
DIE ITSANI VERKLARING. 

 

1.Ons as Levubu-gemeenskap het ŉ samewerkingsverhouding met die Venda- en 

   Shangaan-gemeenskappe al sedert ongeveer 1936. 

 

2.As gemeenskappe en Christelike kerke is ons wedersyds op mekaar aangewese 

  en ons kon ons kragte van die begin af oor al die jare saamspan en dit is duidelik  

  sigbaar in die ontwikkeling van die stad Thohoyandou, die oprigting van instellings 

  soos die universiteit, die brandweer, polisie, weermag, onderwysinrigtings,  

  besighede, die skep van die produksiegebied Levubu, die stigting van verskeie  

  gemeentes en oprigting van kerklike geboue. 

 

3.Die stigting van die NGKA gemeentes in Venda en omgewing is ten nouste deel 

   deel van ons as die NG Gemeente van Levubu. 

 

4.Ons het deur al die jare ons eenheid met die NGKA behou en selfs na die  

   ontbinding van die Gesamentlike Sendingkommissies in die jare negentig, het 

   ons as kerkraad en gemeente steeds ons kerklike samesyn en samewerking met  

   die NGKA net verder uitgebou. 

 

5.Dit is vir ons uit die besluite van die Algemene Sinode 2011 (AS2011) van die NG  

   kerk soos ons dit ontvang het en daar reeds oor in die media berig is, duidelik dat 

   hulle die eenheid met die NGKA nie uit gestel het nie, maar ter syde gestel het. 

 

6.Om nie met die NGKA tydens hierdie afgelope sinode op grond van die  

   geloofsbelydenisse wat ons met mekaar deel, te wou een word nie, maar van die  

   NGKA te verwag, om nadat die NG Kerk eers die Belharbelydenis aanvaar het,  

  dan met die nuwe kerk een kerk te word, terwyl die NGKA spesifiek juis nie die  

  Belharbelydenis aanvaar nie, is nie die uitstel van eenheid met die NGKA nie, maar  

  die ter syde stelling van eenheid met die NGKA. 

 

7.Vir ons as kerkraad is die teenstrydigheid, dat die AS 2011 ’n nuwe spirituele 

   gemeenskap wil skep, spesifiek met die legitimiteit van ’n Afrika-kerk met ’n Afrika 

   visie, maar terselfdertyd die NGKA wat hierdie Afrika-gemeenskappe  

   verteenwoordig, openlik te verstoot, totaal onverstaanbaar. 

 

8.Ons as die NG Kerkraad van die gemeente Levubu, distansieer ons self volledig 

   van hierdie verstoting van die NGKA deur die AS 2011. 

 

9.Ons betreur en is diep teleurgesteld in hierdie vervreemding wat die AS 2011  

   tussen ons en die NGKA afgebring het. 

 

10.Gegewe ons lang geskiedenis van eenheid in geloofsbelydenis in Jesus Christus  

     en samewerking sal ons as kerkraad nie toelaat dat ons op enige wyse van  



   die NGKA vervreem word nie. 

 

11.Ons as die kerkraad van die NG gemeente Levubu sal alles in ons vermoë doen 

    om ons eenheid in geloofsbelydenis, verbintenis en samewerking met die NGKA  

    te behou. 

 

12.Daarom versoek ons die NGKA gemeentes, leraars, lidmate en kerklike  

     vergaderinge om die NG gemeente Levubu op geen wyse met die optrede van 

     die AS 2011 teenoor die NGKA te verbind nie.  

 

13.Ons versoek u om ons as kerkraad en gemeente in dieselfde geloof wat ons  

     nog altyd gedeel het, en die lojaliteit en respek wat ons nog altyd vir mekaar 

     gehad het, te aanvaar. 

 

14.Ons weet dat ons nie die enigste NG gemeente, kerkraad en lidmate is, vir  

     wie hierdie eenheid en verbintenis met die NGKA kosbaar is nie. 

 

15.Ons as NG Kerkraad van Levubu sal die Belharbelydenis nooit op so ’n wyse  
     aanvaar dat ons op enige wyse onsself van die NGKA sal vervreem nie, nog  

     minder sal ons ons naam verleen of op enige wyse meedoen aan enige vorm 

     van druk op die NGKA om die Belharbelydenis te moet aanvaar om deel van  

     ’n nuwe spirituele gemeenskap te moet word.  
 

16.Ons as kerkraad is van mening dat die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) 

    die NGKA ’n amptelike en openbare verskoning verskuldig is vir die optrede van  
    die AS 2011. 

 

17.Ons as kerkraad sal nie toelaat dat die gemeente of die gemeenskap van Levubu 

     se naam gebruik en misbruik sal word vir nuwe geestelike en sosiale uitreike  

     van hierdie nuwe spirituele gemeenskap om hulle self as ’n “Afrikakerk” te  

     regverdig, en daardeur die Venda- en Shangaan gemeenskappe as ’n  
     nuwe sendingveld te verklaar nie. Dit sal ons verbind aan die vernedering wat 

     hierdie nuwe spirituele gemeenskap reeds oor die NGKA, en daarmee oor 

     die gemeenskappe waarin die NGKA kerk is, gebring het. Ons is op geen wyse  

     verbind aan en sal op geen wyse aan hierdie vernedering deur nuwe  

     “sendingvisies” deelneem nie.  

 

    Hiervoor het ons as kerkraad en gemeente te veel respek vir alle Christelike  

    Kerke in die Venda- en Shangaangemeenskappe, wie se toewyding en  

    eie evangeliebediening van langer as ’n eeu hierdie gemeenskappe al grotendeels 

    gekersten het.  

       

18.Ons erken elke mens in Suid Afrika se grondwetlike reg op godsdiensvryheid. 

    Daarom erken ons ook die grondwetlike reg dat nuwe Christelike kerkorganisasies  



    en spirituele gemeenskappe volgens die wette van die land gestig mag word, ook  

    hierdie nuwe spirituele gemeenskap wat die AS 2011 visualiseer. 

 

19.Maar ons verwerp die aanspraak wat hierdie nuwe spirituele gemeenskap op die 

     naam, die geskiedenis, die lidmate en die eiendom van die NG Kerk en NGKA  

     maak en gaan maak. Ons versoek die gemeenskappe van die Soutpansberg en  

     omgewing om hierdie nuwe spirituele gemeenskap as ’n nuwe gemeenskap te 

     sien en nie maar net as die voortsetting van die NG Kerk, nog minder toekomstig  

     as ’n voorsetting van die NGKA  onder ’n nuwe naam nie. Wat die NG Kerk en  

     NGKA gedoen het, is gedoen in die naam van die NG Kerk en die NGKA en sal  

     altyd deel van die geskiedenis en reg van hierdie kerke bly. Hierdie nuwe  

     spirituele gemeenskap kan nie maar net vertrou word soos wat en waarvoor die  

     NG Kerk en NGKA vertrou word nie.   

 

20.Hierdie nuwe spirituele gemeenskap het reeds sy nuwe aard gewys in die AS  

     2011 as ’n nuwe en Gereformeerd-vreemde geestelikheid. Dit blyk duidelik uit die  

    teenstrydigheid van hierdie geestelikheid met die geloof en lewenswyse van die 

    Gereformeerde geloof: dat hulle ’n spirituele gemeenskap is waar duiwels met 
    gesagswoorde uitgedryf word, maar hulle terselfdertyd nie in die persoonlik 

    bestaan van die Duiwel glo nie; waar hulle die doop bedien volgens die ritueel 

    wat die Here ingestel het, maar dit aanvul met ander rituele volgens hulle eie  

    goeddunke, waar hulle die saamwoon buite die huwelik as ’n vorm van Christelike 

    liefde geregverdig, waar hulle verklaar dat die geloof wat volgens God se Woord  

    waar is, nie bindend is vir gelowiges nie en waar hulle die aanbidding van God  

    ritualiseer.  

 

    Daarom sal elke Christen en elke Christelike Kerk in die Soutpansberg hierdie  

    nuwe spirituele gemeenskap self moet toets aan die Woord van God en nie maar  

    net mag aanvaar as die NG Kerk of die NGKA net onder ’n nuwe naam nie. 
 

Die Kerkraad van die NG Gemeente Levubu in oorleg en samewerking met die 

NGKA in Venda. Itsani, Venda 1 November 2011. 


