbeurt wou hê nie nadat die klagte gestel is nie”. 

2. Ten opsigte van die Part. Sinode Oos-Transvaal se beoordeling par. 2.9.1.3 van Bylae1a nl. “die 

Appellant wou ook nie op die vergadering van die kerkraad met twee naburige kerkrade homself 

verweer nie” - het ek reeds aangetoon in my Eerste tot Negende Appèlgronde dat die kerkraad se 

eerste klag en daarna sy hergeformuleerde klag albei ongegrond is en nie ‘n prima facie saak 

bewys is nie - sy tweede klag was nie eers bekragtig deur ‘n besluit en ook nie so genotuleer nie 

daarom het ek besluit volgens my skrywe Bylae A16 kennis te gee dat ek nie die classis contracta 

vergadering sal bywoon om my te verweer nie.  Ek het ook nie myself met die ontmoeting met die 

Deputate verweer nie.  As ek dit wel sou gedoen het, sou dit beteken het dat ek die tweede 

geformuleerde klag, wat nie bekragtig is deur ‘n kerkraadsbesluit en ook nie so genotuleer was 

nie, sou erken het as ‘n prima facie-saak wat dan kerkordelik onverantwoordbaar van my sou 

gewees het. 

3. Ten opsigte van die Part. Sinode Oos-Transvaal se beoordeling par. 2.9.1.3 Bylae 1a nl. “en tog 

kom die broeder met hierdie Appèl tot ‘n verweer wat die ter-tafel-geneemde klagtes betref” - het 

ek reeds aangetoon dat daar geen ondersoek gedoen is deur die kerkraad na die grondigheid van 

die klagte nie.  Dit is ook nie genotuleer dat die kerkraad die klagtes van die diakens ter tafel 

geneem het en die “grondigheid ondersoek het nie” soos die Part. Sinode Oos-Transvaal volgens 

par. 2.9.1.3 Bylae 1a impliseer deur sy ter- tafel-geneemde klagtes betref nie (vgl. par. 4.8.4.2 en 

4.8.2.4 “Handleiding vir ouderlinge”).  Ek het dit nie nodig geag om my te verweer nie soos ek 

reeds aangetoon het onder my Eerste tot Negende Appèlgronde hierbo aangesien geeneen van die 

twee klagtes waarvolgens ek geskors is deur die kerkraad nóg die classis contracta nóg die 

Deputate, ondersoek en vasgestel is of dit ‘n prima facie saak is of nie.  Die Deputate het volgens 

Bylae 1c my aangekla in stede van saam met die kerkraad in classis contracta te oordeel oor die 

grond en die reg van voorlopige skorsing. 

3.1 Omdat albei hierdie klagte van die kerkraad net soos dié van die diakens ongegrond was, het ek 

dit nie nodig geag om my by classis contracta vergadering te verweer nie, om dieselfde rede 

waarom ek nie gebruik gemaak het “van my spreekbeurt” by die kerkraadsvergadering nie (vgl. 

my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal Bylae A par. 1.3.2.1-1.3.3.2.2;  1.5.1-1.5.7;  2.1-

2.5.2.2 en veral par. 1.3.2.4). 

3.2 Die Part. Sinode Oos-Transvaal verwar die feitelike inligting volgens par. 1.3.3 onder die 

subhoof van my Appèl Bylae A nl.:  Evaluering van die klagtes van vyf diakens teen 
ouderling J.D. de Villiers Bylae A14, met motivering m.b.t. my Appèlgronde. 
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3.2.1 Ek sou my met hierdie feitlike inligting verweer het indien die kerkraad en classis contracta 

amptelik die openbare growwe sondes wat ek volgens Bylae A14 van die diakens se brief sou 

gepleeg het, voorlopig sou ondersoek het en met ‘n redelike mate van sekerheid die 

moontlikheid van skuld by my sou vasgestel het en my daarmee sou konfronteer het.  Die feit 

dat die kerkraad nie die tug volgens KO, artt. 76/77 op my toegepas het na die afsitting in my 

amp nie bewys dat hy geen grondige klag d.w.s prima - facie saak gehad het waarmee hy my 

voor my skorsing mee kon konfronteer nie. 

3.2.2 Dit is dus nie nodig dat die klaers by die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 November 1998 

teenwoordig moes gewees het nie aangesien die kerkraad my nie gekonfronteer het met ‘n 

klag nie, soos reeds aangetoon is onder my Eerste tot Negende Appèlgronde hierbo.  Ek het 

die bogenoemde inligting nie gebruik as motivering tot ‘n Appèlgrond nie maar slegs ter 

inligting. 

3.3 In die lig van voorgenoemde soos ek aangetoon het, het die Part. Sinode Oos-Transvaal 

regskrenking gepleeg deur sy verkeerde oordeel volgens par. 2.9.1.3 van Bylae 1a t.o.v. my 

spreekbeurt by die kerkraadsvergadering, my bywoning van die classis contracta vergadering en 

verweer met verwysing na die ter-tafel-geneemde klagtes en klaers se teenwoordigheid by die 

Part. Sinodesitting. 

3.4 Nóg die kerkraad nóg die classis contracta het die gebod wat ek oortree het of die tugwaardige 

sonde wat ek gepleeg het, aangetoon en bevestig nie.  Omdat hy geen tugwaardige sonde teen 

my kon bewys nie, het die kerkraad dit nie opgevolg met die tug volgens KO, artt. 76/77 

waarvolgens ek dan sou kon geappelleer het en my met sukses volgens die inhoud van par. 3.2 

hierbo en die inligting volgens par. 1.3.3 van my Appèl na die Klassis in ‘n Appèl, sou kon 

verweer het. 

3.4.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy verkeerde oordeel volgens par. 

2.9.1.3 en bevinding volgens par. 2.9.2.1 soos aangetoon is in hierdie Appèl onder die Eerste 

tot die Negende Appèlgronde.  Deur die onkerkordelike besluite en optrede van die kerkraad 

en Deputate - en kerkraad saam met die Deputate in classis contracta-soos aangetoon in 

hierdie Appèl te sanksioneer bevorder die Part. Sinode Oos-Transvaal hiërargie in die 

kerkregering in die GKSA se kerkverband en koninkryk van die Here op aarde.  Weens die 

feit dat die kerkraad en die classis contracta geen stawende bewyse kon lewer van enige 

tugwaardige sonde wat ek gepleeg het nie;  geen gebod kan noem wat ek oortree het nie;  as 

kategeet geen wangedrag en valse leer wat ek verkondig het kon bewys nie, het die Part. 

Sinode Oos-Transvaal regskrenking gepleeg om die uitspraak van die kerkraad en classis 

contracta te sanksioneer. 

Hiermee meen ek dat ek voldoende aangetoon het met stawende getuienis in die lig van die Skrif, 

Belydenis en Kerkorde, dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite oor my voorlopige 

skorsing en afsitting in die amp as ouderling en kategeet, regskrenking gepleeg het. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
Bylae A: Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal. 

Bylae 1a: Part. Sinode Oos-Transvaal se kommissierapport. 

Bylae 1b: Uittreksels par. 4.8.2.4;  4.8.4.1 tot 4.8.4.4 van die “Handleiding vir  ouderlinge” 

saamgestel deur Klassis Noordelike Pretoria:   

Bylae 1c: Bevinding en aanbieding: classis contracta. 

Bylae A1: Uittreksels uit Klassisnotule van 15 Oktober 1998. 

Bylae A11: Kerkraadsnotule art. 13.21 1-6 van 24 Augustus 1997:  Voorlopige skorsing. 

Bylae A12: Kerkraadsnotule art. 9.2.3 van 12 November 1995 t.o.v. ‘n Beswaarskrif Bylae 

A19. 

Bylae A14: Klagskrif van vyf diakens teen ouderling J.D. de Villiers volgens artt. 79/80 KO. 
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Bylae A14(iii): Kerkraadskrywe aan br. J.V. Hayes par. 6. 

Bylae A15 (1): Kennisgewing van Kerkraadsvergadering saam met Deputate van 5 September 

1998. 

Bylae A15 (2): Kerkraadsbesluit art. 5.6 van 9 September 1997:  Afsitting uit  amp. 

Bylae A16: Kennisgewing van nie bywoning van vergadering deur br. J.D. de Villiers. 

Bylae A18: Skrywe aan br. J.D. de Villiers:  Afhouding van Nagmaal. 

Bylae A19: Beswaarskrif teen bevestiging van diaken as ouderling (vgl. Bylae A1 van A 

Klassisbesluit art. 35.2.1 en 35.2.2 van 16 Oktober 1998). 

Bylae B: Klassiskommissierapport. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant het ‘n nadere verduideliking aan die Kommissie gegee. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond van die Appèl 
1.4.1 Indiening van ‘n klag teen ouderling De Villiers 
Op 24 Augustus 1997 lê die vyf diakens ‘n skriftelike klag teen oudl. De Villiers voor die Kerkraad 

van die Geref. Kerk Birchleigh (vgl. Bylae A14). 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4.2 Verloop tydens die kerkraadsvergadering
1.4.2.1 Nadat die klag deur die Voorsitter aan die vergadering voorgehou is, word besluit dat die 

brief ontvanklik is. 

1.4.2.2 Die klaers kry geleentheid om hulle saak te stel. 

1.4.2.3 Ouderling De Villiers kry geleentheid om sy saak te stel, maar dui aan dat hy nie ‘n 

spreekbeurt wil hê nie. 

1.4.2.4 Die aanklag word in die teenwoordigheid van die klaers en ouderling De Villiers bespreek. 

1.4.2.5 Die betrokke diakens en ouderling De Villiers verlaat die vergadering en die Kerkraad 

besluit om ouderling De Villiers ooreenkomstig KO, artt. 79 en 80 “in die lig van die klagtes 

gemeld in die brief” “voorlopig in sy amp te skors”.  Daar word ook besluit om ‘n 

vergadering met twee naburige Kerkrade te belê aangaande die skorsing van broeder De 

Villiers as ouderling. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4.3 Vergadering van die Kerkraad saam met twee naburige kerke 
1.4.3.1 Die Kerkraad gee aan br. De Villiers skriftelik kennis van die vergadering saam met die 

twee naburige kerke of Classis contracta (Bylae 16). 

1.4.3.2 Die broeder gee egter aan die vergadering kennis dat hy nie die vergadering sal bywoon nie 

en motiveer sy afwesigheid deur te sê dat hy getrou was in sy roeping en dat mense aanstoot 

geneem het aan sy getrouheid. 

1.4.3.3 Die Classis contracta besluit dat die broeder ingevolge KO, artt. 79 en 80 “uit die amp gesit 

word” (vgl. Bylae A18) en word skriftelik daarvan in kennis gestel deur die Kerkraad (Bylae 

A15(2). 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4.4 Appèl na Klassis Germiston 
1.4.4.1 Broeder De Villiers appelleer na die Klassis Germiston. 

1.4.4.2 Die Klassis besluit dat die Appèl teen die Classis contracta in terme van KO, artt. 30 en 31 

in sy geheel onontvanklik is en dat dit op ‘n meerdere vergadering hoort. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4.5 Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal 
1.4.5.1 Broeder De Villiers appèlleer na die Part. Sinode Oos-Transvaal en die Appèl dien op 24 

November 1998 voor die Part. Sinode Oos-Transvaal. 
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1.4.5.2 Die Part. Sinode besluit dat die Appèl nie op een van die gronde slaag nie en in geheel nie 

slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4.6 Appèl na die Nasionale Sinode 
Die appellant appelleer na die Nasionale Sinode GKSA 2000. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 

2.1 Eerste Appèlgrond 
“My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. “As ampsdraers ‘n openbare growwe sonde bedryf wat in die kerk skandelik of by die owerheid 

strafbaar is, moet hulle deur die Kerkraad dadelik voorlopig geskors word”. 

2. Oor die beginsel van die openbare growwe sonde wat in die kerk skandelik is en ek in my amp 

voorlopig geskors en afgesit is sodat die tug volgens KO artt. 76 en 77 op my toegepas kon word 

omdat ‘n persoon wat onder sensuur verkeer nie ‘n amp in die kerk mag beklee nie. 

3. Kerkorde art. 34:  noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling 
Die appellant beweer dat die Part. Sinode die eerste grond van sy Appèl verkeerd geïnterpreteer het en 

dan tot bevindings kom wat irrelevant is. 

Die appellant stel dat hy in grond een van sy Appèl voor die Part. Sinode gehandel het oor die feit dat 

die Kerkraad hom nie met die vraag gekonfronteer het of hy skuldig is aan die klagtes wat voor die 

Kerkraad gebring is nie.  Uit 1.2.3 van die Appèl voor die Part. Sinode blyk dat hierdie saak wel deur 

die appellant in sy eerste grond aan die orde gestel is.  Uit die beoordeling en bevindings van die Part. 

Sinode is dit duidelik dat die Part. Sinode inderdaad nie aandag gegee het aan die vraag of die 

Kerkraad die appellant gekonfronteer het met die vraag of hy skuldig is aan die beskuldigings nie. 

Volgens die appellant veroorsaak hierdie nalating deur die Part. Sinode dat die Appèl nie op die eerste 

grond slaag nie.  Uit die Notule van die Kerkraad blyk dit egter dat die appellant teenwoordig was 

terwyl die Kerkraad die klag van die diakens ondersoek het.  Hy was teenwoordig, toe die voorsitter 

die brief “volledig” “aan die vergadering voorgelees is”, toe die “klaers” geleentheid gekry het om 

“hulle saak te stel”, toe daar geleentheid gegee is vir “wye bespreking” en vir vrae.  Dit blyk dat die 

Kerkraad aanvaar het dat die broeder bewus was dat die grondigheid van die klag teen hom ondersoek 

word en dat hy by implikasie gekonfronteer word met die vraag of hy skuldig is.  Tydens die 

Kerkraadsvergadering het die broeder ruim geleentheid gehad om homself teen die aanklag te 

verweer. 

Dit blyk dus dat die Part. Sinode nie tot ‘n ander bevinding sou gekom het indien hulle wel sou 

geoordeel het of die broeder met die vraag gekonfronteer is of hy skuldig is op die klagte nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie se bevinding 
Die appellant toon nie in Appèlgrond Een regskrenking aan nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Een nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Tweede Appèlgrond
“Verwysing van artikel waarteen Appèl gaan:  Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998:  “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie asook 

die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.2.1 tot 2.2.3 wat hy sy eie gemaak het en aanleiding gegee 
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het tot sy besluit.”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

Appèlgrond 
Hierdie Appèlgrond berus op die volgende beginsels wat geweld aangedoen is deur die besluite van 

die Part. Sinode Oos-Transvaal: 

1. Kerkorde artt. 79/80 nl.:  “As ampsdraers ‘n openbare sonde bedryf wat in die kerk skandelik of 

by die owerheid strafbaar is, moet hulle dadelik voorlopig geskors word”. 

2. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die Kerkraad ondersoek in na die grondigheid van 

die klag (vgl. par. 4.8.4.2 tweede par. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in 

praktyk” van dr. Jan Visser, p.289 “Verdere verloop”)”. 

3. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig (vgl. 

par. 4.8.4.2 derde par. “Handleiding van ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in praktyk”, 

p.289 “Verdere verloop”). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Appèlkommissie se beoordeling 
Uit die Appèl voor die die Nasionale Sinode 2000 blyk dit dat die appellant glo dat die Part. Sinode 

die reg krenk deur te aanvaar dat: 

• die Kerkraad die grondigheid van die klag teen broeder De Villiers uitgemaak het en  

• Broeder De Villiers behoorlik geleentheid gehad het om hom te verdedig. 

Uit die Notule van die Kerkraad blyk dit dat die Kerkraad wel die grondigheid van die aanklag 

ondersoek het.  Die Notule toon dat die klaers geleentheid gegee is “om hulle saak te stel”, aan br. De 

Villiers geleentheid tot ‘n spreekbeurt gebied is en “wye bespreking en geleentheid vir vrae” gevolg 

het.  Met die kennis wat die Kerkraad deur die bespreking ingevorder het, was dit wel moontlik dat 

die Kerkraad tot die oortuiging kon kom dat die aanklag waarskynlik gegrond en gewigtig is. 

Dit blyk uit die Notule van die betrokke Kerkraadsvergadering dat die broeder wel voldoende 

geleentheid gehad het om hom te verdedig.  Aangesien die klag wat deur die diakens onderteken was, 

formeel ter tafel geneem is, was broeder De Villiers bewus van die klagtes teen hom.  Die voorsitter 

het aan die broeder ‘n spreekstem gegee wat hy nie wou gebruik nie.  Nadat die voorsitter aan broeder 

De Villiers die geleentheid tot ‘n spreekstem gebied het en hy dit nie gebruik het nie, en ook nie 

aangedui het dat hy meer tyd vir voorbereiding wou hê nie, kon die Kerkraad, indien hulle tot die 

oortuiging gekom het dat hulle genoegsame getuienis het dat die aanklag grondig is, die broeder 

voorlopig skors. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in Appèlgrond Twee regskrenking aan nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Derde en Vierde Appèlgrond  
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art. 41.61 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998.  “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie” asook 

die inhoud van die Kommissierapport par. 2.3.1 Beoordeling en 2.3.2 Bevinding. 

Appèlgronde 
My Derde en Vierde Appèlgronde berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word: 

1. Kerkorde artt. 79/80:  Dat “die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid 

om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.4.2 Bylae 1b). 



139

2. Kerkorde art. 34:  “Om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word” en par. 

4.8.2.4 van die “Handleiding van ouderlinge”:  “Noukeurig Notule van al die handelinge van die 

Kerkraad is uiters noodsaaklik.”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Appèlkommissie se beoordeling 
In die Derde en Vierde Appèlgrond handel die appellant oor optrede van die Kerkraad wat die 

appellant as onkerkordelik bestempel.  Hy stel dat die Kerkraad regskrenking gepleeg het deur hom 

voorlopig in die amp as ouderling te skors sonder dat hy gekonfronteer is  (i) met ‘n vraag of hy 

skuldig is of (ii) met ‘n gegronde klag waarteen hy hom kon verweer.  Die Kerkraad het ook volgens 

hom regskrenking gepleeg deur hom later voor die classis contracta te konfronteer met ‘n klag wat nie 

deur ‘n Kerkraadsbesluit bevestig en genotuleer is nie.  Die broeder beweer dan in Appèlgrond Drie 

en Vier voor die Sinode dat die Part Sinode hierdie “onkerkordelike” optrede van die Kerkraad 

“sanksioneer”. 

In die behandeling van Appèlgronde Een en Twee is reeds geoordeel dat die Kerkraad wel die 

grondigheid van die aanklagte teen broeder De Villiers ondersoek het en dat die broeder wel 

geleentheid gehad het om hom te verweer.  Die Notule van die Kerkraad gee hierdie behandeling van 

die klag ook weer soos blyk uit die beoordeling van Appèlgrond Een hier bo (vgl. 2.1.1 en 2.2.1). 

Anders as wat die appellant beweer, was die bedoeling van die Part. Sinode dus nie dat die broeder 

homself teen ‘n “onamptelike en ongegronde klag” waarmee hy “nie gekonfronteer is nie” moes 

verdedig nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant slaag nie daarin om in Appèlgrond Drie en Vier aan te toon dat die reg gekenk is nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op die Derde en Vierde grond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.4 Vyfde appèlgrond  
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.4.1 Beoordeling en 2.4.2 

Bevinding. 

Besluit:  Kennis geneem. 

Appèlgrond 
My Vyfde Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. Kerkorde art. 79:  “die aangeklaagde geleentheid kry kennis van die klag teen hom en geleentheid 

om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.2). 

2. Kerkorde art. 34 “om noukeurig op te skryf wat noodsaaklik opgeteken moet word” en 

“Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.2.4 Bylae 1b.”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.1 Appèlkommissie se beoordeling 
In die Vyfde Appèlgrond aanvaar die appellant dat hy reeds aangetoon het dat die Kerkraad hom nie 

met ‘n grondige klag gekonfronteer het nie en dat hy nie geleentheid gehad het om hom behoorlik 

teen die klag te verweer nie.  In die behandeling van Appèlgrond Twee hier bo is reeds geoordeel dat 

die appellant nie daarin slaag om hierdie twee sake oortuigend aan te toon nie. 

In Appèlgrond Vyf stel die appellant ook dat “geen bewys gelewer is” dat die Kerkraad hom “vooraf 

vermaan of bearbei het” ten opsigte van klagtes voordat die tug summier volgens KO, art. 79 op hom 

toegepas is nie.  Dit is volgens KO, art. 79 egter nie nodig dat ‘n ampsdraer vooraf vermaan moet 

word voordat die tug volgens KO, art. 79 toegepas word nie.  Indien ‘n klag teen ‘n ampsdraer 
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ingebring word en die Kerkraad oordeel ná ondersoek dat dit gegrond is, word die ampsdraer dadelik 

voorlopig geskors. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in sy Vyfde grond oortuigend aan dat die Part. Sinode regskrenking gepleeg het 

nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Appèl slaag nie op die Vyfde Appèlgrond nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.5 Sewende Appèlgrond 
(Let daarop dat die Appèl voor die Sinode 2000 nie ‘n Sesde grond bevat nie) 

“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van 24 November 1998 van die Part. Sinode 

Oos-Transvaal asook sy Kommissierapport par. 2.6.4 nl. “Die broeder bewys nie regskrenking deur 

ander kerkraadsaangeleenthede met die saak in verband te bring nie”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

Appèlgrond 
1. Die Klassis het die verband tussen my drie Appèlle genoem en ek het dit dienooreenkomstig 

oorgedra aan die Part. Sinode Oos-Transvaal maar hy het dit nie in ag geneem met sy bevinding 

nie (vgl. Eerste par. Bylae A onder Besluit en Korrespondensie dokument 6:  Kennis van Appèl 

na Nasionale Sinode Potchefstroom van 14 Desember 1998 aan Part. Sinode Oos-Transvaal)”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.1 Appèlkommissie se beoordeling 
In Appèlgrond Sewe beweer die appellant dat die Part. Sinode Oos-Transvaal onreg gepleeg het deur 

nie die verband tussen die drie Appèlle wat voor die Part. Sinode gedien het in ag te neem nie.  Hy 

redeneer dat die ander twee Appèlle wat geslaag het, aandui dat “die Kerkraad van Birchleigh se 

onrus toegeskryf kan word aan sy onkerkordelike en hiërargiese optredes”.  Dit blyk dat die Part. 

Sinode Appèlgrond Sewe wat voor die Sinode gedien het, verkeerd verstaan het.  Die Part. Sinode 

was volgens die Kommissierapport wat aanvaar is (vgl. Bylae 1a, pt. 2.6) onder die indruk dat die 

appellant in Appèlgrond Sewe wou aantoon dat een van die klaers bevooroordeeld was teen br. De 

Villiers.  Uit die Appèlgrond is dit egter duidelik dat die broeder met Appèlgrond Sewe wou aantoon 

dat die Kerkraad die betrokke beswaarde se “stem wou stil maak oor die regskrenking wat die 

Kerkraad self vooraf gepleeg het ten opsigte van toepassing van sensuur” op die diaken. 

Ondanks die vergissing van die Part. Sinode, toon die broeder nie in sy Sewende grond wat voor die 

Part. Sinode gedien het aan dat die reg gekrenk is nie.  Al is daar bevind dat die Kerkraad nie 

kerkordelik korrek teenoor die betrokke diaken opgetree het nie, en al het br. De Villiers “ten gunste 

van” die diaken geappelleer, hou dit nie noodwendig in dat die Kerkraad ook teenoor br. De Villiers 

onkerkordelik opgetree het nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant slaag nie daarin om aan te toon dat, indien in ag geneem is dat die Kerkraad onreg 

teenoor een van die diakens gepleeg het, die Part. Sinode Appèlgrond Sewe moes laat slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Sewe nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.6 Agtste Appèlgrond  
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode “Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook sy Kommissierapport Bylae 1a par. 2.7.1 Beoordeling en 2.7.2 Bevinding. 

Besluit:  Kennis geneem. 

Appèlgrond 
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word: 

1. Meerdere advies:  twee naburige Kerkrade opgeroep word om onpartydig saam met die plaaslike 

kerk te oordeel oor die grond en die reg van die voorlopige skorsing (vgl. “Handleiding vir 

ouderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.4). 

2. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig (vgl. 

“Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.4.2 derde paragraaf)”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.1 Appèlkommissie se beoordeling
In Appèlgrond Agt handel die appellant oor die Part. Sinode se beoordeling van die volgende twee 

sake: 

• Die onpartydige beoordeling deur die Kerkraad saam met twee naburige kerke oor die grond en reg 

van die appellant se voorlopige skorsing as ouderling. 

• Die kennisgewing aan hom van die vergadering en sy geleentheid om homself te verdedig. 

Volgens die appellant is daar nie in die kennisgewing van die classis contracta aan hom gesê of hy die 

vergadering moet bywoon nie en ook nie of hy homself mag verweer nie.  Die feit dat die broeder die 

Kerkraad in kennis stel dat hy die vergadering nie sal bywoon nie, laat egter blyk dat die broeder op 

daardie stadium geglo het dat hy wel die vergadering moet bywoon.  Hy stel ook in sy skriftelike 

antwoord aan die Kerkraad dat hy “huidig niks verder het om te sê nie” en dat hy “dus nie die 

vergadering” sal “bywoon nie”.  Daaruit blyk dit tog dat hy op daardie tydstip geglo het dat hy hom 

tydens die “classis contracta” sou kon verdedig. 

In Appèlgrond Agt stel die appellant ook: 

• dat die Kerkraad nie die klag teen hom behoorlik geweeg het nie, 

• dat die Kerkraadsbesluit nie deeglik genotuleer is nie en 

• dat die broeder nie geleentheid gehad het om hom voor te berei voor dat hy deur die Kerkraad 

geskors is nie. 

Hy sê dan dat die Part. Sinode regskrenking pleeg deur te oordeel dat daar ‘n misverstand is met 

betrekking tot die Kerkraad se hantering van ‘n klag (vgl. die verslag van die Part. Sinode se 

Kommissie pt. 2.7.1.1 Bylae 1a).  In die oorweging van vorige Appèlgronde is reeds bevind dat 

bogenoemde bewerings van die broeder aangaande die Kerkraad se optrede, nie gegrond is nie en 

blyk dit dat die Part. Sinode nie verkeerd geoordeel het oor hierdie sake nie. 

In die Agtste grond beweer die appellant ook dat die Part. Sinode regskrenking pleeg deur te oordeel 

dat hy “’n afskrif van die bevinding van die Deputate van die naburige kerkrade gehad het” en dat hy 

dit “met opset” nie in sy Appèl ingesluit het nie.  Die Kommissie se Rapport voor die Part. Sinode 

staaf nie hierdie bewering nie.  Dit blyk dat die Part. Sinode bloot stel dat die appellant nie ‘n afskrif 

van die Notule ingesluit het in sy stukke aan die Part. Sinode nie.  Die Rapport meld niks van “opset” 

by die appellant nie.  Die appellant sê ook dat die Part. Sinode kon gereël het om die Notule te kry 

indien hulle dit nodig gehad het vir die beoordeling van sy Appèl.  Dit is egter die taak van die 

appellant om te sorg dat alle stukke beskikbaar is wat nodig is vir die beoordeling van sy Appèl.  Die 

appellant beweer dat die Part. Sinode die regskrenkende optrede van die “classis contracta” 

gesanksioneer het.  Volgens die appellant het die “classis contracta” nie die grond en reg van die 

voorlopige skorsing van die appellant beoordeel nie, maar nuwe onbewese klagte omtrent hom as 

persoon ingebring.  Oor hierdie optrede het die Part. Sinode volgens die appellant geswyg en so 

regskrenkend opgetree.  Die Part. Sinode het egter oortuigend aangetoon dat die klag in die skrywe 

van 5 September 1997 ‘n redelike akkurate opsomming is van die inhoud van die klagbrief van die 

diakens (vgl. die Part. Sinode se Kommissierapport pt. 2.3, Bylae  1a.). 
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Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in die Agtste Appèlgrond aan dat die Part. Sinode regskrenkend opgetree het 

nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Agt nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.7 Negende appèlgrond 
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook die inhoud van sy Kommissieverslag Bylae 1a par. 2.8.1 Beoordeling en 2.8.2 

Bevinding. 

Besluit:  Kennis geneem. 

Appèlgrond 
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die Kerkraad ondersoek in na die grondigheid van 

die klag. 

2. Die aangeklaagde kry kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom voor te berei en te 

verdedig”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.7.1 Appèlkommissie se beoordeling 
Die appellant beweer in Appèlgrond Nege dat die Part. Sinode regskrenking gepleeg het deur ‘n ander 

saak aan die orde te stel as waaroor hy in Appèlgrond Nege handel.  Volgens die appellant het 

Appèlgrond Nege nie werklik oor die verskil tussen die klagtes wat by die Kerkraadsvergadering en 

die klagtes wat by die “classis contracta” aan die orde was, gehandel nie. 

Die Appèl van die broeder wat voor die Part. Sinode gedien het, laat blyk dat die broeder die 

verandering van die klag sterk op die voorgrond gestel het (vgl. pt. 2.5.2 van die Appèl voor die Part. 

Sinode).  Hy sê bv. “Die Kerkraad het regskrenking gepleeg deur sy besluit Art. 5.6 Notule van 9 

September 1997 deur die verandering van sy klag Art. 13.21.5 van 24 Augustus 1997 nl. ‘in die lig 

van die klagtes gemeld in die brief, oudl. J.D. de Villiers voorlopig in sy amp te skors word soos 

bepaal in KO, artt. 97/80’ Bylae 11 na ‘weens die onrustigheid wat u optrede veroorsaak wat lei tot 

rusie, onmin en indringing’ Bylae 17, sonder dat hy die grondigheid van hierdie nuwe klagtes 

ondersoek het of oudl. J.D. de Villiers daarmee gekonfronteer het op die Kerkraadsvergadering van 24 

Augustus 1997” (beklemtoning deur die Kommissie).  Hy sê ook in die Appèlgrond die volgende:  

“Oudl. J.D. de Villiers was dus glad nie gekonfronteer met so ‘n nuwe ongegronde klag waarvolgens 

hy …..” (beklemtoning deur die Kommissie). 

Die saak waaroor die appellant sê hy werklik in sy Appèlgrond Nege voor die Part. Sinode handel, te 

wete dat die Kerkraad hom nie “gekonfronteer het met ‘n klag op die vergadering van 24 Augustus 

1997 nie” is wel in Appèlgronde Een en Twee hierbo behandel. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.7.2 Appèlkommissie se bevinding 
Die appellant toon nie in sy Negende Appèlgrond regskrenking aan nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.7.3 Appèlkomissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Nege nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.8 Tiende appèlgrond
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan:  Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 

November 1998 asook die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.9.1 Beoordeling en 2.9.2 

Bevinding. 

Besluit:  Kennis geneem. 

Appèlgrond 
My Tiende Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word: 

1. Nadat die klag formeel in orde gevind is, stel die Kerkraad ondersoek in na die grondigheid van 

die klag.  Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te 

verdedig en twee naburige Kerkrade word opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk te 

oordeel oor die grond en die reg van voorlopige skorsing”.

Besluit:  Kennis geneem. 

2.8.1 Appèlkommissie se beoordeling 
In die Tiende grond van sy Appèl voor die Part. Sinode Oos-Transvaal beweer  broeder De Villiers 

dat hy “in die lig van kwaadwillige, onbewese, ongegronde en valse klagtes” “in sy amp en as 

kategeet” afgesit is.  Die Part. Sinode het geoordeel dat hierdie bewering nie gehandhaaf kan word nie 

en het die Appèl nie op hierdie grond laat slaag nie.  In die beoordeling meld die Part. Sinode ook dat 

dit vreemd is dat broeder De Villiers “nie ‘n spreekbeurt wou hê nadat die klagtes gestel is nie” en dat 

hy nie “op die vergadering van die Kerkraad met twee naburige kerkrade homself verweer” het nie en 

tog kom die broeder met sy Appèl by die Part. Sinode “tot ‘n verweer wat die ter tafel–geneemde 

klagtes betref” (beklemtoning:  Kommissie). 

Die appellant stel in Appèlgrond Tien voor Sinode 2000 dat die Part. Sinode met sy beoordeling van 

Appèlgrond Tien voor die Part. Sinode regskrenking pleeg, aangesien die Part. Sinode volgens hom 

met dié besluit die “onkerkordelike besluite en optrede” van die Kerkraad en die classis contracta

“sanksioneer”.  Dit blyk egter uit die Part. Sinode se Kommissieverslag dat die Part. Sinode motiveer 

waarom hy nie aanvaar dat die Kerkraad en classis contracta die reg van die appellant skend nie.  Die 

Part. Sinode wys in sy beoordeling van hierdie saak daarop dat hy reeds in die behandeling van 

Appèlgrond Een gehandel het oor die appellant se bewerings dat daar nie ‘n klag gestel is nie en dat 

daar nie stawende getuienis bestaan vir die klag nie.  Daar is reeds hierbo in 2.1.1 geoordeel dat die 

Kerkraad wel die grondigheid van die klag teen broeder De Villiers geweeg het en dat die broeder 

geleentheid gehad het om homself te verweer.  Die Part. Sinode het dus nie die reg gekrenk toe hy nie 

die Appèl op Appèlgrond Tien laat slaag het nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.8.2 Appèlkommissie se bevinding 
Die appellant slaag nie daarin om in Appelgrond Tien aan te toon dat die reg gekrenk is nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.8.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Die appèl slaag nie op Appèlgrond Tien nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit
3.1 Afsonderlike Appèlgronde
Appèlgrond Een:  slaag nie 

Appèlgrond Twee:  slaag nie 

Appèlgrond Drie en Vier:  slaag nie 

Appèlgrond Vyf:  slaag nie 

Appèlgrond Sewe:  slaag nie 

Appèlgrond Agt:  slaag nie 

Appèlgrond Nege:  slaag nie 

Appèlgrond Tien:  slaag nie 
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3.2 Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.12 APPèL EEN - C.J. MALAN : teen die beëindiging van die band van my eggenote 

met die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos in 1983 (Artt.43, 197) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Dr. D.G. Breed en oudl. W.J. Cilliers gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-

Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys. 

D. Ds. P. Fanoy stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.  Die Voorsitter gee aan die 

appellant die geleentheid om hom behoorlik voor te berei oor die Kommissierapport.  Die 

appellant maak nie van die geleentheid gebruik nie. 

F. APPèL 
Hiermee appelleer ek teen die besluite van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van 25 en 26 

November 1997, art.39, veral die woorde:  “Die Appèl slaag in geheel nie” (Bylae 1). 

Bylaeregister en Bylaes asook voetnotas 
 Dit vorm deel van hierdie Appèl. 

Versoek 
1. Ek versoek u beleef om my Beswaarskrif oor Sinodebesluit 1945 art.93(a) eers te weeg, en daarna 

my Appèl oor my eggenote se band met die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos, en laastens my 

Appèl oor my ampswerk.  Die rede vir my versoek is dat my eggenote genoem is as een van die 

redes vir my ontslag ingevolge KO, art. 11 uit my diens.  Hierdie is egter nie 'n versoek om die 

beoordeling van my regskrenking uit te stel na 'n volgende Sinode nie. 

2. Ook versoek ek u om asseblief u besluite oor my Appèlle en Beswaarskrifte teen die einde van die 

Sinode skriftelik aan my beskikbaar te stel.

Agtergrond vir hierdie Appèl 
1. My eggenote het in 1983 ernstig van die leer oor die kinderdoop verskil.  Ek het dit aan die 

Kerkraad gerapporteer, en om bearbeiding (tug) gevra, waarop die Kerkraad op 18.05.1983 'n 

Kommissie aangewys het.  Hoewel die geboorte van ons dogter op 15.05.1983 sake bemoeilik het, 

is sy etlike kere besoek.  Dié bearbeiding het nie verhinder dat ek ons dogtertjie alleen ten doop 

gehou het, en my eggenote haarself ongeveer 6 weke ná die bevalling laat herdoop het nie.  Die 

herdoop is op 'n weeksdag, saam met enkele vriendinne, sonder verband met enige bestaande 

groep, deur 'n geëmeriteerde predikant van die Ned. Hervormde Kerk bedien (Bylae 2).
1

2. Die Kerkraad het intussen twee adviseurs versoek om op 'n spesiale kerkraadsvergadering 

teenwoordig te wees.  Op 1.08.1983, in ooreenstemming met hulle advies, het die Kerkraad besluit 

om nie voort te gaan om die tug volgens die Skrif en KO te bedien nie. 

3. Die Kerkraad het eenvoudig aangeneem dat sy deur haar herdoop haar “lidmaatskap opgehef” het 

(Bylae 1, p.4, art. 7).  Hierdie aanname veronderstel volgens Sinode 1945, art.93, dat my eggenote  

(a)  haar by 'n sekte laat herdoop het en  (b)  self inisiatief geneem het om by die sekte aan te sluit, 

en daarom  (c)  nie meer onder die bediening van die Kerkraad val nie.  Sinode 1945 se besluit, 

wat op ‘n sekte slaan waarby iemand wil aansluit, is dus wederregtelik toegepas. 

1  Uittreksels van die Kerkraadsnotules van 18.05.1983 tot 1.08.1983, bv. p.1 by 18 Mei. 
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4. By dieselfde geleentheid het die Kerkraad op 1.08.1983 in voortgesette onverdraagsaamheid my 

geadviseer om oor te gaan tot 'n ander staat van die lewe, asof my vrou se dwaling en herdoop my 

my roeping van die Here ontneem het.  Verkeerde onverdraagsaamheid jeens my eggenote as 

herdoopte vorm voortaan die grondslag van die Kerkraad se handelswyse met my eggenote en met 

myself.  Laasgenoemde aspek word in my Beswaarskrif teen Sinode 1945, art.93(a), asook in my 

Appèl teen die Kerkraad se onverdraagsaamheid in my ontslag uit die diens aangespreek.  

Vergelyk Gal 6:1;  Ef 4:2;  2 Tim 2:24-26.

5. Op 16.08.1983 teken ek beswaar aan by die Kerkraad teen hulle besluite oor my eggenote en 

myself (Bylae 4, pte. 4-6).  Die Kerkraad het hulle advies aan my herroep, maar hulle besluit oor 

my eggenote bly handhaaf.  Op 15.02.1984 het hulle hulle advies dat ek my roeping moet laat 

vaar, weer herhaal (Bylae 20).

6. Die Kerkraad het die gees van onverdraagsaamheid “spanninge” of “onrus” in die gemeente 

genoem.  Ek is in Mei 1994 tydens Spesiale visitasie ingevolge KO, artt. 79, 80 aangekla dat ek 

my eie huis nie goed regeer nie, asof ek my eggenote se geloof kan bepaal.  Toe die klag nie slaag 

nie, het 'n klein element hulle afkeur op 'n volgende Spesiale visitasie herhaal.  “Spanninge” of 

“onrus” is as gegewe aanvaar sonder dat Visitatore die optrede van die Kerkraad, die 

weerhouding van die liefdestug, en die oorsprong en aard van die onverdraagsame “spanninge” 

enersyds, en ongelukkigheid oor hulle roepingsversaking andersyds, ondersoek, aan die Skrif 

gemeet en riglyne verskaf het.

7. Die Kerkraad se onverdraagsame reaksie op my eggenote se herdoop het haar en die Kerkraad in 

twee strydende kampe geplaas.  Sy is bedieningloos gelaat en vervreem van voordele uit die 

EPPW&W Fonds.  Ek het in 1987 (Bylae 5, pt.1, p. 1 en 2) gevra dat die Kerkraad my asseblief 

moet help om my eggenote te bedien deur haar afsnyding op te hef, en haar oor haar doopopvatting 

met die tug te bedien, soos ek in 1983 gevra het.  My versoek tot hersiening van die besluit van 

1983 is egter op formalistiese wyse nie ontvanklik verklaar (Bylae 21). 

8. Ek het in die moeilike posisie tussen my bedieninglose eggenote en die Kerkraad in 1991 

weereens met 'n Beswaarskrif om revisie van die afsnyding in 1983 gevra (Bylae 17).  Na 'n jaar 

van wag, waartydens 'n Kommissie van die Kerkraad geen verslag gelewer het nie, het ek uit 

moedeloosheid my Beswaarskrif teruggetrek.  Ek was liggaamlik siek en ongelukkig toe my 

oudste seun besluit het om hom ook te laat herdoop. 

9. Ek het steeds probeer om die Kerkraad van die reg van my standpunt te oortuig dat die 

wedersydse gesindheid tussen die Kerkraad en my eggenote die probleem skep.  Ek glo dat my 

verdraagsame houding in ooreenstemming met Num 12:3 en 2 Tim 2:24 was.  Oor jare heen het dit 

liefde en waardering uitgelok in die gemeente wat ek bedien het.  Sommiges wat aanvanklik 

vyandig was, het totaal verander.  Nêrens is my bediening oor die situasie met my vrou geweier 

nie.  Die Kerkraad se houding teenoor my eggenote het aan my hartseer besorg, maar louterend 

ingewerk sodat my bediening daarby gebaat het. 

10. Ek het op 12.02.1997 weer om hersiening van die besluit van 1983 gevra (Bylae 18).  Ons een 

seun het teruggekeer in die Gereformeerde gemeenskap, en my vrou was steeds gewillig om 'n 

Kommissie van die Kerkraad aan te hoor.  Hieroor het die Kerkraad besluit dat 'n Kommissie haar 

slegs sal besoek indien sy aansoek doen om opgeneem te word (Bylae ).  Dit was vir my 

onrusbarend dat die Kerkraad teen goeie advies in, in 'n saak wat deur enkele ouderlinge gedryf is, 

besluit het om 'n tweede predikant te beroep in 'n bediening wat duidelik slegs een predikant kon 

dra.  Ook is daar skielik in September 1996 op 'n Klassis, waar Pretoria-Oos se ramingskuld deur 

'n brief van die Admin Buro op die tafel was, deur 'n bepaalde ouderling van 'n “bedieningskrisis” 

in Pretoria-Oos melding gemaak ten spyte daarvan dat die bedieningsnood in Pretoria-Oos deur 

die koms van 'n tweede predikant verlig sou wees.  Die Klassis het Spesiale Visitatore aangewys 

omdat die ramingskuld en die bekostiging van 'n tweede predikant nie gerym het nie. 

11. Ek het my gevolglik voorgeneem om die uitslag van die Kerkraad se bevinding oor my 

Beswaarskrif in Appèl te toets indien dit weer ongunstig sou wees.  Ek moes toe appelleer, nadat 

die Kerkraad se Kommissie my in die weeg van my besware van klaer tot aangeklaagde gemaak 

het ('n punt wat die Klassis later toegegee het, vgl. 3.2 hieronder). 

12. Op 17.03.1997 appelleer ek by die Klassis teen die besluit van die Kerkraad om my besware oor 

hulle besluit van 1983 oor my eggenote van die hand te wys (Bylae 15). 
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13. Op 5.06.1997 besluit die Kerkraad om ingevolge KO, art. 11 by die Klassis aansoek te doen om 

my ontslag met vermelding van my eggenote se herdoop in 1983 (Bylae 3), en bring hulle 

beskuldigings na vore uit ongetoetste getuienis wat op die Spesiale Visitasie oor my bediening 

gesê is.  Hierdie beskuldigings was nog nooit vantevore in die Kerkraad genoem en behandel nie. 

Die Part. Sinode van 26.11.1997 kondoneer strydig met KO, artt. 30, 31, 34, 46, 71-77 die Klassis se 

oordeel oor die Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende weerhouding van die Christelike 

liefdestug aan my eggenote na haar herdoop in 1983, asook hulle verkeerde interpretasie van 

Sinodebesluit 1945, art.93(a). 

1. Eerste grond 
 Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende 

weerhouding van tugbediening aan my eggenote in stryd met die tugorde in die Skrif, NGB, 7 en 

KO, artt. 31, 71-77.

1.1 Die Part. Sinode ignoreer my regsberoep in die eerste sin van 3.3.1 van my Appèl, waar ek 

beweer dat die Klassis 'n besluit van Sinode 1945 in die plek van die Skrif tot norm verhef.  

Vergelyk Bylae 8, pt.3.5.1, laaste paragraaf, met Bylae 7, pt.3.3.1. 

1.2 Hulle verdedig die Kerkraad se besluit om die tug aan my eggenote te weerhou met 'n argument 

oor vroeëre bearbeiding, wat irrelevant is tot my regsberoep wat handel oor haar nie-bearbeiding 

ná herdoop; en met 'n onware bewering oor bearbeiding van my eggenote ná herdoop.  Vergelyk 

Bylae 7, pt.3.3.3 met Bylae 8, pt.3.5.1 paragraaf 3.  Ook in Bylae 7, pt.3.4.1 is die Klassis se nie-

toetsing van my grond oor “summiere afsnyding” relevant tot my regsberoep.  Die Part. Sinode 

omseil hierdie regsgrond met hulle verdediging van die Klassis se interpretasie van Sinode 1945 

se besluit (Bylae 6, pt.3.6.1). 

1.3 Die Part. Sinode verhef die Klassis se onberedeneerde Skrifverwysings tot Skrifbegronding

sonder om aan te toon hoe hierdie Skrifverwysings relevant is tot my regsberoepe.  Hierdie 

verwysings handel oor die dwaling van herdoop, wat ek nooit betwis het nie, en waarop ek 

tugbediening vir my eggenote by die Kerkraad gevra het.  Vergelyk Bylae 7, pt.3.3, 3.3.1 tot 

3.3.4 met Bylae 8, pt.3.5.1, eerste paragraaf. 

1.4 Die Part. Sinode ignoreer deurlopend my gewigtige regsberoepe oor geldige moontlike 

interpretasie (Bylae 7 pt.3.3.4);  een of ander sekte (3.3.5);  implikasies (3.3.6;  3.4.2);  summiere 

afsnyding (3.4.1) en laat dit daarom ongetoets. 

2. Tweede grond 
 Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende 

weerhouding van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle die Klassis en Kerkraad se 

onverdraagsame, foutiewe toepassing van Sinodebesluit 1945 op my eggenote goedkeur waardeur 

haar herdoop haar lidmaatskap sou laat verval het.
2
  Dit is in stryd met die Skrif, NGB, 27 en KO, 

art. 31. 

2.1 “Een of ander sekte” en “deur 'n sekte” in die Sinodebesluit (Bylae 11) dui op 'n aanwysbare 

sektariese groep
3
 waarby die herdoopte deur herdoop wil aansluit.  Dit is nie van toepassing op 

my eggenote nie, omdat sy haar nie deur so 'n groep laat doop het nie en in die Gereformeerde 

Kerk Pretoria-Oos wou voortleef (vgl. hierbo B pte.1-3 by Agtergrond tot hierdie Appèl).  Die 

Part. Sinode laat hierdie gewigtige grond in Bylae 7, pt.3.3.5 onberedeneer (vgl. Bylae 8, 

pt.3.5.1) maar bevind tog dat die Eerste Appèlgrond nie slaag nie. 

2.2 Die Part. Sinode se uitleg van “verval van lidmaatskap” (Bylae 8, pt.3.6.1) is in stryd met Eseg 

34;  Joh 21:16 (roeping tot bearbeiding);  Matt 16:18 (ware belydenis);  NGB, 27 (suiwer 

kerkbegrip)
4
 omdat my eggenote gedwaal het in die leer van die verbond, maar volgens haar 

insig haar geloof in Jesus Christus deur die optrede wou bevestig.  Sy was steeds lid van die 

liggaam van Christus (universele Kerk); wou voortleef as lid van die Gereformeerde Kerk 

2  Vgl. Bylae 8, pt.3.6.1 eerste paragraaf. 

3  HAT, 1972:  “Sekte:  Klein kerklike groep wat hom van 'n grotere losmaak…” 

4  Vgl. Sinode 1967:415, art.133, pt.7 (Bylae 19). 
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Pretoria-Oos (plaaslike Kerk), en deel hê aan hulle bediening (vgl. Notule 18.05.1983, Bylae 2, 

en verder Bylae 7, pt.3.4.1, Bylae 8, pt.3.6.1 asook Bylae 6, pt.4.1.2 - verslag van die Deputate 

van Klassis Die Moot). 

2.3 Summiere afsnyding of kollegialistiese
5
 opskorting van “lidmaatskap”, omdat sy een punt van 

die leer aangetas het, pas by 'n genootskap wat voel iemand oortree hulle reëls, eerder as by 'n 

Kerkraad wat 'n gelowige wat sondig, tug en tot bekering lei volgens Matt 18:15 e.v;  KO, artt. 

71-77. 

2.4 Die Part. Sinode redeneer dat Sinode 1945 'n algemeen geldende beginsel vir al die Kerke stel 

wat alle gevalle van lidmaatskap van herdooptes vir die Kerke reël (Bylae 8, pt.3.7.1 paragrawe 

een en twee).  Dit is verkeerd om die volgende redes: 

2.4.1 Dit is in stryd met Sinode 1958, art.78 (Bylae 10) wat ingevolge KO, art. 30 verklaar het dat 

“die saak van lidmaatskap as sodanig tuishoort by die plaaslike Kerkraad” (my klem).  

“Lidmaatskap” op homself beskou is hier in die oog, nie slegs die praktyk van “bewys van 

lidmaatskap” nie.
6
  Die besluit(e) van Sinode 1945 moet in die lig van dié van Sinode 1958 

verklaar word.
7
  Hier krenk die Part. Sinode my reg in 3.5 en 3.5.1-3.5.7 van my Appèl (Bylae 

7).  Vergelyk Bylae 8, pt.3.7.1. 

2.4.2 Dit is in stryd met die Skrif (vgl. 2.2 en 2.3 hierbo), met dieselfde regskrenking as by 2.4.1 

hierbo (tweede laaste sin). 

3. Derde grond 
 Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame, vervolgsugtige en 

ingrypende weerhouding van tugbediening aan my eggenote wanneer hulle die Kerkraad se  (a)  

herskrywing en vertekening van al my besware en gronde oor my eggenote,  (b)  geweldige oordele 

oor my as bedienaar van die Woord as beswaarde oor my eggenote se saak, en  (c)  vernietigende 

uitsprake oor my eggenote as herdoopte, as nie-wesentlike dele van my Appèl by die Klassis 

bevind.  Dit is in stryd met die Negende Gebod, KO, artt. 31, 46, en krenk my reg om vanuit die 

Skrif beoordeel te word. 

3.1 Die Part. Sinode beperk in stryd met KO, artt. 31, 46 die krenkende effek van die vertekening 

van my Beswaarskrif deur die Kerkraad, soos wat die Klassis in Appèlgrond 2 van my Appèl by 

die Klassis (Bylae 15) toegegee het, met hulle bevinding oor “wese van die Appèl”.  Vergelyk 

Bylae 8, pt.3.3.1 paragrawe twee en drie met Bylae 7, pt.3.1.1 (bv. 3.1.1.1, 3.1.1.3 laaste sinne).
8

My regsberoep by die Part. Sinode handel immers oor die effek wat die Kerkraad se vertekening 

van my beroep op reg, wat bewys is by die Klassis, op die beoordeling van my hele Beswaarskrif 

by die Kerkraad gehad het.  Dit raak nie slegs dele van my daaropvolgende Appèl by die Klassis 

nie. 

3.2 Die Part. Sinode beperk met dieselfde bevinding oor “wese van Appèl”, die krenkende effek van 

die Kerkraad se vervolgsugtige bevooroordeeldheid teen my as klaer, soos wat die Klassis in 

Appèlgrond 5 van my Appèl by die Klassis toegegee het.  My regsberoep by die Part. Sinode 

handel immers oor die effek wat die Kerkraad se bewese bevooroordeeldheid op hulle eie 

beoordeling van my hele Beswaarskrif gehad het (vgl. veral laaste sin van 3.1.1.1 van my Appèl 

by Part. Sinode, Bylae 8).  Vergelyk Bylae 8, pt.3.3.1;  Klassisrapport (Bylae 16), pt.5, p. 3 en 4;  

pt.6.1;  Rapport van die Kommissie vir Pre-advies van die Kerkraad (Bylae 14), punte 1.3, p. 5;  

2.3, p. 6;  3.3, p. 8. 

3.3 Die Part. Sinode beperk met dieselfde bevinding (“wese van Appèl”) die krenkende effek van die 

Kerkraad se vervolgsugtige, vernietigende uitspraak oor my eggenote.  Die Klassis haal hierdie 

regsberoep sonder weerlegging aan, en laat my Appèl op hierdie punt slaag.  Vergelyk Bylae 15, 

pt.3.6 met Bylae 16, pt.6.  Vergelyk ook Bylae 14 (die verslag van die Kommissie van Pre-advies 

van die Kerkraad) p. 7 onderaan en p. 8 bo-aan.  Deur hierdie optrede laat die Part. Sinode ná om 

5  Kerkordeboekie 1979:10 (3.4 - Bylae 9). 

6  HAT, 1972:  “As sodanig:  Op homself beskou”. 

7  Vgl. Verslag van Deputate van Klassis Die Moot 4.1.1 (Bylae 6). 

8  Vgl. ook die versoek deur Kerkraad se Kommissie dat ek hulle vertekening onderskryf (Bylae 13), wat ek geweier het.  Nogtans beoordeel 

die Kerkraad die vertekende weergawe van my Beswaarskrif. 
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die effek van on-Skriftuurlike onverdraagsaamheid jeens my eggenote op my hele Beswaarskrif 

ingevolge KO, art. 31 te bereken. 

4. Vierde grond 
 Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende 

weerhouding van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle in stryd met KO, artt. 31, 34 

goedkeur dat Klassis Pretoria-Sentraal advies van Deputate van Klassis Die Moot sonder enige 

Skriftuurlike toets op sterkte van ongenotuleerde getuienis, en téén hulle eie prosedure in, afwys. 

4.1 Die Part. Sinode krenk die reg wanneer hulle my regsberoep op die advies van deputate van Die 

Moot, wat Klassis Pretoria-Sentraal aangevra het, op grond van die vae, ongenotuleerde, 

mondelinge en dus onverifieerbare “Dit blyk egter uit getuienis wat voor die Appèlkommissie 

gedien het…” ter syde stel.  Die Part. Sinode toon nie uit die Notule van Klassis Pretoria-Sentraal 

dat die advies van die Deputate van Klassis Die Moot “…deeglik in berekening gebring” is nie.  

Dit is 'n bewering op ex parte getuienis sonder dat dit in my teenwoordigheid uitgeklaar is.  

Vergelyk Bylae 7, pt.3.2 met Bylae 8, pt.3.4.1, paragraaf twee. 

4.2 Hulle bevinding van “deeglik in berekening gebring” is om die volgende rede onwaar en in stryd 

met die Negende Gebod:  Die Notule van Klassis Pretoria-Sentraal (Bylae 12, art.4) bewys dat 

die advies van die Deputate van Klassis Die Moot nie punt vir punt oorweeg is nie, maar 

ongemotiveer en partydig afgewys is omdat die aanbeveling van Die Moot se Deputate (Bylae 6, 

punte 4.1, 4.2, 5 en 6) lynreg gebots het met dié van Klassis Pretoria-Sentraal se Appèlkommissie 

(Bylae 16, p. 3, pt.4). 

4.3 Die Part. Sinode kondoneer Klassis Pretoria-Sentraal se versuim in 4.2 hierbo asof die advies van 

Klassis Die Moot se Deputate nie hulpverlenende bediening van die Woord met die oog op 

regspraak is nie en daarom “bloot (as) advies” sonder motivering afgewys mag word (Bylae 8, 

pt.3.4.1, paragrawe 3 en 4).  Al het Klassis Die Moot se Deputate nie die werk van Klassis 

Pretoria-Sentraal se Appèlkommissie gedupliseer nie (Bylae 6, pt.1), het hulle blykens die 

inkleding van hulle advies selfstandig dieselfde gedoen.  Met die oog hierop het Klassis Pretoria-

Sentraal vooraf my Appèl met volle dokumentasie aan Klassis Die Moot laat toekom, en het 

Klassis Die Moot se Deputate in hulle advies regspraak help oefen deur my Appèlgronde punt vir 

punt aan die Skrif te toets.  Hierdie advies by KO, art. 31 moes ingevolge KO, artt. 31, 34 aan die 

eise van die Woord vir regspraak getoets word. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Bylae 1 - Uittreksel uit Agenda, Part. Sinode Noord-Transvaal van 25 en 26 November 1997  

1.2.2 Bylae 2 - Uittreksels van die Kerkraadsnotule van 1983 

1.2.3 Bylae 3 - Brief van die Geref. Kerk Pretoria-Oos oor beroepbaarstelling ds. C.J. Malan, KO, 

art. 11 

1.2.4 Bylae 4 - Beswaarskrif gedateer 16 Augustus 1983 

1.2.5 Bylae 5 - Beswaarskrif gedateer 1 September 1987 

1.2.6 Bylae 6 -Verslag van die Deputate van Klassis Die Moot insake die Appèl van ds. C.J. Malan 

1.2.7 Bylae 7 - Appèl teen die besluit van Klassis Die Moot 

1.2.8 Bylae 8 - Rapport van Appèlkommissie : Ds. C.J. Malan – Appèl 1 

1.2.9 Bylae 10 - Uittreksel uit Handelinge Klassis Pretoria Sentraal 

1.2.10 Bylae 11 -Uittreksel uit Handelinge 1958 

1.2.11 Bylae 12 - Uittreksel uit Handelinge Sinode 1945 

1.2.12 Bylae 13 - Verslag van Kommissie – vrae aan ds. Malan… 

1.2.13 Bylae 14 - Rapport van Kommissie van Pre-Advies… 

1.2.14 Bylae 15 - Appèl van Klassis Pretoria Sentraal : 17 Maart 1997 

1.2.15 Bylae 16 - Rapport van die Kommissie van Klassis Pretoria Sentraal insake Appèl van ds. 

C.J. Malan 
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1.2.16 Bylae 17 - Beswaarskrif (25 November 1991) 

1.2.17 Bylae 18 - Beswaarskrif (12 Februarie 1997) 

1.2.18 Bylae 19 - Uittreksel uit Handelinge van Sinode 1967 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant en ‘n aantal broeders het met u Kommissie gesprek gevoer.  Die appellant is pertinent 

gevra of hy genoegsaam geleentheid gehad het om toeligting te gee, waarop hy nie ja of nee wou 

antwoord nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond tot die Appèl 
Die Appèl handel oor ‘n saak wat in 1983 plaasgevind het.  Die eerste keer wat daar aanduiding van 

‘n beswaar is teen Geref. Kerk Pretoria-Oos se besluit rakende appellant se eggenote voorkom, is drie

maande nadat die besluit geneem is.  Na die eerste beswaar, word die saak sporadies in 1987, 1991 en 

dan weer in 1997 aangeraak.  Dit is eers met die beswaar van 1997 wat daar aanduiding is dat die saak 

werklik verder gevoer is met Appèlle na die Klassis en Part. Sinode. 

Dit is interesant om op te merk uit die stukke hoe die appellant oor die Kerkraad praat asof hy nie deel 

daarvan was nie.  Dit terwyl hy die predikant (ex officio Voorsitter) van die betrokke Kerkraad was 

tot en met 1997.  Die vraag is waarom die Voorsitter van die Kerkraad nie sterker leiding gegee het 

nie.  Verder sou die sporadiese wyse van hantering van die saak, die indruk kon wek dat daar nie 

werklik ‘n dringendheid (of ten minste aanvanklik!) by die appellant was oor die saak nie. 

Die indruk word deur die appellant gewek, of so wil dit voorkom, asof die Kerkraad baie skielik en 

abrup ‘n besluit oor sy vrou se lidmaatskap geneem het.  Met die bestudering van die uittreksels uit 

die Kerkraadsnotules van 1983 (Bylae 2), is dit duidelik dat die suster wel oor ‘n lang tyd oor haar 

dwaling rondom herdoop bearbei is.  Dit onder andere deur die appellant self.  Tog het sy volhard in 

haar dwaling.  Verder is die besluit van die Kerkraad geneem nadat twee adviseurs die 

Kerkraadsvergadering bygewoon het (vgl. Bylae 2 – verg van 1 Aug. 1983).  Appellant het die 

spesifieke vergadering bygewoon en bepaalde vrae beantwoord. 

Uit die stukke word dit nie duidelik wat die appellant se eggenote presies gevoel het nie.  Sy het op ‘n 

vraag of sy nog lidmaat van die Gereformeerde Kerk wil wees, geantwoord dat sy lidmaat van die 

Kerk van Christus is.  Verder het appellant beweer dat sy nie bande met die Gereformeerde Kerk 

Pretoria-Oos wou verbreek nie (Bylae 2). 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Sinode beoordeel 

2.1 Appèlgrond 1 
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende weerhouding 

van tugbediening aan my eggenote in stryd met die tugorde in die Skrif, NGB, art. 7 en KO, artt. 31 

en 71-77”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.1.1.1 Die appellant se hele beredenering gaan daaroor dat die Kerkraad gefouteer het deur nie sy 

vrou met tug te bedien nie.  Hy beskou gevolglik die bearbeiding van sy vrou voor haar 

herdoop nie as tughandelinge nie. 

2.1.1.2 Verder neem die appellant die waarskuwings aan sy vrou voor haar herdoop, dat as sy haar 

sou laat herdoop dit haar lidmaatskap in gedrang sou bring, nêrens in ag nie.  Daarom sy 

bewering dat daar onverdraagsaam opgetree is. 

2.1.1.3 In sy beredenering wil dit die hele tyd voorkom asof die appellant van twee partye praat met 

hom as ‘n derde.  Tog was hy deel van die Kerkraad en hulle besluitneming 
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2.1.1.4 Die appellant se betoog gaan daaroor dat die Kerkraad sy vrou nie met tug wou bedien nie.  

Die wete dat ‘n Kerkraad iemand wat sy/haar bande met die Gereformeerde Kerk verbreek 

het nie meer met tug kan bedien nie, word nêrens verdiskonteer nie. 

2.1.1.5 Die hoofargument van die appellant draai om die feit dat die Kerkraad sy besluit om sy vrou 

se lidmaatskap te beëindig, geneem het enkel op grond van die Sinode besluit 1945 (Bylae 

11).  Die advies deur onpartydige persone gegee, word nie in berekening gebring nie.  In die 

advies van die twee betrokkenes is die Sinodebesluite van 1945 en 1958 aan die Kerkraad 

onder andere verduidelik. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie bevind 
2.1.2.1 Die appellant vergeet dat die bearbeiding van sy vrou oor ‘n lang tydperk deur homself en die 

kerkraad selfs voor haar herdoop, reeds tughandeling was.  Daarby verdiskonteer hy nêrens 

die feit wat in notules staan (Bylae 2) dat sy volhard het in haar dwaling nie.  Die Kommissie 

wat haar na haar herdoop besoek het, se besoek word nie gehanteer as tughandeling nie. 

2.1.2.2 Die appellant was in elke beredenering en besluit van die Kerkraad rakende sy vrou deel van 

die vergadering.  Sy eie aandadigheid sien hy dan nêrens in nie. 

2.1.2.3 Die Kerkraad se besluit het wel te make met Sinodebesluit 1945, maar nie uitsluitlik daarmee 

nie.  Hulle het die advies van die Deputate ook oorweeg en in berekening gebring dat sy oor 

‘n lang tyd bearbei was voor hulle die besluit geneem het. 

2.1.2.4 Die appellant neem ook nie die vermanings aan sy vrou vooraf oor haar lidmaatskap as sy 

haar sou laat herdoop, in berekening nie.  Hy bewys gevolglik nie onverdraagsaamheid nie. 

2.1.2.5 Die appellant slaag gevolglik nie daarin om regskrenking bo alle twyfel uit te wys nie.  Uit 

getuienis voor die Kommissie is dit duidelik dat verskillende Gereformeerde lidmate haar wel 

met die Woord bedien het. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende weerhouding 

van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame, 

foutiewe interpretasie van Sinodebesluit 1945 op my eggenote goedkeur waardeur haar herdoop haar 

lidmaatskap sou laat verval het.  Dit is in stryd met die Skrif, NGB, art. 27 en KO, art.31”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.2.1.1 Die appellant se beredenering draai in die appèlgrond in hoofsaak om sy oordeel dat die 

Kerkraad slegs Sinodebesluit 1945 vir hulle besluit gebruik het.  Vergelyk 2.1.1.4 hierbo. 

2.2.1.2 Die appellant beweer dat die Part. Sinode in stryd met die Skrif optree, maar dui nie 

Skrifgronde aan wat sy argument staaf nie.  So hang die verwysing na KO, art. 31 ook in die 

lug. 

2.2.1.3 Omdat die appellant se verstaan en hantering van Sinodebesluit 1945 verskil van die 

Kerkraad, Klassis en Part. Sinode, wat nie toegepas is soos hy beweer nie, laat hom voel asof 

sy eggenote onverdraagsaam gehanteer is. 

2.2.1.4 Die appellant bly in gebreke om die bearbeiding van sy eggenote oor ‘n lang tyd voor haar 

herdoop op enige wyse te verstaan as tughandeling.  Daarby kom hy ook nie terug op sy 

bearbeiding van sy vrou, wat, waar hy lid van die Kerkraad is, tog op bearbeiding deur die 

Kerkraad sou kon neerkom nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2.2.2 Appèlkommissie bevind 
2.2.2.1 Deurdat die appellant nie alle sake rakende die bearbeiding in ag neem nie, bly hy in gebreke 

om regskrenking te bewys. 

2.2.2.2 Deurdat die appellant die advies aan die kerkraad rondom die saak van sy eggenote nie in sy 

beredenering verdiskonteer nie, bly hy ook in gebreke om regskrenking bo alle twyfel te 

bewys. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Appèlgrond 3 
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame, vervolgsugtige en 

ingrypende weerhouding van tugbediening aan my eggenote wanneer hulle die Kerkraad se  (a)  

herskrywing en vertekening van al my besware en gronde oor my eggenote;  (b)  geweldige 

oordele oor my as Bedienaar van die Woord as beswaarde oor my eggenote se saak; en  (c)  

vernietigende uitsprake oor my eggenote as herdoopte, as nie wesentlike dele van my Appèl by 

die Klassis bevind.  Dit is in stryd met die Negende Gebod, KO, artt. 31 en 46 en krenk my reg 

om vanuit die Skrif beoordeel te word”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.3.1.1 Die appellant beredeneer dat die Part. Sinode en Klassis nie al sy Appèlgronde ewe veel 

gewig laat dra nie.  Hy oordeel dat op grond van die drie Appèlgronde wat geslaag het, sy 

hele Appèl moes slaag. 

2.3.1.2 Die appellant beredeneer die feit dat sy Appèlgrond 5 (Bylae 15) deur die Klassis gelyk gegee 

is, dat die Kerkraad aan bevooroordeling skuldig was. 

2.3.1.3 In sy beredenering maak die appellant van sterk terme soos “vernietigend” en 

“vervolgsugtige” gebruik om die optrede van die Kerkraad uit te wys.  So kom 

ontevredenheid oor die verloop van die saak sterk na vore. 

2.3.1.4 Die appellant voel ongelukkig omdat sowel die Klassis as die Part. Sinode die wese van sy 

Appèl vind in die Appèlgronde wat nie geslaag het nie.  Hy wys egter nie bo twyfel enige 

misvatting uit nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Appèlkommissie bevind 
2.3.2.1 Die Part. Sinode en Klassis oordeel dat die wese van die Appèl geleë is in die gronde wat nie 

slaag nie.  Die appellant se argumente wys nie die teendeel uit nie. 

2.3.2.2 In die stukke ter insae word dit nie duidelik dat die besluit om Appèlgrond 5 (Bylae 15) te laat 

slaag deur die Klassis, ‘n bevooroordeeldheid by die Kerkraad impliseer nie. 

2.3.2.3 Om terme soos “vernietigend” en “vervolgsugtig” te koppel aan die optrede van die Kerkraad, 

Klassis en Part. Sinode, is reeds aangetoon in 2.1.1.1 en 2.1.1.2 en 2.1.2.1 nie gepas nie, 

omdat daar wel tughandeling was. 

2.3.2.4 Die appellant bewys gevolglik nie bo alle twyfel dat regskrenking plaasgevind het nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 3 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.4 Appèlgrond 4 
 “Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende 

weerhouding van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle in stryd met KO, artt. 31, 34 

goedkeur dat Klassis Pretoria-Sentraal advies van Deputate van Klassis Die Moot sonder enige 
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Skriftuurlike toets op sterkte van ongenotuleerde getuienis, en téén hulle eie prosedure in, 

afwys”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.1 Appèlkommissie beoordeel 
2.4.1.1 Die appellant voel dat groter erns met die advies van die naburige Klassis gemaak moes word.  

Hy voel dat dit die rede is waarom advies aangevra is. 

2.4.1.2 Hy beredeneer dat die advies nie na behore geweeg is nie.  Hy toon egter nie die bewering 

duidelik aan nie, behalwe as om bloot daarop te wys dat die sake nie genotuleer is nie. 

2.4.1.3 Die appellant gaan in sy beredenering blykbaar van die punt uit dat die Klassis verplig is om 

die advies op te volg.  Hy hou nie rekening daarmee dat dit advies is van ‘n gelyke meerdere 

vergadering nie – bedoelende van een Klassis aan ‘n ander Klassis. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.2 Appèlkommissie bevind 
2.4.2.1 Sowel die Klassis en Part. Sinode bevestig dat die advies van Klassis Die Moot wel oorweeg 

is.  Dat dit nie in die Notule na vore kom nie, is nie noodwendig ‘n bewys van 

onderwaardering nie.  Dit kan hoogstens as onnoukeurige notulering beskou word. 

2.4.2.2 Sy beroep in die opsig op KO, art. 31 hou, in die geval, nie water nie. 

2.4.2.3 Slegs advies van ‘n meerdere vergadering na ‘n mindere vergadering is bindend – en dan net 

as dit die toets van Skrif, Belydenis en Kerkorde kan deurstaan. 

2.4.2.4 Die Bybelse beginsels dat die waarheid in die mond van twee of drie getuienis vasstaan, word 

nie deur die appellant gehandhaaf nie.  Dit blyk uit sy wantroue van die Part. Sinode en 

Klassis se hantering van bv. die advies-kwessie. 

2.4.2.5 Die appellant slaag nie daarin om bo alle twyfel regskrenking te bewys nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.3 Appèlkommissie beveel aan 
Appèlgrond 4 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 

3.1 Afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Eerste Appèlgrond – slaag nie. 

3.1.2 Tweede Appèlgrond – slaag nie. 

3.1.3 Derde Appèlgrond – slaag nie. 

3.1.4 Vierde Appèlgrond – slaag nie. 

3.2 Appèl in sy geheel – slaag nie. 

Besluit:  Punt 3 word in sy geheel goedgekeur. 

12.5.13 APPèL TWEE - C.J. MALAN : teen die onregmatige ontslag uit sy diens (Artt. 44, 201) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Dr. D.G. Breed gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys. 

D. Ds. J.P.B. van der Walt stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter van die Part. Sinode Noord-Transvaal, die 

Kommissie se Rapporteur, sowel as die appellant gegee. 
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F. APPèL 

A. Versoek oor orde van oorweging 
1. Hiermee versoek ek u beleef om in die lig van KO, art. 30 my Beswaarskrif teen die Sinodebesluit 

van 1945, art.93(a), en my Appèl (“Appèl Een”) teen die besluit van die Partikuliere Sinode 

Noord-Transvaal oor die opskorting van my eggenote se band met die Gereformeerde Kerk 

Pretoria-Oos, eerste te oorweeg.  Die rede vir hierdie versoek is dat Pretoria-Oos my eggenote 

vermeld het by een van die redes vir hulle aansoek by die Klassis om my ingevolge art. 11 van die 

Kerkorde te ontslaan.  Hierdie is egter nie 'n versoek om die beoordeling van my regskrenking uit 

te stel na 'n volgende Sinode nie. 

2. Ook versoek ek u om asseblief u besluite oor my Appèlle en Beswaarskrifte teen die einde van die 

Sinode skriftelik aan my beskikbaar te stel.

B. Bylaeregister en Bylaes asook voetnotas 
 Dit vorm deel van hierdie Appèl. 

C. Die besluite waarteen geappelleer word 
 Ek appelleer ingevolge KO, art. 31 teen die besluite van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van 

25 en 26 November 1997 in art.40 van sy Notule, veral punt 19.2:  “Die Appèl as 'n geheel slaag 

nie” (Bylae 42, p. 3). 

D. Agtergrond van die Appèl 

1.  Tussen die Kerkraad en my eggenote het in 1983 'n ernstige verskil ontstaan oor die leer van die 

kinderdoop.  Ek het die Kerkraad hierin heelhartig gesteun en gevra om die Christelike liefdestug 

volgens die KO aan my eggenote te bedien (Bylae 26)
9
.  Hierteenoor het die Kerkraad 

onverdraagsaam gereageer, en aangeneem dat my vrou deur haar herdoop haar “lidmaatskap 

opgehef” het (Bylae 26, p. 4, art.7) deur by 'n sekte aan te sluit, en daarom buite hulle 

bedieningsplig val.  Die feit was dat sy haar privaat, op 'n weeksdag, saam met enkele vriendinne, 

deur 'n emeritus Hervormde predikant, en nie by 'n sekte as organisasie nie (vgl. Sinode 1945 

art.93a, Bylae 27) laat doop het. 

2.  In voortgesette onverdraagsaamheid adviseer die Kerkraad my op 01.08.1983 om oor te gaan tot 'n 

ander staat van die lewe, asof my vrou se optrede my my roeping van die Here ontneem het.  

Hoewel dit teruggetrek is nadat ek beswaar aangeteken het, het die Kerkraad dit op 15.02.1984 

herhaal (Bylae 14, p. 1).  Waar die onverdraagsaamheid weer opgevlam het, het die Kerkraad dit 

“spanninge” of “onrus” in die gemeente genoem, en is ek in Mei 1984 ingevolge KO, artt. 79, 80 

aangekla dat ek my eie huis nie goed regeer nie.  Toe dit nie slaag nie, het 'n klein element uit 

onverdraagsaamheid “spanninge” op visitasies bly konstateer, sonder dat die Visitatore die 

probleem indringend ondersoek het.

3.  Die Kerkraad se onverdraagsame reaksie op my eggenote se herdoop het haar en die Kerkraad in 

twee kampe geplaas.  Ek het in 1987 (Bylae 2, pt.1, p. 1 en 2) gevra dat die Kerkraad my asseblief 

hierin moet help deur haar afsnyding op te hef, en haar oor haar doopopvatting met die tug te 

bedien, soos ek in 1983 gevra het.  My versoek tot hersiening van die besluit van 1983 is op 

formalistiese wyse nie ontvanklik verklaar (Bylae 28). 

4.  Ek het in die moeilike posisie tussen my bedieninglose eggenote en die Bylae in 1991 weereens 

om revisie van die afsnyding in 1983 gevra (Bylae 29).  Na 'n jaar van wag, waartydens 'n 

Kommissie van die Kerkraad geen verslag gelewer het nie, het ek uit moedeloosheid my 

Beswaarskrif teruggetrek.  Ek was liggaamlik siek en ongelukkig toe my oudste seun besluit het 

om hom ook te laat herdoop. 

5.  Aangesien die saak oor die wedersydse gesindheid tussen my eggenote en die Kerkraad gehandel 

het, het ek steeds probeer om die Kerkraad self van die reg van my standpunt te oortuig.  Ek glo 

dat my verdraagsame houding in ooreenstemming met Num 12:3 en 2 Tim 2:24 was.  Oor jare 

heen het dit liefde en waardering uitgelok in die gemeente wat ek bedien het, selfs by sommiges 

9  Uittreksels van die Kerkraadsnotules van 18.5.83 tot 1.8.83, bv bl 1 by 18 Mei. 
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wat aanvanklik vyandig was.  Die Kerkraad se houding teenoor my eggenote het aan my smart 

besorg, maar louterend ingewerk, sodat my bediening daarby gebaat het.  Nêrens is my bediening 

oor die posisie van my eggenote geweier nie. 

6.  Ons een seun het teruggekeer in die Gereformeerde gemeenskap, en my vrou was steeds gewillig 

om 'n Kommissie van die Kerkraad aan te hoor.  Hieroor het die Kerkraad besluit dat 'n Kommissie 

haar slegs sal besoek indien sy aansoek doen om opgeneem te word (Bylae ). 

7.  Dit was vir my egter onrusbarend dat die Kerkraad teen goeie advies in (Bylae 31, bv. p. 3, pt.3;  p. 

6, wat dalende inkomste en stygende uitgawes oor jare aandui; asook Bylae 32, pte.2-5), in 'n saak 

wat deur een of twee ouderlinge gedryf is, besluit het om 'n tweede predikant te beroep in 'n 

bediening wat duidelik slegs een predikant kon dra.  Ds. N. Vorster moes weens siekte oor jare 

heen emeriteer, nadat hy die moeilike bedieningsopset in Pretoria-Oos nie meer kon behartig nie, 

en die gemeente 'n drastiese vermindering van lidmatetalle weens sosio-ekonomiese veranderinge 

in Sunnyside en Arcadia ondergaan het. 

8.  Toe Pretoria-Oos se ramingskuld in September 1996 op die Klassis bespreek is, het 'n bepaalde 

ouderling van 'n “bedieningskrisis” melding gemaak.  Dit was in direkte teenspraak met die 

herhaaldelike versekerings wat aan die gemeente gegee is dat Pretoria-Oos se bedieningsnood met 

die koms van 'n tweede predikant opgelos sou wees.  Die Klassis het Spesiale Visitatore aangewys, 

omdat die ramingskuld en die bekostiging van 'n tweede predikant nie gerym het nie. 

9.  Ek het op 12.02.1997 weer om hersiening van die besluit van 1983 gevra (sien pt.6 hierbo) en 

gronde van beswaar aangevoer (Bylae 30).  Ek het my in die lig van punte 7 en 8 hierbo 

voorgeneem om die uitslag in Appèl te toets indien dit weer ongunstig sou wees. 

10.  Die Kerkraad het my in 'n krenkende verslag (Bylae 34, pte.1.3, p. 5;  2.3, p. 6;  3.3, p. 8) van 

klaer tot aangeklaagde gemaak het.  Die Klassis het later op Appèl hierdie punt toegegee. Tog het 

die Kerke in Klassis- en Part. Sinodale-verband my Skriftuurlike gronde van beswaar nie op 

meriete beantwoord nie en my Appèlle in voortgesette onverdraagsaamheid van die hand gewys.  

Dieselfde het ook gebeur met nog 'n Appèl deur agt Kerkraadslede in my guns. 

11.  Die Spesiale Visitatore het 18 lidmate se klagtes oor my ampswerk, wat nog nooit voor die 

Kerkraad gelê was nie, aangehoor.  Hulle het die klagtes ongetoets (Bylae 37, art.8) in 'n 

beswadderende voorlopige verslag (Bylae 35) aan die Kerkraad voorgehou, sonder dat ek 

geleentheid gehad het om my teenoor hierdie klaers (aan my onbekend) te verweer, of selfs om 

my by elke gewigtige saak in die verslag voor die Kerkraad te verweer (Bylae 37, art.8).  Hierdie 

voorlopige verslag het my naam en eer as Bedienaar van die Woord baie skade aangedoen.  In 'n 

finale verslag (Bylae 36) het hulle dubbelsinnig aanbeveel dat my dienswerk òf bestendig òf 

beëindig moes word (terwyl ek nie in die Kerkraad aangekla of geskors was volgens KO, artt. 79, 

80 nie en selfs nie eens ingevolge KO, art. 81 in die Kerkraad aangespreek was nie).  Die 

Kerkraad het hierdie verslag gebruik om ingevolge KO, art. 11 om my ontslag aansoek te doen. 

12.  Ondertussen bevat die Notules van die Kerkraad geen “ernstige probleme” wat rondom my 

prediking en huisbesoek oorweeg is nie, wel baie wat positief is (Bylaes 6-12; 33, vgl. 1.2 

hieronder).  Die Kerkraad het plotseling 'n preek van my na twee professore verwys, waaruit niks 

negatiefs teen my na vore gebring is nie. 

13.  Adviseurs volgens eie keuse is genooi (ten spyte daarvan die Spesiale Visitatore, wat die Klassis 

aangewys het, nog steeds tot hulle beskikking was), om vir of teen die “bestendig”- of 

“beëindig”-opsie van die Visitatore te adviseer.  Drie bejaarde ouderlinge was weens siekte in die 

winter afwesig.  Hierdie drie, tesame met 'n jonger ouderling en diaken wat ook afwesig was, en 

nog vier wat teenwoordig was (totaal 9), het later teen die besluit geappelleer.  'n Skrale kworum 

(7 ouderlinge en 4 diakens was afwesig; ouderlinge en diakens was teenwoordig; die kworum 

was met 'n klein meerderheid (8 teen 5) het 'n ingrypende besluit geneem om te ontslaan. 

14.  Sonder dat ek enigsins by enige van die skrywes betrokke was, het die Kerkraad 24 briewe van 

verontruste broeders en susters ontvang wat met verbystering verneem het van die Kerkraad se 

handelinge teen my (Bylae 38).  Die briewe maak dankbare melding van my dienswerk oor jare 

heen in 'n gemeente waarin twee predikante gedien het en die een gedurig sy diens moes 

onderbreek weens swak gesondheid (hartprobleme). 

15.  Op 17.03.1997 appelleer ek by die Klassis teen die besluit van die Kerkraad om my besware oor 

hulle besluit van 1983 oor my eggenote van die hand te wys (Bylae 19). 
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16.  Op 05.06.1997 het die Kerkraad besluit om ingevolge KO, art. 11 by die Klassis aansoek te doen 

om my ontslag met as redes  (a)  die ongetoetste getuienis voor die Visitatore (pt.11 hierbo) en  

(b)  my eggenote se herdoop in 1983 (Bylae 3). 

17.  Op 11.06.1997 appelleer ek by die Klassis teen die besluit van die Kerkraad om by die Klassis 

aansoek te doen om my ontslag (Bylae 20). 

18.  Op 08.10.1997 bewillig die Klassis met Deputate vanweë die Part. Sinode die Kerkraad se 

aansoek om my ingevolge KO, art. 11 te ontslaan. 

19.  Op 12.11.1997 appelleer ek by die Part. Sinode teen die Klassis met Deputate vanweë die Part. 

Sinode se besluit om my uit my diens te ontslaan (Bylae 5). 

20.  Op 19.11.1997 appelleer ek by die Part. Sinode teen die Klassis se besluit oor die beëindiging 

van my eggenote se band met die gemeente in 1983 (Bylae 21). 

21.  Op 03.12.1997 wend ek my noodgedwonge ingevolge Rom 13:1-7, 1 Kor 6:1-11 (NGB, 36;  HK, 

42) tot die wêreldlike Reg.  Hierdie optrede loop op uit op 'n arbeidsregtelike skikking met die 

Kerkraad op 26.08.1999.
10

  Die Kerkraad beskuldig my weens hierdie optrede van troubreuk 

ingevolge KO, artt. 79, 80 (Bylaes 22-24), die Klassis herhaal dit, en die Part. Sinode ignoreer 

my regsberoep oor skade aan my naam (vgl. 2.2 hieronder). 

22.  Ingevolge sy besluit het die Kerkraad van 01.01.1998 my versorging verminder, op 24.04.1998 

gelas dat ek die pastorie ontruim, op 30.06.1998 my versorging gestaak, en op 02.11.1998 my in 

kennis gestel dat my amp verval met beëindiging van mediese en pensioenvoordele. 

Die Part. Sinode keur in stryd met die Negende Gebod en KO, artt. 11, 23, 30, 31, 79, 80 en 81 goed 

dat die Kerkraad en Klassis my in vervolgsugtige onverdraagsaamheid teenoor my eggenote en 

vandaar teenoor my diens ontslaan, sonder dat ‘n ondraaglike toestand gekonstateer is, en my só my 

roeping en lewensonderhoud ontneem. 

1. Eerste grond 
 Die Part. Sinode keur in stryd met die Negende Gebod en KO, artt. 11, 31, 79, 80 en 81 goed dat 

die Klassis en Kerkraad my op grond van “ernstige probleme wat gemeentelede met die prediking 

en huisbesoeke het”, in vervolgsugtige onverdraagsaamheid teenoor my eggenote en vandaar 

teenoor my diens ontslaan, sonder dat 'n ondraaglike toestand gekonstateer is, en my my roeping 

en lewensonderhoud ontneem (Bylae 1).
11

1.1 Die Part. Sinode laat my regsberoep om steun in die Notules van die Kerkraad gedurende die jare 

voor my ontslag vir die “ernstige probleme wat gemeentelede met die prediking en huisbesoeke 

het”
12

 op grond waarvan ek ontslaan is, onbeantwoord, met hulle nie-tersake verwysing na  (a)  

toeligting by die Klassis van 05.08.1997 en  (b)  die verslag van die Visitatore, aangesien enige 

verwysing na die gevraagde notulêre steun in hierdie twee dokumente ontbreek.  (Vergelyk 

Bylae 5, pt.3.2.5.2 met Bylae 4, pt.9.2.1.  Nêrens is my bediening vanweë klagtes oor my 

prediking en huisbesoek geweier nie. 

 Die Part. Sinode doen dieselfde in Bylae 5, pt.3.4.2 (vgl. Bylae 4, pt.3.4.2 met 5 pt.16.2.1) 

waar “onbewese klag in 3.4.2” dui op my regsberoep in Bylae 40, pte.3.2.1 en 3.2.2 op liefde 

en hulp, maar my regsberoep oor “steun vir die Kerkraad se bevinding … in die Notules” 

ongetoets laat. 

1.2 Die Part. Sinode omseil soos die Klassis
13

 my regsberoep oor notulêre steun vir die “ernstige 

probleme wat gemeentelede met my prediking en huisbesoeke het” deur my beroep om 

“stawende getuienis” oor my prediking en huisbesoeke as denkfout af te wys (vgl. Bylae 5, 

pt.3.4.1.1 met Bylae 4, pt.15.3.1).  Die Part. Sinode konstateer hierdie denkfout sonder om die 

grond wat ek self uitdruklik aanvoer (Bylae 5, pt.3.4.1.1), te weerlê.  Net so omseil die Part. 

Sinode my regsberoep om steun in die Notules met “...dit gaan (nie) om 'n klag … nie” (vgl. 

10  Hierdie skikkingsooreenkoms is beskikbaar vir die Sinode in camera. 

11  Vgl. die aansoek van Pretoria-Oos van 5.6.97 by die Klassis om my ingevolge KO, art. 11 te ontslaan (Bylae 3). 

12  m.a.w. vir 'n noodsaaklikheid (necessitas) wat die voortgang van die bediening in die GK Pretoria-Oos bedreig het.  Vgl Bylae 3 pt 1. 

13  Vgl. Bylae 5 pt 3.4.1.1 met Bylae 4 pt 15.3.1; Bylae 5 (3.2.5.2) met Bylae 4. 
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Bylae 5, pt.3.4.1 en 3.4.1.1 met Bylae 4, pt.15.3.1), asof stawende getuienis slegs by 'n “klag” 

nodig is. 

1.3 Die Part. Sinode laat strydig met KO, art. 31 ná om my gewigtige gronde oor pastorale verslae 

(Bylae 6), positiewe visitasieverslae oor my prediking en huisbesoeke oor jare heen (Bylaes 7-12, 

39),
14

 waardering vir my huisbesoeke tydens die behandeling van KO, art. 81 (Bylae 33, pt.3), 

briewe (Bylae 38, vgl. Agtergrond, pt.14 hierbo), asook my ondernemings in 1985 en 1992 (wat 

ek in Bylae 5, pt.3.4.1.2 aan die Part. Sinode voorhou) in 'n ingrypende aangeleentheid te toets 

asof sodanige gronde slegs by 'n KO, artt. 79, 80 klag ter sprake is (Bylae 4, pt.15.2.1).  Dit is 

partydige en bevooroordeelde regspleging.  Ek versoek die Sinode om hierdie gronde, wat ek 

voor die Part. Sinode en Klassis aangevoer het, billik aan die reg te toets, en (wyle) oudl. 

Kuperus sowel as my eie en ander se goedbedoelde en tydige finansiële adviese oor meerdere 

bediening aan die Kerkraad hierby in ag te neem (Bylaes 31 en 32). 

1.4 Hierdie handelinge van die Part. Sinode, wat die onverdraagsame en vervolgsugtige beëindiging 

van my diens deur die Kerkraad en Klassis kondoneer, is in stryd met KO, artt. 11, 30, 31 en 81, 

wat tesame met KO, artt 79, 80 aan die waarheidseis in die Negende Gebod onderworpe is. 

1.4.1 Met KO, art. 11, omdat die verpligting op die Kerkraad rus om my te onderhou en nie te 

ontslaan nie behalwe as die getoetste waarheid laat blyk dat my bediening nie kan voortgaan 

nie (vgl. Bylae 5, pt.3.3.4 met Bylae 4, pt.13.2.1).  Die Part. Sinode se vae verwysing in 

13.2.1 se laaste sin na “dokumente wat voor die Klassis gedien het” is onverifieerbaar en 

onwaar, en daarom in stryd met KO, artt. 31, 34. 

1.4.2 Met KO, artt. 30, 31 en 81, omdat die Kerkraad nooit in sy vergaderings by KO, art. 81 of 

ingevolge KO, artt. 79, 80 oor my amp gehandel het nie, maar 'n Visitasierapport misbruik het 

om 'n neutrale, onbewese ontslag af te dwing. 

1.5 Die Part. Sinode ratifiseer dat die Kerkraad en Klassis my my diens ontneem op sterkte van 

ongetoetste getuienis wat voor Visitatore gelewer is, en wat nie eens die Visitatore tot 'n 

eenduidige aanbeveling van ontslag kon beweeg nie (vgl. Agtergrond, p. 3 hierbo, pte.11 en 12.  

Vergelyk ook Bylae 36, p. 2.  Vergelyk verder Bylae 5, pte.3.3.4 en 3.4.1 met Bylae 4, 

pte.12.2.1, 13.2.1 en 15.2.1). 

 Ek het selfs nie geleentheid ontvang om op elke gewigtige saak direk te reageer nie (Bylae 37, 

art.8).  Hierdie handeling van die Part. Sinode is in stryd met die Negende Gebod, en met die 

basiese regsreël van audie et alteram partem, omdat ek nie by die maak van hierdie bewerings 

deur die klaers gehoor is nie; my aanklaers nie kon ondervra nie; selfs nie billik aangehoor is by 

die bespreking van die Visitasierapport nie (vgl. HK 43:112d oor onverhoord oordeel).  Nêrens is 

my getuienis in die Kerkraad aangehaal, getoets en verwerp nie.  Dit krenk my reg met 

ingrypende gevolge vir my roeping en lewensonderhoud. 

1.6 Die Part. Sinode omseil in onverdraagsaamheid jeens my dienswerk my regsberoepe oor die 

hantering van 'n ondersoek na my prediking en die nie-toetsing van my regsberoep, deur my 

beroepe sonder nadere motivering as 'n redenasiefout (“dit kom … voor”) af te wys.  (Vergelyk 

Bylae 5, pte.3.5.3 en 3.5.4 met Bylae 4, pt.18.2.1.)  Ook dit krenk my reg ingrypend soos in die 

laaste sin van 1.5 hierbo aangedui. 

1.7 Eweneens omseil die Part. Sinode soos die Klassis my regsberoepe dat getuienis getoets moet 

word, deur hulle argument dat ek “prosedures voorstaan wat by 'n (KO, artt. 79, 80) klag 

tuishoort”. (vgl. Bylae 4, pt.13.3.1 met Bylae 5, pt.3.3.4 asook 1.4 hierbo).  Die feit is tog dat my 

amp my ontneem is op getuienis oor my ampswerk wat gevolglik op my amp en status dieselfde 

uitwerking as 'n KO, artt. 79, 80 beslissing gehad het.  Daar bestaan geen Bybelse of 

Kerkordelike bepaling wat billike prosedures tot sekere artikels beperk nie.  Om getuienis te toets 

is die basis van geregtigheid, en dit is hierdie reg wat die Kerkraad, Klassis en Part. Sinode 

gekrenk het met die ernstigste en smartlikste gevolge vir my persoon. 

1.8 Die Part.Sinode meet oor die waarheid met 'n dubbele maat (vgl Matt 7:1-5) deur die Kerkraad se 

“selfstandige besluit”
15

 goed te keur, asof hulle adviseurs mag roep
16

 sonder dat “twee partye” 

14  Vgl. die Visitasieverslae van 1.5.83, 9.11.84, 3.6.87, 11.05.88, 20.3.90, 26.9.92, 25.01.95, asook 24 briewe van waardering van lidmate 
oor my prediking en huisbesoeke. 

15 Sien Kerkraad se aansoek om my ontslag, tweede paragraaf (Bylae 3) 

16 Vgl. Bylae 5 pt. 3.2.4, 3.2.4.2 met Bylae 4 pt. 8.2.2. 
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ontstaan, maar ek nie mag nie
17

.  Ook krenk die Part. Sinode my reg in Bylae 4, pt.14.1, deur my 

regsberoep oor ernstige skade aan my naam (Bylae 5, pt.3.3.5, 3.3.5.2, 3.4.1.2, laaste sin) te 

ignoreer (vgl. Agtergrond, pt.21 hierbo).  Hierdie onverdraagsame houding oor vermelde sake, 

wat my hele roeping en lewensonderhoud raak, krenk my reg ingrypend. 

2. Tweede grond 
 Die Part. Sinode krenk die reg in die Vyfde en Negende Gebod en KO, artt. 11, 23, 30, 31, 71-77 

deur te sanksioneer dat die Klassis en Kerkraad my in vervolgsugtige onverdraagsaamheid teenoor 

my dienswerk ontslaan oor “probleme wat heelwat lidmate in die gemeente het met die “jarelange 

onopgeloste belydenis- en kerklike verskille wat mev. Malan met haar man en met die gemeente 

het”, asook oor “spanninge” oor my “gesinsituasie” (Bylae 3, pt.2 en onderaan p. 1). 

2.1 Die Part. Sinode bevind soos die Klassis en die Kerkraad in stryd met die waarheid in die Skrif
18

en KO, artt. 23, 71-77 dat die bediening van die Christelike liefdestug aan my eggenote “nie die 

spanning sou bylê nie” (Bylae 4, pt.5.2.1)
19

.  Hierdie uitspraak ontken die noodsaak vir kerklike 

tug, en neem sonder grond aan dat die tug geen uitwerking ten goede kon gehad het nie.  Die 

jarelange ongelukkigheid oor my eggenote is deur die Kerkraad se onverdraagsame versuim in 

hierdie opsig veroorsaak (Bylae 5, pt.3.2.1).  Nêrens is my bediening vanweë die situasie met my 

eggenote geweier nie. 

2.2 Die Part. Sinode kondoneer in stryd met Bybelse geregtigheid (bv. Eseg 18:4), verdraagsaamheid 

(Ef 4:2,3;  Gal 6:1;  1 Tim 3:3,  KO, art. 11) en natuurlike geregtigheid, in Bylae 4, pt.5.2.2 (vgl 

.Bylae 5, pt.3.2.1), dat ek gestraf word vir wat my eggenote doen.  In ‘n vervolgsugtige Rapport 

aan die Kerkraad oor my Beswaarskrif oor my eggenote, is geweldige oordele oor my as 

Bedienaar van die Woord uitgespreek (Bylae 34, pte.1.3, p. 5;  2.3, p. 6; 3.3 p. 8).  Die 

regskrenking was so ingrypend dat ek verplig was om my tot die wêreldlike reg te wend, 'n stap 

wat my in verdere onverdraagsaamheid deur die Kerkraad en Klassis ontsê is (Bylaes 22-25), en 

deur die Part. Sinode geïgnoreer word (vgl. Bylae 5, pt.3.3.5 met Bylae 4, pt.14.2.1 en 14.2.2).
20

Die argument dat die Kerkraad nie 'n klag (KO, artt. 79, 80) teen my op die tafel van die Klassis 

gebring het nie, is nie ter sake tot my regsberoep, en bewys partydigheid by die Part. Sinode. 

Ontslag (met ingrypende gevolge) ingevolge KO, art. 11 vir wat my eggenote doen, is 'n straf vir 

my ongeag van 'n KO, artt. 79, 80 klag.  “Spanninge” oor my “gesinsituasie” is hierby nie ter 

sake nie, tensy my aandadigheid bewys is. 

2.3  Die Part. Sinode krenk die reg in KO, art. 31 wat die Christusregering wil handhaaf,
21

 wanneer 

hulle die oorsaaklike verband tussen “spanninge” oor my eggenote en “spanninge” oor my 

dienswerk erken,
22

 maar nógtans oordeel dat die Kerkraad my nie “oor die verhouding van mev. 

Malan tot die Kerkraad … nie, maar oor gevolglike spanning wat dit veroorsaak het" ontslaan het 

(Bylae 3, my klem).  Hierdie oordeel is teenstrydig, en versuim die plig om te oorweeg in 

hoeverre die oorsaak van die (onverdraagsame) besluit oor my dienswerk, nl. die Kerkraad se 

(onverdraagsame) besluit oor my eggenote se band met die gemeente, ingevolge KO, artt. 30, 31 

sub judice
23

 by die Klassis was.  Selfs my dringende pleitskrifte by die Kerkraad kon geen hond 

haaraf gemaak nie (Bylaes 15-17). 

2.4 Die Part. Sinode laat strydig met KO, art. 31 my grond oor die onverdraagsame optrede van die 

Kerkraad met my ondernemings in 1985 en 1992 ongetoets (vgl. Bylae 5, pt.3.4.1.2 met Bylae 4, 

pt.15.3.1), hoewel die Kerkraad hierdie ondernemings in hulle aansoek om my te ontslaan 

uitdruklik vermeld (Bylae 3, p. 1, laaste sin).  Nogtans steun die Part. Sinode my ontslag. 

17  Vgl. 3.3.1 van my Appèl by PS met "Dit is duidelik" in 10.2.1 van PS-rapport (Bylaes 4 en 5) 

18  Bv. Matt 18:15-35; 1 Tim 3:3; 2 Tim 2:25, 26; Ef 4:2, Gal 5:22.  Makroyumia=Lankmoedigheid, verdraagsaamheid, geduldigheid.  
Epieikhv= Vriendelik, inskiklik (Eng. “forbearing”). 

19  Vgl. die adviese aan my deur die Kerkraad op 1.8.83 en 15.2.84 na aanleiding van my eggenote se standpunt oor die kinderdoop om oor 

te gaan tot 'n ander staat van die lewe, wat op onverdraagsaamheid teenoor haar en vandaar teenoor my dienswerk dui (Bylae 14).

20  Vgl. Agtergrond pt 21 hierbo, en my verantwoording op die KR se ultimatum (Bylaes 22-24). 

21  Vgl. 3.1 van my Appèl met 4.3.1 van hulle Rapport (Bylaes 5 en 4) 

22  Vgl. die woorde "gevolglike spanning" en "veroorsaak" in Bylae 4 pt. 4.2.1 met Bylae 5 pt. 3.1. 

23  D.w.s., onder Skriftuurlike toetsing was.  Vgl. my dringende, vrugtelose briewe aan die Kerkraad in hierdie verband (Bylaes 15-17). 
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H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Alle stukke van meerdere vergaderings en kerkraadsvergaderings, briewe, ens. is deur die  

appellant voorsien. 

1.2.2 Skikkingsakte 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
1.3.1 Dr. D.G. Breed en oudl. J.J. Hertzog verlaat die vergadering vanweë hulle betrokkenheid. 

1.3.2 Die appellant word geleentheid gegee om die Kommissie toe te lig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 
2.1 Die Appèl is deur die Sinode ontvanklik verklaar omdat dit aan die formele vereistes vir ‘n 

Appèlskrif beantwoord. 

2.2 Die doel van die Appèl word deur die appellant in sy opskrif aangedui as “Appèl teen die 

onregmatige ontslag uit my diens”. 

2.3 Die appellant het hom egter reeds tot die Arbeidshof  gewend wat gelei het tot ‘n skikkingsakte 

tussen die appellant en die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos. 

2.4 Die inhoud van die Skikkingsakte pt.1.1 gedateer 26 Augustus 1999 lui as volg: 

“ Alle arbeidsregtelike geskille tussen die Applikant en die Eerste Respondent voortspruitend uit 

die Applikant se ontslag in terme van artikel 11 van die Kerkorde word hiermee geskik”. 

In bostaande is die “Applikant” die Appellant en “Eerste Respondent” die Gereformeerde Kerk 

Pretoria-Oos. 

2.5 U Kommissie oordeel dat daar reeds aan die bedoeling van die Appèl  (vgl. 2.2 ) uitvoering gegee 

is deur die arbeidsregtelike skikking tussen die Appellant en die Gereformeerde Kerk Pretoria-

Oos waar in terme van KO, art. 11 die saak van “onregmatige ontslag  uit sy diens” volledig 

behandel en afgehandel is. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3. Die Sinode besluit 
Die Sinode neem nie die inhoud van die Appèl in behandeling nie, aangesien die saak reeds 

arbeidsregterlik behandel en afgehandel  is met inagneming van KO, art. 11. 

Besluit:  Die Sinode neem nie die inhoud van die Appèl in behandeling nie, aangesien die saak reeds 

arbeidsregtelik behandel en afgehandel is met inagneming van KO, art. 11. 

12.5.13 APPèL H.G. KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE 

OVS EN NATAL VAN 23 EN 24 NOVEMBER 1999 OOR DIE 

“ONONTVANKLIKHEID” VAN ‘N APPèL TEEN ONSKRIFTUURLIKE 

“LITURGIESE” GEMEENTEPRAKTYK  (Artt.39, 222) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. In die afwesigheid van die appellant stel die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, die Appèl. 

B. Ds. J.B. du Plessis gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS en Natal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys. 

D. Ds. H.P.M. van Rhyn stel die Kommissierapport. 
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E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.  Die appellant is nie teenwoordig 

nie. 

F. APPèL 

Inleiding 
1.1 Ek kan jammer genoeg nie my Appèl op die Sinode toelig nie aangesien ek vanaf begin Januarie 

2000 vir ongeveer 13 maande oorsee studeer. 

1.2 Kennis van Appèl op die Sinode van Januarie 2000 is aan die Deputate Korrespondensie van 

onderskeidelik die Part. Sinode OVS/Natal en die Nasionale Sinode gegee op 1 Desember 1999 

(Bylae 1). 

1.3 Part. Sinode OVS/Natal van 23 en 24 November 1999 het my reg gekrenk deur nie aan my 

eintlike Appèl (versoek/beroep) uitvoering te gee en regspraak te lewer op ‘n saak (Bylae 2 - 

Subbylae 4) wat Klassis Natal van 7 September 1999 wederregtelik versuim het.  Hierdie besluit 

kom op regsvertraging en regsverydeling neer, en hou wesenlike regskrenking in en dwing my as 

gelowige (teen NGB, art. 32) om my vir maande onder 'n “liturgiese” praktyk te skik waarteen ek 

by die kerkraad, Klassis en Part. Sinode Skriftuurlike en liturgiese besware ingebring het. 

1.4 Die onverskilligheid waarmee Klassis Natal van September 1999 en die Part. Sinode van 

November 1999 moontlike geldige gronde van beswaar bejeën, skep die indruk dat hulle die 

gronde van beswaar ignoreer ten koste van allerlei niksseggende prosedure-vorms.  Weeg 

tegniese gronde of geykte prosedures belangriker as kerklike vergaderings se roeping om met 

toepassing van die Skrif, Belydenis en Kerkorde (art. 7, 29 NGB; KO, art. 31) Christus se reg te 

handhaaf? 

1.5 Die Part. Sinode het KO, art. 30 op kerkstrukture toegepas en kollegialisties die agenda vir ‘n 

volgende Klassis (D.V. in September 2000) vasgestel deur my eintlike Appèl terug te verwys 

(Bylae 3, art. 40). 

1.6 Die Part. Sinode het voorts my eintlike Appèl (Bylae 2, p.2 en 3 en Bylae 2 - Subbylae 4) wat 

wettig volgens KO, artt. 30 en 31 by die Part. Sinode tuisgehoort het sonder enige redes 

“onontvanklik verklaar” (Bylae 3, art. 40). 

1.7 Omdat ek geregtig is om my Appèl in my eie woorde te stel, en die vorm waarin ek dit by die 

Part. Sinode OVS/Natal van November 1999 gestel het, deels kon veroorsaak het dat die eintlike 

Appèl van die tegniese aspekte geskei is, deel ek die Appèl in twee dele  (a)  gronde teen 

“burokrasie” (Part. Sinodebesluit - 2.1 en 4) en  (b)  gronde van my eintlike Appèl 

(kerkraadsbesluit - 2.2 en 5). 

Besluite waarteen geappelleer word 
2.1 “Die Part. Sinode se antwoord op die 2 versoeke is dat die oorspronklike Appèlle terugverwys 

word na Klassis Natal” (verwys na Bylae 3, art. 40). 

2.2 “4.1.2 Kommissieverslag word in sy geheel aanvaar.  Die besluit van die Kerkraad is dat die 

Beswaarskrif van oudl. G. Kruger in sy geheel nie slaag nie.  Oudl. Kruger kon in sy 

Beswaarskrif nie bewys lewer dat die besluit van die Kerkraad in stryd is met die Skrif en KO, 

artikel 31 nie” (Bylae 4). 

 [Ter wille van duidelikheid is dit nodig om kennis te neem dat die siening van die Kerkraad in 

sake die “amptelike” groet deur die leraar soos in die verweer (Bylae 5) teen my Beswaarskrif 

vervat nooit in vorige vergaderings (27 September 1998 - Bylae 6 en 18 November 1998 - Bylae 

7) geopper is nie.  Daarom het ek in my Beswaarskrif van 8 Maart 1999 (Bylae 8) in die 

begronding van die beswaar telkens verwys na die persoonlike of sekulêre en horisontale groet 

deur die leraar.  Deurdat die Kerkraad nou in die verweer (Bylae 5) teen my Beswaarskrif 

omswaai en die groet as amptelik sien, word hulle taak op die oog af vergemaklik om my 

Beswaarskrif af te wys.  Ek is bereid om die voordeel van twyfel oor die “amptelike” groet aan 

die Kerkraad te gee solank hulle nie van hulle skriftelike verweer (Bylae 5) soos goedgekeur op 

27 Julie 1999 afwyk nie.] 
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Aanloop 
3.1 Die saak volg op 'n kerkraadsbesluit van die Gereformeerde Kerk Durban-Noord wat tydens 'n 

spesiale konsistorievergadering op 27 September 1998 geneem is waar die leraar se versoek om 

die gemeente persoonlik voor die votum te groet, toegestaan is. 

3.2 Ek het daarop gronde van beswaar voorgelê (Bylae 8), waarop die Kerkraad nie prinsipiële 

uitspraak gegee het nie (Bylae 5). 

3.3 Twee Appèlsake het hieruit voortgevloei.  Een teen die onskriftuurlike “liturgiese” begronding 

van die besluit (Bylae 2 - Subbylae 4) en ‘n tweede teen die Kerkraad se hantering van my 

beroep om die implementering van die besluit terug te hou tot na meerdere advies (sien 6.3.1 en 

6.3.2).  Om die Sinode se kosbare tyd te spaar het ek besluit om slegs die eintlike Appèl (Bylae 2 

- Subbylae 4) wat die eenheid van liturgie in die GKSA raak by hierdie Appèl tot die Sinode in te 

sluit (vgl. 2.2 en 5). 

3.4 Op 7 September 1999 het ek na die Klassis Natal geppelleer wat hierdie Appèl uitgegooi het 

omdat die Kerkraad versuim het om sekere prosedures na te kom (sien Bylae 2 - Subbylae 2). 

3.5 Op 24 November 1999 slaag my Appèl by die Part. Sinode OVS/Natal (Bylae 2) teen die 

(burokratiese) Klassisbesluit (Bylae 3, art. 40). 

3.6 In my Appèl by die Part. Sinode het ek uitdruklik gevra (Bylae 2 – p.2 en 3) dat regspraak 

gedoen word oor die oorspronklike (eintlike) Appèl (Bylae 2 - Subbylae 4). 

3.7 Die Part. Sinode van November 1999 gee my Appèl teen die grond van die Klassisbesluit 

(burokrasie) gelyk maar verwys my eintlike Appèl (die materie) op die Part. Sinode (Bylae 2 - 

Subbylae 4) terug na ‘n Klassis wat nie in vergadering is nie (sien Bylae 3, art. 40). 

3.8 Die Kerkraad Durban-Noord het onderneem om verweerders na die Part. Sinode te stuur (Bylae 

9) sou die Part. Sinode my eintlike Appèl teen die kerkraadsbesluit ontvanklik verklaar. 

3.9 Die Kerkraad Durban-Noord het ook onderneem om verweerders na die Sinode te stuur (Bylae 

10) sou die Sinode my eintlike Appèl (verwys na 2.2 en 5) teen die kerkraadsbesluit ontvanklik 

verklaar. 

3.10 ‘n Afskrif van die Appèl is gesamentlik op 29 Desember 1999 aan die Administratiewe Buro 

(adminburo@potch.lia.net) en die verweerders van die Kerkraad Durban-Noord, ds. Human 

Coetsee (humanb@mweb.co.za) en oudl. Tiens Coetzee (cdlquant@cis.co.za) per e-pos 

gestuur.  ‘n Kopie met die oorspronklike dokumente sal so spoedig moontlik per geregistreerde 

pos aan die Administriewe Buro gestuur word. 

Gronde van Appèl teen burokrasie (verwys na 2.1) 
4.1 Die Part. Sinode van November 1999 krenk reg deur KO, art. 30 te gebruik om my reg in terme 

van KO, art. 31 op grond waarvan ek my “versoek” (Appèl) aan die Part. Sinode gerig het, te 

versuim.  Kerkorde art. 30 bepaal juis dat ingevolge my ontvanklike Appèl by die Part. Sinode 

die saak en gronde wat ek by die Klassis van September 1999 aangevoer het, nou by die Part. 

Sinode tuishoort (vgl. die Appèlprosedure sedert Sinode 1939). 

Motivering 
4.1.1 Kerkorde, art. 30 (tesame met KO, artt. 31 en 33) bepaal juis dat ‘n Appèlsaak 

agtereenvolgens by ‘n Kerkraad, Klassis, Part. Sinode en dan by die Nasionale Sinode 

tuishoort.  ‘n Saak kan onontvanklik verklaar word op ‘n meerdere vergadering (met grondige 

redes onder KO, art. 30), maar van “terugverwys” op sterkte van  (a)  versuim deur mindere 

vergaderings of  (b)  die aard van die materie, is daar nie in KO, artt. 30 en 31 sprake nie.  (‘n 

Beskrywingspunt sou terug verwys kon word vir verdere studie.)  Soos ek dit verstaan is ‘n 

Appèlsaak wat ‘n meerdere vergadering sou wil “terugverwys” om een of ander rede, 

onontvanklik by die betrokke vergadering of het die mindere vergadering die meerdere 

vergadering versoek om uitslag oor 'n saak te gee, terwyl die mindere vergadering in reses 

gaan om vir die uitslag te wag. 

4.1.2 Die Part. Sinode van November 1999 voer geen rede aan (Bylae 3, art. 40) waarom die Appèl 

teen Durban-Noord (Bylae 2 – p.2 en 3, Bylae 2 - Subbylae 4), wat die Klassis Natal van 

September 1999 wederregtelik uitgegooi het, by die Part. Sinode onontvanklik was nie.  In die 

geval van my Appèl teen Durban-Noord (Bylae 2 - Subbylae 4) word geen afdwingende 
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besluite t.o.v. mindere vergaderings verwag nie, en kan die Appèl nie daaroor onder KO, art. 

30 onontvanklik wees nie. 

4.1.3 Die Part. Sinode het KO, art. 30 op kerklike strukture toegepas (Bylae 3, art. 40) en daardeur 

teen KO, art. 30 in op ‘n kollegialistiese wyse afdwingend vir ‘n Klassis Natal, die Agenda 

van ‘n volgende sitting in September 2000 vasgestel (verwys ook na 4.5).  Daardeur het die 

Part. Sinode meegewerk dat 'n onskriftuurlike gemeentepraktyk nog vir bykans 'n jaar 

gehandhaaf gaan word. 

4.1.4 Kerkorde, art. 30 praat van die “sake” en KO, art. 31 dat die “sake” na die eersvolgende 

meerdere vergadering gebring kan word.  Die Part. Sinode het egter art KO, art. 30 misbruik 

(verwys na 4.2 en 4.4.2) om my reg onder KO, art. 31 te krenk sodat die “saak” wat ek met 

Durban-Noord reeds 15 maande gelede opgeneem het nou nog nie beslis is nie.  Is dit 

“Gereformeerd” om so apaties te staan oor potensiële foute, gebreke en menslike verdigsels? 

(vgl. 5, 5.5 i.t.v. NGB, art. 32). 

4.2 Dieperliggend tot KO, art. 30 wat die Part. Sinode OVS/Natal van November 1999 misbruik 

(vgl. 4.4.2) teen my Appèl (versoek/beroep – Bylae 2, p.2 en 3) staan die Belydenis in die 

Openlike Verklaring by die konstituering van die Part. Sinode.  Daarvolgens krenk die Part. 

Sinode reg wanneer hy my beroep op regspraak onder KO, art. 31 wat volgens sy belydenis en 

voorneme onder NGB, artt. 7, 29 en 32 behandel moet word, versuim.  Die besluit van die Part. 

Sinode op my Appèl teen die wederegtelike pligsversuim van die van Klassis Natal van 

September 1999 staan onverskillig teenoor die Koningskap van Christus wat hulle moet bedien 

omdat regspraak oor menslike versinsels oor die liturgie (5 en Bylae 2 - Subbylae 4) weereens 

versuim word.  Die Part. Sinode OVS/Natal van November 1999 (Bylae 3, art. 40) krenk die reg 

deur te versuim om die Woord aan te lê (NGB, art. 7) menslike wanopvattings waarteen beswaar 

gemaak is te beoordeel (NGB, art. 32) en te waak teen allerlei menslike argumente waardeur die 

valse kerk gekenmerk word (NGB, art. 29). 

Motivering 
4.2.1 Dit is duidelik dat die Part. Sinode (Bylae 3, art. 40) my “versoek” wat (miskien lomp 

verwoord) 'n integrale deel van my Appèl of beroep op die Part. Sinode was (KO, art. 31) nie 

eers na 'n Kommissie verwys het nie (vgl. 4.3), maar dat “die 2 oorspronklike Appèlle 

terugverwys word na Klassis Natal”.  Die Part. Sinode het daarom nie by NGB, artt. 7, 29 en 32 

uitgekom nie. 

4.2.2 Ek het my bedenkinge oor die erns, verantwoordelikheid en gehalte van regspraak in die 

mindere vergaderings (Kerkraad en Klassis) aan die Part. Sinode kenbaar gemaak (vergelyk 

Bylae 2 – Inleiding en gronde van Appèl).  Ek het as gelowige die reg om my Appèl in my eie 

woorde te stel.  In die afdeling “Versoek” (Bylae 2  ̧p.2 en 3) binne in die Appèl het ek gevra 

dat as regskrenking by die Klassis bewys is, die Part. Sinode kragtens KO, art. 31 die saak 

beoordeel ter wille van die eer van die Here, die opbou van die kerk en goeie orde.  Ek het o.a. 

in punt 2.2 tot 2.7 my kerkregtelike gronde aangevoer waarom die Part. Sinode my Appèl in 

plek van die Klassis (wat nie meer bestaan nie) moet behandel vir regspraak.  Die Part. Sinode 

van November 1999 krenk dus reg in terme van KO, art. 31 net soos Klassis Natal van 

September 1999 gedoen het en laat my gronde vir beswaar steeds in die lug hang asof dit nie 

erns (onder NGB, art. 32) is nie.  Dit terwyl Calvyn ons leer dat gelowiges die kosbare gawe 

van vryheid van die gewete met hulle lewe moet verdedig (Gereformeerde Kerkreg en 

Kerkregering, B. Spoelstra, V&S, 1989, p.178). 

4.2.3 Kerklike vergaderings is geroep om die regering wat God deur Christus met sy Woord en Gees 

in besonder oor sy kerk uitoefen na te volg (Heid. Kat. S48;  NGB, 29-32;  1 Kor 15:24-28;  Ef 

1:22 – B Spoelstra, 1989:187).  Mag kerklike vergaderings hierdie roeping sonder grondige 

redes ten koste van burokratiese gevoelens versuim? 

4.3 Die Part. Sinode krenk die reg wat in KO, art. 31 bepaal dat 'n saak wat op 'n mindere 

vergadering ter tafel was en deur Appèl nou by die meerdere vergadering tuishoort (KO, art. 

30), “terugverwys word” na ‘n Klassis, en versuim om die Appèl (my versoek) volgens die 

prosedure om sake onder KO, art. 31 (Sinode 1939 en daarna) deur ‘n Regskommissie te laat 
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oorweeg.  Deur my Appèl (versoek) af te wys sonder so ‘n ondersoek (Bylae 3, art 40) word die 

reg in KO, art. 31 gekrenk.

Motivering 
4.3.1 Die bewoording van die Part. Sinodebesluit toon duidelik aan dat die oorspronklike Appèl (die 

materie) by die Part. Sinode ter tafel was (KO, art. 30).  Vergelyk ook Bylae 2¸ Subbylae 4. 

4.4 Deur sy plig in terme van KO, artt. 30 en 31 te versuim skend die Part. Sinode van November 

1999 liefde, billikheid en algemene regsbeginsels.  Daarby kies die Part. Sinode kant teen my 

deur een KO-artikel ten koste van 'n ander toe te pas en word ek “gestraf” vir die wederregtelike 

besluit van die Klassis deurdat ek nog vir maande met my gewetenswroegings moet rondloop 

voordat 'n Klassis Natal weer in September 2000 vergader, terwyl volgens Skrif- en algemene 

regs-beginsels die veronregte appellant die voordeel van versuim deur Klassis Natal van 

September 1999 moet kry. 

Motivering 
4.4.1 Die Part. Sinode van November 1999 gebruik KO, art. 30 as tegniese verskoning of geykte 

prosedure waarom hy nie regspraak gegee is oor ‘n saak wat wettig volgens KO, artt. 30 en 31 

op sy tafel is.  Die Appèlprosedure is nie nagekom nie (vgl. 4.3). 

 Die toepassing van een KO-artikel ten koste van ‘n ander kom neer op misbruik van die 

Kerkorde (Handleiding by die Kerkorde van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, L.S. 

Kruger, H.L.M. du Plesssis, B. Spoelstra en T.T. Spoelstra, Pro Rege Pers Pbk, 1966, 

Potchefstroom, p.13) veral as KO, art. 30 toegepas word op ‘n Klassis wat nie meer in sitting is 

nie.  Dan hang regspraak in die lug volgens die Part. Sinode se “terugverwysing”. 

4.5 Die besluit van die Part. Sinode is in wese kollegialisties 

Motivering 
4.5.1 Die Part. Sinode verwys die Appèl (Bylae 2 - Subbylae 4) na die Klassis asof ek dadelik tot die 

strukture toegang het.  Die een raad van die Kerk (NGB, art. 30) vergader alleen (kerkraad) of 

saam met naburige kerke (Klassis) of saam met provinsiale kerke (Part. Sinode) of saam met 

alle kerke (Sinode) en breek nie op in regeervlakke nie (L.S. Kruger et al, 1966, p.178,9).  Daar 

is dus nie permanente klassikale strukture by wie ‘n Appèlsaak eksklusief tuishoort sodat ‘n 

Part. Sinode dit nie kan beoordeel nie (mits die saak ordelik op die betrokke vergadering se 

tafel gekom het). 

4.5.2 Die Klassis het nie in reses gegaan om eers die uitslag van die Part. Sinode op my Appèl af te 

wag nie. 

4.5.3 Die Part. Sinode besluit asof hy as hoër vergadering gesag voer oor ‘n Klassis as laer 

vergadering, dat die Klassis die Part. Sinode se werk moet doen.  Soos ek dit verstaan is 

meerdere vergaderings nie “hoër” vergaderings wat sake na “laer” vergaderings kan 

terugverwys nie, maar geleenthede waar al hoe meer kerke saamkom om o.a. onbevredigende 

besluite van mindere vergaderings kragtens KO, art. 31 prinsipieel te beoordeel sodat die eer 

van Christus (vgl. 4.2) gehandhaaf word. 

4.5.4 Die besluit van die Part. Sinode (Bylae 3, art. 40) bepaal die Agenda van ‘n mindere 

vergadering (en gaan juis daarom teen KO, art. 30 in!). 

4.5.5 Die bewoording “terugverwys word na Klassis Natal” dui verder aan dat die Part. Sinode die 

Klassis as 'n kollegialistiese permanente vergadering (soos 'n ring in die NGK) beskou het of 

gefouteer het deur aan te neem dat Klassis Natal van September 1999 teen wie ek geappelleer 

het, net in reses gegaan het, terwyl dit in werklikheid gesluit het en ontbind het.  Daardeur het 

die Part. Sinode die eintlike beroep op regspraak wat ek gedoen het, versuim en reg gekrenk. 

4.5.6 Ek het in kinderlike vertroue na die Part. Sinode gegaan om regspraak te verkry, nie om die 

Klassis oor hulle foute oor die vingers te tik nie.  Ek het egter die indruk gekry dat die Part. 

Sinode deurgaans met die Klassis as struktuur en party in ‘n Appèl reken en nie dat hy ‘n saak 

van die Appellant behandel wat teen ‘n besluit en nie teen die Klassis as struktuur gaan nie.  Of 
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is die onvermoë van kerklike vergaderings om die saak prinsipieel te hanteer maar net fyn 

formele voetwerk om hulle plig onder KO, art. 31 te versuim? 

4.5.7 Die Part. Sinode wat kragtens KO, art. 31 moes regspreek, het geen bevoegdheid om ‘n saak op 

die tafel van ‘n volgende Klassis Natal wat eers September 2000 D.V. sal vergader, te plaas nie.  

Daardie Klassis sou reeds daarom weer die saak onontvanklik kon verklaar.  Die Klassis sal kan 

beweer dat meerdere vergaderings moet afhandel wat ter tafel is (KO, art. 30) en nie sy taak aan 

'n volgende mindere vergadering (Klassis) mag opdra (vgl. 4.5) nie.  So 'n regspraak lyk vir my 

as 'n leek absurd. 

4.6 Volgens KO, art. 34 moet vir elke besluit van kerklike vergaderings 'n duidelike motivering 

gegee word, veral die toepaslike Skriftuurlike en kerkregtelike begronding.  (Die Kerkorde in 

Praktyk, J Visser, EFJS Drukkers, 1999, Orkney, p.156 en 128).  Omdat die Part. Sinode weier 

om uitspraak te gee in die geding tussen my en Durban-Noord sonder om enige motivering te 

stel, krenk hulle die reg dat beginsels en nie strukture van die GKSA behoort te regeer. 

Motivering 
4.6.1 Die Part. Sinode het nagelaat om duidelike motivering vir sy besluit te gee (Bylae 3, art.40).  

Die Part. Sinode kon dit ook nie gee nie omdat my Appèl (versoek) nie volgens die 

Appèlprosedure by KO, art. 31 deur ‘n Regskommissie beoordeel is nie.  (vgl. 4.3) 

 'n Ongemotiveerde besluit (vergelyk Bylae 3, art. 40) is 'n ongegronde besluit. 

5. Gronde van my eintlike Appèl (verwys na 2.2 en Bylae 2 - Subbylae 4)

5.1 Die kerkraad se dubbelslagtige siening dat die saak van groet deur die leraar  (a)  nie liturgiese 

betekenis het nie (Bylae 5 - 1,1;  1.4;  3.6;  4.3;  6.1 en 7.1), 'n middelmatige saak is wat nie deel 

vorm van die gemeenakkoord nie (Bylae 5 - 3.6 en 7.1), en terselfdertyd  (b)  'n amptelike funksie 

vertolk (Bylae 5 - 1.1-1.3;  2.1;  2.3;  3.1;  3.3 en 4.4) wat die erediens 'n voller dimensie van die 

liggaam van Christus laat vergestalt (Bylae 5 - 1.2;  3.2;  3.3;  5.1-5.4;  7.2 en 7.3) is teenstrydig 

en kan nie gelyktydig geld nie. 

Motivering 
5.1.1 Die eerste grond is gerig teen die vorm waarin die besluit geneem is, nl. dubbelsinnigheid of 

teenstrydigheid. (sien Handleiding by die Kerkorde van die GKSA, L.S. Kruger et al, 

1966:203).  Die verwysings hierbo deurspek die hele verweer van die kerkraad (Bylae 5) en 

hierdie grond is dus van wesenlike belang. 

5.1.2 Die Kerkraad gebruik 5.1 (a) hierbo om my Beswaarskrif van 8 Maart 1999 af te wys (sien 

verwysings in 5.1). 

5.1.3 Die Kerkraad se standpunt in 5.1 (b) hierbo behels o.a. dat die groet deur die leraar die 

horisontale (en vertikale! – vgl. 5.2.4) element wat daar in die erediens aanwesig is ‘n voller 

dimensie gee en dat dit die erediens ‘n voller dimensie van die liggaam van Christus laat 

vergestalt en verder dat dit ‘n “amptelike” karakter het.  Dit kan nie ‘n middelmatige saak 

wees nie en daarom kan 5.1 (a) hierbo nie geld nie. 

5.1.4 Een van die definisies van liturgie volgens J. van der Walt in “Soek die Here in sy tempel” 

(die kerkraad haal die boek as gesaghebbend in hulle verweer aan) volg op p.4 van die boek 

as:  “Alle diens aan God en die naaste”  Daarvolgens het die kerkraad se siening in 5.1 (b) 

hierbo liturgiese betekenis.  [Sien ook: “Die groet van die leraar dui ook daarop dat die 

lidmate nie hier is elkeen vir homself nie, maar ook vir mekaar …” (Bylae 5 - 4.3)]. 

5.1.5 Dit volg ook logies dat 'n handeling van die leraar/herder/liturg wat die erediens 'n voller 

dimensie gee, liturgiese betekenis moet hê.  Dit weerspreek die Kerkraad se siening in 5.1 (a) 

hierbo dat die “groetery” nie liturgiese betekenis het nie. 

5.1.6 Die saak van groet soos begrond deur die kerkraad het dus liturgiese betekenis en is daarom 

deel van die gemeenakkoord.  Daarom het die kerkraad verkeerdelik die 7e grond van my 

Beswaarskrif afgewys (sien Bylae 5 - 7). 

5.2 Die kerkraad se standpunt dat die groet deur die leraar ‘n amptelike funksie vertolk (wat die 

erediens ‘n voller dimensie van die liggaam van Christus laat vergestalt) is uniek en onbekend 
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vir die GKSA se siening rondom sake relevant tot die erediens.  Hierdie siening verleen aan die 

persoon van die leraar ‘n soort Roomse ampswaardigheid wat verwerplik is (NGB, art. 32). 

Motivering 
5.2.1 Geen van die verwysings wat die Kerkraad in hulle verweer gebruik het verwys spesifiek na 

die standpunt van die Kerkraad oor die groet deur die leraar nie.  Selfs die boek "Soek die 

Here in sy tempel" deur Jan van der Walt (wat die kerkraad hoofsaaklik as gesaghebbend 

aanhaal) maak geen melding van so 'n standpunt waar die gebeure by die aanvang van die 

diens bespreek word nie.  Daar word nooit in enige Sinodebesluit oor sake rondom die 

erediens na die spesifieke siening, soos deur die kerkraad aangeneem, verwys nie.  Deur al die 

eeue is die standpunt nooit as 'n geldige standpunt neergeskryf nie. 

5.2.2 Die kerkraad se standpunt dat dit juis die rede is waarom die saak ‘n middelmatige saak is wat 

nie deel vorm van die gemeenakkoord nie (Bylae 5 - 3.6 en 7.1), gaan nie op nie.  Dit was 

vroeër ondenkbaar dat predikante persoonlik of amptelik die gemeente van die preekstoel sou 

groet.  Sien verder 5.1 hierbo waarom die saak (soos deur die Kerkraad gestel) nie 

middelmatig is nie en deel van die gemeenakkoord uitmaak. 

5.2.3 Die “groetery” kom uit Nederland (GKN) waar daar enkele jare gelede (ongeveer 1960-70) ‘n 

nuwe liturgie ingevoer is.  Die gebruik het ongeveer in die 1980 en later in die GKSA 

posgevat. 

5.2.4 Die saak soos deur die Kerkraad in hulle verweer vervat (Bylae 5), staan as volg:  Die 

vertikale gemeenskap (Bylae 5 - 5.2 - Acta 1995:406 waarin en waarvoor God alle eer moet 

kry) tussen God en sy verbondsvolk tydens die erediens is afhanklik van 'n mensekind (Eseg) 

se groet om 'n volle dimensie te verkry (Bylae 5 - 1.2;  3.3;  5.1-5.4;  7.2 en 7.3).  Hierdie is 

beslis 'n unieke siening wat verwerplik is (vgl. NGB, art. 32). 

5.2.5 Die standpunt van die Kerkraad (Bylae 5 - 1.2;  3.3;  5.1-5.4;  7.2 en 7.3) kom neer op ‘n 

oorbeklemtoning van die amp van die leraar op die stadium as die volle gemeente gereed is 

om God te ontmoet.  Die standpunt kom skokkend naby 'n bekende Roomse kettery (lees:  

Die Roomse priester veroorsaak deur sy handelinge tydens die Roomse mis dat die brood wat 

bedien word, 'n voller dimensie van die liggaam van Christus laat vergestalt!). 

5.2.6 Calvyn (Institusie van die Christelike Godsdiens, J. Calvyn, vertaal deur H.W. Simpson, 

1991, 4:1755 en 1756) toon aan dat die Roomse mis se hoofdwaling neerkom op 

verdienstelikheid (sien ook HK, 30:80).  In die lig van die belangrikheid van die erediens 

(HK, 25:65) en die afhanklikheid daarvan deur 'n mensekind se groet om waarlik 'n volle 

dimensie van die liggaam van Christus te laat vergestalt lyk die Kerkraad se standpunt na 'n 

ernstige dwaling (NGB, art. 32). 

5.3 Ter wille van die eenheid in diens en samekomste (KO, art. 1) oor die kerkverband behoort die 

Kerkraad hulle gewigtige siening (dat groet deur die leraar ‘n amptelike karakter het wat die 

erediens ‘n voller dimensie van die liggaam van Christus laat vergestalt) volgens die kerklike 

weg op die nodige meerdere vergaderings te laat toets het.

Motivering 
5.3.1 Ek het op elke vergadering (sien Bylae 6 en Bylae 7) wat oor die saak gegaan het, probeer 

aantoon (skriftelik sowel as mondelings) dat die siening soos deur die Kerkraad begrond, 

indien korrek, deel van die gemeenakkoord uitmaak waaroor ‘n individuele Kerkraad nie op 

‘n indepentistiese wyse self oor kan besluit nie.  Ek het ook deurgaans gepleit vir meerdere 

advies (Kyk Bylae 8, 7e grond).  

5.3.2 Die siening van die Kerkraad (soos in 5.1 (b) hierbo saamgevat) plaas al die ander kerke in 

die kerkverband wat nie die saak so sien nie in die beskuldigde bank omdat hulle eredienste 

nie ‘n volle ontmoeting met God is nie. 
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5.4 Die Kerkraad maak gebruik van foutiewe feite of gronde om my Beswaarskrif van die hand te 

wys.

Motivering 
5.4.1 Indien verkeerde feite of gronde gebruik word om ‘n besluit te begrond slaag die Appèl (kyk 

Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering. B. Spoelstra, 1989, p.200) - Dit veronderstel 

natuurlik dat die gronde substansieel is. 

5.4.2 Die saak oor oor “groetseën of seëngroet” waarna die Kerkraad verwys (Bylae 5 - 4.1 en 4.2) 

is ook in Sinode 1985:411 gebruik.  Sinode 1997:744, 6.3 het egter die siening herroep.  Die 

standpunt vorm deel van die kern van die Kerkraad se standpunt en deur van ‘n verkeerde feit 

uit te gaan word my reg gekrenk. 

5.4.3 Die Kerkraad se gebruik van Sinode 1985:406, 2.2 se tweede asterisk (Bylae 5 - 5.2 en 5.3) 

word verkeerd ingespan in die Kerkraad se poging om my Beswaarskrif af te wys.  Die saak 

gaan oor die wese van die erediens en vorm deel van die kern van die Kerkraad se standpunt.  

(Die alternatief dat die Kerkraad wel bedoel wat hulle hiermee skriftelik per implikasie gesê 

het is skrikwekkend - kyk 5.2.4 – 5.2.6 hierbo.) 

5.5 Die Kerkraad maak gebruik van “menslike versinsels” om God te dien en dwing daardeur sy 

standpunt waarteen Skriftuurlike verset bestaan, op my as gelowige af.  Daardeur word die reg 

in gevolge NGB, art. 32 gekrenk. 

Motivering 
5.5.1 Gronde 5.1 tot 5.4 van hierdie Appèl toon aan dat die Kerkraad op grond van menslike 

wanopvattings of versinsels ‘n lidmaat wat Skriftuurlik beswaar aanteken teen die 

kerkraadsbesluit, se gewete dwing en daardeur bind. 

5.5.2 Kyk Bylae 8, Bylae 2 - Subbylae 4 en 5.1 tot 5.4 hierbo vir die gronde van Skriftuurlike 

verset teen die kerkraadsbesluit. 

6. Versoek 
6.1 My beleefde versoek is dat die Sinode die besluit van die Part. Sinode OVS/Natal van November 

1999 (2.1) en die besluit van die kerkraad Durban-Noord (2.2) nietig sal verklaar. 

6.2 As die eerwaarde Sinode oordeel dat ek reg het om prinsipiële antwoorde uit Skrif, Belydenis en 

KO (KO, art. 31) te ontvang wanneer ek my op 'n meerdere vergadering beroep, meen ek 'n 

woord van vermaning aan die kerke in Klassis Natal en Part. Sinode OVS/Natal sal in ons tyd 

gepas wees om die eer van die Here en erns in kerkregering te dien. 

6.3 Indien die Sinode bostaande versoek inwillig, vra ek beleef dat die Sinode die Kerkraad Durban-

Noord sal adviseer hoe om die nietigverklaring van die besluit te bestuur.  My motivering vir die 

versoek is: 

6.3.1 Volgens erkenning van die Kerkraad sal die “herroeping” van die besluit tot beswaar en onrus 

in die gemeente lei (kyk Bylae 11). 

6.3.2 Die Kerkraad het deur die saak nie vertroulik te hanteer nie (kyk Bylae 12 – 3e grond) 'n 

groot mate van partyskap oor die saak geskep, sodanig dat sommige gemeentelede my 

openlik kwalik neem dat ek standpunt teen die Kerkraad se besluit ingeneem het (let wel dat 

die partyskap geskep is voordat my Appèl deur publikasie van die Klassisstukke openbaar 

geword het – vgl. Bylae 11 en 12).  Dit is selfs so dat my eggenote kla dat sy nie meer 

spontane vriende in die gemeente het nie.  So dat die hele Afrikaanse gemeenskap in Durban-

Noord volgens 'n buur NG predikant bewus is van die saak (persoonlike mededeling).  So dat 

volgens dieselfde NG predikant daar 'n gebedsondersteuningsgroep waarvan hy deel is 

bestaan om die leraar van Durban-Noord te onderskraag omdat individue - soos ek - die 

vernuwing wat die leraar van Durban-Noord voorstaan, teenwerk (persoonlike mededeling). 

6.3.3 Op 'n bosberaad teen die einde van 1998 waarin die gemeente onder andere gevra is om 

swakpunte in ons gemeente te diagnoseer het 'n aantal lidmate openlik vyandigheid teen die 

Sinode en Sinodebesluite uitgestraal. 
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6.3.4 In die lig van die feite is ek bevrees dat indien die Kerkraad die herroeping van die besluit nie 

sensitief en met die korrekte verskaffing van feite hanteer nie, dat die saak tot verdere 

regskrenking en Appèlsake aanleiding kan gee. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
Alle nodige stukke was ter insae. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant kan nie self teenwoordig wees om sy saak te stel nie.  Die verweerder namens die Part. 

Sinode is teenwoordig. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond van die Appèl 
Die Kerkraad van Durban-Noord het ‘n besluit geneem dat die leraar die gemeente mag groet voor die 

uitspreek van die votum.  Br. Kruger het beswaar gemaak teen die besluit, maar sy beswaar is 

afgewys.  Daarna het hy twee Appèlle by die Klassis ingedien.  Een het gehandel oor die inhoud van 

sy beswaar en een oor die wyse waarop die Kerkraad sy beswaar gehanteer het. 

Die Klassis verklaar beide Appèlle onontvanklik op tegniese gronde, naamlik dat die offisiële 

redaksie van die kerkraadsbesluit nie ingesluit is by die stukke nie.  Die Klassis is egter volgens die 

Rapport van die Appèlkommissie van die Klassis bewus daarvan dat die appellant die besluite van die 

Kerkraad aangevra het, maar nie betyds ontvang het nie.  Die amptelike Notule van die Kerkraad was 

egter beskikbaar op die Klassisvergadering. 

Die broeder appelleer na die Part. Sinode wat sy Appèl handhaaf, maar nie uitspraak gee oor die 

inhoud van die saak nie, hoewel hy dit skriftelik versoek het.  Omdat sy Appèl geslaag het, is die saak 

nou terug op die tafel van die volgende Klassis.  Die broeder appelleer nou egter na die Nasionale 

Sinode om uitspraak te gee oor die inhoud van sy saak, omdat hy voel dat die Part. Sinode dit moes 

gedoen het. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 
2.1 Eerste appèlgrond 
Die Part. Sinode November 1999 krenk die reg deur KO, art. 30 te gebruik om my reg in terme van 

KO, art. 31 op grond waarvan ek my ‘versoek’ (Appèl) aan die Part. Sinode gerig het, te versuim.  

Kerkorde art. 30 bepaal juis dat ingevolge my ontvanklike Appèl by die Part. Sinode die saak en 

gronde wat ek by die Klassis van September 1999 aangevoer het nou by die Part. Sinode tuishoort 

(vgl. die Appèlprosedure sedert Sinode 1939)”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Beoordeling 
Deur die Appèl te laat slaag, het die Part. Sinode beslis dat die Appèlle by die Klassis wel ontvanklik 

was en dat die Klassis nou die Appèlle moet hanteer.  Die appellant se reg is nie hierdeur gekrenk nie, 

maar juis gehandhaaf.  Die vergadering wat om tegniese redes nie sy saak wou aanhoor nie, moet dit 

nou doen.  Die Appèlle moet dus opnuut voor die volgende Klassis dien. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2.1.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Tweede Appèlgrond 
2.2.1 Beoordeling 
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.3 Derde Appèlgrond 

2.3.1 Beoordeling 
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.4 Vierde Appèlgrond 
2.4.1 Beoordeling 
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.4.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.5 Vyfde Appèlgrond 
2.5.1 Beoordeling 
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.5.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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2.6 Sesde Appèlgrond 
2.6.1 Beoordeling 
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.6.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.7 Sewende Appèlgrond 
2.7.1 Beoordeling 
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”.  Hy beredeneer nou die inhoud van 

die saak wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort. 

2.7.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

2.7.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die appèlgrond nie slaag nie. 

2.8 Agste Appèlgrond 
2.8.1 Beoordeling 
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”.  Hy beredeneer nou die inhoud van die saak 
wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort. 

2.8.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

2.8.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

2.9 Negende Appèlgrond 

2.9.1 Beoordeling 
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”.  Hy beredeneer nou die inhoud van 

die saak wat die Kommissie reeds besluit het op die Klassis se tafel hoort. 

2.9.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

2.9.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

2.10 Tiende Appèlgrond 
2.10.1 Beoordeling 
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”.  Hy beredeneer nou die inhoud van 

die saak wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort. 

2.10.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

2.10.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 
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2.11 Elfde Appèlgrond 
2.11.1 Beoordeling 
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”.  Hy beredeneer nou die inhoud van 

die saak wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort. 

2.11.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

2.11.3 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie. 

2.12 Versoeke 
Die appellant sluit sy Appèl met versoeke aan die Nasionale Sinode. 

2.12.1 Beoordeling 
Die versoeke hoort tuis op die tafel van die Klassis wat die saak moet hanteer. 

2.12.2 Bevinding 
Die Sinode kan nie aan die versoeke voldoen nie. 

2.12.3 Aanbeveling 
Die Sinode voldoen nie aan die versoeke nie. 

Besluit:  Punte 2.7 tot 2.12.3 hoort by die Klassis en slaag dus in geheel nie. 

3. Die Sinode besluit 
Dat die Appèl in sy geheel nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

12.5.15 APPèL DRIE – C.J. MALAN : oor die oorweging van my Beswaarskrif ingevolge 

KO, art. 46 volgens die reëling van Sinode 1991, art.22.13  (Artt.45, 199) 

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl.  Alle predikante, ouderlinge, professore 

en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly. 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Ds. P.J.L.. du Plessis gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys. 

D. Ds. L. du P. van der Vyver stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Hiermee appelleer ek teen die besluit van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van 23 en 24 

November 1999, art.57, veral die woorde:  “Nie een van die gronde slaag nie.  Die Appèl slaag in 

geheel nie” (vgl. Bylaes 11-13). 

Bylaeregister en Bylaes 

 Dit word by hierdie Appèl gevoeg. 

Verloop van die saak 
1. Op 19.02.1999 het ek 'n brief aan die Kerkraad van Totiusdal gerig waarin ek kennis gegee het dat 

ek 'n Beswaarskrif teen die besluit van Sinode 1945, art.93(a) wil rig (Bylae 1).  Die brief was 

vergesel van my Beswaarskrif (Bylae 2).  Ek het versoek dat die Beswaarskrif ingevolge die 

Nasionale Sinodebesluit van 1991:526-528, 22.13 (Bylae 8) deur die Kerkraad oorweeg sou word, 
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en by enige wysigings my daarin te ken, en daarna die saak na die Klassis deur te stuur.  Teen 

hierdie versoek het die Kerkraad geen beswaar gehad nie. 

2. In Maart het die Kerkraad Klassis Die Moot ingevolge KO, art. 41 om advies genader oor die 

Beswaarskrif (Bylae 7).  Die Klassis het geadviseer dat die Kerkraad eers selfstandig die 

Beswaarskrif moes behandel.  Die Kerkraad het die reëling aanvaar, maar nie uitgevoer nie. 

3. 'n Kommissie van die Kerkraad het my gedurende sewe maande eenkeer besoek met die oog op 

my Beswaarskrif.  Tydens hierdie besoek is slegs sake geopper waarmee daar met my 

saamgestem is, sodat ek die indruk gekry het dat die Kerkraad my Beswaarskrif ondersteun. 

4. Op Maandagaand 13 September, 'n dag voor die Klassissitting, het 'n Kommissie van die 

Kerkraad die skriftelike besluit van die Kerkraad in die vorm van ‘n brief aan my oorgedra (Bylae 

3).  In die brief het hulle melding gemaak van ‘n aantal probleme wat meebring dat hulle op 

daardie stadium “nie alles wat (ek) skryf kan ondersteun of afwys nie”.  Hulle hou onrypheid voor 

waarom hulle “waarskynlik met party dinge kan saamstem en met ander nie”, en daarom my 

Beswaarskrif “soos dit tans is, (nie) heelhartig en met ‘n versekerde gemoed kan ondersteun nie.  

Hulle wil “hierdie saak rustig verder … ondersoek, om sodoende, indien nodig, ‘n eie 

Beswaarskrif aan ‘n meerdere vergadering te kan stuur in die toekoms” (Bylae 3, p. 1, eerste par.;  

p. 3, onderaan, p. 4). 

5. Met hierdie optrede laat Totiusdal ná om my beswaargronde te weeg en die saak vir verdere 

kerklike behandeling beskikbaar te stel.  Hierdie ongevoelige optrede van die Kerkraad is vir my 

smartlik en onbegryplik in 'n saak wat, as dit meriete het, 'n ingrypende tugprosedure tot 

hersiening mag bring. 

1. Eerste grond 
 Die Part. Sinode kondoneer, soos die Klassis, dat die Kerkraad in stryd met die Negende Gebod en 

KO, artt. 31 en 46 onrypheid voorhou as rede waarom hulle in ‘n gewigtige saak nie die 

koningskap van Christus, hoe gebrekkig ook al, deur sy Woord kan bedien nie, deur  (a)  

Skrifverwysings by “probleme” te verhef tot bediening van die Woord in ‘n KO, art. 46 saak, en b) 

deur met onware en teenstrydige beweringe te bevind dat die Kerkraad se verweer oor onrypheid 

nie ter sake is nie. 

1.1 Die Part. Sinode  verhef Skrifverwysings by “probleme” tot bediening van die Woord in ‘n KO, 

art. 46 saak

1.1.1 Die Part. Sinode erken dat die Kerkraad my besware van 19.02.19999 as Beswaarskrif

ingevolge KO, art. 46 in behandeling geneem het, en ingestem het om dit volgens die reëling 

van Sinode 1991, art.22.13 na die Klassis deur te stuur indien dit meriete het (Bylae 9, p. 1, 

pt.2, paragrawe 1 tot 3). 

1.1.2 Ten spyte hiervan bevind die Part. Sinode foutiewelik dat die Kerkraad die Skrif wèl 

ingevolge KO, art. 46 laat spreek het, want die Kerkraad het nagelaat om my beswaargronde 

in hulle volgorde aan die toets van die Woord te onderwerp (vgl. Bylae 9, pt.2 met Bylae 10, 

pt.3.1.1 eerste par.).  Die Kerkraad erken self dat hulle “probleme” met my Beswaarskrif nie 

aan my beroep ingevolge KO, art. 46 voldoen nie, want hulle verklaar dat hulle die saak 

verder wil ondersoek (Bylae 3, p. 3 onderaan en p. 4 bo-aan;  vgl. pt.4 hierbo van B oor die 

verloop van die saak).  Om probleme met my Beswaarskrif uiteen te sit, is iets anders as om 

die Woord ingevolge KO, art. 46 op die gegrondheid, al dan nie, van my beswaargronde in 

hulle volgorde te bedien, soos ek versoek het, en waarvoor die Kerkraad ‘n billike geleentheid 

van sewe maande gehad het. 

1.1.3 Die Part. Sinode laat strydig met die Negende Gebod my motiveringe vanuit die Woord in 2.2 

van my Appèl oor die Kerkraad se plig tot bediening van die Woord ingevolge KO, art. 46 

ongetoets, en oordeel my daarom onverhoord (HK, 43:112). 

1.2 Die Part. Sinode bevind met onware en teenstrydige beweringe dat die Kerkraad se verweer oor 

onrypheid nie ter sake is nie, maar my Appèlgrond nie laat slaag nie.

1.2.1 Die Part. Sinode se bevinding dat onrypheid van die Kerkraad in die lig van die besluite van 

Sinodes 1991 en 1994 nie ter sake is nie, ondersteun my regsberoep dat die Kerkraad 

onrypheid verkeerdelik voorhou as rede waarom hulle nie die Woord op my beswaargronde in 

hulle volgorde kan bedien nie.  Onrypheid is nie ter sake omdat die Kerkraad ‘n billike 

geleentheid gehad het om die Woord kragtens hulle roeping te bedien.  Teenstrydig met “nie 
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ter sake” bevind die Part. Sinode dat my Appèlgrond afgewys moet word (Bylae 9, pt.2;  

Bylae 10, pt.3.1.1 tweede paragraaf en 3.1.3). 

1.2.2 Die Part. Sinode bevind in Bylae 10, pt.3.1.1, eerste paragraaf, dat die Kerkraad ingevolge 

KO, art. 46 die Woord wèl laat spreek het, maar bevind strydig hiermee in paragraaf twee dat 

die Kerkraad die beswaar voor hulle nie afgehandel het nie.  Vergelyk “die Kerkraad (het) die 

Skrif wel laat spreek” met “Die Kerkraad was … nie verplig om die beswaar wat voor hulle 

gedien het, af te handel … nie”.  Indien die Kerkraad my beswaargronde gewigtig bevind het, 

moes hulle dit na die Klassis deurgestuur het soos ek hulle in Februarie 1999 versoek het 

(Bylae 1, p. 1 laaste paragraaf).  Indien hulle dit met Skrifmotivering nie gewigtig bevind het 

nie, sou hulle nie besluit het om verdere aandag daaraan te bestee nie. 

1.2.3 Die Part. Sinode se onduidelike uitspraak oor “beweerde” onrypheid van die Kerkraad, asof 

ek hulle onrypheid beweer, gee my regsberoep oor die Kerkraad se selferkende onrypheid as 

rede vir hulle nalating om my beswaargronde ingevolge KO, art. 46 te oorweeg, verkeerd 

weer (Bylae 3, p. 3 onderaan) en krenk my reg in die Negende Gebod om in waarheid geweeg 

te word. 

1.2.4 Die Part. Sinode se onware uitspraak sonder motivering dat ek verwag het dat die Kerkraad 

my besware moes afhandel, gee eweneens my regsberoep oor die Kerkraad se verpligte 

behandeling van my beswaargronde verkeerd weer, en krenk my reg soos in 2.3 hierbo 

aangetoon.  Ek het die Kerkraad versoek om my besware ingevolge KO, art. 46 en Sinode 

1991, pt.22.13 langs die kerklike weg te behandel, nie af te handel nie (Bylae 1, p. 1 laaste 

paragraaf). 

1.2.5 Die Part. Sinode se verwysing na my reg om my “beswaar steeds direk aan die Nasionale 

Sinode” voor te lê, is nie ter sake tot my regskrenking, nl. dat die Kerkraad ná ‘n billike tyd 

van sewe maande onrypheid voorhou as rede waarom hulle my beswaargronde nie oorweeg 

het, en, indien gewigtig bevind, ingevolge die kerklike weg na die Klassis deurgestuur het nie, 

en laat my regsberoep ongetoets (Bylae 10, pt.3.1.1, tweede paragraaf;  Bylae 9, pt.2). 

2. Tweede grond 
 Die Part. Sinode kondoneer in stryd met KO, artt. 31, 46 dat die Klassis nagelaat het om my 

regskrenking reg te stel, en laat self met ‘n koue, formalistiese motivering ná om dit te doen, en 

sodoende die Nasionale Sinode in staat te stel om makliker tot ‘n Skrifgegronde oordeel oor my 

beswaargronde jeens Sinode 1945, art.93(a) te kom. 

2.1 Die Part. Sinode kondoneer die nalating deur die Klassis om my beswaargronde te weeg met ‘n 

foutiewe verklaring van die Klassis se adviesbesluit in Maart 1997.  In Maart het die Klassis 

besluit om die Kerkraad van Totiusdal te adviseer dat hulle self my Beswaarskrif moet behandel.

Dit impliseer dat hulle ingevolge KO, art. 46 en Sinode 1991 se besluit, my beswaargronde in 

hulle volgorde aan die Woord van God moes toets, en indien hulle (van) hierdie gronde gewigtig 

sou bevind, dit moes deurstuur na die Klassis van September vir verdere kerklike behandeling.  

Die inhoud van my Beswaarskrif het inderdaad “formeel” op die agenda van die September-

Klassis gedien kragtens die Klassis se eie adviesbesluit in Maart aan die Kerkraad om my 

beswaargronde aan die Woord te toets (vgl. Bylae 4, p. 2, pt.4.1.3;  Bylae 5, pt.4.1;  Bylae 9, pt.3, 

3.1-3.3;  Bylae 10, pt.3.2.1). 

2.2 Om in September teen hulle eie adviesbesluit van Maart en teen die besluit van Sinode 1991, 

art.22.13 oor die kerklike weg, en dus in stryd met KO, art. 31, te weier om die inhoud van my 

besware verder te oorweeg soos in my Appèl deur my versoek, openbaar ‘n koue, formalistiese 

gesindheid jeens my as beswaarde wat ingevolge KO, artt. 46 en 31 om hulp vra, omdat my 

versoek om hulp, en nie my beswaargronde nie, deur ‘n Kerkraad afgewys is (vgl. pte.4 en 5, 

laaste sin, hierbo onder B “verloop van die saak”). 

2.3 Om in November as Part. Sinode dieselfde te doen, openbaar dieselfde koue, formalistiese 

gesindheid jeens my as beswaarde wat ordelik om hulp vra, en wie se versoek om hulp, nie sy 

beswaargronde nie, deur ‘n Kerkraad en ‘n Klassis afgewys is. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis 
1.1 Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 
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Besluit:  Kennis geneem. 

1.2 Stukke ter insae 
1.2.1 Bylae 1 Brief aan Kerkraad 

1.2.2 Bylae 3  Antwoord van Totiusdal se Kerkraad 

1.2.3 Bylae 4  Appèl na Klassis 

1.2.4 Bylae 5  Kommissierapport van Klassis insake Appèl 

1.2.5 Bylae 6  Sinodebesluit 1945 oor herdoop 

1.2.6 Bylae 7  Uittreksel uit Klassis se Notule (vergadering 23 Maart 1999) 

1.2.7 Bylae 8  Sinodebesluit 1991 insake Beswaarskrifte 

1.2.8 Bylae 9  Appèl by Part. Sinode Noord-Transvaal, November 1999 

1.2.9 Bylae 10  Kommissierapport van Part. Sinode 

1.2.10 Bylae 11 Brief insake kennisgewing van Appèl by Nasionale Sinode, Januarie 2000 

1.2.11 Bylae 12 Uittreksel uit Notule van Voortgesette Klassis Pretoria Die Moot op 5 Oktober 

1999

1.2.12 Bylae 13 : Uittreksel uit Notule Part. Sinode Noord-Transvaal 23 en 24 November 1999 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.3 Toeligting 
Die appellant en die verweerder het die Kommissie ontmoet.  Ander broeders het ook die Kommissie 

ontmoet. 

Besluit:  Kennis geneem. 

1.4 Agtergrond 
1.4.1 Op 19 Februarie 1999 rig br. Malan ‘n brief aan die Kerkraad van Totiusdal en heg ‘n 

Beswaarskrif teen ‘n Sinodebesluit van 1945 aan vir oorweging deur die Kerkraad. 

1.4.2 Op 25 Maart 1999 vra die Kerkraad advies i.v.m. die Beswaarskrif by Klassis Die Moot en 

die Beswaarskrif word na die Kerkraad terugverwys vir behandeling. 

1.4.3 Die Kerkraad antwoord op 13 September 1999 per brief op br. Malan se Beswaarskrif. 

1.4.4 Br. Malan appelleer na die Klassisvergadering op 14 September 1999 (Klassis Die Moot) 

waar sy Appèl nie gehandhaaf word nie. 

1.4.5 Br. Malan appelleer na Part. Sinode Noord-Transvaal (23 en 24 November 1999) waar sy 

Appèl nie gehandhaaf word nie. 

1.4.6 Br. Malan appelleer na die Nasionale Sinode, Januarie 2000 teen die besluit van die Part. 

Sinode. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2. Die Sinode beoordeel 
2.1 Eerste Appèlgrond 
Die Part. Sinode kondoneer soos die Klassis, dat die Kerkraad in stryd met die Negende Gebod en 

KO, artt. 31 en 46 onrypheid voorhou as rede waarom hulle in ‘n gewigtige saak nie die koningskap 

van Christus, hoe gebrekkig ookal, deur sy Woord kan bedien nie, deur  (a)  Skrifverwysings by 

“probleme” te verhef tot bediening van die Woord in ‘n KO, art. 46 saak, en  (b)  deur met onware en 

teenstrydige beweringe te bevind dat die Kerkraad se verweer oor onrypheid nie ter sake is nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.1.1.1 Die appellant meen dit was sy reg dat die Kerkraad sy Beswaarskrif grond vir grond toets aan 

die Woord. 

2.1.1.2 Hy meen dat hierdie reg deur die Kerkraad, die Klassis en die Part. Sinode gekrenk is. 

2.1.1.3 Alhoewel die Kerkraad nie die gronde een vir een beoordeel het nie, blyk dit uit ‘n deeglike 

brief aan die appellant (Bylae 3) dat die Kerkraad wel met erns die Beswaarskrif behandel het 

in die lig van die Skrif, Belydenis en Kerkorde.  Hulle vra indringend vrae vir meer 

duidelikheid en toon waar hulle met stellings in die Beswaarskrif verskil.  Verder toon die 
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Kerkraad vir die appellant duidelike inkonsekwenthede in sy redenering aan.  Die Kerkraad 

het dus die broeder gehelp met sy Beswaarskrif. 

2.1.1.4 Sinode 1991 reglementeer nie voorskriftelik hoe die behandeling van ‘n Beswaarskrif moet 

plaasvind nie. 

2.1.1.5 Die Kerkraad se mening dat almal nie oor die saak ryp was nie, het nie die reg van die 

appellant verhinder om wel met die Beswaarskrif aan te gaan. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.2 Appèlkommissie se bevinding 
2.1.2.1 Die appellant bewys nie bo alle twyfel dat sy reg gekrenk is nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

2.2 Appèlgrond 2 
“Die Part. Sinode kondoneer in stryd met KO, artt. 31, 46 dat die Klassis nagelaat het om my 

regskrenking reg te stel, en laat self met ‘n koue, formalistiese motivering na om dit te doen, en 

sodoende die Nasionale Sinode in staat te stel om makliker tot ‘n Skrifgegronde oordeel oor my 

beswaargronde jeens Sinode 1945, art.93(a) te kom”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.1 Appèlkommissie se beoordeling 
2.2.1.1 Indien ‘n Appèl teen ‘n besluit van ‘n mindere vergadering slaag, is die saak terug op die 

Agenda van die mindere vergadering. 

2.2.1.2 Die appellant meen sy reg is gekrenk omdat eers die Klassis en daarna die Part. Sinode nie die 

inhoud van sy Beswaarskrif wou beoordeel nie. 

2.2.1.3 Die inhoudelike beoordeling van die Beswaarskrif was egter nie op die Agenda van die 

meerdere vergadering nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.2 Appèlkommissie se bevinding 
Die appellant bewys nie bo alle twyfel regskrenking nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2.3 Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3. Die Sinode besluit 

3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1 Eerste Appèlgrond - die Appèlgrond slaag nie. 

3.1.2 Tweede Appèlgrond – die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3.2 Oor die Appèl in sy geheel 
Die Appèl in sy geheel slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 
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12.5.16 APPèL DS. P.A. COETZEE TEEN BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE 

OVS EN NATAL 1999  (Artt.40, 256) 

A. Die appellant stel die Appèl. 

B. Ds. J.E. Franck gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS en Natal. 

C. Besluit:  Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys. 

D. Ds. H.P.M. van Rhyn stel die Kommissierapport. 

E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. 

F. APPèL 
Agtergrond 
Klassis Natal ontvang ‘n kennisgewing van twee Appèlle wat op die vergadering van 7 September 

1999 sal dien.  Die Regskommissie van die Klassis bevind albei Appèlle onontvanklik en besluit in 

twee duidelik afsonderlike besluite dat die Appèlle onontvanklik is. 

Gebreke by die Eerste Appèl was dat die besluit waarteen geappelleer is, nie aangehaal is nie en geen 

Bylae toon ‘n Notule wat die Regskommissie kan oortuig dat die broeder wel die besluit gehad het 

voordat hy geappelleer het (Bylae 1).   Spoelstra stel dit in sy boek (p. 198) dat dit “onvermydelik en 

noodsaaklik” is dat die Appellant ‘n gewaarmerkte afskrif van die besluit, reeds in sy Appèl gebruik.  

Dit is tog noodsaaklik om nie op ‘n veronderstelde besluit of ‘n vertolking van ‘n besluit te appelleer 

nie, maar volgens die amptelike besluit van die betrokke vergadering.  Die offisiële redaksie van die 

besluit was nie by die Appèl nie.  Dit is een van die vereistes van Appèlprosedure soos besluit deur 

Sinode 1939. 

By die Tweede Appèl word die besluit van die kerkraad wel aangehaal, alhoewel nie heeltemaal 

korrek nie (Bylae 2).  ‘n Notule word ook as Bylae aangeheg, maar dit is ‘n ongetekende Notule wat 

blykbaar van die kerkraad kom.  Ook hier ontbreek die offisiële redaksie van die Notule en geen 

gewaarmerkte afskrif van die Notule word verkry nie.  Op die Klassis is die Notuleboek wel 

beskikbaar en sou die korrektheid van die Notule in die Appèl wel gekontroleer kon word.  Die 

Regskommissie stel op die Klassisvergadering egter dat dit nie die taak van die Regskommissie is om 

rond te hardloop en besluite te verifieer nie, maar dat dit die taak van ‘n Appellant is om stukke voor 

die vergadering in orde te kry. 

Dit is egter noodsaaklik om te wys dat die twee Appèlle nie op dieselfde wyse onontvanklik is nie, 

maar beslis verskillend beoordeel moet word.  Juis in die lig het die Klassis oor elke Appèl ‘n 

afsonderlike besluit geneem (Bylae 3). 

Die broeder appelleer teen die besluite dat sy Appèlle onontvanklik is na die Part. Sinode (Bylae 4) en 

sy Appèl slaag.  Dit is ironies dat in sy Appèl op die Part. Sinode die besluit (waarteen geappelleer 

word) weer verkeerd aangehaal word, alhoewel die broeder hierdie keer ‘n gewaarmerkte afskrif van 

die oorspronklike besluit inhandig.  Die wyse waarop die Appèlkommissie egter die twee besluite 

hanteer asook die wyse waarop die Appèlgronde hanteer word, lei tot regskrenking. 

Besluit waarteen geappelleer word 
“Art.40  Appèl dr. H.G. Kruger teen Klassis Natal 

Ds. J.E. Franck rapporteer.  Die Rapport word in geheel aanvaar.  Die Appèl slaag”. 

Die volledige Rapport word aangeheg:  Bylaes 5 en 6. 

Appèlgronde 

Appèlgrond 1 
Part. Sinode OVS en Natal 1999 krenk die reg van Klassis Natal 1999 deur twee afsonderlike besluite 

oor die onontvanklikheid van twee verskillende Appèlle as een besluit te sien en daaroor uitspraak te 

gee. 
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1. Motivering 
1.1 Soos in die agtergrond gemeld, is dit twee afsonderlike Appèlle wat op die vergadering van die 

Klassis gedien het.  Die twee Appèlle het gehandel oor twee verskillende besluite van die 

kerkraad van Geref. Kerk Durban-Noord op twee verskillende datums.  Die ontvanklikheid van 

die twee Appèlle is deur die Regskommissie afsonderlik beoordeel en die Klassis het 

afsonderlike besluite geneem oor die ontvanklikheid van elke Appèl.  Deur die handeling van die 

Part. Sinode word die twee Appèlle en twee besluite as een gesien (Bylae 6, pt.4.1.1). 

1.2 Deur hierdie handeling sien die Part. Sinode nie die verskil tussen die onontvanklik-verklaring 

van die twee Appèlle nie.  By die een Appèl ontbreek die besluit waarteen geappelleer word 

geheel en al en geen Notule is aangeheg om enige aanduiding te gee wat die besluit van die 

kerkraad is nie.  In die motivering van die eerste Appèlgrond stel die Appellant dit so:  “Die eerste 

grond is gerig teen die vorm waarin die besluit geneem is nl., dubbelsinnigheid of 

teenstrydigheid”.  As die Appellant dit aanvoer dat die besluit van die kerkraad dubbelsinnig of 

teenstrydig is, moet hy die besluit ter hand het.  Hoekom word die besluit dan nie in sy Appèl 

aangehaal nie? 

 By die tweede Appèl is die besluit wel aangehaal en ‘n ongetekende Notule dui wel op die 

moontlikheid dat dit van die kerkraad af kom.  In die geval oordeel die Part. Sinode OVS en 

Natal 1999 wel korrek dat die besluit weens die aanwesigheid van die Notuleboek, geverifieer 

kon word. 

1.3 Hierdie regskrenking is moontlik te wyte aan die feit dat die broeder in sy Appèl nie die besluit 

van die Klassis waarteen geappelleer word, korrek aanhaal nie.  Die Appèlkommissie van die 

Part. Sinode is egter deur die verweerder van Klassis Natal baie duidelik gewys op die feit en 

versoek om baie deeglik daarop ag te gee. 

Appèlgrond 2 
Part. Sinode OVS en Natal 1999 formuleer self ‘n eie Appèlgrond en ignoreer die ses Appèlgronde 

wat die Appellant self in sy Appèl stel.  Daardeur word die reg van Klassis Natal gekrenk deur 

ernstige beweerde regskrenking onbeantwoord te laat. 

Motivering 
1. Met die behandeling van ‘n Appèl moet die Appèlgronde van die Appellant baie ernstig 

opgeneem word.  Dit vorm die grond van sy beweerde regskrenking.  Enige vergadering wat nou 

self ‘n Appèlgrond formuleer asof die vergadering die regskrenking van die Appellant beter kan 

formuleer, beweeg op baie gevaarlike terrein. 

2. In die Appèlgronde word baie ernstige regskrenking beweer deur Klassis Natal. 

2.1 In die Derde Appèlgrond word beswaar gemaak teen die handeling van die Klassis om die 

vereistes vir die ontvanklikheid van Appèlle te beoordeel volgens besluit van Sinode 1939.  

Hierdie besluite stel volgens die Appellant KO, artt. 30 en 31 buite werking. 

2.2 In die Vierde Appèlgrond word die Klassis aangekla dat die Klassis die Negende Gebod oortree 

het.  In dieselfde Appèlgrond word aangevoer die besluit van die Klassis is “‘n belydenis van 

onvermoë om te regeer”. 

2.3 In die Vyfde Appèlgrond stel die Appellant:  “Die ‘bevinding’ van die Klassis is louter onsin en 

is ‘n voortgesette belydenis van onvermoë om te regeer”. 

 Deur ‘n eie saamgevatte Appèlgrond te formuleer word die beweerde regskrenking deur Klassis 

Natal netjies gesystap sonder om hierop regspraak te gee.  Tydens die verweer is in die 

vergadering, en ook by die Appèlkommissie daarop gewys dat sekere beweerde regskrenking in 

die ses Appèlgronde teen Klassis Natal baie sterk bevraagteken word.  Die wyse om dus ‘n eie 

Appèlgrond te formuleer en die ses Appèlgronde in die Appèl te ignoreer, lei tot regskrenking 

deur die Part. Sinode. 

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 

1. Die Sinode neem kennis
1.1  Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 

Besluit:  Kennis geneem. 
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2. Die Sinode neem kennis 
2.1 Stukke ter insae 
Al die nodige stukke was ter insae. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.2 Toeligting 
Die appellant en die verweerder het toeligting aan die Kommissie verskaf. 

Besluit:  Kennis geneem. 

2.3 Agtergrond van die Appèl 
Br. H.G. Kruger het twee Appèlle teen ‘n kerkraadsbesluit by die Klassis ingedien.  Albei Appèlle is 

onontvanklik verklaar.  Br. Kruger appelleer met een Appèl na die Part. Sinode.  In die Appèl word 

geappelleer teen die besluit van die Klassis om albei sy Appèlle onontvanklik te verklaar.  Die Part. 

Sinode handhaaf sy Appèl.  Ds. P.A. Coetzee appelleer teen die besluit van die Part. Sinode. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3. Sinode beoordeel 
3.1 Eerste Appèlgrond 
“Part. Sinode OVS en Natal 1999 krenk die reg van Klassis Natal 1999 deur twee afsonderlike 

besluite oor die onontvanklikheid van twee Appèlle as een besluit te sien en daaroor uitspraak te gee”. 

3.1.1 Beoordeling 
Daar het net een Appèl op die Part. Sinode gedien.  Die Appèl het oor twee Appèlle gehandel wat op 

die Klassis onontvanklik verklaar is.  Die Part. Sinode het baie duidelik albei die sake wat voor hulle 

in een Appèl gedien het, beoordeel.  In albei sake is br. Kruger gelyk gegee, aangesien die Notuleboek 

van die Kerkraad beskikbaar was op die Klassisvergadering.  Al is beweer dat die Appèlle op 

verskillende maniere onontvanklik was, het die Part. Sinode beslis dat die feit dat die Notuleboek 

beskikbaar was, albei Appèlle ontvanklik gemaak het.  Al was die Appélle om verskillende redes as 

onontvanklik verklaar op die Klassis, het die Part. Sinode beslis dat hulle albei om een rede 

ontvanklik verklaar kon word.  Die twee besluite van die Klassis is dus nie as een gesien nie, maar 

maar in een Rapport op dieselfde grond afgewys.  Daar het dus geen regskrenking plaasgevind nie.  

Besluit:  Kennis geneem. 

3.1.2 Bevinding 
Die Appèlgrond slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3.1.3 Aanbeveling 
Die Sinode besluit dat Appèlgrond 1 nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 

3.2 Tweede appèlgrond 
“Part. Sinode OVS en Natal 1999 formuleer self ‘n eie Appèlgrond en ignoreer die ses Appèlgronde 

wat die appellant self in sy Appèl stel.  Daardeur word die reg van Klassis Natal gekrenk deur ernstige 

beweerde regskrenking onbeantwoord te laat”. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3.2.1 Beoordeling 
3.2.1.1 Die Part. Sinode het nie die ses Appèlgronde geïgnoreer en ‘n eie Appèlgrond geformuleer 

nie, maar soos volg beslis:  “Nadat die Appélgronde deurgewerk is en gesprekke met die 

appellant en verweerders gevoer is, blyk dit dat die gronde wesenlik in een punt saamtrek 

...” (Rapport Appèlkommissie).  Die Part. Sinode het daarmee na die essensie van die Appèl 

deurgedring en daaroor uitspraak gegee.  Daar het dus geen regskrenking plaasgevind nie. 

3.2.1.2 Oor die skerp taal van die Appél het die Part. Sinode hom soos volg uitgelaat:  “Die 

Kommissie vind dit jammer dat die bewoording van die Appélskrif soms kras en 
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onbroederlik is en daardeur versoening kan bemoeilik” (Rapport Appèlkommisie).  

Daardeur is die appellant openlik tereggewys en is Klassis Natal se reg nie gekrenk nie, 

maar gehandhaaf. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3.2.2 Bevinding 
Appèlgrond 2 slaag nie. 

Besluit:  Kennis geneem. 

3.2.3 Aanbeveling 
Die Sinode besluit dat Appèlgrond 2 nie slaag nie 

Besluit:  Goedgekeur. 

4. Die Sinode besluit 
Dat die Appèl in sy geheel nie slaag nie. 

Besluit:  Goedgekeur. 


