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NG Kerk in Oos-Kaapland 

Netwerk vir Navorsing 

Waarom is die debat oor homoseksualiteit so netelig? 
Prof Piet Naudé (Maart 2005) 

Heelwat mense binne en buite die kerk kyk so effe meewarig of teleurgesteld na die gestoei om 
klarigheid te kry oor die vraag of praktiserende homoseksuele in die ampte verkies behoort te word. 
Die Anglikane is op ’n mespunt gebalanseer en die gespreksgroep binne die NG Kerk het tot dusver 
aangetoon dat daar twee duidelik uiteenlopende en - op hierdie stadium - onversoenbare standpunte 
hieroor is. 

Waarom is die saak so kompleks? Ek probeer enkele antwoorde vind met verwysing na die NG Kerk 
spesifiek. 

Die hermeneutiese vrae wat deur die debat opgeroep word, sny tot in die hart van die verskillende 
benaderings tot die lees van die Bybel. Na die Du Plessis-saak van die 1930’s was die NGK vir baie 
jare uiters versigtig vir “kritiese” leesstrategieë wat die historiese, literêre en kontekstuele dimensies 
van die teks ernstig neem. Alhoewel nie fundamentalisties in die tegniese sin nie, was dit ‘n naïewe 
hermeneutiek wat die Bybel gelees het “soos dit daar staan”. 

Dit het die positiewe effek van sekerheid en duidelikheid gebring; het mense laat roem op die 
behoudende sola scriptura teenoor die liberale rigting “waar die gesag van die Bybel nie regtig ernstig 
geneem word nie”.  Maar terselfdertyd was hierdie hermeneutiese raamwerk  - juis omdat dit nie 
selfkrities kon wees nie - die vrugbare teelaarde vir ‘n ideologiese lees van die Bybel waarop die 
apartheidsteologie kon gedy.  

Wat het die ommekeer gebring? Dis interessant dat dit nie die debat oor apartheid was nie, maar die 
stryd om vroue tot die amp (eers van diaken en later die leer- en regeerampte) toe te laat.  

Die NGK het met sy besluite om vroue in die ampte toe laat in die sewentigerjare groter openheid 
begin toon vir ‘n “kritiese” lees van tekste. Daar is begryp dat die duidelike teksverse wat vroue 
verbied om te leer (met nogal ondersteuning van n spesifieke interpretasie van die skeppingsverhaal) 
teengespreek word deur tekste wat presies die teenoorgestelde vertel en leer. En die keuse tussen 
die twee teksgehele berus op die “teologiese rigting” van die Bybelboodskap, veral in die post-
Pinkstertyd; ‘n kennis van die gemeente-omstandighede waarop die spreekverbod betrekking had, en 
‘n verstaan van die patriargale konteks van die Grieks-Romeinse en Joodse wêrelde.  

Hierdie binne-tekstuele oorwegings is aangevul met gebeure buite die kerk waar die gees van 
individuele regte – insluitende vroueregte – en sosiale rolverskuiwings, ook van Afrikaanse vroue, al 
meer op die voorgrond getree het.  

Deur die tekste kritieser te beoordeel en die gees van die tyd reg te lees, is besluit om die eeue-oue 
uitsluiting van vroue om te keer. Dit was ‘n bitter moeilike stryd en sommige sal sê dit duur nog voort 
in seksisme wat  hoogty vier in die kerk.  

Die les wat die kerk geleer het, was dat etiese kwessies verantwoordelik bemiddel word deur 
drie pole met mekaar in verband te bring:  
(1) ‘n Kritiese analise van die Bybelteks;  
(2) ‘n eksplisering van jou teologiese tradisie, en  
(3) ‘n interpretasie van die sosiale werklikheid waarop die etiese kwessie betrekking het.  

Die implikasie is rewolusionêr: n verantwoordelike Christelike etiek is meer as net “Bybelse” 
etiek, omdat die Bybel self teensprake mag huisves; jyself met teologiese voorveronder-
stellings sit, en jy nie sonder kennis van die huidige konteks (ontsluit deur ander wetenskappe) 
‘n goeie oordeel kan vel nie. 
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Die tweede groot toetssteen was die debat oor afsonderlike kerke vir verskillende volke wat gesteun 
het op (1) ‘n netjiese seleksie van tekste (soos Gen 11 en Hand 17), verbind aan (2) ‘n neo-
Kuyperiaanse teologie en (3) ‘n nasionalistiese lees van die konteks. Al drie hierdie elemente het 
onder druk gekom: Die teen-tekste en ander “rigting” van die Bybel is uitgewys; die kritiese stem van 
Bonhoeffer,  Barth, eietydse profete en die Belharbelydenis is al meer gehoor, en die politieke 
werklikheid van Afrikaner-nasionalisme was aan die verkrummel. (Ek is nog altyd van mening dat die 
debat oor die verbod op rasgemengde huwelike die etiese strooi was wat die apartheidskameel se rug 
gebreek het). 

Kom ons nou by die debat oor homoseksualiteit, is dit dieselfde drie elemente – Bybelteks, teologie en 
konteks - wat op die spel kom: 

(1) Daar word intens en opreg gestoei met die tekste. Een van die kernvrae is of die duidelike 
veroordeling van homoseksuele dade in sowel die Ou as Nuwe Testament inderdaad betrekking het 
op die staat of seksuele oriëntasie van die homoseksuele persoon. Verder is die vraag of hierdie 
afwysings op homoseksuele dade per se gerig is of liewer as teen die misbruik van andere, ongeag of 
dit hetero- of homo-seksuele misbruik sou wees. Daar is ook die moeilike vraag of die skeppingstekste 
dwarsdeur die Bybel ‘n normatiewe man-en-vrou-verhouding daarstel, en of dit nie bloot ‘n refleksie 
van die sosiale gebruik was nie. Indien laasgenoemde, dui hierdie tekste nie op ‘n “skeppingsorde” 
nie, maar op ‘n kontekstueel sosiale ideaal wat bloot in die tekste gereflekteer is. 

Sommige redeneer as volg: Selfs al sou al die tekste inderdaad teen homoseksuele dade of selfs ‘n 
homoseksuele oriëntasie dui, is die vraag of dit vandag gehandhaaf moet word. Daar is ten spyte van 
kritiese “korreksies” teen slawerny, nie een teksgedeelte wat die afskaffing van slawerny as sosiale 
instelling vereis nie, word beweer, en talle tekste wat dit eksplisiet en implisiet steun. Tog sou geen 
verantwoordelike Christen slawerny vandag propageer of verdedig nie. 

Dis nie so eenvoudig om net te sê: Maar kyk dit staan daar nie! 

(2) Die teologiese spitspunt, lyk my, hou verband met die vraag of jy jou etiek aan die skepping of 
herskepping oriënteer. Kies jy die skepping, is daar “ordeninge” soos die staat, die huwelik tussen 
man en vrou, die gesin en die verskeidenheid in die skepping waarop jy as “grondreëls” bou om te 
beoordeel wat is reg en verkeerd. 

Kies jy vir die herskepping, oriënteer jy jou etiek veel sterker Christologies met spesifieke spitspunt op 
Jesus van Nasaret en die vroeë kerk, sowel as die lewensvernuwende werk van die Gees. 

Dis natuurlik komplekser as wat ek dit hier skets, omdat daar nie noodwendig tussen die twee 
benaderings op elke punt tot verskillende gevolgtrekkings gekom word nie.  Maar dis moontlik dat 
“skeppingsteologie” kan beoordeel dat die homoseksuele oriëntasie en verhouding prinsipieel sonde is 
omdat dit ‘n fundamentele skeppingsordening oortree. 

En vir ‘n herskeppingsteologie mag dit moontlik wees om daarop te wys dat die kriterium vir egte 
menseverhoudings nie in ‘n skeppingsmatige werklikheid soos geslagtelikheid lê nie, maar in die 
liefdeskwaliteit van die verhouding. En laasgenoemde is inderdaad moontlik in homoseksuele 
verhoudings wat op gelyke voet aan die liefde gemeet moet word as enige ander verhouding (en net 
so sterk veroordeel behoort te word waar misbruik en aantasting van waardigheid op die spel kom). 

(3) Die derde element is om die konteks te probeer vertolk. En hier loop die arme etikus hom/haarself 
vas in ‘n mengelmoes van standpunte uit die sielkunde, sosiologie en mediese wêrelde. Daar is 
gewoon nie eenduidige standpunte oor selfs die definisie van “homoseksualiteit”, die “oorsprong” 
daarvan, of die wenslikheid van terapie en uiteindelike prognose nie.  Anders as by vroue se plek in 
die samelewing  en afsonderlikheid in die politiek, is daar op hierdie stadium nie ‘n eenvoudige lesing 
van die omgewing moontlik nie. Die nadraai van n liberale grondwet (in die klassieke sin van die 
woord) is dat persoonlike keusevryheid en nie-diskriminasie op grond van seksuele voorkeur nou in 
die reg verskans word. 

Die atmosfeer waarin die kerk dus hieroor nadink, is uiteraard sterk gelaai in die rigting van 
homoseksuele se vrye toegang tot die ampte solank aan basiese, billike voorwaardes soos 
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geloofsvolwassenheid, getroue lewensverhoudings (die man van een man?) en relevante gawes 
voldoen word. Dit kos moed om Christokrasie ernstiger as demokrasie te neem. 

Die geskiedenis leer ons dat die kerk langer eerder as korter nodig het om netelige vrae op te klaar. 
“Teologiese” vrae duur lank: Dit het vanaf 325 tot 381 (dus 56 jaar!) geduur voordat daar konsensus 
gekom het oor presies hoe ons die verhouding tussen Vader, Seun en Gees moes bely, en nog ‘n 70 
jaar of wat om oor die verhouding tussen die menslikheid en goddelikheid van Christus te beoordeel. 
As die geboorte van apartheid as formele teologie rondom die Federale Sendingbeleid van 1935 
gedateer word, het dit die NGK 51 jaar tot in 1986 geneem om die dwaling in eie geledere raak te 
sien. 

Dit lyk my etiese kwessies (wat altyd agterna so eenvoudig lyk!) kan dalk langer neem: 18 eeue om 
slawerny afgeskaf te kry, en 20 en ‘n halwe eeue om vroue as gelyke medegelowiges te aanvaar. 
Natuurlik was slawerny as sosiale instelling nie deurentyd op die kerklike agenda nie, ook nie die 
ampsbekleding van vroue nie. Maar daar kom ‘n tyd dat die geskiedenis die son soos deur ‘n 
vergrootglas op een brandende saak laat fokus.  Homoseksualiteit is ouer as die oudste Bybelboeke 
en was deur die eeue sluimerend. Dit staan nou op die voorgrond en dis ons geslag se taak om 
hieroor helderheid te probeer kry. 

Of andere later sal terugkyk en sien dit was so eenvoudig, sal ons natuurlik nou nie weet nie. 


