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Verantwoording 
 

In die Nederduitse Gereformeerde Kerk is die debat rakende 

homoseksuele verhoudings ’n emosionele saak. Die Algemene 

Sinodes van 2002 en 2004 het van die Algemene Sinode van 1986 

se standpunt rakende homoseksuele praktyke weg beweeg. Daar is 

feitlik nie een streeksinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

wat nie al die saak van homoseksuele verhoudings gedebatteer het 

nie. In feitlik geen gemeente word daar nie emosionele debatte oor 

die saak gevoer nie. In Suid-Afrika is daar reeds drie boeke met 

verskeie standpunte (deur predikante van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk) wat oor hierdie saak handel, gepubliseer. In 

die nuusblaaie word gereeld berigte wat die hele vraagstuk van 

homoseksuele verhoudings op die voorgrond plaas, gevind. Dikwels 

word van predikantskinders óf van predikante wat homoseksueel is, 

berig. Die verhale van ouers met homoseksuele kinders is ook 

nuuswaardig. Net so word ook soms berig dat die Nerderduitse 

Gereformeerde Kerk oor homoseksuele huwelike tot ‘n skeuring kan 

kom. 

 

Hierdie studie fokus op die homoseksualiteitsdebat in die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk, wat sy wortels in die 

Gereformeerde Kerke in Nederland het. Laasgenoemde is die kerk 

wat algemeen aanvaar word as die “moeder” van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk. Daarom sal die dokumente wat die pro-gay 

standpunt uit hierdie twee kerke bevat, as kerndokumente gebruik 

word. In breër internasionale konteks word die bronne van Boswell 

en Scroggs ook gebruik, aangesien dit die twee hoofrolspelers is 

waarop die Suid-Afrikaanse pro-gay teoloë hulself beroep. Die 

implikasie hiervan is dat die gebruik van bronne in ‘n sekere sin 

beperk word tot bogenoemde groeperinge. 
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Dit is wel belangrik om kennis te neem dat dit nie nét ’n plaaslike 

debat is nie, maar ook ’n internasionale debat wat veral in 

Protestantse kerke gevoer word. Dit is ’n debat wat op die 

voorgrond geplaas is toe die Gereformeerde Kerke in Nederland in 

1980 besluit het dat homoseksuele huwelike kerklik ingeseën kan 

word. Dit is ‘n debat waar daar, in hierdie klein groep protestantse 

kerke, nog geen eenstemmige besluit (soos oor rassisme en 

apartheid) geneem is nie. 

 

Uiteenlopende standpunte wat met passie beredeneer word 

 

‘n Ander belangrike aspek wat in die debat in Suid-Afrika én 

wêreldwyd in ag geneem moet word, is dat daar onder Christene en 

teoloë uiteenlopende standpunte is. Standpunte word met passie en 

oortuiging gestel, standpunte wat die anderkant dikwels met 

etikettering in ’n swak lig plaas. Aan die eenkant word diegene wat 

nie ten gunste van homoseksuele verhoudings is nie, dikwels as 

fundamentaliste, homofobies, eksklusief, liefdeloos, 

onverdraagsaam en ondemokraties afgemaak. Hulle word dikwels 

daarvan beskuldig dat hulle van die homoseksualiteitsdebat ’n 

belangriker saak maak as wat dit behoort te wees. As motivering 

word dan gestel dat daar ander sake in die land en wêreld is wat 

groter aandag vra (soos armoede, kerkeenheid, VIGS ens). Hierdie 

groep word ook dikwels beskuldig dat hulle geweld teen 

homoseksuele persone aanwakker. 

 

Aan die anderkant word voorstanders van homoseksuele 

verhoudings weer as liberaal geëtiketteer. Hierdie groep word as 

swak teoloë afgemaak. Dit is die groep wat agter die tydsgees 

aanloop, sekulêr is, toegee aan politieke druk, ‘n Bybelse moraliteit 

ignoreer en nie op Skriftuurlike beginsels uitsprake maak of teologie 

bedryf nie. Dit is daardie Christene wat die Skrif dikwels relativeer 
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tot ’n tweede rangse gespreksgenoot. Hulle manipuleer die gesprek 

deur homoseksuele persone in kerklike debatte in te bring, om 

hierdeur behoudende teoloë te indoktrineer aangesien 

laasgenoemde nie die vrymoedigheid het om “seermaak” 

argumente op die tafel te sit nie. Die vrymoedigheid van 

behoudende teoloë word daarom deur emosionele manipulasie in 

die debat ingeperk. 

 

Uiteenlopende standpunte rakende die plek en gesag van die 

Skrif in die debat 

 

Die ironie is dat albei hierdie groepe hulle op die Skrif beroep (om 

hul standpunte te verdedig):  

1. Aan die een kant is diegene wat die Skrif woordeliks as ‘n 

handboek rakende homoseksualiteit gebruik, en daarom glo 

dat alle homoseksuele persone hulle eers moet bekeer, 

anders gaan hulle hel toe. Bekering sal outomaties daartoe lei 

dat hierdie persone ‘n heteroseksuele leefstyl sal begin volg. 

2. Dan is daar weer diegene wat sal sê dat die Skrif die kanon is, 

dat die wetenskap en ervaring insig vir die homoseksuele 

persoon se dilemma gee, maar dat laasgenoemde twee 

wetenskaplike rolspelers in die debat, nie die Skrif rakende 

moraliteit kan veto nie. 

3. ‘n Ander groep gebruik die liefdesbeginsel van die Skrif wat 

volgens hulle impliseer dat daar geen verskil tussen hetero- 

en homoseksuele verhoudings kan wees nie. Die 

liefdesbeginsel is inklusief en nie eksklusief nie. 

4. Nog ‘n groep erken die rol van die Skrif, maar dui op analoë 

voorbeelde wat in die Skrif voorkom en vandag nie meer 

gebruik word nie. Die Skrif word só onder verdenking gebring 

wat daarop neerkom dat die wetenskap en ervaring die reg 

het om die Skrif in hierdie debat te veto. 
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5. Daar is ook die groep wat beweer dat die Skrif nié die vorm 

van homoseksualiteit wat vandag bestaan / voorkom, geken 

het nie. Daarom kan die Skrif nie ‘n uitspraak oor 

homoseksuele verhoudings en –huwelike maak nie. 

 

Daar is ook ‘n verskil in die wyse waarop die verskillende groepe die 

sosiale- en natuurwetenskappe in die debat aanwend. 

 

Uiteenlopende standpunte rakende die plek van die sosiale- 

en natuurwetenskappe in die debat 

 

Die standpunte kan as volg beskryf word: 

1. ’n Mens kan nie homoseksueel gebore word nie. Diegene wat 

hul op die wetenskap beroep, interpreteer die statistiese 

bewyse sodat dit hulle pas. Die debat is afgesluit. 

2. Ons leef in ’n gebroke werklikheid wat impliseer dat mense 

wél as homoseksueles gebore kan word. Die wetenskap sou 

daarom kon bewys dat mense ‘n homoseksuele oriëntasie sou 

kon hê. Die plek wat die Skrif in die debat speel word daarom 

problematies. Daar behoort ‘n onderskeid te wees tussen 

oriëntasie en gedrag. 

3. Dit is ’n wetenskaplike feit dat mense homoseksueel gebore 

kan word. Daarom moet die Skrif herinterpreteer word, sodat 

mense met ’n homoseksuele oriëntasie in homoseksuele 

verhoudings betrokke kan raak en selfs kan trou. 
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Die metodiek wat gevolg word 

 

In die eerste plek is dit te gekompliseerd om die verskillende 

interpretasies in hul onderskeie kategorië as afsonderlike entiteite 

te beredeneer. Dit sou tot verwarring lei. In die beredenering van 

die debat sal daar slegs twee kante gestel word, dit is die pro-gay 

groep ten opsigte van homoseksuele verhoudings en –huwelike, en 

die groep wat nie ten gunste van homoseksuele verhoudings- en 

huwelike is nie. Onder elke groepering sal die verskillende 

argumente tot ‘n eenheid saamgevoeg word. Die rede hiervoor is 

dat dit makliker is om die debat dan in geheel te volg. 

 

Vervolgens sal ek poog om die homoseksualiteitsdebat soos dit in 

die Nederduitse Gereformeerde Kerk gevoer word, in sy totaliteit op 

die tafel te plaas. Die onderskeie hermeneutiese sleutels sal ook 

hanteer word. Sake wat aangeraak word, handel dus oor die 

antieke- en die kerkgeskiedenis, die rol van die wetenskap en 

ervaring, die tydsgees waarbinne die Kerk vandag bedien, die gesag 

van die Skrif sowel as verskeie Skriftuurlike aspekte wat in hierdie 

debat op die tafel geplaas is. Onder die Skriftuurlike aspekte wat 

hermeneuties ondersoek sal word, is onder andere die vraag of die 

Skrif enigsins gebruik kan word om ’n antwoord op die vraag na 

homoseksuele verhoudings en –huwelike te gee. Verder ook die 

Skriftuurlike siening van seksualiteit, die getuienis van die Ou 

Testament, die getuienis van die bediening van Jesus sowel as die 

Pauliniese en Deutero-Pauliniese getuienisse. 
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‘n Sensitiewe blootstelling 

 

Met die aanpak van hierdie studie stel ek myself bloot vir kritiek en 

emosionele aftakeling. Nogtans het ek ’n innerlike passie beleef om 

hierdie studie aan te pak en af te handel. Een van die redes is dat 

daar by sommige lidmate die persepsie bestaan dat die Kerk 

dikwels die morele doelpale in ooreenstemming met die tydsgees 

verskuif. Tweedens handel die debat oor dit wat vir die 

gereformeerde erfenis baie kosbaar is, nl die Skrif, sy gesag en die 

interpretasie daarvan. Vervolgens gaan die debat oor twee 

belangrike aspekte van die Christelike getuienis en lewe. Dit is die 

gelowige se liefde vir God (vertikale liefde) en sy liefde vir die 

naaste (horisontale liefde). Laastens is die debat vir die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk krities, aangesien beide groeperinge in die 

debat die Kerk druk om tot ‘n finale besluit te kom. 

 

Dr Jorrie Potgieter 

Dinsdag, 05 Julie 2005 
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“Aangzien dan Uwe Keizerlijke Majesteit 

en Uwe Hoogheden een eenvoudige 
antwoord verlangen, zo wil ik een eenvoudig 

antwoord, zonder omwegen, geven: 
Tenzij ik door getuienissen der Schrift of 
duidelijke argumente overwonnen word – 

want ik geloof noch de pous noch de 
concilies alleen, omdat het zonneklaar is 

dat zij dikwijls hebben gedwaald en 
zichzelf tegengesproken – ben ik 

overwonnen door en doormij aangehaalde 
Heilige Schriften en mijnen geweten is 

gevangen in Gods Woord. Herroepen kan ik 
niets en wil ik niets, omdat het onzeker en 

gevaarlijk is tegen zijn geweten te handelen. 
God helpe mijn. 

Amen” 
Martin Luther – Verskyning voor die Keiser te Worms 1521 

 

- Dankbaar WF (1974:114)- 
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“Aangesien u as regeerder van die land, 
en ander regerende leiers dan van my ’n 
eenvoudige antwoord verwag, gee ek dit 

nou: 
Tensy ek deur die getuienis van die Skrif 

oortuig kan word 
– want ek glo nóg die kerkleiers, nóg 
besluite van sinodes, ringe en kerkrade 

–  
omdat dié al té dikwels gedwaal en hul 

eie besluite weerspreek het –  
word ek slegs oortuig deur dit wat in die 

Heilige Skrif as God se Woord vir mý, 
staan. My gewete word deur die Woord 

van God vasgevang. 
Ek kan en wil niks herroep wat ek glo nie, 

omdat dit gevaarlik is om teen my gewete 
op te tree. 

God help my. 
Amen”  

Martin Luther – Verskyning voor die Keiser te Worms 1521 

 
- Dankbaar WF (1974:114) – 

 
(Eietydse vertaling deur J Potgieter) 
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