
Ordereëlings van die Volksvergaderings van die  

Geloftevolk van Suid-Afrika 

1. Reg van toegang is voorbehou vir die Geloftevolk wat as volg bely en gedefinieer is:  

1.1. Opsomming van wet: 

Mat. 22:35-40 

35  En een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te versoek en gesê:  

36  Meester, wat is die groot gebod in die wet?  

37  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met 

jou hele siel en met jou hele verstand.  

38  Dit is die eerste en groot gebod.  

39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  

40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  

 

1.2. Bely dat Jahshua die Messias [Jesus die Christus] is en dat Hy die Seun van JHWH [die 

HERE] is en dat Hy die enigste Middelaar is tot die ewige Lewe in die koninkryk van 

JHWH [die HERE]. 

1.3. Die Geloftevolk is daardie volk wat gekenmerk word en gebonde is aan ons Hemelse 

Vader by wyse van die Skrifte en die daaropvolgende geskiedenis, en ook weens die 

geloftes wat sedert volksplanting tot stand gekom het, te wete:– Die Geloftes van: 

Van Riebeeck [1654]; Bloedrivier [1838]; Paardekraal [1880] en Voortrekkerhoogte 

[1939]. 

2. Afrikaans is die taal waarin die vergaderings plaasvind. 

3. Die doel en tema van die vergadering soos uiteengesit op die uitnodigingspamflet vorm 

die grense waarbinne daar debat gevoer sal word. 

4. Volksgenote is welkom om ander sake aan die komitee op te dra vir toekomstige 

vergaderings. 

5. Geen persone of instansies mag verkleineer of bevorder word nie. 

6. Deelnemers aan die vergaderings word versoek om op eerbiedige wyse die 

aanspreekvorme van ons hemelse Vader, Seun en Heilige Gees te gebruik waarmee hulle 

vertroud is. 

7. Die vergaderings distansieer hul van enige geweldsoptrede teen die huidige bestel, wat 

‘n strafgerig is wat oor ons gekom het,  en enige opruiende toesprake of verwante 

optrede sal tydens die verloop van die vergaderings buite orde wees, tog ywer die 

vergaderings om hierdie strafgerig te beëindig deur die Aangesig van ons hemelse Vader 

te soek. 



 

 

 

8. Die besluite van die vorige volksvergaderings van die Geloftevolk is bindend op 

daaropvolgende vergaderings, vernaamlik: 

8.1. Die Geloftevolk se vrywordingsproses moet geskoei word op die grondslag van die 

Volksgeloftes.  

8.2. Dit noodsaaklik is dat alle middele aangewend word om die Geloftevolk in stand te 

hou. 

8.3. Die toekomstige staatsmodel van die Geloftevolk, Skrifgefundeerd (op Bybel 

gegrond) moet wees.  

8.4. Dat die nakoming van die Volksgeloftes 'n Teokratiese staatsmodel vereis, soos 

hanteer is deur die Teokratiese Komitee en aanvaar is tydens die Orania 

Volksvergadering van 2011. 

8.5. Die volgende Teokratiese beginsels word reeds deur die komitee geïmplementeer: 

8.5.1. Raadpleging d.m.v. lotsbeslissing as Teokratiese beginsel word toegepas om die 

Wil van ons hemelse Vader te wete te kom. Dit word verder omskryf in 

dokumentasie wat deur die GKK en die TK [Teokratiese komitee] opgestel is, nl. 

Die Teokratiese verslag [Hoofstuk 2.6.2] asook in Die Konsep Grondwet, par.77.2 

en verder.  

Spreuke 16:33  In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan 

kom van die HERE [JHWH]. [1933/53 Afrikaanse Vertaling.] 

8.5.2. Die vergadertye van die Geloftevolk, in ooreenstemming met:  

Deut.16:16  Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die 

HERE [JHWH] jou God [El] verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van 

die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle 

mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE [JHWH] verskyn nie; 

[1933/53 Afrikaanse Vertaling.] 

9. Kennisgewing van vergaderings moet vooraf nasionaal geskied by wyse van hetsy, 

pamflette in posbusse, radio en koerant advertensies [Beeld, Burger, Ditsem, ens.], epos, 

facebook en persoonlike uitnodigings. 

 


