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DOLERING 

Die NG Gemeente Port Shepstone het na 'n lang en deursigtige onderskeidingsproses op 21 November 
2021 die hartseer besluit geneem om te doleer.  Ons ag dit nodig vanweë die volgende oortuigings: 

• 'n Tydsgees van liberalisme en humanisme het die NG Kerk ingesypel en is besig om die Kerk te 
kaap.  Verskeie leiers, asook denkers en skrywers van die Kerk, omarm hierdie tydsgees en probeer 
die kerk in pas bring met heersende sekulêre politieke etiologieë en waardes.  Ook word dit sterk 
aangehang deur verskeie akademici, mense wat jong voornemende leraars moet oplei en vorm.  

• Hierdie progressiewe voorstanders kies vir ‘n naturalistiese en eksistensiële soeke na die waarheid.  
Gevolglik word die betroubaarheid en die gesaghebbendheid van die Bybel bevraagteken.  As die 
Bybel dan nie meer as die Woord van God, maar eerder woorde van mense oor God, beskou word, 
kan die inhoud daarvan nie meer as normatief en gesaghebbend beskou word nie.  Binne hierdie 
denke word die Bybel as ’n historiese dokument sonder enige goddelike gesag beskou en word die 
herskeppende en vernuwende invloed daarvan op die hedendaagse mens ontken.  Die gevolg 
hiervan is die akkommodering van vreemde interpretasie van die Bybel en ons Gereformeerde 
identiteit.   

• Alhoewel die Algemene Sinode (AS) bevestig het dat ons vashou aan die Woord, belydenisskrifte 
en ons Gereformeerde grondslag, neem ons tog duidelik waar dat woord en daad nie met mekaar 
strook nie.  Ons sien dit in die besluite oor die bose, saamwoon en selfdegeslagverbintenisse.  Ook 
sien ons dit in die aard van debatte en gesprekke wat tydens meerdere vergaderings en in kerklike 
media, asook sosiale media gevoer word.  Dit is ondenkbaar dat opmerkings oor Jesus Christus se 
maagdelike geboorte, die uniekheid van Christus se heilswerk en die lewensveranderende mag 
wat die Heilige Gees op gelowiges het, openlik en dikwels sonder weerlegging, bevraagteken kan 
word.   

• Ons beleef 'n weerstand teen en die ondermyning van die meer konserwatiewe en behoudende 
stem.  Die behoudende stem word met 'n moderne vloekwoord– Fundamentaliste – stilgemaak, 
so asof hierdie groep mense nie ook onderskeidend kan dink nie. Verder word hierdie groep, elke 
keer as hulle hulle stem laat hoor, gekruisig met opmerkings dat hulle besig is met verdagmakery, 
liefdeloosheid, gevoellose optrede en intellektuele luiheid.  So word die motivering vir hulle 
behoudende stem, naamlik, gehoorsaamheid aan God, ondergeskik gestel aan hulle wat die mense 
en die wetenskap aanhang.  Die wyse waarop die Algemene Sinode al die protes gravamen en 
beswaarskrifte ten opsigte van selfdegeslagverbintenisse hanteer het, skep 'n gevoel van 
marginalisering en ontmagtiging.  Die AS is, volgens ons, nie bereid om na almal se stemme te 
luister nie en bevoordeel die liberale  en humanistiese stem.   
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Vir ons is dolering nie 'n wegbreek aksie of 'n straf handeling nie.  Ons kies om aktief en onbevrees ons 
behoudende gereformeerde identiteit van binne die NG Kerk te verdedig en te bevorder.  Hierdie 
identiteit is gebaseer op die volgende ononderhandelbare belydenisse: 

• Ons bely dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is wat met betroubaarheid, duidelikheid en 
genoegsaamheid, God Drie-Enig aan die mens openbaar. (2 Pet 1:20-21; 2 Tim 3:16-17; NGB Artikel 
7) 

• Ons bely dat God, Vader, Seun en Heilige Gees, deur sy Woord, die mens wil oortuig van sy/haar 
verlorenheid na die sondeval en die gebroke verhouding wat dit tussen God en mens tot stand 
gebring het. (Rom. 3:23; Rom 5:13-14; NGB Artikel 15, 16; HK Sondag 3 Vraag 8) 

• Ons bely dat die sondeval die totale mensdom verdorwe gelaat het en daarom kan geen menslike 
daad of kosmiese mag die verhouding tussen God en mens behalwe deur die heilswerk van Jesus 
Christus, herstel nie; (Rom 5:12; 1 Joh 4:9; Hand 4:12; HK Sondag 3 Vraag 7) 

• Ons bely dat Jesus Christus uit 'n maagd gebore is en dat Hy deur Sy lyding, sterwe, fisiese 
opstanding uit die dood en Hemelvaart, die verlangde prys vir alles sondes finaal betaal het; (Rom 
1:17; Rom 8:3-4; Heb 2:14-15; 1 Tim 2:5-6; NGB Artikel 10,18; HK Sondag 14 Vraag 35.) 

• Ons bely dat Jesus Christus nou vir alle gelowiges as Middelaar by die Vader intree; (Heb. 4:14-16; 
NGB Artikel 26 HK Sondag 6 Vraag 17 en 18) 

• Ons bely dat, terwyl gelowiges nog in die tydelike is, hulle daagliks met die ou sondige natuur 
worstel en deur die bose aangeval word, maar dat die Heilige Gees hulle in liefde en waarheid lei 
om in handel en wandel, die voorbeeld van Jesus Christus na te volg. (Ef 4:23-24; Rom 7:23; Rom 
8:13-15; 2 Kor 3:18; NGB Artikel 16, 24; HK Sondag 44 Vraag 127.) 

• Ons bely dat gelowiges juis God se Naam verheerlik wanneer hulle breek met sondige praktyke en 
sodoende die oorwinningskrag wat daar in Jesus Christus is, bewys.  (Matt 5:16; 1 Kor 6:19-20; 1 
Pet 2:9-12; HK Sondag 1 Vraag 1; NGB Artikel 24) 

• Ons bely dat die Kerk in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie.  Daarom streef gelowiges altyd 
daarna om meer na die dinge van God, dan die dinge van die aarde en vlees, te konformeer.  (Joh 
17:16-17; 1 Tess 4:3-8,) 

• Ons bely dat die huwelik 'n Goddelike instelling is waar een man en een vrou lewenslank liefde en 
trou aan mekaar beloof.  (Gen 1:18-25; Matt 19:3-12; Mark 10:5-9) 

• Ons bely dat alle seks (hetro-, homoseksueel, buite egtelike verhoudings, voorhuwelikse seks, 
pornografie, ens) buite die grense van hierdie huwelik, sonde is.  (Gen. 19:410; Judas 7, 8; Lev. 
18:22; 20:13; Rom. 1:26-28; 1 Kor 6:18-20; 1 Kor 7:7; 9:7, Heb 13:4;) 

Die kerkraad versoek derhalwe die AS asook die KZN Sinode om kennis te neem dat die NG Gemeente 
Port Shepstone voortaan as die NG Gemeente Port Shepstone (Dolerend) bekend sal staan.   

Deur ons openbare treur, distansieer ons onsself van die progressiewe en humanistiese gees wat die 
NG Kerk oor jare betree het en die gepaardgaande leerdwalings wat dit tot gevolg het.  Ons wil ook 
hiermee ander gelowiges aanmoedig om na die suiwer verkondiging van God se Woord en 
onderwerping aan Sy Heerskappy in elke faset van ons lewens. terug te keer. 

Groete in die kosbare Naam van Jesus Christus. 

 

Die uwe. 
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