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3 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om, as NG Kerkfamilie en ekumeniese vennote, die 
aangeleethede in die verslag waaroor ernstige kommer heers dringend met die Nasionale Regering 
op te neem.  
4 Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die morele verval in die land, maar veral binne die 
landbousektor (kyk Agenda bl 246 pt 4.6.1.4). Dit behoort as ’n prioriteit binne die NG Kerkfamilie 
hanteer te word – met 'n duidelik geformuleerde uitkomsgebaseerde omkeer-strategie. 
5 Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die impak wat veral bogrondse mynbedrywighede in 
sekere vrugbare dele van die land op die landbou en die omgewing het en doen 'n beroep op die 
regering om deur streng wetstoepassing en volhoubare gemeenskapsontwikkeling ’n einde daaraan 
te maak.  
6 Die Algemene Sinode doen 'n beroep op lidmate in die landbousektor om die gesins- en familielewe 
van hulle werkers te koester, hulle onderwys te verseker en kerklik met hulle mee te leef. 
7 Die Algemene Sinode versoek sy Taakspan vir Ekologie om die Moderamen dringend met advies 
oor hidrobreking te voorsien met die oog op standpuntformulering. 
 
GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK (vgl Notule Dag 4 pt 18) 
1. In die lig van al die onderwerpe wat gedien het by Leerstellige- en Aktuele Sake by die Algemene 
Sinode van 2013 is die behoefte baie duidelik identifiseer aan ŉ indringende gereformeerde 
hermeneutiek wat verantwoordbaar en prakties toepaslik is.  
2. In die lig van ons luisterproses besluit die Algemene Sinode dat die Algemene Taakspan vir 
Leerstellige en Aktuele Sake bruikbare materiaal (Bybelstudiemateriaal) uitbring met praktiese 
voorbeelde aangaande die lees, verstaan en vertolking van Skrif en belydenisskrifte ten opsigte van 
leer- en etiese sake.  
3. Die bestaande besluite van die kerk oor Skrifgesag en Skrifgebruik en vertolking van 
belydenisskrifte moet daarin gereflekteer word.  
4. Dit moet aan elke sinode beskikbaar gestel word vir bespreking en gesprekvoering. 
 
HEIDELBERGSE KATEGISMUS (vgl Notule Dag 4 pt 26) 
Die Algemene Sinode versoek die Kerkbode om ‘n spesiale feesuitgawe te publiseer om die 450-
jarige herdenking van die Heidelbergse Kategismus te vier.  
 
HOMOSEKSUALITEIT: PROSESVOORSTEL TOV DIE VOORTGESETTE GESPREK OOR (vgl Agenda 
A.12 bl 128 pt 9.3; A.12 (Aanvullend) bl 24; Notule Dag 5 pt 4)  
Die Algemene Sinode vervang A.12 (Aanvullend) bl 24 pt 1.5 met die volgende: 
Die Algemene Sinode 
1.5.1 bevestig dat die besluit van 2007 oor homoseksualiteit geneem is na ŉ deeglike eksegetiese en 
teologiese studie. 
1.5.2 gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualiteit ŉ studie 
te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en Gereformeerde tradisie  
1.5.3 besluit dat homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in 
die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op legitimasie. 
1.5.4 verbind hom ook in die hantering van die saak aan die waardes van die Seisoen van 
Menswaardigheid. 
 
HUGENOTE KOLLEGE: ALGEMENE KURATORIUM  (vgl Agenda T.14.1 bl 4 pt 3.1.3 ; Notule Dag 2 pt 35)   
1 Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 11 op bladsy 280 van die Agenda. 
2 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kuratorium om die eersvolgende Algemene Sinode te 
adviseer oor gesamentlike teologiese opleiding vir lidkerke van die NG Kerkfamilie aan die Hugenote 
Kollege in Wellington. 
3 Die Algemene Sinode bevestig dat die vergunning wat Hugenote Kollege tans het om ’n 
verteenwoordiger op eie koste met adviserende stem te stuur na die vergaderinge van die Algemene 
Kuratorium, steeds voortgesit word tot by die volgende Algemene Sinode. 
 
INLIGTINGSWET (vgl Agenda T.14.2 bl 4 pt 2.4.1.1, A.3 bl 29 pt 5.5; Notule Dag 3 pt 15) 
1 Die Algemene Sinode wys – vir die doeleindes van Wet 2 van 2000 – die Saakgelastigde van die NG 
Kerk in SA (ds AH Minnaar), synde die PSD vir die Argief te wees, aan as die “Inligtingsbeampte van 
die Algemene Sinode van die NG Kerk”. 
2 Die Algemene Sinode versoek sinodes (met uitsondering van Namibië) om al hulle binnelandse 
gemeentes, ringe, kerklike instansies en kantore gereeld te versoek om as ’n saak van dringendheid 
uitvoering te gee aan die vereistes van Wet 2 van 2000. 
 




