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RELEVANT KERK-WEES 
 
Is ons as kerke relevant genoeg?  Is ons boodskap nog aktueel?  Is ons nog kerk 

van Christus ín hierdie wêreld?  Of het ons dalk êrens langs die pad agter 

geraak?  Het ons dalk te hoë mure rondom die kerk gebou, met die gevolg dat 

die wêreld nie meer weet waarvoor die kerk staan nie?  Ons kan hierdie vrae op 

tweërlei wyse beantwoord.  

 

Enersyds moet ons sê dat die kerk wat die Woord van God, die evangelie van 

Jesus Christus, getrou verkondig, altyd aktueel is.  Dus, wanneer die kerk die 

sola scriptura van die reformasie getrou hanteer, het sy altyd ‘n immergroen 

boodskap, onafhanklik van die tyd waarin sy lewe.  Immers, die God wat ons 

verkondig, is immergroen.  Sy Naam is Jahwe – soos wat Hy is, so was Hy deur 

alle eeue, en so sal Hy ook wees tot in ewigheid.  Die áárd van ons God maak 

dat ons boodskap nooit irrelevant en nooit betekenisloos is nie.  

Dalk besef ons dit te min.  Ons lewe as Christene dikwels met ‘n jammer-dat-

ons-leef houding; ons is huiwerig om ons boodskap aan mense op te dring.  

Maar onthou: as daar iemand is wat iets vir sy tyd te sê het, is dit die Christen!  

Wees daarom altyd bereid om verantwoording te doen van die hoop wat in julle 

is (1 Petr 3:15). 

 

Andersyds moet ons egter ook byvoeg dat die kerk deur haar toedoen tog ‘n 

invloed kan hê op die relevansie van haar boodskap.  Deur by-die-tyd te wees 

kan die kerk daarvoor sorg dat haar boodskap, wat alreeds relevant is, ook 

relevant oorkom.  Binne die grense van die Skrif laat die Here toe dat die kerk 

haarself ingrawe in die tyd waarbinne sy lewe.  Dit gebeur onder andere deur die 

gepaste gebruik van moderne tegnologie (sien die artikel van ds DM Boersma), 

en verder gebeur dit ook deurdat ons aktief betrokke is by die lewens van die 

mense in ons omgewing (sien die artikel van ds Tj de Boer).  

 

Die waarskuwing aan ons as kerke is dus om nie mure om die kerk te bou nie.  

Die kerk is veronderstel om ‘n stad sonder mure te wees, ‘n oop stad, sodat daar 

altyd moontlikheid bly vir uitbouing.  Kerk-sonder-grense – dit is hoe die Here 

dit wil hê; dít is met reg die katolieke kerk wat ons bely!  

Natuurlik, daar bly altyd die grens van haar eie identiteit in Christus en volgens 

sy Woord (sien in die artikel van prof RM Britz die uitwerking in die kerkgeskie-

denis wanneer daardie identiteit nie behoue bly nie).  Maar om relevant te kan 

wees, mag die kerk haarself nie toesluit nie, mag sy nie slegs na binne gerig 

wees nie.  Die kerk het ‘n boodskap, en daardie boodskap moet vanaf die dakke 

verkondig word.  En moet jouself dan nie te veel bekommer oor die kerk-sonder-

grense nie.  Immers, “Ek sal vir hom wees, spreek die HERE, ‘n vurige muur 

rondom en tot heerlikheid daar binne-in” (Sag 2:5). 

 

 

Ds Erik van Alten 
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Grepe uit die GESKIEDENIS van die VROEË kerk 
 

TEMA :  Relevant Kerk-wees 
 

Die artikelreeks Relevant kerk-

wees begin met ‘n uitsig op die 

geskiedenis van die kerk.  Nog 

voor die kerk openbare erkenning 

ontvang het (312) en nog voor 

die Christelike godsdiens amptelik 

dié van die Romeinse Ryk geword 

het (384), was daar aandrange 

om die evangelie en die geloof 

méér relevant te laat wees.  Tot 

beswil van die kerk.  In hierdie 

eerste bydrae in verband met die 

geskiedenis van die kerk word 

daarop gefokus hoe hierdie aan-

drang gedurende die eerste vier 

eeue vergestalt is.  ‘n Fassine-

rende prentjie ontvou.  

 

1. Moraliteit en spiritualiteit 

Die doelbewuste inslag om aan 

relevansie te wen, kan terugge-

voer word na die geskrifte van 

Christene uit die tweede en derde 

eeue.  Die opsigtelike teologiese 

skuif na die klem op waardes en 

moraliteit (die Didaché, 120) of 

spiritualiteit en mistiek (Ignatius, 

110) in die apostoliese vaders se 

briewe, is byvoorbeeld hiervan 

uitdrukking.  Daarmee is aanslui-

ting gevind by gangbare opvat-

tings oor die positiewe rol van 

godsdiens in gemeenskappe, 

maar die Bybel se verkondiging 

van genade en begenadiging het 

op die agtergrond beland. 

 

2. Verantwoorde Skrifkritiek 

en ‘n aanvaarbare godsbe-

skouing 

Die Bybel self is uit die staanspoor 

dikwels deur nie-Christene by die 

samelewing onder verdenking 

gebring.  Of die Bybel werklik die 

enigste betroubare bron is waarin 

die lewende God Homself open-

baar, is openlik bevraagteken en 

uiteraard nie aanvaar nie.   

Die bewyse het ontbreek.  Teen 

ongeveer 140 het Marcion, ‘n 

invloedryke en geleerde seun van 

‘n biskop, gemeen dat die kerk in 

hierdie verband goeie gesig kon 

behou deur Skrifkritiek toe te pas.  

Wat hom betref, het die Bybel sy 

ontstaan te danke aan die Joodse 

godsdiens (die Ou Testament) 

enersyds, en andersyds aan dié 

van die eerste Christene (die 

Nuwe Testament).  Op historiese 

gronde moes die twee testamente 

geskei word.  Elkeen het immers 

‘n eie ontstaansgeskiedenis én ‘n 

eie godsbegrip.  Onderliggend aan 

die Ou Testament skuil ‘n onge-

naakbare en wraakgierige god.  

Hierteenoor spieël die Nuwe 

Testament ‘n liefdevolle en 

versorgende god.  

 

Binne die Hellenisties-Romeinse 

beskawingsmoraal was eersge-

noemde onaanvaarbaar, terwyl 

laasgenoemde weer goed afge-

gaan het by die mense van sy 

tyd.  Marcion het gevolglik die Ou 

Testament (en dié se vermeende 

god) verwerp.  Net die geskrifte 

van Lukas en Paulus was aan-

neemlik, omdat daarin ‘n god van 

liefde aan die bod gekom het.   

Op hierdie manier het hy geglo 

dat hy die kerk aan beduidende 

betekenis gehelp het.  

 

3. Begeestering 

Nog in min of meer dieselfde tyd 

was Montanus die sienswyse 

toegedaan dat die verhouding 

tussen God en mens op ‘n reg-

streekse goddelike inspraak in die 

binneste van die mens berus.  Dit 

het hy toegeskryf aan die werk 

van die Heilige Gees.  Die gees 

van die mens vat hande met die 

Gees van God.  Die kern van die 

Christelike geloof kom dus te 

staan in geestelike belewing, iets 

wat nie vreemd was aan ander 

godsdienste nie.  In hierdie 

begeestering lê dus die aantrek-

likheid van die Christelike geloof.  

Montanus het nie net die Bybel 

oorbodig gemaak nie, maar ook 

die onlosmaaklike verband tussen 

die Bybel en die Heilige Gees 

onderspeel.  Wat ons tema betref, 

veronderstel sy oortuiging gevolg-

lik dat geloofsrelevansie die 

relativering van die Bybel as 

openbaringsbron meebring.  

 

4. Aansluiting by die gnostiek 

In die vroeë kerk was daar ook 

Christene wat oortuig was dat die 

Christelike geloof versoenbaar 

was met insigte van die filosofie, 

veral daardie soort filosofie wat 

religieuse kennis as ‘n fundamen-

tele uitgangspunt vir die ontslui-

ting van die totale werklikheid 

(ook die bo-natuurlike) aanvaar 

het.  Die gnostiek, uitgepak in 

soveel verskillende skakerings, 

het gewilde verklarings vir die 

realiteit aangebied.  Daar is ‘n 

materiële wêreld, maar ook ‘n bo-

reële syn.  Wie kennis (gnosis) 

van laasgenoemde verwerf en in 

‘n bewuste verband daarmee 

staan, kan in volkome harmonie 

met die werklikheid in sy totale 

omvang leef.  Hierdie kennis is 

bekombaar by godsdienstige 

gemeenskappe, waar ‘n mens 

deur middel van bv. rituele, 

kultiese praktyke, afsondering, 

meditasie en die vereenselwiging 

met ‘n verlossersfiguur (wat 

tussen die twee wêrelde beweeg) 

daaraan gehelp word.  

 

Vir diegene wat die Christelike 

geloof wou verdedig as ‘n saak 

wat ‘n bestaansreg van sy eie het, 

was die akkommodering van en 

aansluiting by die gnostiek ‘n 

aangewese opsie.  Dit sou teen-

spraak hokslaan.  Hulle wou aan-

toon dat die Christelike geloof en 
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sy aansprake wesenlik ooreenkom 

met die uitgangspunte en eien-

skappe van alle ander godsdienste 

en geloofsgemeenskappe.  Daar is 

dus afdoende rede vir ‘n sinvolle 

staanplek in die samelewing, 

asook die rol wat hierdie (Christe-

like) vorm van geloof en religie 

gespeel het.  Die bestaansrede vir 

die kerk en die Christelike geloof 

lê dus in die algemene verskynsel 

van godsdiens, wat die doel het 

om die mens aan ‘n bo-natuurlike 

wêreld deel te laat kry, sodat die 

lewe self méér sindraend geleef 

kan word.  Religieuse ekumene is 

die platvorm waarop relevansie en 

belang te vinde is.  

 

 
Gnostisisme 

 

Min Christene het hulle egter 

vereenselwig met die gnostiek, 

wat niks anders is nie as die 

klassieke oorsprong van die 

hedendaagse New Age-beweging.  

Hierdie aanvaarding kon hulle nie 

opoffer aan die belydenis dat die 

Vader die hemel en die aarde 

geskep het, en dat die Seun, op 

grond van sy verdienste, die 

enigste Verlosser van die sonde 

en die dood is nie.   

En dat Hy in sy begenadigende 

werk deur die Gees en die Woord 

dit aan ons toereken nie.   

Dit gaan om geopenbaarde 

Godskennis, en nie toegang tot 

religieus-filosofiese geheimenisse 

nie.  

5. Die mensheid van Jesus 

Christus 

Tog was daar nog een ingrypende 

ontwikkeling waarmee die kerk 

gekonfronteer is.  Hierdie keer het 

dit nie van buite gekom nie, maar 

van binne.  Die probleem het 

ontwikkel rondom die belydenis 

van die Drie-enige God.  Volgens 

die netjiese teoloog uit Alexan-

drië, wie se hart vir die sending 

geklop het, moes versigtig omge-

gaan word met hierdie belydenis.  

Daar moes fyn onderskei word.  

Kyk, het Arius gereredeneer, as 

ons ongenuanseerd bely dat die 

Vader, die Seun en die Heilige 

Gees God is, veronderstel ons by 

diegene wat aan ‘n veelgodedom 

vashou, die bestaan van drie 

gode.  Dan stort ons sending in 

duie, omdat daar geen goeie 

redes is om die Christelike geloof 

te aanvaar nie.  Dit kan eenvou-

dig geakkommodeer word sonder 

om harte te verander.  So beroof 

ons ons geloof van sy eie rele-

vansie.  Sy motief was om die 

sending met ‘n aanvaarbare 

teologie te beskerm.  

 

Arius wou dus, ter wille van rele-

vansie, teologies gaan onderskei 

en ook skei.  Sy probleem was die 

ewige Godheid van Christus.  Wat 

hom betref, moes toegegee word 

dat Christus nie op dieselfde 

manier ewig is as die Vader nie.  

Hy is iewers gegenereer, voor die 

skepping van die aarde, maar nie 

voluit ewig nie.  In hierdie sin is 

hy ondergeskik aan die Vader en 

kan ‘n monoteïsme gehandhaaf 

word, sonder om Jesus Christus 

met die spreekwoordelike 

badwater uit te gooi.  

 

Hierdie teologiese konstruksie het 

nog verdere voordele ingehou.  

Arius het geredeneer dat dit die 

enigste aanvaarbare grond is 

waarom Hy werklik histories mens 

kon word.  Die historiese Jesus 

kan dus voluit gehandhaaf word.  

Dit veronderstel sy generering of 

skepping.  God is immers 

onveranderlik en kan nie volledig 

mens word nie.  Die Vader, het hy 

gemeen, het inderdaad nie mens 

geword nie – die (later) gegene-

reerde Seun kon en het wel.  Die 

historiese Jesus het dus die weg-

springplek geword vir nadenke 

oor Hom en oor sy werk.  Maar, 

dit was ook die eindpunt.  Sy 

Godheid het in die slag gebly.  By 

die Konsilie van Nicéa (325) is 

Arius se oortuiging verwerp en 

beslag gegee aan die Belydenis 

van Nicéa, wat ons vandag nog 

bely.  
 

Maar, Arius se gedagtes het hulle 

inslag in die kerk behou.  

Nadenke oor Christus wat sy ver-

trekpunt in die historiese Jesus 

neem, en Hom omvorm tot bv. ‘n 

weerlose babatjie by Kersfees, of 

“Liewe Jesus” in kinderbybels, of 

die rewolusionêr van die bevry-

dingsteologië.  Relevansie dus, 

maar binne kategorieë aangepas 

by menslike insigte en behoeftes 

wat hom vereenselwig met inbeel-

dings gebaseer op die mensheid 

van Christus.  
 

Arius 
 

6. Samevatting 

Dit het nou tyd geword om ons 

oorsig op die verskillende 

gestaltes wat die aandrang op 

kerklike relevansie gedurende die 

eerste vier eeue geskep het, 
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saam te vat.  Relevansie is gevind 

in etiese waardes en moraliteit.  

Ander het dit weer in mistiek en 

spiritualiteit gaan opsoek.  Charis-

matiese begeestering sonder 

verankering in die Bybel het by 

sommiges hoog op die prioriteits-

lys gestaan.  Die aansluiting by en 

akkommodering van algemeen 

geldende filosofies-religieuse 

insigte kon nuwe moontlikhede 

bied.  Neem uit die Skrif wat 

inpas en goed is, en bou die kerk 

daarop, was vir Marcion ‘n goeie 

en relevante uitgangspunt.  Met 

die vasklem aan die mensheid en 

historisiteit van Jesus van Nasaret 

kon prakties-teologies nuwe 

grond geploeg word.  

 

Die vergestalting van ‘n soeke na 

kerklike relevansie destyds het 

konsekwensies ingehou vir die 

bediening van die evangelie in 

terme van die Skrifopenbaring.  ‘n 

Bedreiging het daarin geskuil.  

Tog is die kerk sonder die toe-

doen van ‘n mens voortgaande 

versamel, onderhou en beskerm 

en is sy nie prysgegee aan die 

verleiding van relevansie nie.  

Fassinerend, om die minste te sê. 

 

 

Prof Dolf Britz is professor in 

Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die 

Universiteit van die Vrystaat, en 

direkteur van die Instituut vir 

Klassieke en Reformatoriese Studies. 

 

 

 

Die HEILIGE GEES as BRUGBOUER 
 

TEMA :  Relevant Kerk-wees 
 
1.  ’n Mens is geen eiland nie 

Ken u daardie uitspraak?  Dit kom van John Donne, 

wat van 1572 tot 1631 geleef het.  Hy het sy uit-

spraak natuurlik in Engels gedoen:  No man is an 

island. 

’n Mens is geen eiland nie. 

Alles hang met alles saam.  Ek kan my lewe nooit los 

sien van ’n ander s’n nie.  Wat met jou gebeur, raak 

my ook.  En dit wedersyds. 

’n Mens is geen eiland nie. 

Uitgaande van dié woorde is heelwat gedigte en 

liedjies geskryf, ’n beroemde film gemaak. 

Blykbaar herken mense dit: 

 

No man is an island; 

No man stands alone. 

Each man's joy is a joy to me; 

Each man's grief is my own. 

 

Dit lyk soos wat die Bybel sê.  Oor die kerk as ’n 

liggaam.  As een lid ly, ly al die lede saam; en as een 

lid geëer word, is al die lede saam bly (1 Korinthiërs 

12:26).  ‘n Mens staan nooit alleen nie.  Jy is altyd 

met ander mense verbonde.  No man is an island. 

 

2.  Each man is an island  

Dit is nie wat die Bybel sê nie.  Dit is wat die praktyk 

wys. 

Jy is saam in die bed.  Man en vrou.  Daar is niemand 

wat so naby aan jou kom as die een met wie jy 

getroud is nie.  Hulle word een, sê die Bybel (Genesis 

2:24).  Maar partykeer is jy nêrens méér eensaam as 

juis daar nie.  Dit is moeilik om aan mekaar as 

getroudes reg te doen.  Luister na mekaar.  

Kommunikeer. 

Daar lê jy saam.  Naby aan mekaar.  En tog oneindig 

ver weg.  Elke mens is ’n eiland. 

Dit word elke dag vir ons bevestig.  Vervreemding 

was daar in Suid-Afrika se verlede.  Vandag beskou 

ons dit as xenofobiese aanvalle en wit of swart 

rassisme.  Maar moenie net na groot gebeurtenisse 

kyk nie.  Jy kan dit raaksien in klein dingetjies.  In 

jouself of in jou omgewing.  

 

Jy sit in die wagkamer, by ’n dokter of by ‘n ower-

heidskantoor.  Almal wag op hulle beurt.  Elkeen met 

sy selfoon.  Almal konsentreer maar daarop.  Sodat 

hulle nie met mekaar hoef te gesels nie.  In ’n wêreld 

van e-posse en sms-e is ons meer eensaam as ooit 

tevore.  

En dikwels kies jy self daarvoor.  ’n Mens is geen 

eiland nie, sê John Donne.  Maar ek onthou ook Paul 

Simon se song: I am a Rock, I am an Island. 

Jy het mure rondom jou gebou.  Jy hou vriendskappe 

buitekant.  Niemand traak jou nie.  Jy kom nie naby 

aan ‘n ander mens nie.  A rock feels no pain.  ’n 

Eiland hoef nooit te huil nie.  I am an island. 

 

En is dit net buitekant die kerk?  Ons het nie nodig 

om te maak asof ons beter is as ander mense nie. 

Ons deel ons geloof met mense in evangelisasie en 

sending.  Maar ook binne die span wat sending en 

evangelisasie doen, is daar spanning. 

 

Ons moedig mense aan om hulle by ons kerk te 

voeg.  Maar daar is ook broers en susters wat 

dieselfde kerk verlaat omdat hulle ontevrede is. 

Julle sit in die kerk.  Saam loof julle die Here. 

Julle gebruik die nagmaal.  Saam vier julle Christus 

se kruisdood. 



 

 
5 

Maar ook in die kerk kan ‘n mens vreeslik eensaam 

voel.  Daar is niemand wat jou groet of met jou praat 

nie.  Daar is geen mens wat jou raaksien nie.  Wat 

weet die mense nou regtig van mekaar?  Ons bly 

vreemdes vir mekaar.  Elke mens is ’n eiland. 

 

’n Mens is geen eiland nie, sê die Bybel. 

Elke mens is ’n eiland, sê die praktyk. 

 

3.  En dit is nie soos God dit wou hê nie 

Uit een mens – leer die Bybel (Handelinge 17:26 

e.v.) - het Hy al die nasies gemaak.  Uit een indiwidu 

het Hy die hele mensheid laat kom.  Jood of Griek.  

Slaaf of vry man.  Om Hom te dien en om mekaar lief 

te hê. 

 

Onthou jy nog hoe goed was alles in die paradys? 

Adam en Eva.  Nie vol van hulself nie, maar vol van 

God.  Tot sy eer geskape.  En dus ook gelukkig met 

mekaar.  Saam op een ding gerig – op die een God. 

Adam sing ‘n lied toe God Eva by hom bring (Genesis 

2:22 e.v.).  Saam het hulle aan die werk gespring vir 

die Here.  Dit is nie goed dat ‘n mens alleen bly nie.  

Hoe heerlik as jy iemand mag ontvang wat jou kan 

help, jou gelyke (2:18). 

Dit is wat God wil.  Dit is hoe Hy dit gemaak het. 

’n Mens is geen eiland nie.  Die ander is geen 

bedreiging nie.  Nie jou konkurrent nie, maar jou 

komplement.  Om jou aan te vul, nie om jou aan te 

val nie.  Daar is niks mooier as om saam in God se 

diens te staan nie. 

Dit geld binne die huwelik.  Een vlees. 

Dit geld binne die kerk.  Een liggaam. 

Dit geld in die samelewing.  Julle benodig mekaar. 

Dit is hoe die Here ons as mense gemaak het.  

De eenvoud van de tweevoud, om Stef Bos aan te 

haal. 

 

4.  Eensaamheid begin daarom altyd by God. 

Toe Adam en Eva hulle van God afkeer – ja, toe 

begin hulle mekaar ook verwyte maak.  Toe sing 

Adam nie meer ‘n Love Song oor sy Eva nie.  Toe 

blameer hy haar: “Die vrou wat U my gegee het … sy 

het my verlei!“ (Genesis 3:12) 

Sonder God raak mense egoïsties.  Kain versus Abel: 

“Moet ek dan my broer oppas?”  Ek het niks met jou 

uit te waai nie (4:9)! 

 

As jy self in die middelpunt staan…  Ja, dan kan jy ’n 

ander nie naby jou laat kom nie.  Want as hy die 

aandag kry, gaan dit ten koste van my.  G’n komple-

ment nie, maar ’n konkurrent. 

Wie op ’n eiland bly, het niks met ’n ander uit te waai 

nie.  I’m the boss!  So gou as wat ‘n mens dit sê – en 

dus the Big Boss daarbo uit die oog verloor (Genesis 

3:5) – beteken dit die einde van saamleef met jou 

medemense.  Dit is hoe huwelike stukkend breek.  

Aan die einde van die dag kry ek dit nie reg om my 

vrou regtig haar lewensruimte te gun nie.  Ek is veels 

te vol van myself.  Ek is nie lus om na die ander te 

kyk en te luister nie.  Ja, partykeer, soos dit my pas.  

Maar meeste van die tyd glad nie.  Stel jou voor ek 

kom self nie tot my reg nie. 

 

Deesdae is daar baie aandag vir die indiwidu.  Self-

beeldontwikkeling en selfverwesenliking.  Jy mag 

daar wees.  En dit is waar.  Wit of swart, jy mag daar 

wees.  Gay of straight, jy mag jou plek volstaan.  

Vroue en mans het gelyke regte. 

Maar as jy God uit die oog verloor...  Hy wat jou 

gemaak het.  Hy wat aan jou lewe sin en waarde en 

‘n doel gee. – Ja, dan bly net jy self oor.  Dan word 

dit ‘n ongesonde indiwidualisme.  Die mens sentraal.  

Sonder ‘n medemens.  En sonder God. 

 

 
 

Selfs binnekant die kerk...  Daar sou ons tog van 

beter moet weet.  Want daar ken ons vir God.  Daar 

noem ons sy Naam.  Daar sing ons sy lof. 

Maar teorie en praktyk gaan nie altyd saam nie.  Is 

jou lewig regtig vol van die Here?  Dit is nie altyd so 

nie.  Is jy werklik in alles op Hom gefokus?  En dus 

op jou medemens? 

 

Eensaamheid begin by God.  Waar mense onder God 

se wet uit wil kruip, daar breek alles stukkend.  Ook 

die saamleef met jou medemense word deur die 

sonde verniel. 

’n Mens is geen eiland nie, sê die Heer. 

Elke mens is ’n eiland, sonder die Heer. 

Wie kan hierdie eensaamheid deurbreek?  Al sou ek 

dit wou doen, wanhopig partykeer...  Ek kan mos nie 

op die water loop nie...  En dus bly ek sit waar ek sit. 

 

5.  Jesus loop op die water 

Jesus se leerlinge klim in die skip.  Hy bly op die land 

agter om te bid.  Toe dit aand word, kom daar ‘n 

storm.  En die Here kom na sy vriende toe.  Hulle 

sien hoe kom Hy oor die see aangeloop.  Hulle het 
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groot geskrik en hard begin skreeu. "Dis ‘n spook!" 

Maar dis Hy.  Jesus loop op die water.  Ons as mense 

sê dis onmoontlik.  Maar Hy doen dit.  En met sy hulp 

kan selfs Petrus op die water loop (Mattheüs 14:22-

33, sien 19:26).  Jesus is die Seun van God! 

 

Wie kan die eensaamheid deurbreek? 

Jesus het gekom om te red wat verlore is.  Ook jou 

lewe wil Hy genees!  Al het mense hoeveel in jou 

stukkend gemaak.  Of al het jy self hoeveel gebreek. 

Hy bring my as mens terug by God.  Ek hoef my nie 

in myself op te sluit nie.  Ek hoef myself nie wanho-

pig te bewys nie.  Ek mag daar wees.  God hou van 

my net soos wat ek is.  Mog jy dit al self ervaar, hoe 

wonderlik dit is?  Dat daar ‘n God is wat jou liefhet.  

Terwyl Hy tog die Ander is.  G’n mens nie, maar God.  

Heilig, noem die Bybel dit (Hosea 11:9).  En tog is dit 

nie angswekkend nie.  Hoe werk dit? 

 

Omgaan met iemand anders, dit is pragtig, maar 

soms ook scary.  ‘n Mens is geen eiland nie.  Dit is 

nie goed dat ‘n mens alleen bly nie (Genesis 2:18).  

Jy wil gesien word en geken en bemin word. 

Maar elke mens is ‘n eiland.  Die ander is so anders.  

Dit is bedreigend.  Dus is ek altyd geneig om my af 

te keer en my ek-wees te beskerm. 

Dit is net Jesus wat dit deurbreek.  Hy bring jou as 

mens tuis by God.  Dis Hy wat jou liefhet.  Kom gerus 

net soos jy is. 

 

Hy bring my as mens terug by ander mense.  As ek 

dan waardevol in God se oë is, dan mag ek dit ook vir 

ander mense wees. 

Mog jy dit al self ervaar, hoeveel ruimte dit bied?  Ek 

hoef myself nie soos ‘n brulpadda op te blaas nie.  

God is lief vir my en ook vir die ander.  Elke mens is 

waardevol in sy oë.  Danksy Jesus is verskille nie 

bedreigend nie, maar juis verrykend.  God se 

veelkleurige skepping.  Jode en Grieke, rykes en 

armes, Afrikaners en Zoeloes.  Saam wys ons God se 

veelsydigheid. 

 

Elke mens is ‘n eiland.  Geskei en geïsoleer deur diep 

waters van angs en eensaamheid.  Maar Jesus loop 

op die water.  En danksy Hom kan Petrus – en kan 

selfs ek – op die water loop. Deur die Heilige Gees. 

 

6.  Die Heilige Gees is die groot brugbouer 

Verstaan jy dié uitdrukking?  Mense word partymaal 

brugbouers genoem. 

Ek lees nou die dag oor dr Nico Smith, die brugbouer 

tussen Suid-Afrikaanse bevolkingsgroepe.  “Suid-

Afrika het ’n groot brugbouer verloor,” skryf iemand 

by dr Beyers Naudé se afsterwe. 

Die Pous het dit selfs as een van sy titels.  Pontifex 

maximus, die groot brugbouer. 

Maar geen mens kan die eilande verbind en die 

teenstellings oorbrug nie.  Net Jesus kan.  En hy 

doen dit deur sy Gees. 

 

Die Heilige Gees maak regtig ‘n ander mens van jou.  

Naby aan God.  Naby aan mense. 

Dit is waaroor Paulus skryf  in sy 1ste brief aan die 

gemeente in Korinthe.  Wat die Gees van God met 

mense doen binne die kerk. 

Die mense in Korinthe was nogal vol van hulself en 

hul eie bekwaamhede.  Paulus leer hulle om op ‘n 

ander manier na hulself te kyk.  Jy is ryk gemaak 

met gawes, in verbondenheid met Jesus (1:4 e.v.).  

Jy mag so baie van Hom wys!  Sy Heilige Gees is 

werklikwaar aan die werk met julle (12:4 e.v.).  Hoe 

kan dit wees dat die Here so vir jou wil gebruik (1:26 

e.v.).  Alle eer kom aan God toe (1:31)! 

 

Korinthe se mense het nie baie ooghare vir mekaar 

gehad nie.  Hy is anders... dalk gaan hy my nog 

oorskadu.  Paulus leer hulle om op ‘n ander manier 

na mekaar te kyk.   

 

Is dit nie wonderlik dat daar soveel verskille in die 

kerk is nie (12:4 e.v.)?  Die Gees werk nie net in jou 

nie, maar ook in ander.  Om daardeur nog meer vir 

God te eer en te dien (12:12 e.v., 14:1 e.v.).  Aan 

elkeen word die openbaring van die Gees gegee met 

die oog op wat nuttig is vir die gemeente (12:7). 

 

Die Gees is die groot brugbouer.  Wat jou as mens by 

Christus bring – en deur dié geloof in Christus terug 

by God – en daardeur ook as mens op ander mense 

gerig.  Dalk ken u die Nederlandse gesang:  

De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen 

zijn gemaakt. 

 

7.  En dit begin in die kerk 

Waar ons met al ons gebreke God wil eer.  Waar ons 

deur Jesus genees word.  Waar die Heilige Gees nuwe 

mense laat groei.  En waar die vrugte van liefde en 

geduld en vrede en goedheid bloei (Galasiërs 5:22). 

 

Die kerk is die liggaam van Christus. 

Dit is die geheim van die gemeente.  Een liggaam.  

Baie lede.  Maar juis deur dié verskeidenheid kan die 

liggaam sy werk doen.  Dit kan ‘n kind reeds 

verstaan. 

 

Die gemeente is Christus se liggaam.  Op Hom gerig.  

Deur Hom bekragtig.  Vanuit Hom lewend.  Dit is ‘n 

eenheid wat mense regtig saam verbind. 

 

Elke mens is ‘n eiland.  Selfs in jou huwelik kan jy so 

eensaam wees.  Stoksielalleen.  Die stilte van die 

graf.  So koud. 
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No man is an island; 

No man stands alone. 

Each man's joy is a joy to me; 

Each man's grief is my own. 

 

We need one another, 

So I will defend 

Each man as my brother; 

Each man as my friend. 

 

Maar as die Gees van God julle saam op die knieë 

bring, is nuwe warmte moontlik.  Die Gees van God 

bring ‘n laagte vol droë bene weer tot lewe, sê die 

Bybel (Esegiël 37). 

 

En as dit regtig Pinkster word in jou lewe... in hierdie 

wêreld... dan eers word John Donne se visioen waar. 

 

Ds Tjeerd de Boer is sendeling in Soshanguve. 

 

 

WAT?  BEELDE in die KERK?! 
 

TEMA :  Relevant Kerk-wees 
 

Wat? Beelde in die kerk?! 

Die hele week loop die meeste 

van ons met selfone rond, sit ag-

ter die rekenaar en luister musiek 

op ’n ipod.  Sondae verlaat ons 

ons ‘high tech’ lewens en stap by 

die kerk in, waar die eredienste 

nog altyd ‘low tech’ is: geen 

skerms en elektriese kitare nie, 

maar gesproke woord en sang. 

 

Projektors 

In baie kerke hang daar deesdae 

skerms.  Daarop verskyn vóór die 

diens ’n welkomsteks en medede-

lings.  Tydens die diens word die 

liedere wat gesing word, gewys. 

Of die predikant gebruik dit om 

tydens die preek iets te verdui-

delik.   

Dit kan gebeur dat die skerm nie 

baie aandag trek nie, maar 

partykeer is daar baie verskillende 

lettertipes en kleure op die skerm.  

Of tydens die kollekte word ’n 

video van die jeugkamp gewys. 

 

Dalk dink jy by bostaande voor-

beelde ‘Dit sou help!’ of ‘Ag nee, 

ek hou nie hiervan nie.  Dit gaan 

te ver!’ Dit kan ook wees dat jy, 

ook as daar goeie maniere is om 

projeksieskerms te gebruik, daar-

van oortuig is dat dit nie in die 

kerk hoort nie.  Sou dit ’n goeie 

idee wees as daar volgende 

Sondag in jou kerk ook ’n skerm 

gebruik word? 

 

Hoor - nie kyk nie 

Ja, mag dit wel?  Pas dit in ’n 

erediens?  Dalk dink jy aan Paulus 

wat skryf dat die geloof uit die 

gehoor is.  Beelde is dan tog nie 

nodig nie en eintlik verkeerd?  Dit 

lyk na ’n aanpassing by die wê-

reld.  Die Kategismus sê dat God 

ons nie deur ‘stomme afbeeldings’ 

nie, maar deur die 

lewende verkondiging 

van Sy Woord wil on-

derrig. 

Die woorde van Romei-

ne 10:17 is bekend en 

word dikwels aange-

haal in diskussies oor 

die gebruik van afbeel-

dings: “Die geloof is 

dus uit die gehoor, en 

die gehoor is deur die 

woord van God.” Dit lyk 

asof die saak beslis is: 

die geloof kom deur die 

hoor van die woord en nie uit die 

kyk na prentjies of drama nie.   

In die kerk moet jy luister, nie 

kyk nie. 

Dit gaan te vinnig.  Ons moet 

pasop dat ons nie ons vrae en 

teenstellings in die teks inlees nie. 

Waaroor praat Paulus eintlik?  Dit 

gaan hier oor die redding van die 

Jode en ander mense.  Dit kan net 

deur die evangelie gebeur: almal 

wat dit aanneem, sal gered word. 

Maar om dit te kan aanneem, 

moet jy eers die boodskap ont-

vang.  Dit gebeur deur die predi-

king.  Wanneer Paulus dan vra: 

‘het hulle die boodskap nie gehoor 

nie?’, haal hy Psalm 19 aan.  God 

het Homself bekend gemaak, 

sowel in die natuur as in die wet. 

Hier sien jy juis dat die ‘hoor’ 

waaroor Paulus praat, nie net oor 

woorde gaan nie, maar ook oor 

die spraak van die natuur wat 

elke mens moet ‘hoor’.  Die teks 

wys dat jy die evangelieboodskap 

moet ontvang om in Christus te 

kan glo.  Daardie boodskap kom 

veral in woorde, maar ook op 

ander maniere na ons toe.  

 

Die teks is dus nie bedoel om ’n 

beslissing te gee in ons dilemma 

tussen gesproke woord en die 

gebruik van afbeeldings nie.  Die 

klem lê daarop dat die evangelie 

ontvang moet word, en nie op een 

wyse waarop ‘n mens dit moet 

ontvang (met die ore) nie. 
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Hoe God gespreek het 

Wanneer ons breër kyk na hoe die 

Here Hom in die Ou en Nuwe Tes-

tament bekendmaak, kan ons sien 

dat Hy meestal woorde gebruik. 

God spreek tot Sy volk.  Maar 

woorde is nie die enigste middel 

wat Hy gebruik nie.  Hy maak 

Hom ook bekend deur sy red-

dingsdade en in die natuur.  God 

spreek die mens aan deur die 

skepping en verlossing wat Hy 

gemaak en bewerk het.  

 

En wanneer die Here spreek, sien 

jy dat Hy baie voorbeelde gebruik, 

soos deur die profete wat op 

verskillende maniere die afval van 

die volk moet uitbeeld en hulle 

moes waarsku (dink aan Esegiël 

wat op sy sy moes lê en Jeremia 

wat ’n gordel moes bêre sodat dit 

sou vergaan).  Ons moenie dink 

dat voorbeelde en afbeeldings 

sleg is omdat dit aards is of per 

definisie die aandag van die bood-

skap aflei nie.  Inteendeel, die 

Here het self sy dade en woorde 

sigbaar ge-maak; dit is deel van 

die bood-skap van die evangelie 

en dien as ondersteuning en 

versterking van die woorde wat 

Hy gespreek het. 

 

Verlede jaar het ek ’n reeks preke 

oor die tabernakel gehou.  Ek het 

probeer verduidelik hoe lyk die 

tabernakel, die klere van die 

priester, en die altare en ander 

onderdele.  Maar ek het gesukkel.  

As ek net ’n prentjie kon gewys 

het, sou dit skielik vir almal 

duidelik gewees het.  ’n Kaart kan 

help om te verstaan waarheen 

Abram getrek het of waarlangs 

Paulus se sendingreise gevoer 

het.  Hoe lyk ’n sederboom of ’n 

meulsteen?  Wat vir Israeliete 

destyds sommer duidelik was, 

moet nou vir ons verduidelik 

word, omdat ons die voorwerpe 

en plekke nie kan sien nie. 

 

Verkeerde gebruik 

Wanneer jy probeer verduidelik, 

moet jy baie goed dink of en in 

hoeverre jy die middele wat jy 

kies, aan die kultuur en verwag-

tings van mense rondom jou 

aanpas.  Daar is kerke wat voort-

durend vra wat mense wil hê en 

wat die vlak van die onderrig 

ondertoe aanpas, omdat mense al 

hoe minder van die Bybel weet.  

In die Middeleeue kon die mense 

net na beelde in die kerk kyk, 

omdat die preke in onverstaan-

bare Latyn was en hulle nooit self 

die Bybel kon lees nie.  Daar is ’n 

gevaar dat ons net beelde (af-

beeldings of bewegende beelde) 

in die kerk wil hê om aan te pas 

by die beeldkultuur waarin ons 

grootgeword het.  Beelde kan ’n 

groter impak hê as woorde en 

baie effektiewer lyk.  Egter, dit is 

juis die gevaar daarvan: beelde 

kan só gebruik word dat ons 

denke verbygegaan word en ons 

net vanuit ons emosies reageer. 

Dit kan tot manipulasie lei.   

 

’n Goeie voorbeeld daarvan is die 

fliek The Passion of the Christ van 

Mel Gibson wat in 2004 uitgekom 

het.  Baie mense het vanweë die 

bloederige martelings in die 

rolprent eers besef hoe erg die 

lyding van Christus was.  Maar is 

dit nou nodig? Wanneer hulle net 

die Bybel aandagtig sou gelees 

het, sou hulle eers regtig die 

diepte van Gods toorn wat Jesus 

gedra het, verstaan het. ’n Film 

kan dit nie uitbeeld nie. 

 

Pas dit in ’n erediens? 

Moet ons nou vanweë die ver-

keerde gebruik die ding heeltemal 

verwerp?  

Wanneer jy die saak rustig oor-

weeg met die Bybel in jou hand, 

kan jy sien dat skerms in die kerk 

nie verkeerd is nie, maar dat hulle 

’n funksie kan hê. 

Ons moet eerstens besef wat ’n 

erediens is en wat die doel daar-

van is.  Dit is ’n ontmoeting van 

God met Sy gemeente, waarin 

God met ons praat en ons luister 

en antwoord om Hom te vereer.  

’n Predikant moet daarom die 

bood-skap van die Bybel so dui-

delik as moontlik kommunikeer.  

Hy doen dit nie om die mense 

gelukkig te hou nie, maar om 

almal met die Woord van God aan 

te spreek, te onderrig, terug te 

roep, te ver-maan en te vertroos.  

Wanneer die projeksie van teks of 

afbeeldings daartoe bydra, kom 

dit ten goede aan die verstaan 

van die prediking en van die 

erediens.  Ook moet ons besef dat 

ons eredienste dikwels moeilik is 

om te verstaan vir mense wat nie 

glo nie.  Kom hulle dan kerk toe?, 

wonder jy dalk.  Ja, wanneer jy 

hulle ken en vir hulle iets van die 

evangelie verduidelik het en hulle 
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meer daarvan wil weet.  Maar die 

drumpel is te hoog wanneer ons 

jargon of geheimtaal praat en 

hulle nie verstaan wat in die 

eredienste gebeur nie.  Wanneer 

preke vir hulle verstaanbaar is en 

daar kortliks aangekondig of ver-

duidelik word wat in die erediens 

gebeur, is dit nie steurend nie, 

maar dra dit by tot die verering 

van God. 

 

Idees 

Ek sien die volgende moontlik-

hede om skerms in die kerk op ’n 

verantwoorde en sinvolle wyse te 

gebruik: 

 

❄ Vóór die diens kan inligting 

soos gemeente-aktiwiteite en 

afkondigings gewys word.  ’n 

Bybelvers kan mense help om 

almal se aandag te bepaal by 

die karakter van die erediens. 

❄ Tydens die kollekte kan meer 

inligting oor die bestemming 

daarvan gegee word (met teks 

of ’n foto).  Of ’n passende 

Bybelteks kan almal help om te 

besef waarvoor jy gee en met 

watter houding dit moet gebeur. 

❄ Die aankondiging van onder-

dele van die erediens kan veral 

gaste help om te weet wat 

gebeur. 

❄ Tema, punte en samevatting 

van die preek verskyn soos die 

preek vorder.  Dit kan die 

luister na die preek baie help. 

❄ ’n Afbeelding kan tydens die 

preek gewys word, veral 

wanneer dit historiese sake of 

voorwerpe betref wat ons nie 

meer ken nie. 

❄ Die preekteks kan geprojekteer 

word, maar moenie Bybelge-

deeltes projekteer nie.  Lidmate 

moet gestimuleer word om 

hulle Bybels kerk toe te vat. 

❄ Wat liedere betref is dit meer 

kompleks.  Eerstens kan daar 

’n probleem wees met outeurs-

regte.  Ook sou ’n kerkraad die 

lidmate wil stimuleer om hul 

Psalmboekies kerk toe te vat.  

Maar daar is ook ’n voordeel 

van geprojekteerde liedere: 

mense sing beter wanneer hul-

le staan en vorentoe kyk pleks 

van om af te kyk in ’n boekie.  

En gaste hoef nie te soek in 

hulle boekies nie.  Dit is veral 

moeilik om betyds die teks van 

die geloofsbelydenis te kry… 
 

 

’n Kerkraad wat een of meer 

skerms in die kerk oorweeg, moet 

in die eerste plek ’n ‘beamteam’ 

(projeksiespan) benoem. 

Hulle moet daarvoor sorg dat die 

inligting presies op die regte oom-

blik op die skerm verskyn.  Die 

styl moet eenvoudig en duidelik 

wees, geen ‘fancy fonts’ en dinge 

wat die aandag aflei nie.  Die 

beste kompliment wat hulle kan 

kry, is dat dit onopgemerk was! 

Ook vra dit meer voorbereiding 

van die predikante.  Ek besef ek 

sal moeite moet doen om my 

preeksamevatting en liturgie 

betyds aan te stuur om die span 

te help om sy werk goed te doen. 

Wanneer die kerkraad die doel 

van ’n skerm verduidelik en 

riglyne daarvoor vasstel, kan 

almal gerus wees dat die erediens 

se doel dieselfde sal bly.  Net soos 

’n mikrofoon die klank versterk, 

kan ’n skerm die inhoud onder-

steun.  ‘High tech’ in diens van 

die hoë Woord. 

 

 

Ds Dirk Maurits Boersma is 

sendeling in Soshanguve. 

 
 

KERKNUUS 
 

Kerknuus 
 

Australië  -  korrespondent : Ds Mendel Retief 

 

Onder die seën van die Here geniet die vrygemaakte 

kerke hier in Australië tans ‘n tyd van rus en onder-

linge vrede.  Alle krag word gewy aan die geestelike 

opbou, diensbaarheid en weerbaarheid van die 

gemeentes.  

 

Die Johannes Calvyn-skole herdenk vanjaar met dank 

teenoor die Here hul 50-jarige bestaan in Australië en 

daar word in die gemeentes weer nuwe klem gelê op 

die prioriteit en noodsaak van Gereformeerde skool-

onderwys.  Ook die opofferings wat ‘n vorige geslag 

in moeilike tye gemaak het om die skole in byna 

onmoontlike omstandighede tog op te rig, word weer 

in herinnering geroep en dien as aansporing in die 

tyd van welvaart wat die kerke en skole tans geniet, 

met die oproep om nie te verslap nie. 

 

Die kerk in Wes-Albany is steeds vakant nadat drie 

beroepe reeds uitgebring is.  Daar is tans twaalf 

predikante in die kerkverband, waarvan vier waar-

skynlik in die volgende ses jaar sal emeriteer.  Met 

nog drie nuwe gemeentes wat DV sal bykom in die 

volgende ses jaar (gemeentes wat tans te groot word 

en sal moet afstig), kan daar dus ‘n groot tekort aan 

predikante ontstaan, aangesien predikante almal van 

oorsee beroep moet word en vakatures nie gou gevul 

word nie.  ‘n Eie teologiese opleiding word lank reeds 

oorweeg, en tans word fondse daarvoor gespaar.  

Vir hierdie doel dra die kerke ook by tot die oprigting 

van ‘n teologiese biblioteek as eerste stap. 
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Nederland  -  korrespondent : Ds Axel Hagg 

 

- Ds D Los, wat vroeër in die Kaap gewerk het, 

en sy vrou is 60 jaar getroud. 

- Ds Marten Nap is op 31 julie 2008 oorlede; 

hy was slegs 66 jaar oud.   

 

Suid-Afrika  -  korrespondent : Tjeerd de Wit 

 

Sendingkonferensie in Pretoria 

Op 25 en 26 Julie 2008 het tussen 30 en 35 manne 

en ‘n paar vroue bymekaar gekom om na te dink oor 

sendingwerk.  Die afgevaardigdes was almal op een 

of ander manier betrokke by die sendingwerk en het 

gekom uit die verskillende gevestigde en sendings-

gemeentes, terwyl één predikant van die CCAP-kerk 

van Zimbabwe ook by ons aangesluit het. 

 

Die konferensie is belê deur die Sendingdeputate en 

prof AJ de Visser van Kanada was aanwesig om 

lesings te hou, om gedagtes te stimuleer en bespre-

kings te lei. (Ja, hy moes baie doen!) 

 

Daar is gepraat oor vier onderwerpe: 

i. Sendingsvisie: die hoekom. 

ii. Sendingstrategie: die hoe. 

iii. Die belang van groei na volwassenheid van 

jong gemeentes. 

iv. Die gedurige uitbreiding na nuwe gebiede. 

 

Sending is ’n opdrag met die doel om heidene tot 

bekering op te roep en om kerke te plant, alles tot 

God se eer.  God gebruik ons mense, Hy skakel ons 

in om sy doel te bereik en daar is alle rede om 

hierdie werk effektief te doen, soos ons ook lees in 

Handelinge 14:1.  

 

Hierdie opdrag klink nogal eenvoudig: verkondig die 

Woord en stig gemeentes, maar inderwaarheid is dit 

 

 
Dr. de Visser besig met sy aanbieding 

baie werk te midde van ’n krom en verdraaide 

geslag.  Hierdie werk het baie aspekte en ’n mens 

kan maar nie lukraak te werk gaan nie.  Dit is 

hoekom ’n stategie nodig is om te bepaal hoe ’n 

mens te werk gaan en om seker te maak almal 

betrokke werk in dieselfde rigting. 

 

 
'n Groep van die aanwesiges 

 
Daar is heelwat aandag gegee aan die belangrikheid 

van die doel hierbo genoem.  Heelwat ander doelein-

des is gedefinieer deur sendingwetenskappers, 

doeleindes wat onstaan uit onskriftuurlike opvattings.  

Sommige teoloë ontken byvoorbeeld dat daar ‘n 

eindoordeel gaan wees.  Hierdie siening verander die 

hele benadering tot sending en die evangelie gaan 

dan nie meer oor bekering nie, maar word maklik ’n 

strewe na sosiale geregtigheid, iets wat op sigself 

natuurlik nie verkeerd is nie, maar dit kan geen doel 

wees nie, wel gevolg. 

 

Nadat die basis van die hoekom gelê is, is baie 

aandag gegee aan die stategie.  Onder andere sake 

soos: 

• Watter kriteria gebruik ’n mens om ’n nuwe 

sendingprojek te begin? 

• Wat is die funksie van die evangelis en die 

sendeling? 

• Hoe doen ‘n mens die opleiding van ouderlinge en 

diakens? 

• Wat kan gedoen word om nie net ’n gemeente te 

stig nie, maar om so ’n gemeente verder te lei na 

’n lewendige gemeente? 

• Die belang van teologiese opleiding en hoe om dit 

uit te voer in ’n kerkverband met verskillende 

tale en kulture en min arbeiders. 

• Moet ons wel sterk nadruk lê op die drie ‘selfs’ - 

selfregering, selfvoorsiening en selfverbreiding - 

soos wat al gedoen is?  

 

Stategieë is vervolgens uitgewerk aan die hand van 

verskillende gevallestudies wat in groepe bespreek is. 
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’n Interessante aspek wat gedurende die besprekings 

na vore gekom het, is die funksionering van die 

Evangelisasie-kommissies in ons gemeentes.   

Hoekom was ons nog nooit baie suksesvol in evange-

lisasieprojekte nie?  In die GKSA se bevestigings-

formulier vir ouderlinge kan ‘n mens lees dat ouder-

linge afvalliges en heidene tot bekering en geloof 

moet oproep.  In ons kerktradisie hier, en ook in 

Kanada en Nederland, het hierdie bepaling verval as 

gevolg van sienings van die groot A Kuyper.  Die 

gedagte is geopper om verby Kuyper te dink en om 

evangelisasie weer op die regte plek te sit, naamlik 

by die kerkraad en die gemeente en nie by ’n 

kommissie nie.  Hierdie gedagte is seker die moeite 

werd om te oordink en daar is alle rede om dit verder 

te ontwikkel.  

 

Opsommend, dit was ’n leersame en stimulerende 

konferensie, waar ons ook kon leer van ’n broeder uit 

Zimbabwe waar hulle lewe te midde van ’n ekono-

miese ineenstorting.  “Hoe oorleef julle in ’n land 

waar ’n brood 2 maandsalarisse kos?”, is aan hom 

gevra tydens teetyd.  “Ons weet nie en ons verstaan 

nie”, was sy antwoord, “maar aan die einde van elke 

maand sê ons: ons het oorleef omdat God voorsien 

het.”  Met so ’n vertroue kan seker baie vermag 

word, ook hier in Suid-Afrika. 

 

Hulp in Bethal 

Ds FJ Bijzet van ons susterkerke in Nederland het 

ingestem om vir ’n periode van vier maande die 

gemeente van Bethal uit te help. 

 

 

 

SINODE Zwolle-Zuid van die GEREFORMEERDE 
KERKEN (vrijgemaakt) in NEDERLAND (2) 
Groeteboodskap aan susterkerke in Nederland 
 

Nederlandse sinode 
 

Dit was vir my ’n voorreg om van 28 tot 31 Mei 2008 

die buitelandweek van die sinode van ons Nederland-

se susterkerke by te woon.  Die buitelandweek het 

bestaan uit die volgende bestanddele:  

 

- Groeteboodskappe van buitelandse kerke (in 

totaal ongeveer twintig toesprake) met antwoord-

toesprake van die sinode. 

- Eerste rondte van bespreking van rapporte 

Kerkelijke eenheid.  Daar is ’n meerderheids- en 

minderheidsrapport, met spesiale fokus op die 

verhouding tot die Nederlands Gereformeerde 

Kerken, waaraan die buitelandse afgevaardigdes 

ook mog deelneem. 

- Eerste rondte van bespreking van deputate-

rapport M/V in de kerk, waaraan die buitelandse 

afgevaardigdes ook mog deelneem. 

- Bespreking en vasstelling van die rapport van die 

Nederlandse deputate vir betrekkinge met 

buitelandse kerke. 

 

In die vorige artikel het ek ’n oorsig gegee van 

opvallende sake, beswaarskrifte en deputaterapporte 

waaroor hierdie sinode sal moet beslis.  In hierdie 

artikel gaan ek nog nie in op sinodebesluite nie.  

Heelwat onderwerpe, soos dié hierbo genoem, is nog 

nie afgehandel nie, en die sinode in Zwolle-Zuid moet 

nog besluite daaroor neem.  Hoewel ek in die posisie 

was om baie persoonlike indrukke op te doen, is dit 

beter om te wag met kommentaar totdat die sinode 

sake daadwerklik afgehandel het.  Wel vind u hier-

onder ’n deel van die groeteboodskap wat ek namens 

die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika mog 

oordra. 

 

 
Die Koningskerk in Zwolle-Zuid waar die sinode plaasvind 

 

Groeteboodskap 

Geliefde susterkerke in Jesus Christus, 

Daar is volke wat lewe op ’n skeur in die aardkors, 

waar kontinentale plate met mekaar in botsing kom 

of stadig oor mekaar heen skuif.  Aardbewings en 

vulkaniese uitbarstings vorm in so ‘n gebied ’n voort-
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durende bedreiging.  In Suid-Afrika ken ons nie so ’n 

gevaar nie.  Wel kan ‘n mens dit as ‘n beeld gebruik 

vir iets anders wat moontlik nog ernstiger is.   

 

In Suid-Afrika ontmoet naamlik – moontlik soos 

nêrens anders ter wêreld nie – die kontinentale plate 

van die eerste en die derde wêreld mekaar.  Sterk 

kontrasterende lewenswyses, lewensbeskouinge en 

maatskaplikes ordes kom met mekaar in ontmoeting.  

U begryp dat die woord ‘ontmoeting’ soms ook 

vervang moet word met: in botsing. 

 

Waar die nuwe demokratiese Suid-Afrika vyftien jaar 

gelede met groot entoesiasme begin het, het intus-

sen min daarvan oorgebly.  Die gekombineerde 

sterftesyfer van MIV-Vigs en kriminaliteit staan op 

meer as tweehonderdduisend per jaar.  Ons lewe in 

’n getroumatiseerde land.  Nie dat die bevolkingsge-

talle krimp nie, daarvoor sorg die buitelanders.  Op 

die oomblik woon daar na raming vyf miljoen Zim-

babwiërs onder ons.  Dit voeg ’n nuwe probleem toe, 

soos u waarskynlik die laaste weke kon hoor en sien 

– dié van xenofobiese geweld.  Nog ’n rede om ons te 

verootmoedig in Suid-Afrika. 

 

In hierdie omstandighede probeer die VGKSA ’n lig op 

’n berg te wees.  Nie dat dit altyd so maklik is nie.  

Ook onder ons val daar slagoffers van MIV-Vigs, 

kriminaliteit en dergelike.  As God aan ons een ding 

op hierdie oomblik in Suid-Afrika duidelik maak, dan 

is dit dat ‘n mens nie jou vertroue op hierdie lewe 

moet stel nie.  Hierdie lewe is ’n voorbereiding op die 

ewige lewe, en hoe vroeër jy met hierdie voorberei-

ding begin, hoe beter.  Want jy ken nie die dag 

waarop die Here jou tot Hom roep nie.  Die gemid-

delde lewensverwagting in die provinsie Gauteng lê 

rondom 40 jaar. 

 

In hierdie provinsie is ook die meerderheid van die 

gemeentes van die VGKSA geleë.  Twee gemeentes 

in Pretoria, een in Johannesburg, een in Mamelodi en 

een in Soshanguve.  Ook is daar drie groeigemeentes 

wat nog nie selfstandig is nie in Soshanguve, en 

verder nog een in Nellmapius.  Verder is daar in die 

res van die land ’n gemeente in Bethal en een in 

Kaapstad.  Danksy die sendingwerk vanuit Kaapstad 

is daar ook gemeentes wat na selfstandigheid toe 

groei in Belhar, Wesbank en Leiden.  Kortom: ’n klein 

kerkverband met baie klem op missionêre aktiwiteite.  

Ons word bemoedig deur God se woord aan Gideon, 

dat jou krag nie in getalle lê nie, maar in afhanklik-

heid van Hom, in loutere gehoorsaamheid aan Hom.  

 

Vir baie dekades al het die VGKSA ’n hegte suster-

kerkverhouding met u as Nederlandse kerke gehad.  

Daaroor bestaan groot dankbaarheid.  Dit is ons 

innige bede dat dit so lank as wat ons mag leef en 

nog daarna mag voortduur.  Saam met u is ons ook 

baie bekommerd oor verregaande tendense van 

verwêreldliking in u midde.  U sinode van Zuidhorn 

2002 het die kerke tot verootmoediging opgeroep 

vanweë ernstige sondes onder kerklede en amps-

draers.  In lewe en in leer staan u kerke onder groot 

druk.  Soos die Kategismus dit saamvat: die drie 

aardsvyande - die duiwel, die sondige wêreld en ons 

eie sondige vlees - laat hulle invloed geld.  Sal u as 

kerke in staat wees om uself as ’n rein bruid vir 

Christus te bly bewaar? 

 

Hierdie ernstige en sorgwekkende tendense onder u 

verbaas ons nie.  Ons het naamlik self ook daarmee  

te make.  In hierdie globaliserende wêreld kom ons – 

of ons nou noord of suid van die ewenaar lewe – met 

presies dieselfde gevare in aanraking.  Dit is daarom 

ons wens dat ons in die toekoms steeds vir mekaar – 

internasionaal gesproke – ’n hand en ’n voet mag 

wees.  Laat ons ons nie skaam om te staan vir die 

ware leer wat aan ons oorgelewer is nie. 

Die VGKSA-sinode van Kaapstad, wat enkele weke 

gelede vergader het, het besluit om die susterkerk-

verhouding met u te handhaaf.  Op u tafel lê ’n oor-

eenstemmende voorstel van u deputate vir betrek-

kinge met buitelandse kerke.  Dit is ons bede dat 

hierdie wedersydse verhouding nie sal vashaak op die 

vlak van blote formaliteite en beleefdhede nie.  

 

As ons na die afgelope jare kyk, was daar baie  

kommunikasie en verkeer oor en weer.  Ons mog van 

u lidmate in ons midde verwelkom, omgekeerd het 

dit ook gebeur.  Ons mog van u herders en leraars 

ontvang, omgekeerd het dit ook gebeur.  Verder was 

daar in sending, hulpverlening en opleiding baie 

samewerking.  

 

Binne Suid-Afrika werk die VGKSA ook saam met 

hulle wat Christus na alle waarheid wil dien.  Met 

name met die behoudende vleuel uit die GKSA is daar  

toenemende kontak.  Ons deel in die inhoudelike 

sorge uitgespreek deur die kerk van Ten Boer1, al 

bring dit ons op hierdie oomblik nie tot ’n versoek om 

u susterkerkverhouding met die GKSA te hersien nie.  

                                                 
1 Die kerk van Ten Boer in die provinsie Groningen het ‘n 
revisieversoek by die sinode Zwolle-Zuid ingedien.  Hulle 
dring daarop aan om die susterkerkverhouding wat die 
Nederlandse kerk drie jaar gelede met die GKSA (‘Dopper-
kerke’) aangegaan het, ernstig te heroorweeg.  Die kerk van 
Ten Boer voer as redes aan dat die bestaande susterkerke - 
die VGKSA - geen susterkerkverhouding met die GKSA 
onderhou nie, en dit omdat die VGKSA onder andere baie 
vrae het ten aansien van die GKSA m.b.t. die hermeneutiek, 
die kontakte met die Nederlands Gereformeerde Kerken, die 
vrou in die amp en die handhawing van die tug.  
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Van ons kant wil ons u as Nederlandse kerke oproep 

– noudat u ’n amptelike verhouding met die GKSA 

het – om u verantwoordelikheid na te kom.  Want 

daar is werk wat wag.  Binne die GKSA woed daar op 

die oomblik ’n binnebrand.  Ons as ‘oorbure’ is baie 

bekommerd hieroor.  As ons self op die huidige 

oomblik in hierdie verband sou intree, vrees ons die 

gevaar om self ook ‘n slagoffer van die vlamme te 

word.  Hier lê nou juis vir u ’n roeping, gesien u sus-

terkerkverhouding, om u in te span om vanaf ’n veil-

ger (?) afstand die vlamme te blus, en diegene by te 

staan wat binne die GKSA die goeie stryd voortsit.2  

Verder is daar ook dankbare erkenning in Christus 

met die Free Church of Southern Africa, al is die 

samewerking met hierdie kerke beperk vanweë die 

geografiese afstand.  U moet onthou dat Suid-Afrika 

’n groot land is.  Ons bevind ons op ’n vergelykbare 

afstand van hierdie kerke in die Oos-Kaap as u van 

die kerke in Pole, om ’n voorbeeld te noem.  Verder 

is daar op ‘n ad hoc-basis ook samewerking op baie 

gebiede met geloofsgenote uit allerlei denominasies.  

Suid-Afrika is ’n land met elf amptelike tale en 

minstens soveel volke.  Dit is telkens ’n wonder om 

die eenheid in Christus oor al hierdie grense van taal 

en kultuur heen te beleef.  

 

So was meerdere vergaderings in die VGKSA sedert 

’n aantal jare gedwing om die gebruiklike Afrikaans te 

verruil vir Engels om ook die Sotho-sprekende kerke 

te akkommodeer.  Ek druk myself nie goed uit nie; 

dit was vanuit die verlange om die eenheid te beleef 

dat van beide kante die begeerte daar was om 

mekaar te verstaan, al moet dit dan gebeur in ’n taal 

wat sowel vir die blankes as vir die swartes nie die 

                                                 
2 In reaksie op my groeteboodskap het ds Henk te Brinke, 
Nederlandse deputaat vir Betrekkinge met Buitelandse 
Kerke, genoem dat dit hom verbaas dat die VGKSA die 
sorge deel soos dit deur die kerk van Ten Boer verwoord is.  
In hierdie verband is ’n paar verduidelikende opmerkings 
miskien belangrik:  
1) Die sinode van die VGKSA te Kaapstad het op hierdie 
stadium nie die vrymoedigheid gehad om by die Nederland-
se susterkerke aan te dring op hersiening van hulle suster-
kerkverhouding met die GKSA (‘Dopperkerke’) nie.  Hierin is 
daar ’n verskil met die revisieversoek van die kerk van Ten 
Boer.  
2) Wel bestaan die sorge soos deur die kerk van Ten Boer 
geformuleer ten aansien van die GKSA nog steeds binne die 
VGKSA, en dit nie in afnemende mate nie!  
3) Dit is nie so dat die Nederlandse susterkerke (in concre-
to: deputate) die susterkerkverhouding met die GKSA tot 
stand gebring het sonder om die VGKSA (deputate) te 
raadpleeg nie.  Hulle het hulle bes gedoen om die insette 
van die VGKSA in hierdie proses te verkry.  Die kommuni-
kasie van ons kant (VGKSA-deputate) na Nederland toe het 
soms wel te wense oorgelaat.  Dit moet ons ruiterlik erken.  
4) Ondertussen bly onverlet dat die inhoudelike sorge van 
die VGKSA ten opsigte van gebeure en tendense in die 
GKSA nie weggeneem is nie. 

moedertaal is nie.  Die eenheid in Christus is belang-

riker as die eenheid in kultuur of taal of afkoms.   

Die Pinksterwonder dat die een boodskap verkondig 

word in ’n veelheid van tale, en dit in dieselfde 

kerkverband, daarvan is ons op die oomblik oor- en 

ooggetuies.  

Ek sluit af met ’n sustergroet uit Suid-Afrika, nie 

slegs uit beleefdheid nie, maar welgemeen en solidêr, 

ontleen aan Paulus se tweede brief aan die Korin-

thiërs:  Tot slot, broeders, groet ek u.  Verbeter u 

lewe, neem ons vermanings ter harte, wees eens-

gesind, leef in vrede met mekaar – dan sal die God 

van liefde en vrede met u wees.  
 

 

Ds PG Boon is lid van die deputaatskap vir Betrekkinge met 

Buitelandse Kerke van die VGKSA met as spesifieke 

aandagsveld Europa. 

 

 

KERK en Kerkverband 
 

Leer & Lewe 
 

In ons land word van tyd tot tyd die roep om ‘n leier 

gehoor of daar vind in ons politieke partye en vak-

bonde ‘n wisseling van leiers plaas.  Van ons kant as 

Afrikaanssprekende burgers word ook herhaaldelik 

oor die gebrek aan ‘n leier gekla.  Dit hou ook ver-

band met die veelheid van organisasies waarin nie 

saamgestaan word nie.  Dit benadeel die invloed wat 

ons as Afrikaanssprekendes op die ontwikkeling van 

die land kan hê.  Maar is daar geen dieperliggende 

oorsaak daarvoor dat ons as Afrikaanssprekende 

gelowiges nie kan saamstaan nie?                   

 

Geen leier? 

Hoe staan dit met ons as Christen-gelowiges in Suid-

Afrika?  Reëlmatig word benadruk dat ons ‘boere’-

Afrikaners ‘n Christelike volk is.  Die ‘boere’-

Afrikanervolk moet saamstaan, maar wie sal hulle 

lei?  Selfs wyle Generaal De La Rey word in die 

popmusiekwêreld vir die roep om ‘n leier in 

gedagtenis geroep.   

Tog leer die Bybel dat daar vir die Christen-gelowiges 

‘n Leier is.  “Ek is die goeie herder en Ek ken my eie 

en word deur my eie geken” (Joh 10: 14).  Die goeie 

Herder het nog meer skape wat nie aan die stal Israel 

behoort nie.  “Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na 

my stem luister, en dit sal wees een kudde, een 

herder.” (Joh 10: 16)  Langs die skape uit die stal 

Israel, en die skape uit die stal Europa, Asië, Amerika 

en Australië, mag ook ons in die stal Afrika as skape 

gereken word.  Die genade om van die een kudde, 

een herder deel te wees, is ook vir ons moontlik! 
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Een kudde, een Herder 

Hoe is dit dan nou, word die goeie Herder nie deur 

ons as Afrikaanssprekende gelowiges, met ons 

veelheid van kerkgenootskappe, geken nie?  Toon 

ons veelheid van kerkgenootskappe  regtig die beeld 

van een kudde, een Herder?   

Paulus het aan sy broers in die een kerk van Korinthe 

die vraag gestel: “Is Christus verdeel?” (1 Kor 1: 13).  

Broers en susters, Christen-gelowiges, ek vra nou vir 

julle: het ons, met ons veelheid van kerkgenoot-

skappe, Christus nie klaar verdeel nie?  In Korinthe 

was daar nog twis binne die een gemeente.  Die 

gemeente wat vleeslik wandel en nie geestelik 

gelowig vanuit Christus handel nie (1 Kor 3: 4).  Dit 

is nie verniet dat Paulus die gemeente op hul roeping 

wys nie, naamlik: “Ons het ewenwel nie die gees van 

die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, 

sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk 

het” (1Kor 2: 12).  

 

Maar by ons is dit ‘n veelheid van kerkgenootskappe 

waarin ons met mekaar oor ons kerk en julle kerk, of 

hulle kerk, spreek.  Asof nie Christus, die goeie 

Herder, nie, maar ons gelowiges die kerk vergader.  

Is ons daarin nie vleeslik besig nie? 

 

 
 

Want die goeie Herder roep sy eie skape by hulle 

naam en lei hulle uit en dit is die skape wat Hom volg 

(Joh 10: 3 en 4).  Moet ons Christus nie die eer gee 

wat Hom toekom nie?  Dit is Hy wat sy kerk vergader 

en dié wat sy stem ken, sal Hom volg.  Soos ons dit 

ook bely: “dat die Seun van God uit die hele menslike 

vir Hom ‘n gemeente vergader” (Heidelbergse Kate-

gismus Sondag 21).   

 

Vleeslik 

Vir die praktyk van die vele kerkgenootskappe het 

ons baie verskonings uitgedink.  In plaas daarvan om 

gehoorsaam die goeie Herder te volg en een kudde 

onder een Herder te wees, word die leer by ons 

omstandighede aangepas, o.a. deur: 

a.  ‘n Onsigbare kerk wat Christus as sy kudde 

vergader langs ons sigbare kerkgenootskappe  wat 

volgens ons eie verskillende insigte vergader. 

b.  Die beeld van die liggaam van Christus te 

misbruik, deur alle moontlike plaaslike kerkvergade-

rings ‘n openbaring van die liggaam van Christus te 

noem.  Die Skrif leer egter duidelik dat die een 

plaaslike gemeente die liggaam van Christus is! (Ef 

1: 22 en 23, Kol 1: 18). 

c.  Die veelvormigheid van die kerk noodsaaklik te 

noem, omdat die waarheid van Christus so veelom-

vattend sou wees dat dit nie in een kerkgenootskap 

tot sy reg kan kom nie. 

d.  Die selfhandhawing deur die kerk aan die 

opvolging van persone in die leiding van die kerk 

vanaf Petrus of vanaf die apostels te bind. 

e.  Die vashou aan ‘n bepaalde naam wat vanuit die 

groot reformasie kom, om die wettigheid van die 

kerkgenootskap te bewys.  Die woord ‘vaderlandse 

kerk’ word ook wel vir daardie doel misbruik. 

f.  Die ou dwaling uit die derde eeu na Christus te 

gebruik, wat die kerk aan die heiligheid van haar 

lidmate of aan besondere gawes van genesing of in 

tonge praat verbind.  ‘n Dwaling wat tot vandag toe 

nog steeds voorkom.  

 

Moet ons nie al hierdie menslike verskonings en 

kenmerke wat in die Bybel geen steun vind, as 

vleeslik verwerp nie?  

 

Geestelik 

Die goeie Herder het ons nie in die duister gelaat oor 

wat die ‘na sy stem luister en Hom volg’ inhou nie.  

Hy het sy dissipels immers beveel: “Gaan dan heen, 

maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die 

Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; 

en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel 

het.” (Matt 28: 19)  Wanneer ons hierdie gebooie 

bewaar, sal ons in die liefde van die goeie Herder bly.  

Ons is eers die vriende van die goeie Herder as ons 

alles doen wat Hy ons beveel het (Joh 15: 10 en 14).

  

Die goeie Herder het ons nie as wese agtergelaat nie, 

maar weer na ons toe gekom!  “Die Trooster, die 

Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy 

sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat 

Ek vir julle gesê het.” (Joh 14: 26)  Op daardie pad 

het die goeie Herder ons die Nuwe Testament gegee 

en die Ou Testament reg leer verstaan.   

 

Heilig in waarheid 

Sal ons dan nie as gelowiges begin om die 

kerkgenootskap waar ons as lidmaat ingeskryf  is, te 

ondersoek nie?  Om dan alles wat nie volgens die 

bevel van die goeie Herder is nie, daaruit te verwyder 

en die goeie Herder te volg – wat tans nie gedoen 
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word nie.  Dit is die enigste pad waarop die goeie 

Herder sy skape lei tot die een kudde onder een 

Herder!             

Soos die goeie Herder gebid het: “Maar Ek bid nie vir 

hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle 

woord in My sal glo – dat almal een mag wees net 

soos U, Vader in My en Ek in U; dat hulle ook in ons 

een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My 

gestuur het.” (Joh. 17: 20 en 21)       

 

Makeer dit by ons as Afrikaanssprekende gelowiges 

nie aan ‘heilig in die Woord van die waarheid wandel’ 

nie?  Om dié rede is ons ook nie een soos die Vader 

in Christus en Christus in die Vader een is nie. 

Kan dit nie die oorsaak wees van die moeites en 

onsekerhede waarin ons moet lewe nie? Dat die Here 

sy seën terughou, omdat deur ons wandel die wêreld 

nie kan glo dat die goeie Herder deur God gestuur 

is nie? 

 

Kyk na die gemeente van Filadelfia.  Hulle het min 

krag gehad, tog het hulle die woord van die goeie 

Herder bewaar en sy Naam nie verloën nie.  Aan 

hulle word Jode uit die sinagoge van die Satan gegee 

wat sal erken dat die goeie Herder die gemeente van 

Filadelfia liefhet (Openb 3: 7–9). 

Is daar in die bewaring van die Woord van God geen 

groot loon nie? 

 

 

Reinier van den Berg is lidmaat  van die Vrye 

Gereformeerde Kerk Pretoria-Maranata. 

 

 

My LEWENSTYL, my KEUSE, dankie... 
 

Medies 
 
Die donker Middeleeue is verby.  Ons lewe in ‘n 

nuwe, verligte tydperk waar die mens self in beheer 

is en nie meer onderworpe is aan korrupte, gierige, 

mag-begerende regerings nie.  Die enkeling se stem 

geld en die individu maak sy eie keuses vir sy eie 

lewenstyl.  Vryheid, toleransie en outonomie is 

wonderlike ontwikkelings, maar lei dit outomaties tot 

verantwoordelike keuses en gedrag?  Is ek as indivi-

du rêrig in beheer?  Is die verleidings nie net baie 

groter noudat ek meer keuses het nie?  Waarom is 

lewenstyl en die gepaardgaande chroniese siektes die 

nommer een oorsaak van dood in die wêreld?  Ons 

weet mos wat veroorsaak hierdie lewenstylsiektes; 

hoekom kies ons dan nie om anders te lewe nie?   

 

“Is ek as individu rêrig in beheer…?” 
 

Kom ons kyk kortliks na die statistieke en mediese 

agtergrond tot hierdie saak.  Chroniese siektes soos 

hartsiektes, beroerte, suikersiekte (diabetes melli-

tus), chroniese longsiektes en kanker is by verre die 

hoofoorsaak van dood in die wêreld en dit verteen-

woordig 60% van alle sterftes.  Die Wêreldgesond-

heids-organisasie (WGO) skat dat diabetes (90% 

hiervan is tipe 2-diabetes wat lewenstyl-geassosieerd 

is) en aterosklerose (cholesterol-“verkalking” van die 

are) tot 20 miljoen sterftes per jaar veroorsaak, meer 

as VIGS, oorlog, hongerte, tuberkulose en malaria 

saam.  Die tipe siektes wat dit veroorsaak, loop 

meestal hand in hand saam.  Byvoorbeeld: oormatige 

en ongesonde eet- en drinkgewoontes veroorsaak 

diabetes, wat weer tot nierversaking lei, wat weer tot 

hoë bloeddruk (hipertensie) kan lei, wat weer tot 

aterosklerose kan lei.  

 

 
 

Op watter manier die lewenstylsiektes ook al ontwik-

kel, dit is duidelik dat diabetes, aterosklerose (geas-

sosieer met hoë cholesterol-inname) en hipertensie 

drie groot vriende is en saamloop.  Ons weet ook dat 

om hierdie drie vriende in jou liggaamshuis in te 

nooi, moet jy te veel en ongesond eet en drink, 

gereeld rook, min oefen, baie stres ervaar en nie op 

jou dokter se raad of pille ag slaan nie.  Doen jy die 

teenoorgestelde, dan wys jy hulle die deur en sal jy 

hoogs waarskynlik lank en gesond kan lewe (uitge-

sluit miskien dié wat sterk geneties gepredisponeerd 

is vir sekere siektes).  



 

 
16 

Die probleem met die drie vriende is dat hulle daar- 

van hou om stilletjies jou liggaam binne te kom en 

hulself eers deeglik te vestig voordat hulle die huis 

afbreek en chaos veroorsaak.   

 

“jy voel mos goed, dus wat kan 
verkeerd wees…?” 

 

Dus, terwyl jy na nog ‘n stresvolle werksdag lekker 

voor die televisie aan jou gereelde “take-away” smul, 

miskien ‘n paar “onskuldige” drankies en dampies 

maak, maak die drie vriende hulself lekker tuis in jou 

lyf.  En jy voel mos goed, dus wat kan verkeerd 

wees?  

 

Teen die namiddag van jou lewe (35- 60 jaar) word 

die ongenooide gaste ‘n oorlas en veroorsaak 

moeilikheid: angina, hartaanvalle, hartversaking, 

beroertes, nierversaking, senuweeprobleme, blind-

heid (diabetes is die nommer een oorsaak!), immobi-

liteit, ledemaat-amputasies, lewensbedreigende 

noodgevalle, gekompliseerde chirurgie, verlengde 

hospitaalverblyf, koma en uiteindelik ‘n premature 

dood.   

 

Dus: die oorsaak is eenvoudig en die oplossing is 

eenvoudig, maar hoekom is dit dan nog steeds die 

hoofoorsaak van mediese koste, komplikasies en 

sterftes wêreldwyd?   

 

Die eienaardigste is dat die meeste mense vandag al 

die bogenoemde kennis besit of weet van die gevare 

gepaardgaande met hul lewenstyl, maar tog nog 

voortgaan om so te lewe.  Hoekom is dit so?  In 

ewolusionêre kringe kan dit koppe laat krap: hoe kan 

die mees intelligente spesie sy eie ondergang 

bewerkstellig, wetende waarmee hy besig is?  

 

Miskien is dit omdat daar nie rekening gehou word 

met die sonde en swakheid van die mens nie.  Om ‘n 

individualistiese, outonome en selfregerende wese te 

wees, beteken nie noodwendig dat die regte keuses 

gemaak gaan word nie.  Miskien dink die ewolusio-

niste en post-moderniste so, maar as Christene weet 

ons dat die mens ná die sondeval geneig is tot alle 

kwaad.  Die sondige mens wil self-regerend, self-

genietend en self-gefokus wees.  Hy dink dus hy is in 

beheer van sy eie lewe, maar sukkel tog om sekere 

verleidings te weerstaan.  As jongmens kan hy of sy 

nie nee sê vir die groepsdruk om oormatig te rook en 

te drink nie (wat dan die begin kan wees van ‘n 

lewenslange gewoonte).  Of ek sukkel vir die verlei-

ding van gereelde, ongesonde, vinnige kitskos (moet 

ek al weer kos maak?).  My oormatige werkstres kan 

ek nie aan die Here oordra nie.  Of ek is net te lui om 

oefening te doen of aan sport deel te neem.  Die 

verleidings van die wêreldse genietinge stroom op 

ons af deur middel van die oudiovisuele advertensie-

mediums.  Miskien het jy vergeet dat die multimiljard 

rook-, alkohol- en kitskos-industrieë se fokus nie op 

jou gesondheid is nie, maar eerder op hul eie 

inkomste.  As goeie besigheidsmense is hulle sukses 

fenomenaal, want hulle weet dat die sondige mens 

sal val vir sondige verleidings, wat vir hulle sakke vol 

geld beteken.   

 

Wie is nou eintlik in beheer?  Die individu of die 

multimiljard-industrieë?  Wie lei vir wie om die bos?  

Is daar nie miskien iets diepers en onderliggend tot 

hierdie saak nie?  Is dit nie dalk satan wat ons om die 

bos probeer lei nie?  Hy gee van voor ‘n lewe en ‘n 

denke van vryheid, self-regerende/-genietende en 

individualistiese outonomie,  maar slaan later van 

agter af met die angel van die sonde en die dood.  En 

tog, as Christene weet ons al hierdie dinge; miskien 

het ons net vergeet om dit in te sien, of miskien oor 

te dra aan ons werkskollegas se goddelose lewenstyl? 

 

Dit is duidelik dat die satan sy kloue probeer uitsteek 

in elke aspek van my lewe, geestelik en liggaamlik.  

Wat is die oplossing om hierdie verleidings te kan 

weerstaan?  Is dit genoeg om net gesond te lewe om 

liggaamlike komplikasies te wil voorkom?  Moet ons 

‘n “gesondheidsobsessie” ontwikkel, of eerder agter 

die ware kap van die byl kom?  As ek my hart oop-

maak vir die Here en Sy Gees in my lewe laat werk, 

dan kan Hy my oë open om verby die sigbare te sien.  

‘n Verantwoordelike lewenswyse is niks minder nie as 

‘n “Geesgedrewe lewe”.  Eerder ‘n lewensobsessie oor 

Jesus wat in my lewe gekom het.   

 

Is daar nie miskien iets diepers en 
onderliggend tot hierdie saak nie…? 

 

As die Here in my woning maak, moet my slegte 

lewenstyl-vriende pad gee.  Die Bybel stel dit baie 

duidelik dat ons liggame ‘n tempel van die Heilige 
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Gees is.  Dit is nie meer “ek” wat geld nie, maar “Hy 

in my”.  As Christen is ek nie net verantwoordelik vir 

my eie lewe nie, maar ek is verantwoordelik teenoor 

Hom wat in my woon, ‘n tydelike rentmeesterskap 

hier op aarde.  

 

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy 

eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom 

glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

kan hê.” Joh 13:16 

 

Maar die Here kyk gelukkig ook baie verder as net die 

tydelike en liggaamlike gevolge van ons lewenstyl.  

Hy dra ons ewigheidstoestand op Sy hart.  Daar is 

dan wonderlike vergewing vir ons almal wat nou 

reeds swaar ly onder die gevolge van die sonde en 

ons eie lewenswyses.  Nou al het Hy wonderlike 

vooruitgang in die mediese wetenskap verskaf, om 

my gebroke liggaam te probeer help.  Maar meer 

nog, selfs al ly ek vandag oor my eie dwaasheid, 

onkunde of hardkoppigheid in my jeugjare, tog kyk 

ons Vader verder.  Ondanks my sonde en swak, 

afgebroke liggaam, kry ek ‘n nuwe liggaam.  Daar is 

vergewing, hoop en ‘n salige toekoms wat voorlê! 

 

Laat ons probeer om in broederlike liefde mekaar te 

ondersteun om verantwoordelike “Gees-gedrewe” 

lewens te lei, eerder as ‘n selfgesentreerde, “dit is my 

eie keuse en verantwoordelikheid” tipe lewe.  Kom 

ons bid vir mekaar, sodat ons verantwoordelikheid 

kan neem vir mekaar se gesondheid: liggaamlik en 

geestelik. 

 

In die volgende artikel kyk ons in meer detail na hoe 

diabetes mellitus werk. 

 

 

Dr Theo de Vries (M.B.Ch.B. Stell. 2001) het 5 jaar 

nagraadse ondervinding in Engeland gehad, en is tans besig 

met verdere spesialisasie in narkose.  

 

 

 

TUSSEN ROME en die REFORMASIE 
 

Geskiedenis & Kerkgeskiedenis 
 
Moontlik gaan daar in Engeland hierdie jaar aandag 

gegee word aan die feit dat dit 450 jaar gelede is dat 

koningin Elisabeth I op die troon gekom het.  So ’n 

herdenking sou heeltemal verklaarbaar wees.  Is daar 

ook enige rede vir ons om hierdie feit te herdenk, en 

dan nog wel in die rubriek Kerkgeskiedenis?  

Inderdaad so.  Ons hoor deesdae, ook in ons eie 

land, baie oor en vanuit die Anglikaanse kerk; en dit 

is hierdie kerk wat onder die regering van Elisabeth I 

sy finale vorm gekry het.  

 

Die voorgeskiedenis 

Die geskiedenis van die reformasie in Engeland is 

baie besonders.  In die eerste plek kan ’n mens nie 

eintlik ’n spesifieke hervormer aanwys wat ’n 

deurslaggewende rol gespeel het nie.  Belangriker 

nog is die feit dat aan die basis van die reformasie in 

Engeland baie min reformatoriese elemente gesien 

kan word. 

 

Hendrik VIII, aanvanklik voorbestem vir ’n geestelike 

amp, word, deur die vroegtydige dood van sy ouer 

broer, troonopvolger.  Sy vader het hom eintlik 

gedwing om met die tien jaar ouere weduwee van sy 

broer te trou.  Maar Hendrik VIII is glad nie gelukkig 

daarmee nie.  Boonop sterf die kinders van koningin 

Catharina baie jonk, behalwe een dogtertjie, Maria.  

En Hendrik VIII soek ’n seun as opvolger.  Hy wil van 

Catharina skei en met ’n hofdame, Anna Boleyn, trou.  

Dit is geen probleem nie; die pous kan dispensasie 

vir die egskeiding verleen en Hendrik het ’n goeie 

verskoning: op grond van Levitikus 20:21 sou die 

huwelik onwettig wees!  

Waarskynlik het die pous geen probleem gehad om 

Hendrik sy sin te gee nie, maar op daardie oomblik 

was die pous so te sê die gevangene van Karel V  

van Duitsland en Catharina was Karel se tante!  Die 

versoek van Hendrik VIII word dus van die hand 

gewys.  ’n Probleem vir die koning en sy inmiddels 

swanger hofdame. 

Hendrik VIII tree radikaal op.  Hy maak die (roomse) 

kerk in Engeland los van die gesag van die pous.  Die 

aartsbiskop van Kantelberg (Canterbury) word die 

hoogste outoriteit en dié verleen toestemming tot 

egskeiding, en Hendrik en Anna trou.  

 

Beoordeling 

Hierdie kort opsomming roep twee belangwekkende 

vrae op.  Eerstens: die hele optrede van Hendrik VIII 

het mos niks met reformasie te doen nie?  En verder: 

word dit sommerso aanvaar dat die kerk in Engeland 

los van Rome gemaak word?   

Die antwoord op die twee vrae hou verband met 

mekaar.  
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In die laat Middeleeue het John Wycliff in Engeland 

opgetree, ’n man wat met ’n helder insig en sterk 

optrede die foute van die roomse kerk en die pous-

dom aangetoon het.  Wycliff se optrede het nie tot ’n 

werklike reformasie gelei nie, maar daar was ná hom 

’n steeds aanwesige onderstroming van besware teen 

Rome en die pous.  Om los te kom van Rome sou vir 

hulle die eerste stap kon wees op die pad van herstel 

van die kerk.  

 

Los van Rome kon die eerste stap 

wees tot herstel van die kerk. 
 

Daar was nie net Bybelse motiewe in die speelveld 

nie.  Vir baie mense was dit ’n doring in die vlees dat 

van al die finansiële laste wat die bevolking opgelê is, 

driekwart na Rome gevloei het en slegs ’n kwart 

bestem was vir die Engelse koning en die eie rege-

ring.  Gevolglik was slegs hulle wat belang by die 

pousdom gehad het, veral geestelikes en kloosters, 

gekant teen die besluit van die koning.  En hoewel 

die daad self natuurlik niks van reformasie vertoon 

het nie, was dit vir mense wat die reformasie begeer 

het, ’n belangrike stap in die regte rigting.  

 

Thomas Cranmer 

Die parlement word spesiaal byeengeroep om sake te 

legaliseer.  Verskeie wette word aangeneem: die 

Engelse kerk is los van Rome; geen sent word meer 

oorsee gestuur nie; alle kloosters word gesluit en al 

hul kosbare besittings verbeurd verklaar; die koning 

word die opperste hoof van die kerk met die aarts-

biskop van Kantelberg as sy uitvoerder. 

 

Hy wou graag reformeer sonder om 

iemand te konfronteer. 
 

So berus die leiding van die nuutgestigte Anglikaanse 

kerk by die aartsbiskop van Kantelberg, Thomas 

Cranmer.  En Cranmer was ’n man wat die reformasie 

van harte toegedaan was.  Hy was egter aarselend in 

sy optrede: hy wou graag reformeer, maar sonder 

om die koning, die adel en die volk te konfronteer.  

In sy beleid het hy sterk gesteun op die reformato-

riese onderstroming wat van Wycliff se dae af 

bestaan het.  Wycliff se Bybelvertaling is male sonder 

tal met die hand afgeskrywe (tot op vandag het nog 

170 eksemplare daarvan bewaar gebly); daarby het 

die verskyning van die Tyndale-vertaling van die 

Bybel, wat in groot getalle gedruk is, sy weg na 

Engeland gevind.  ’n Verdere aanvanklike steun was 

die deur Thomas More geleide humanistiese stroming 

wat met alle Middeleeuse vorms en leerstellings wou 

afreken. 

 
Titelblad van die Tyndale-Bybel  (Praamsma 2/96vv) 

 

Ook die koning self het by tye toenadering tot die 

protestante in Europa gesoek, nie uit oortuiging nie, 

maar vanweë politieke steun.  So keur die koning ’n 

geloofsbelydenis goed wat duidelik protestants van 

karakter is.  Hierdie sogenaamde Tien Artikels van 

1536 praat byvoorbeeld van die regverdigmaking 

deur die geloof.  Hierdie belydenis is nie lank gehand-

haaf nie.   

 

Die mense wat die roomse leer van harte aangehang 

het en die egskeiding van die koning veroordeel het, 

begin ’n opstand.  Hendrik VIII doen sekere toeseg-

gings (wat hy nie nakom nie) en slaan vervolgens 

hard toe.  Maar hy het die boodskap verstaan: los 

van Rome is een ding, wegdoen met die roomse leer 

is iets heeltemal anders.  Die Tien Artikels word 

vervang deur die Ses Artikels wat baie meer rooms-

ortodoks is.  So bly onder Hendrik die Anglikaanse 

kerk beweeg tussen Rome en die Reformasie. 

 

Edward VI 

Na die dood van Hendrik volg sy negejarige seun 

hom op.  Hy aard nie na sy pa nie: hy was, ondanks 

sy leeftyd, vriendelik, gematig en standvastig in sy 

protestantse oortuiging.  Sy opvoeder was dan ook 
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Thomas Cranmer gewees wat ook onder sy koning-

skap baie invloed gehad het.  Van 1547 tot 1553 

regeer Edward en in dié tyd beweeg die Anglikaanse 

kerk duidelik in ‘n Calvinistiese rigting.  

 

’n Belangrike oomblik was die vasstelling van die 

Common Book of Prayer.  Hierin is die liturgie van die 

Anglikaanse kerk vasgelê en hierin word dus stand-

punte ingeneem oor sake soos sakramente, deelna-

me van die gemeente, die gebruik van die Bybel, 

ens.  Die aarselende Cranmer se eerste uitgawe het 

nogal kritiek gekry van die kant van Calvinistiese 

geloofsvlugtelinge in Engeland.  Die tweede uitgawe 

was baie meer uitgesproke aan die kant van die 

Reformasie.  

Die Book of Prayer word opgevolg deur ’n nuwe en 

uitgebreide geloofsbelydenis, die 42 Artikels, later die 

39 Artikels.  ’n Belydenis wat seker tot die gerefor-

meerde belydenisse gereken kan word.  Dit wil dus 

voorkom of die reformasie in Engeland versigtig maar 

seker in die regte rigting beweeg.  Uiterlik wel, maar 

reformasie is in die eerste plek gerig op die verande-

ring van die harte van die mense.  ’n Gereformeerde 

belydenis is mooi, maar die Anglikaanse kerk het sy 

eie belydenis eintlik nooit werklik toegepas nie, was 

van die begin af nooit ’n voluit konfessionele of 

belydende kerk nie.  Tekenend is dit dat die belydenis 

van die kerk in Latyn geskrywe was en eers twintig 

jaar later in Engels vertaal is.  

 

Maria 

Edward sterf op 15-jarige leeftyd en sy oudste 

(half)suster volg hom op: Maria, die dogter van 

Catharina!  Vurig rooms en vol wraakgedagtes oor 

wat haar moeder aangedoen is, het sy maar een 

doel: die kerk terug na Rome.  Dit is eenvoudig 

gestel, maar moeilik om te bewerk, want daarvoor 

moet groot weerstand onder die bevolking oorwin 

word.   
 

Die vyfjarige regering van Maria word gekenmerk 

deur vervolging van almal wat haar kerklike politiek 

teengestaan het.  Baie mense, onder wie ook Cran-

mer, eindig hul lewe op die brandstapel.  Sy het baie 

leed veroorsaak en hard daaraan gewerk om haar 

lewensideaal te verwesenlik, maar om die Anglikaan-

se kerk terug te bring onder die gesag van die pous, 

daarvoor het sy geen kans gesien nie.  

 

Elisabeth I 

In 1558 sterf Maria en sy word deur haar protestants 

opgevoede halfsuster (dogter van Anna Boleyn) 

opgevolg.  Op haar wag die moeilike taak om Enge-

land weer te verenig.  Maar die pous kom haar te 

hulp.  Hy ekskommuniseer Elisabeth; as onwettige 

kind mag sy nie in Engeland – wat die pous as ’n 

leengoed van Rome beskou het – regeer nie.  Elkeen 

wat ’n eed van getrouheid aan haar gesweer het, 

word daarvan ontslae verklaar.  En juis dit gaan teen 

die Engelse volkswil in en die resultaat van die pous 

se optrede is dat die groot meerderheid van die 

bevolking die nuwe koningin steun. 

 

 
Portret van Elisabeth  (Erlang 252) 

 

Elisabeth was ’n merkwaardige vrou, ’n baie sterk 

persoonlikheid.  Sy kon mense verstaan en aan haar 

kant kry, was gematig en suiwer Engels in voorkoms 

en optrede.  Soos haar portrette uitwys, was sy ook 

geweldig ydel.  Veral op die gebied van kleding en 

sierade was sy meer as oordadig. 

Maar die uiterlike kan bedrieg.  Sy was uiters 

bekwaam en het ’n harde leerskool gehad.   

 

Een van haar eerste probleme was om die kerklike 

toestand op te klaar.  Protestants deur opvoeding het 

sy altyd die roomse liturgie en gebruike bly 

waardeer.  As koningin het sy besef dat ’n gematigde 

optrede in kerklike sake vir die Engelse nasie die 

beste was.   

 

Sy handhaaf die breuk met Rome, sy handhaaf die 

gereformeerde belydenis en die Book of Prayer, en sy 

handhaaf tegelykertyd talle roomse gebruike en 

uiterlikhede soos kerklike gewade, vaste gebede en 

rituele.  Die Anglikaanse kerk beklemtoon die  
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betekenis van die sogenaamde apostoliese suksessie, 

wat in die roomse kerk tot die pousdom gelei het, 

maar verwerp die selibaat vir die geestelikes.  

 

Die Anglikaanse kerk word ‘kerk van 

die midde’, nie voluit rooms en nie 

end-uit reformatories nie. 
 

Vanaf die tyd van Elisabeth I dateer die Anglikaanse 

kerk as ‘kerk van die midde’, nie voluit rooms en nie 

end-uit reformatories nie.  Die kerk het ook ’n 

duidelike dubbele verskyningsvorm.  In die groter 

sentrums is daar die rooms-aandoende liturgie in die 

katedrale, die sogenaamde ‘high church’ of hoë kerk; 

en in die kleiner dorpe en plattelandse gebiede vind 

’n mens die ‘low church’ of lae kerk met ’n baie 

sterker protestantse invloed en beklemtoning van die 

Woord-bediening.  Koningin Elisabeth het die 

Anglikaanse kerk laat verstar in ’n landskerk wat vir 

soveel as moontlik mense aanvaarbaar moet wees; 

daardeur het die ‘semper reformanda’, die 

deurlopend reformeer, verdwyn.   

 

 

Dr JW Meijer is lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk 

Pretoria en in diens van die gereformeerde onderwys.  
 

 

 “Die mossie vind ‘n huis, o Heer” 
 

Kuns & Kultuur 
 

Op 24 Mei het die Here 

vir Jaco de Wet tot Hom 

geneem.  Tydens die 

begrafnisdiens het daar 

’n skildery voor in die 

kerk gestaan wat Jaco 

self geskilder het.  In die 

inleiding van sy preek 

het ds Pieter Nel na 

hierdie skildery verwys 

en ’n bietjie die sluier 

gelig oor die simboliek 

wat daarin gebruik is. 

 

Jaco was ’n grafiese ontwerper van beroep, maar het 

in sy vrye tyd ook graag geskilder.  In 1997, toe hy 

nog ’n student was, het hy hierdie skildery vir ds Nel 

gemaak.  Dit was ’n opdrag en ds Nel se versoek was 

dat dit oor een van die sakramente sou handel, waar-

uit Jaco toe die nagmaal gekies het. 

 

Hy het die tekens van die liggaam en bloed van 

Christus op ’n plat-op-die-aarde manier uitgebeeld.  

Die brood en wyn is in ’n blikbord en -beker op ’n 

gedekte kombuistafel.  ’n Mossie is besig om hom 

aan die brood te verlustig.  Die mossie lyk ’n bietjie 

uit sy plek.  Wat soek hy hier in die kombuis, so ver 

van sy natuurlike habitat af?  Tog is daar vir hom  

oorvloed – die brood is groter as wat hy sal kan eet. 

Die lig wat die tafereel verlig, kom nie van binne nie.  

Die kers wat langs die beker staan, is uitgedoof.  

Nee, die helder lig kom deur ’n venster van buite.  

Die kosyn van die venster is in die vorm van ’n kruis.  

Nie toevallig nie. 

‘n Mossie was vir Jaco ’n persoonlike simbool waar-

mee hy homself vereenselwig het.  ’n Mens sou kon 

sê dat hierdie mossie nou weggevlieg het na die 

ewige lig van sy Verlosser.  Hier op aarde bly die 

troos van brood en wyn en die woorde van ons 

Heiland: “Word twee mossies nie vir ’n stuiwer 

verkoop nie?  En nie een van hulle sal op die aarde 

val sonder julle Vader nie.”  
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Uit die PEN van ons LESERS 
 

Reaksie 1 
 

 
 
Met groot belangstelling het ek  

ds Kleijn en ds Boon se artikels 

gelees, wat gehandel het oor ’n 

komplekse aangeleentheid, 

naamlik ons plek in Suid-Afrika as 

Christen-burgers.  Daar is min 

mense wat nie bekommerd is oor 

sekere aspekte van ons land nie.  

Daar heers ’n stygende mismoe-

digheid as daar na onderwerpe 

soos geweld, mag en korrupsie 

gekyk word.  En nie sonder rede 

nie.  Daar is rede tot kommer.  

Dit is dan ook nie snaaks dat 

mense gou verbitterd en negatief 

word nie.  Tog is dit nie die 

manier om daarmee om te gaan 

nie.  Dit het ds Kleijn ook baie 

mooi aangespreek in sy artikel: 

“Waaroor is ons bekommerd?”  

Ons kan beslis meer op God 

vertrou en met daardie vertroue 

die wêreld betree, hoe moeilik dit 

ook al mag wees by tye.  Ons is 

gou geneig om hulpeloos te voel 

of haatgevoelens te begin kweek 

as daar onreg plaasvind. 

 

Na die lees van ds Kleijn se artikel 

het ek wel gevoel dat dit maar net 

die oortjies van die seekoei is.  

Soveel meer kan en moet nog oor 

die aangeleentheid gesê word.  

Dit was dus met groeiende 

belangstelling dat ek ds Boon se 

artikel: “Vertroue” gelees het.  

Tereg het ds Boon verder gegaan 

en gestel dat ons as Christene ons 

“stem [moet] begin dik maak”.  

Hy het ons gemaan om realisties 

te kyk na die situasie in ons land 

en die nabye toekoms wat nie al 

te rooskleurig lyk nie.  Geweld 

gaan nie gou beter raak nie, vigs 

is nie aan die afneem nie en net 

so min armoede.  Met ’n sekere 

spanning het ek gewag vir die 

ontrafeling.  Wat kan ons doen 

met al die voorafgaande punte in 

ag geneem?  Wat is ons verant-

woordelikheid as Christene en 

meer spesifiek as VGK-lidmate in 

ons land vandag?  Hoe gaan ons 

die euwels bestry?  Watter ma-

niere is daar om ’n verskil te 

maak, om ons lig in ons land te 

laat skyn, om ’n sout vir ons 

Afrika-aarde te wees? 

 

Ds Boon se antwoord hierop was 

dat ons aanpassings moet maak, 

en veral veiligheids-georiënteerde 

aanpassings.  Ons moet onsself 

teen misdaad beskerm.  En daar-

by het die artikel opgehou!  

Miskien reageer ek nou te vinnig, 

maar dit kan sekerlik nie al wees 

nie?  Hopelik kom daar nog ’n 

stap 3, 4 tot 10 ten minste.  Dit is 

moeilik om te aanvaar dat die 

kwessie opgelos is met daardie 

twee artikels.  Ek kan u waarborg 

dat ek nie net by bid en dan maar 

hoop, gaan bly nie.  Dit is tog nie 

gesond om agter slot en grendel 

op die “onvermydelike” te sit en 

wag en alleen maar te bid nie?  

Hiermee neem ek glad nie die 

belangrikheid van die gebed weg 

nie.  Maar is bid en werk by 

Christene nie al amper sinonieme 

nie?  Sekerlik kan ons iets meer 

doen behalwe as om te bid, 

briewe te stuur na al wat rege-

ringsorganisasie is en ons veilig-

heidshekke hoër te maak?  Dit 

kan nie al wees nie.  ‘n Mens sal 

sekerlik paranoïes raak. 

 

Hoogs waarskynlik is dit ook nie al 

wat ds Boon bedoel het nie, maar 

ek sal graag wil weet hoe ons 

meer aktief kan wees in hierdie 

verband.  Om as kerkgenootskap 

briewe te stuur na die regering of 

munisipaliteit is nodig, maar 

besonder oneffektief en sekerlik 

nie al wat ons kan doen nie.  Daar 

kan myns insiens gekyk word na 

’n paar vlakke waar ons aktief kan 

raak. 

 

Eerstens kan ons miskien kyk na 

hoe ons houding as Christelike 

individue in ons direkte omgewing 

kan en moet wees.  Ons het nou 

al gelees dat ons met vertroue op 

God moet leef.  Hoe gaan ons dan 

met ongeregtigheid om as dit ons 

direk raak?  As jy miskien deur 

regstellende aksie jou inkomste 

verloor, as jy beroof word, enso-

voorts?  Hoe reageer ons op ons 

buurman wat met minagting van 

ons swart landgenote praat en oor 

die algemeen uiters negatief is?  

Hoe praat ons onderling met 

mekaar oor die ekonomie en 

lewensomstandighede?  Wat is 

ons houding teenoor ander kul-

tuurgroepe?  Skeer ons almal oor 

een kam? 

 

Tweedens kan ‘n mens ook fokus 

op maniere hoe ons by organisa-

sies kan aansluit om gemeen-

skaplike doeleindes aan te spreek.  

Dit is maklik om ons misnoeë te 

kenne te gee en miskien selfs te 

kla, maar wat van positiewe 

voorstelle maak?  Om deel te 

word van ’n aktiewe massa wat 

wil werk na ’n beter Suid-Afrika?  

Is dit dan nie juis goed om te kyk 
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na samewerking (as kerkverband) 

met iets soos, om nou maar ‘n 

voorbeeld te noem, die Suider-

Afrikaanse Raad van Kerke nie?  

Miskien gaan ons nie oor alle 

aangeleenthede met hulle kan 

saamstem nie, maar ons kan daar 

tog ook ’n invloed uitoefen en ons 

stem dik maak oor kwessies 

waarmee ons dit wel met hulle 

eens is.  Miskien is dit ’n slegte 

voorbeeld, maar onder leiding van 

ds Boesak het hulle wel hul stem 

dik gemaak met hul ondersoek in 

Zimbabwe oor die geweld wat 

daar plaasvind.  En as ons nie so 

’n weg wil (of kan) gebruik nie, 

waar gaan ons dan wel kan 

inskakel of selfs invloed uitoefen? 

 

’n Ander manier is miskien per-

soonlike en gemeenskaplike 

(kerklike) betrokkenheid by 

byvoorbeeld ’n politieke party 

soos die ACDP of die VF+.  Mis-

kien is dit ’n geleentheid vir ’n 

Christen om sy stem dik te maak.  

Weer eens sal ons dit nie altyd 

eens wees met alle beleidskwes-

sies nie, maar daar sal tog veel 

goeds daaruit kan kom.  Ek weet 

byvoorbeeld dat ‘n mens jou kan 

inskryf by ’n party en as hulle 

mense benodig om byvoorbeeld 

pamflette uit te deel of te help by 

vergaderings of so iets, dan kan 

hulle jou kontak.  Ons wil tog nie 

net byvoorbeeld vir die DA stem 

sodat die ANC nie ‘n tweederde 

meerderheid kry nie, in die hoop 

dat daar darem na die blankes 

(ekonomies) omgesien word?  Of 

dalk nog erger: die teenpool, 

wanneer ons glad nie stem nie, 

omdat dit tog nie sin het nie, en 

dan in sekere gevalle nogtans die 

vermetelheid het om te kla.  

Sulke houdings getuig tog nie van 

die vertroue op God waarvan ds 

Kleijn praat nie? 

 

Ek is ’n jong Christen wat graag 

sal wil sien dat ons as Christene ’n 

lewende lig sal wees in hierdie 

land wat ek baie lief het.  Net 

soos vir almal, maak die geweld 

en ander sake my ook bedroef, 

maar nie moedeloos nie.  Ek het 

nog baie hoop en sien ook baie 

positiewe dinge in ons samele-

wing.  Laat ons die positiewe 

koester en vertroetel en die 

negatiewe met ’n positiewe, 

aktiewe houding benader met ons 

vertroue op God dat Hy ook ons 

arbeid sal seën. 

 

 

Jaco Haak is lid van die Vrye 

Gereformeerde Kerk Bellville. 

 
 

 

Reaksie 2 
 

 

 

Graag reageer ek op die Julie 

2008-uitgawe van Kompas.  

Daarin word ons burgerskap van 

twee koninkryke verduidelik en 

toegepas op die aktualiteit van 

ons lewe in (of: meelewe met) 

Suid-Afrika.  Ek is bly oor die 

keuse vir hierdie tema, omdat ek 

glo dat die tweeryke-leer die 

gelowiges kan help om vol goeie 

moed en met vreugde hulle lewe 

vorm te gee. 

My reaksie bestaan eerstens uit ’n 

alternatief vir die interpretasie 

wat Willie Spies aan die tweeryke-

leer gee.  Vervolgens wil ek 

illustreer hoe hierdie alternatief 

ons dalk kan help in ons besinning 

op die dilemma wat ds Pieter 

Boon in sy artikel aanraak.   

 

Willie Spies beklemtoon dat sowel 

die land waarvan ons burgers is 

as die Koninkryk van die hemele 

uiteindelik een en dieselfde 

Koning het – Jesus Christus.  

Immers, aan Hom is al die mag in 

die hemel sowel as op die aarde 

gegee.  Omdat Hy Koning van 

heel die werklikheid is, kan en 

behoort sy volgelinge op alle 

terreine van die lewe hulle bydrae 

te lewer.  En wat belangrik is: oral 

moet die Koningskap van Christus 

geproklameer en erken word.  Hy 

noem ’n paar gebiede: “...die 

politiek, die reg, die ekonomie, 

die wetenskap en alle geestelike 

aktiwiteite soos dit gestalte kry in 

die kerklike lewe.” 

Die kerklike lewe word hier as een 

van die deelgebiede van die lewe 

genoem.  Dis dalk tereg as ’n 

mens die grenslyn tussen die 

twee koninkryke langs tyd en 

ruimte trek.  ’n Mens kyk dan na 

dit wat is en na dit wat nog moet 

kom.  So gesien is die kerklike 

lewe inderdaad, net soos die 

politiek, deel van ons aardse 

lewe.  (Dit geld egter ook net mits 

die Kerk van Christus werklik 

onderverdeel kan word in iets 

soos ‘n  ‘kerklike lewe’).  

 

Die alternatief wat ek egter wil 

voorlê, is om die grens te trek by 

Christus en die geloof in Hom.  As 

volgeling van Jesus word ons 

immers in ’n totaal nuwe werklik-

heid ingelyf.  Ons word burgers 

van die Koninkryk wat Christus 
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kom verkondig het en tot op 

vandag besig is om te verwesen-

lik.  Die Kerk is die begin van 

hierdie Koninkryk.  Sy omspan 

tyd en ruimte. Deels is sy in die 

hemel waar die gestorwe heiliges 

by Christus haar Hoof is en deels 

is sy op die aarde waar Christus 

met sy Gees in haar lede werk.  

Op die aarde het hierdie vrederyk 

’n sigbare gestalte: daar waar die 

gedooptes saamkom om in geloof 

en in vrede die Maaltyd te vier. 

 

Deur die grenslyn tussen Christus 

en sy Kerk en die wêreld te trek, 

word voorkom dat die gelowiges 

hulle van die aardse lewe onttrek 

of in sinisme daaroor verval.  

Immers, die aardse lewe is sinvol 

omdat Christus deur sy menswor-

ding die aardse lewe omhels het 

en dit op aarde voortsit deur sy 

liggaam, die Kerk.  

Meer nog: soos die Maaltyd ’n 

feesmaal is, so is die lewe van die 

Liggaam van Christus steeds ’n 

fees.  Want waar op aarde kry jy 

’n plek waar mense hulle Skepper 

ken en gemaklik met Hom kan 

kommunikeer?  Waar kry jy ’n 

gemeenskap waar mense hulle 

sondes en gebrokenheid toegee 

en bely?  Waar kry jy ’n groep 

unieke mense, wat nietemin 

geweldloos saam kan lewe?  Dis 

dáár waar die mense vir mekaar 

voortdurend ‘stories van hoop’ in 

plaas van ‘bangmaakstories’ ver-

tel.  Hierdie ‘stories van hoop’ is 

die Evangelie van Jesus Christus 

en al die lewensverhale van hulle 

wat hul vertroue in Hom stel en 

gestel het. 

Hierdie stories is nie hol fantasieë 

of naïewe wolhaarstories nie.  

Nee, sowel binne die Kerk as 

daarbuite sien en ervaar die 

mense werklik watter krag die 

geloof bewerk.  Hulle sien hoe die 

gelowiges daardeur verander 

word.  Hulle sien mense wat in 

staat is om ander mense te 

vergewe.  Hulle sien hoe hierdie 

mense dit regkry om regtig om te 

gee vir mense wat nie soos hulself 

is nie.  Hulle sien ’n groep mense 

wat verstaan as die seer van die 

politieke verlede nie binne twintig 

jaar geheel het nie.  Hulle sien die 

jong weduwee wat dit regkry om 

haar kinders te troos of selfs om 

ander te bemoedig.  Hulle sien 

hoe die pa wat oor sy seun treur, 

nie ophou om te bid nie.  Hulle 

sien die ma wat dit aandurf om in 

onseker tye swanger te raak.  

Hulle sien hoe die oumense nie as 

‘laasjaar’ bestempel word nie.  

Hulle sien hoe selfs die arm 

mense onder hulle ondersteun 

word om gesond en goed versorg 

te kan lewe.  

 

Dromery?  Nee, in die Kerk erken 

ons teenoor mekaar dat dit glad 

nie altyd ewe maklik is om so te 

lewe nie.  Maar ons help mekaar 

en bid vir mekaar, want ons weet 

een ding seker: die Here skenk 

ons die Gees wat krag vir hierdie 

wonderwerk gee.  

Op hierdie manier word in die 

Kerk sigbaar dat ons altyd in ons 

bestaan die lyde van Jesus saam-

dra, sodat ook die lewe van Jesus 

in ons bestaan sigbaar word (sien 

2 Kor 4:10).  

So is die aarde nie bloot ’n deur-

gangsroete na die ewige hemelse 

Koninkryk nie, maar geniet die 

gelowiges van hulle dae op aarde.  

En bloot deur Kerk te wees, maak 

hulle ’n verskil in die wêreld.  Die 

beste wat die Kerk vir die wêreld 

kan doen, is om Kerk te wees.  

Juis omdat dit die enigste plek op 

aarde is waar mense sonder 

gebruik van geweld in vrede saam 

kan lewe, sal die wêreld oortuig 

word dat Christus die Vredevors 

is.  

 

So ’n Kerk is hoopgewend en 

bemoedigend.  ’n Christen hoef 

daarom nie ter wille van die Kerk 

te bly waar hy bly nie.  Maar hy 

kán daar bly omdat daar ’n Kerk 

is.  Daarom sê ’n Christen: “Ek 

weet nie of die gras groener is in 

’n ander land as waar ek bly nie.  

Ek weet net dat die gras groen is, 

omdat die Kerk hier is.  Want dis 

die groen weivelde waar die Here 

my laat neerlê.  Dit is die waters 

waar rus is.  Die plek waarheen 

Hy my gelei het.” 

 

 

Jan van Houwelingen is student aan 

die Teologiese opleiding in Kampen, 

Nederland. 
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