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AANVULLENDE RAPPORT 6 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – BEROEPBAARSTELLING KO, ARTT 4, 8 & 9
(TOELATING) (Art 151)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
Beroepbaarstelling in terme van KO, artt 4, 8, 9 (SR3.1)
Die November 2011-Kuratorevergadering het kennis geneem van die onderstaande
riglyne, vir deursending aan die Sinode vir goedkeuring:
1.1 Formele aspekte
1.1.1 Konstituering
Die Kommissie, bestaande uit dr HG Stoker (s), ds PA Coetzee en prof J Smit, het op
30 Julie 2010 vergader. Dr HG stoker is as voorsitter aangewys en prof J Smit as
skriba.
1.1.2 Opdrag
Benoem, in die lig van die Kommissieversoek, ‘n Kommissie bestaande uit dr HG
Stoker (s), ds PA Coetzee en prof J Smit om die nodige riglyne op te stel met die oog
op die aard en omvang van die ondersoek van persone wat aansoek doen in terme
van onderskeidelik KO, artt 4, 8 en 9 van die Kerkorde (KD-notule 17 Mei 2010:10,
11).
Besluit: Punte 1.1 tot 1.2.1 kennis geneem.
1.2 KO, art 4
1.2.1 KO-bepaling en Sinodebesluite
KO, art 41 veronderstel die opleiding van teologiese studente én stel eksaminering2
as vereiste vir die toelating tot die diens. Sinode 2006 besluit soos volg: (i) die ideale
situasie is dat teologiese studente hulle volle opleiding in Potchefstroom doen. (ii)
Voorsiening kan gemaak word om die Kandidaats I-III by ŉ erkende instelling òf deur
middel van telematiese studie te doen. Die Kandidaats IV-VI word in Potchefstroom
gedoen.3
1 “Die wettige beroeping en toelating van iemand wat nie tevore in die diens van die Woord gestaan
het nie en wat deur die Klassis waarin hy woonagtig is, voorbereidend (preparatoir) geëksamineer
is, bestaan uit: ten eerste, die verkiesing na voorafgaande gebede, deur die Kerkraad en die
diakens volgens die reëling wat daarvoor plaaslik in gebruik of soos deur die Kerkraad vasgestel is
en verder in kerke met slegs een bedienaar van die Woord, ook met advies van die Klassis of van
die konsulent wat hiervoor deur die Klassis aangewys is; ten tweede, die ondersoek na die leer en
lewe (peremptoir) van die beroepene deur die Klassis (waar die beroeping ter goedkeuring
voorgelê moet word) wat met advies van die Deputate van die Partikuliere Sinode moet plaasvind;
ten derde, die approbasie en goedkeuring deur die lidmate van die betrokke kerk wat daarin
bestaan dat daar, nadat die naam vir minstens drie Sondae in die kerk afgekondig is, geen wettige
beswaar ingedien is nie; ten laaste, die openlike bevestiging voor die gemeente in teenwoordigheid
van die Klassikale Deputate, volgens die Formulier wat daarvoor vasgestel is.”
2 Kyk Acta 1970:122 e.v. oor die samevoeging van die van die preparatoir- en peremptoir eksamens.
3 “2.3.4 Kerkregtelike aspekte
2.3.4.1 Aspekte ten opsigte van predikantsopleiding
2.3.4.1.1 Plek van opleiding
(i) Die ideale situasie is dat voornemende predikante hulle volledige opleiding in Potchefstroom
doen. Waar nodig (soos bepaal deur studente se aansoekerlike omstandighede of die
behoeftes van kerke) kan daar egter voorsiening gemaak word dat studente hulle Kandidaats
I-III buite Potchefstroom aan een van die erkende instellings doen of deur middel van
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1.2.2 Prosedure
1.2.2.1 By die voorneme om teologie met die oog op die verwerwing van ŉ
kandidaatsertifikaat te studeer moet studente by die Kuratore aanmeld. Hierdie
reëling is van toepassing op alle studente – diegene wat die BTh I-III by die TSP òf
by ŉ erkende instelling wil voltooi.
1.2.2.2 Studente wat by die Kuratore aanmeld word by wyse van psigometriese toetse,
onderhoude en ander vereistes wat tans geld, geëvalueer.
1.2.2.3 Studente wat die Kandidaats I-III met toestemming van die Kuratore by ander
instansies voltooi, meld by voltooiing van die studie by die TSP aan vir ŉ colloquium
doctum. Hierdie colloquium is ŉ assessering van 'n aansoeker se kennis en insig
met die oog daarop om vas te stel of die aansoeker met die Kandidaats IV-VI kan
voortgaan. Die Senaat maak ŉ aanbeveling oor die vraag (i) of die aansoeker vir die
Kandidaats IV-VI kan inskryf; (ii) wat die aansoeker te doen staan om sy kennis en
insig te verbeter met die oog daarop om vir die Kandidaats IV-VI te kan inskryf.
1.2.2.4 Vir studente wat hulle volledige studie by 'n ander instansie voltooi het geld die
volgende:
1.2.2.4.1 Kyk by 1.2.2.2.
1.2.2.4.2 'n Assessering vind plaas op grond van die sertifikaat/dokumente wat ingedien
moet word, waaronder ook 'n evaluering van die instelling(s) waar die dokumente
verwerf is.
1.2.2.4.3 Die aansoeker meld by die TSP aan vir ŉ colloquium doctum. Die doel van hierdie
colloquium is om vas te stel of die persoon se kennis op 'n standaard is vir die
verkryging van 'n Kandidaatsertifikaat. Na aanleiding van die uitslag van die
colloquium bevind die Senaat dat die student die Kandidaatsertifikaat kan verkry of
maak verdere aanbevelings ivm die persoon.
Besluit: Punte 1.2 tot 1.2.2.4.3 kennis geneem.
1.3 KO, art 8
1.3.1 KO-bepaling
Iemand wat nie gestudeer het nie, sal nie tot die diens van die Woord toegelaat word
nie, tensy daar sekerheid is van sy buitengewone gawes, godsaligheid,
ootmoedigheid en ingetoënheid, goeie verstand en onderskeidingsvermoë sowel as
gawes van welsprekendheid. As so iemand hom aanmeld, moet die klassis, as die
Partikuliere Sinode dit goedvind, hom eksamineer en na gunstige bevinding hom vir
'n tyd lank private preekproewe laat lewer, om dan met hom te handel soos die
klassis stigtelik oordeel.
1.3.2 Prosedure
1.3.2.1 Die aanvanklike aansoek om in terme van KO, art 8 tot die bediening toegelaat te
word, word aan die aansoeker se Kerkraad gerig.
1.3.2.2 Indien die Kerkraad oordeel dat die aansoek meriete het, word die KO, art 8
aansoek (deur die aansoeker met volledige motivering soos art 8 beskryf tesame
met 'n aanbeveling van die Kerkraad) by die TSP ingedien. (Dit sal verstandig wees
indien die Kerkraad ook die advies van die Klassis mbt die KO, art 8 aansoek vra).

telematiese studie, met die Kandidaats IV-VI in Potchefstroom. Uitsondering op hierdie ideale
situasie is moontlik en kan op ‘n ad hoc-basis deur die Kuratore gereël word (vgl hierbo).
(ii) As uitdrukking van eenheid in opleiding moet studente wat hulle aanvanklike studie vir
Kandidaats I-III buite Potchefstroom doen, dieselfde keuringsproses deurloop as die huidige
Potchefstroom studente (dit wil sê: psigometriese toetse, onderhoude en ander vereistes wat
tans geld, moet ook vir hierdie studente geld). Hierdie vereiste tree eers in werking wanneer ‘n
student inskryf vir BTh I (=Kandidaats I), en geld nie vir studente wat die sertifikaat, diploma of
BTh (nie-Bybeltale) wil volg nie.
(iii) Alle kandidate wat predikant wil word, volg die BTh (Bybeltale) program.” (Acta 2006:803).

501

1.3.2.3 Die aansoeker meld by die TSP (Senaat en Kuratore) aan vir ŉ colloquium doctum.
Die colloquium doctum dien as ŉ assessering van die teologiese akademiese
geskiktheid van die aansoeker. Drie preke (OT, NT en HK) word geëksamineer.
1.3.2.4 Die TSP maak die uitslag van die assessering aan die Kerkraad bekend.
1.3.2.5 Die Kerkraad gee die nodige dokumentasie en motivering aan die aansoeker om by
die Streeksinode aan te meld.
1.3.2.6 Indien die Streeksinode bevind dat die aansoeker slaag, word die student na 'n
Klassis gestuur om 'n tyd lank preekproewe te lewer, en om dan met hom te handel
soos die Klassis stigtelik oordeel.
Besluit: Punte 1.3 tot 1.3.2.6 kennis geneem.
1.4 KO, art 9
1.4.1 KO-bepaling
Predikers wat uit ander kerke of een of ander sekte aansluit, sal nie tot die kerkdiens
toegelaat word nie, behalwe met groot versigtigheid en dit eers nadat hulle vir 'n
sekere tyd goed beproef is.
1.4.2 Prosedure
1.4.2.1 Aansoekers wat uit ander kerke aansluit, moet by 'n plaaslike kerk aansluit of in
proses wees of getuienis gee daarvan.
1.4.2.2 Die aanvanklike aansoek om in terme van KO, art 9 tot die bediening toegelaat te
word, word normaalweg aan die aansoeker se Kerkraad gerig.
1.4.2.3 Kyk by 1.2.2.4.3.
1.4.2.4 Predikers van kerke in die buiteland kan, indien hulle nie hier aan 'n plaaslike kerk
verbonde is nie, maar van voorneme is om predikant in die GKSA te word, hulle
aanmeld by die TSP wat sal oordeel of artt 4/9 van toepassing is. Indien art 9 van
toepassing is, word 'n colloquim doctum met die persoon gereël.
Besluit: Punte 1.4 tot 1.4.2.4 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode besluit
Die Sinode keur die riglyne (1) goed.
Besluit: Goedgekeur.
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