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Kennisgewing van dolering 

NG Kerk Vryburg-Noord doleer. 

Die NG Kerk Vryburg-Noord se gemeenteraad gee hiermee kennis aan die Ring van Reivilo, die 

Noord-Kaapland Sinode en die Algemene Sinode van die NG Kerk dat ons formeel doleer (treur).  

Die gemeente neem die besluit tot dolering met volle bewustheid van ons eie gebrokenheid en 

tekortkominge as gemeente van ons Here Jesus. As treurende gemeente, bid ons dat die NG Kerk 

deur die Here gelei mag word tot besinning en ’n terugkeer na nederige onderwerping aan die leer 

van die Skrif. 

Ons gemeente distansieer onsself van alle leerstellinge wat teenstrydig is met Sy Woord. Ons 

bevestig dat ons glo in God soos verwoord in: 

- Sola Scriptura: Slegs die Woord (2 Tim 3:16) - Die Woord is volledig en genoegsaam.  

- Solus Christus: Slegs Christus (1 Tim 2:5) - Geen ander redding nie.  

  - Sola Gratia: Slegs genade (Ef 2:8) - Nie redding deur werke nie.  

- Sola Fide: Slegs geloof (Rom 1:17) - Geloof in Jesus.  

- Soli Deo Gloria:  Net tot eer van God (1 Sam 2:30). 

Daarenteen het dit in die afgelope tyd al meer duidelik geword dat daar ’n stelselmatige teologiese 

en geestelike verval plaasvind wat sigbaar word in die liberale en sekulêre ideologieë, wat by die 

Teologiese fakulteite en in VBO-opleiding verkondig word. 

Kuratoria laat onskriftuurlike lering oogluikend toe en NGK-akademici se uitsprake en skrywes 

wat afwyk van suiwer Skrifwaarhede, ontlok geen reaksie van kerkleiers nie. 

Die onvermydelike gevolg hiervan is die verbrokkeling van die fondasie waarop Christus Sy kerk 

hier op aarde kom vestig het. Die ondergrawing van die beginsel van reg en verkeerd soos God in 

onder andere Eks. 20 gegee het, lei noodwendig tot ’n “selfverheerlikende en sondelose” bestaan 

waarin die mense self kan besluit wat vir hom/haar reg of verkeerd is. Die Godgegewe 

skeppingsorde word tot niet gemaak deur die begeerte om die tydsgees te bevredig en die stem van 

die Kerk van Christus te bind onder die vaandel van menseregte. 

Die Kerk se saamleef met sondige lewenspraktyke het tot gevolg dat die kerk sy 

verantwoordelikheid tot liefdevolle tug versaak en sy profetiese stem in die samelewing verloor. 
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Ons as gemeente het ’n plig ten opsigte van die beskerming van die waarheid. “Die gemeente is 

die draer en beskermer van die waarheid.” (1 Timoteus 3:15).  Die gemeente kan derhalwe nie 

langer stilbly wanneer die tekens daarop dui dat vrysinnigheid en liberalisme die NG Kerk tot ’n 

groot mate gekaap het nie.  

 

“Ek gee julle ’n nuwe hart met die regte begeertes en ’n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde 

weg en gee julle ’n nuwe, gehoorsame hart. En Ek gee my Gees in julle sodat julle my voorskrifte 

sal gehoorsaam en doen wat Ek beveel.” Esegiël 36:26-27 (NLV).  

Mag hierdie belofte waar word vir die NG Kerk. 

Vryburg-Noord gemeente sal dus voortaan as “Vryburg-Noord-Gemeente (Dolerend)” 

bekendstaan tot tyd en wyl daar in die NG Kerk ’n daadwerklike terugkeer tot die gesag van 

die Woord duidelik word. 
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