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GOD, SKEPPER VAN TYD 
 

Tyd – ‘n chroniese probleem binne die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 

Terloops, waar is dit nie ‘n probleem in ons huidige samelewing nie?  Maar in 

besonder in ‘n klein kerkverband met baie beperkte mannekrag en oorvol 

agendas – sowel op kerkraadsvlak as op die vlak van die meerdere vergaderings 

– ontstaan daar ‘n soort liefde-haat verhouding met tyd (of die gebrek aan tyd). 

Ons het eenvoudig nie genoeg tyd om al die werk te doen wat gedoen moet 

word, of wat ons graag sou wou doen, nie.  Op kerkraadsvergaderings het 

sekere sake die geneigdheid om, eenvoudig vanweë ‘n gebrek aan tyd, van die 

een agenda na die volgende aan te skuif (en ten slotte waarskynlik ‘n stille dood 

te sterf); op die vlak van meerdere vergaderings (klassis en sinode) kan 

deputaat-skappe soms nie hul opdragte nakom nie, omdat oorbelaste lede van 

die deputaatskap onttrek en die deputaatskap gevolglik lamgelê word.  En 

wanneer die werk wél gedoen word, is dit dikwels ten koste van… 

 

En intussen staan die tyd nie stil nie, die horlosiewyser tik lustig voort, en ons 

swoeg om al hierdie kerklike werksaamhede klaar te kry.  Sodanig dat ons 

onsself kort voor lank in die slawebande van die tyd bevind.  En wat ly dikwels 

heel eerste onder hierdie harde slawebande?  Ons verhouding met die Here!  

Ons is dikwels – soos wat die bekende woorde sê – so besig met die kérk van die 

Here, dat ons vergeet van die Hére van die kerk.  Kerkraadswerk, deputatewerk, 

kommissiewerk – dit word so maklik een of ander administratiewe buro wat ons 

soos ‘n harde slawedrywer voortjaag, onrustig op soek na voltooiing.  Miskien 

het dit tyd (!) geword om as kerke weer te begin nadink oor ons prioriteite – wat 

moet ons doen?  Wat kan ons doen?  Wat gaan ons doen?  

Miskien moet ons weer daarna begin soek om ons onrustige lewens te laat rus 

vind in God, die Skepper van die tyd (sien die tema-artikel van ds De Boer). 

Daarom is my pleidooi dat ons informeel en formeel begin praat oor ons kerklike 

prioriteite.  En kom ons maak dan die heel eerste prioriteit – wat so dikwels 

implisiet aanvaar word – konkreet!  Ons heel eerste kerklike prioriteit is ons 

verhouding met die Here, ons geloof in Jesus Christus, ons gemeenskaplike 

verkondiging van die evangelie.  Christus het ons vrygemaak!  Laat ons onsself 

nie weer onder die harde juk van die tyd plaas nie.  

 

Die twee ander tema-artikels waarop die redaksie besluit het, gaan oor ons 

invulling van openbare vakansiedae (veral daardie vakansiedae wat nie vanuit 

Bybelse motiewe ingestel is nie) en ons kyk op die kerklike feesdae in die lig van 

die regulerende beginsel.  Lees ook gerus die artikel van ds Boon, getiteld Kan 

ons ons predikante nog vertrou? – baie insiggewend in die lig van die onlangse 

verwikkelinge in ons kerkverband.  

 

Ds Erik van Alten 

 



 

 

BEVRYDE Tyd 
 

TEMA:  God, Skepper van tyd 
 

Vader [en die] Tyd 

 

Ken jy vir Vader Tyd?  ‘n Mens sien hom op ou 

horlosies of skilderye.  ’n Ou man met ’n baard.   

In sy hande het hy ’n sandloper en ‘n sekel.  

Dit is hoe mense die tyd beleef.  Dit sny alles af.  Dit 

vlieg vinnig verby.  Waar bly die tyd? 

Hoe bevrydend klink dan Genesis 1. “In die begin het 

God die hemel en die aarde geskape.”  Hy is die 

Vader van die tyd.  Lig en donker kom uit sy hand.  

Dag en nag word deur Hom bepaal.  Alle tyd is God 

se tyd (Gen 1:1-5). 

Dit is waar, ons is nie meer in Genesis 1 nie.  Na ons 

val in sonde is ons tyd beperk.  “Stof is jy, en tot stof 

sal jy terugkeer.”  Nogtans kry ons genadetyd om 

aan te gaan.  Somer en winter, dag en nag wys God 

se trou (Gen 3:19, 8:23).  “Boven onze klokken 

spant God de regenboog.” 1  

 

Die Vader en ons tyd 

Ek noem die Bybelse boodskap bevrydend.  God is 

die Skepper van tyd.  Tyd is daarom ‘n skepping en 

nie God nie!  Dit het implikasies vir hoe mense met 

hulle tyd omgaan. 

Nou verstaan ek hoekom die sabbat ’n teken van God 

se verbond genoem word (Ex 31:12-17).  Dit is 

ekonomies gesien dwaasheid om jou werk te laat lê. 

Daar moet geoes word!  Om nie eers te praat van ’n 

sabbatjaar (Lev 25) nie – is dit nie tyd en geld mors 

nie?  En die 50ste jaar, die hersteljaar, kroon alles 

(Lev 25). Waarvoor leef en werk ’n mens dan! 

Ja, dit is die groot vraag. 

 

Daar was al pogings om God se skeppingsorde te 

negeer.  Napoleon probeer werksweke van 10 dae 

invoer.  Die Russiese rewolusie doen dieselfde.  Die 

24/7 ekonomie ken ook nie gesamentlike 

rusmomente nie. “Druk, druk, druk!” 

Maar dit gaan nie werk nie [pun intended].  Waar is 

Napoleon en die Bolsjewieke nou?  Ons samelewing 

roep om onthaasting.  Nog nooit was daar so baie 

mense met burn out en stress nie.  Sonder God is 

daar nie regtig vrye tyd nie. 

 

My tye is in u hand 

Dawid het dié bevryding ervaar toe hy moes vlug vir 

Saul.  Die Here het hom belowe hy gaan koning 

wees.  Maar gaan dit ooit gebeur? 

Ja, dit gaan ooit gebeur.  Lees maar Psalm 31: “My 

tye is in u hand …” 

 

� God bepaal my geboortedag – dit kan my ouers 

en die ginekoloog nogal verras. 

� God bepaal my sterfdag – ook sy beleid daarin 

verskil nogal van ons s’n. 

� God bepaal my tye van gesond of siek wees, bly 

of verdrietig wees, op die vlug of koning wees, en 

alles wat maar is of kan kom. 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 2 

Dit is die bevrydende boodskap van die hele Ou 

Testament.  Tot vandag toe eien God se kinders  

hulle dié geloofsbelydenis toe: 

 

Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog 

voordat ek gebore is … (Psalm 139:16) 

God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n 

bepaalde tyd … (Prediker 3:11) 

 

Die horlosie kan maar tik.  Blydskap en verdriet 

wissel mekaar af.  Maar bo my lewe staan my Vader 

in die hemel.  My tye is in u hand! 

 

“You are who you are for a reason 

You're part of an intricate plan 

You are a precious, perfect, unique design 

Called God's special woman or man 
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You look like you look for a reason 

Our God made no mistake 

He knit you together within the womb 

You're just what He wanted to make 

 

The parents you had are the ones He chose 

No matter how you may feel 

You are custom designed with that plan in mind 

They bear the master's seal 

 

No, the trauma you faced wasn't easy 

And God wept that it hurt you so 

But it was allowed to shape your heart 

So that into His likeness you'd grow 

 

You are who you are for a reason 

You've been formed by the Master's rod 

You are who you are, beloved 

Because there is a God “3 

 

Chronos en kairos 

Ken jy die verskil tussen chronos en kairos?  In die 

Nuwe Testament is dit twee Griekse woorde wat met 

‘tyd’ vertaal kan word. 

 

� Chronos ken ons natuurlik uit woorde soos chro-

nies en chronologies.  Dit is die tyd wat ‘n mens 

kan meet in ure, minute en sekondes – met ’n 

chronometer. 

� Kairos ken u dalk uit die Suid-Afrikaanse kerkge-

skiedenis.  In 1985 verskyn die Kairos-dokument.  

’n Teologiese verklaring oor apartheid.  Die 

skrywers het gevoel dit behoort nou gesê te 

word.  Kairos beteken ’n beslissende oomblik. 4 

Oorspronklik was dit name vir Griekse gode.  Chronos 

was ’n wrede god wat sy eie kinders opeet.  Die tyd 

verslind alles! 

Weer eens: hoe bevrydend is die Bybel.  Tyd is nie 

neutraal nie.  Tyd is ook nie bedreigend nie.  As ons 

dit maar kan verbind aan God en aan sy seun Jesus 

Christus. 

� God is in beheer van die tyd.  Hy stuur sy Seun 

uit in die volheid van die tyd (Gal 4:4). 

� Christus volg op aarde die program wat deur sy 

Vader bepaal is. “My uur het nog nie gekom nie 

…” (Joh 2:4, 7:6 ens). 

� God bly in beheer van die tyd.  Dit is die Vader 

wat tye en geleenthede deur sy mag bepaal 

(Hand 1:7). 

� Christus bepaal ook my program as ek in Hom 

glo.  “Koop die tyd uit, omdat die dae boos is …” 

(Ef 5:16).  “Kyk, nou is dit die tyd van die 

welbehae; kyk, nou is die dag van heil.”  

(2 Kor 6:2). 

Vir ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd 

In die laaste Bybelboek kry ons in dié verband ‘n baie 

spesiale uitdrukking: vir ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd. 

Jy kan dit lees in Openbaring 12:14 (oor die vrou en 

die slang) en reeds in Daniël 7:25 en 12:7. 

Soos met alle getalle in die Openbaring word dit op 

verskeie maniere verklaar. 5 Die 1983-vertaling 

omskryf dit as “die hele vasgestelde tyd”.  En dit het 

meriete. 

 

Openbaring gebruik verskeie maniere om die periode 

van verdrukking aan te dui: 

� drie en ‘n half jaar (dit verwys na Elia se tyd, 

1 Kon 17 en 18, sien ook Openb 11:9,  

Dan 9:27) 

� 1260 dae (11:3, 12:6) 

� 42 maande (11:2, 13:5) 

� ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd 

In alle gevalle gaan dit oor God se vyande wat die 

Christelike gemeente verdruk.  Hoe swaar dit ook 

mag wees – God is in beheer.  Dit duur ‘n tyd ... dit 

is net tydelik, dit gaan verby.  Tog duur dit vir God se 

kinders tye ... kry dit ooit end?  Ja, dit is slegs ‘n 

halwe tyd ... die vyand bereik nie sy doel nie. 6 

Drie en ‘n halwe jaar is – sjoe! – 1260 dae.  Maar 

Jesus is met jou, al die dae, tot aan die voleinding 

van die wêreld (Matt 28:20).  Die duiwel kom nooit 

tot die volheid van die goddelike maat nie: 3½ is net 

die helfte van 7! 

 

Alfa en omega 

Ken jy vir die alfa en omega? 

Ja, jy herken seker die simbool, soos dit in verskeie 

van ons VGK-kerkgeboue verskyn.  Die eerste A en 

die Ω laaste letter van die Griekse alfabet. 
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Maar ken jy vir Hom wat gesê het en sê: 

 

Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die 

laaste, die begin en die einde.  Hy wat is en wat 

was en wat kom, die Almagtige. (Openb 1:8, 21:6, 

22:13) 

 

Ons kan heelwat sê oor die verlede.  Van Suid-Afrika. 

Van ons kerke.  Jou eie lewe.  Maar een ding is 

seker: Hy was daar.  

Wat verwag ons van die toekoms?  Vir hierdie land. 

Vir die VGKSA.  Persoonlik.  Dit mag ons weet: Hy 

gaan daar wees. 

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in 

ewigheid.  Daarom sing die kerk sy gesange: 

“Hy is die eerste en die laaste, hy 

wat dood was maar nie dood kon bly.” 

“Jesu ke yena wa mathomo, Jesu ke yena wa 

mafelelo. 

Ke yena alpha A le Ω omega.” 

 

 

Ds Tjeerd de Boer is sendeling in Soshanguve. 

 

                                                 
 
1 Prof Jakob van Bruggen in ’n preek oor Sondag 38 H.K. Sien 
http://www.vanbruggenpreken.nl/   
2 Verwys na Johann Sebastian Bach se kantate BWV 106. Dié Actus 
Tragicus [roukantate] bevat tekste oor dood en lewe uit o.a. Psalms 
31 en 90, Jesaja 38, Lukas 23 en Handelinge 17. 
3 Russell Kelfer. Ek haal aan uit Rick Warren: The Purpose Driven 
Life [uitgawe Zondervan 2002] day 2. 
4 “The time has come. The moment of truth has arrived … It is the 
KAIROS or moment of truth not only for apartheid but also for the 
Church and all other faiths and religions.” 
5 Sien vir ‘n baie spesifieke uitleg die webwerf 
http://www.1260days.com/1260days.htm   
6 Sien Jan du Rand: Die A-Z van Openbaring [uitgawe CUM, 2007], 
bl. 107-1008, 365-366, 372-374, 398. 

 

 

KERKLIKE feesdae – MAG DIT? 
 

TEMA :  God, Skepper van tyd 
 

Inleiding 

In ons kerke is ons baie gebruike gewoond en aan-

vaar ons sulke gebruike veelal as vanselfsprekend.  

Baie gewoontes en gebruike in ons kerke is al so lank 

in gebruik dat dit kan gebeur dat ons dit nie meer 

bevraagteken nie.  Kerkverbande met ‘n ander 

geskiedenis het ander gewoontes wat weer vreemd 

vir ons voel – kyk byvoorbeeld na die Free Church of 

Scotland wat geen musiekinstrumente in die kerk 

toelaat nie en net gebruik maak van voorsangers.  

 

Die gebruik van die orrel is byvoorbeeld nie iets wat 

in die Bybel voorgeskryf word nie.  So ‘n instrument 

was ook nie aanwesig in die eerste kerke nie.  Ons 

kan net so redeneer oor ons gewoonte om sekere 

kerklike feesdae te vier. 

Die vraag wat in hierdie artikel oorweeg word, is of 

ons in die 21e eeu reg is om kerklike feesdae te vier 

wat nie in die Bybel voorgeskryf word nie. 

 

Sondag - alleen as feesdag? 

Indien ons kyk na Kersdag, kan ons nie eers met 

sekerheid sê waar die viering daarvan ontstaan het 

nie, en die hou van sodanige herdenkingsdag word 

nie in die Bybel aan ons uitgewys nie.  Dit kan ook 

gesê word van die viering van Goeie Vrydag, 

Hemelvaartsdag, Pinkster, Adventstyd en ander 

Christelike (en Gereformeerde) feesdae.  Die vraag 

kan hiermee ontstaan of dit reg is dat ons hierdie 

feesdae vier en of die Sondag nie reeds voldoende is 

as ‘n weeklikse feesdag nie.  Die Bybel vertel ons wel 

van die Ou Testamentiese feesdae, maar hoor nie 

meer van die viering daarvan in die Nuwe Testament 

nie. 

Wat ons wel sien, is dat die Sondag dié feesdag in die 

week word waarin die opstanding van Christus her-

denk word.  Dit is ‘n feesdag wat al deur die eerste 

kerk gevier is. ‘n Voorbeeld waar die Sondag as 

samekomsdag deur die eerste kerk gehou is, is 

Handelinge 20:7, ‘n gedeelte wat beskryf hoe Paulus 

en ander gelowiges vergader het op die eerste dag 

van die week om brood te breek en die Evangelie met 

mekaar te deel.  Die apostel Johannes verwys ook na 

die “dag van die Here” (kuriake hemera) in Open-

baring 1:10.1 

 

Om die vraag te beantwoord of Sondag voldoende is 

as feesdag en of ander feesdae geoorloof is, moet 

ons kyk of die Here voorskrifte aan sy kerk gegee het 

en in hoeverre die volk geoorloof was om tradisies/ 

instellings te volg.  Baie Christene in die wêreld 

gebruik die Regulerende Beginsel om te help om 

hierdie vraag te beantwoord. 

 

Wat is die Regulerende Beginsel?2 

In die algemeen word aanvaar dat die Regulerende 

Beginsel geformuleer is in die gereformeerde 

belydenisgeskrifte van die 17e eeu.  Dit is ‘n term 

wat veral in die Presbeteriaanse en Puriteinse 

kerkwêreld gebruik word.  So word in Hoofstuk 21, 

paragraaf 1 van die Westminster Confession die 

volgende gestel: 



 

 
5 

“The light of nature showeth that there is a God, who 

hath lordship and sovereignty over all, is good, and 

doth good unto all, and is therefore to be feared, 

loved, praised, called upon, trusted in, and served, 

with all the heart, and with all the soul, and with all 

the might.[1] But the acceptable way of worshi-

ping the true God is instituted by Himself, and 

so limited by his own revealed will, that He may 

not be worshiped according to the imaginations 

and devices of men, or the suggestions of 

Satan, under any visible representation, or any 

other way not prescribed in the Holy Scrip-

ture.[2]” 

“[2] Deut. 4:15-20; 12:32; Matt. 4:9-10; 15:9; 

Acts 17:23-25; Exod. 20:4-6, John 4:23-24; Col. 

2:18-23”  

 

In kort stel die Regulerende Beginsel dus dat ware 

aanbidding is soos wat dit deur God beveel is en 

valse aanbidding enigiets is wat nie deur God beveel 

is nie.  

 

Ware aanbidding is soos wat dit 

deur God beveel is.  Valse 

aanbidding is enigiets wat nie 

deur God beveel is nie. 
 

Sondag 35 van die Heidelbergse Kategismus vertel 

dit aan ons in die vir ons meer bekende stelling: “Ons 

mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom 

op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord 

beveel het nie.” Tekste waarna verwys word ter 

ondersteuning is 1 Samuel 15:23 , Deuteronomium 

12:30 en Mattheüs 15:9. 

 

Die term Regulerende beginsel is dus iets wat net 

probeer verwoord wat die 2e gebod in beginsel van 

ons vereis.  

 

Begronding van die Regulerende Beginsel 

In die Ou Testament het die Here aan sy volk Israel 

beveel en onderrig hoe en waar Hy vereer moes 

word.  Die tweede gebod spesifiek het aan die volk 

duidelik gemaak dat hul geen gesnede beeld of enige 

gelykenis mog maak van wat bo in die hemel is, of 

van wat onder op die aarde is, of van wat in die 

waters onder die aarde is nie.  Die volk mog hul nie 

voor dit neerbuig en dit dien nie. 

 

In die Nuwe Testament lees ons verder dat Christus 

na sy opstanding die dissipels waarsku: “Aan My is 

gegee alle mag in die hemel en op aarde.  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.”  Uit hierdie teksvers is dit duidelik 

dat in die kerk van Christus alle gesag ontleen word 

aan Christus Self.  Die apostels/kerkleiers het dus 

geen eie gesag nie, maar slegs afgeleide gesag van 

Christus. 

 

Daar is verskeie plekke in die Bybel waar aanbidding 

wat nie deur God beveel is nie, veroordeel word.  

In Levitikus 10:1 lees ons byvoorbeeld: "En die seuns 

van Aäron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan 

geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop 

gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die 

HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie.”  Ons 

ken almal die uitkoms van hierdie daad, naamlik dat 

vuur van die HERE uitgegaan het en hulle gesterf het. 

Hulle het reukwerk voor die HERE gebring wat die 

Here nie aanvaar het nie.  Hulle het “vreemde” 

reukwerk geoffer – iets wat nêrens in die Skrifte 

verbied word nie.  Ons word egter wel vertel wat die 

Here uitdruklik van sy volk gevra het.  Omdat Nadab 

en Abihu self besluit het wat om aan die Here te offer 

(iets wat Hy nie gevra het nie), het God hulle verteer. 

God wil Hom laat verheerlik en as Heilige laat ken 

deur dié wat naby Hom is.  Dit beteken dus dat die 

Here heilig is.  God sal sy verskuldigde glorie ontvang 

deur geregtigheid uit te voer op Nadab en Abihu, of 

deur middel van regte aanbidding.  Dit is goed om 

kennis daarvan te neem dat God nooit vir Nadab en 

Abihu gedreig het om hulle dood te maak indien hulle 

vreemde reukwerk aan Hom sou offer nie, en dat Hy 

hulle nieteenstaande verteer het.  Dit moet ons 

waarsku dat ons God se Woord noukeurig moet 

ondersoek om die regte betekenis te ontdek, sodat 

ons nie andersins blootgestel sal word aan sy wraak 

nie.  

 

 
 

Die sonde van Nadab en Abihu 

http://www.searchingthescriptures.net 
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‘n Verdere voorbeeld in die Bybel waar ‘n veroor-

deling klink vir aanbidding wat nie deur God beveel is 

nie, is in Mattheüs 15:8-9 waar ons lees: "Hierdie 

volk nader My met hulle mond en eer My met 

die lippe, maar hulle hart is ver van My af.  Maar 

tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer 

wat gebooie van mense is."   

Dit is ‘n baie opvallende stelling.  Jesus verduidelik 

dat die mense, alhoewel hulle Hom bely, nie regtig 

deel is van Hom nie, omdat hulle Hom nie opreg eer 

nie.  Hulle sê dat hulle “Christene”/gelowiges is en sê 

dat hulle Hom liefhet.  Ons moet hier opmerk dat 

Jesus in hierdie konteks praat van die Fariseërs wat 

hulle geloof verpak het in die uiterlike vorm van “net 

vir God”.  Maar Jesus kyk verby dit en gaan voort 

deur te sê dat hulle harte ver van Hom af is.  Hulle 

harte lê êrens anders.  Hulle behoort nie aan Christus 

nie.  Hulle aanbid Christus nie regtig nie.  Hulle voeg 

dinge by tot die aanbidding tot God en hou ydele 

gedagtes van mense voor as die evangelie/gebooie. 

Hierdie versinde menselike gebooie word hier bestraf 

omdat dit nie die egte/regte verering van Christus is 

nie.  Die mens word nie die reg gegee om ‘n eiesoor-

tige godsdiens te ontwikkel en om daardeur te nader 

tot God nie.  
 

Maar tevergeefs vereer hulle My 

deur leringe te leer wat 

gebooie van mense is. 
 

In ‘n verwante teks (Markus 7:1-13) word uitgewys 

hoe mensgemaakte tradisies die neiging het om die 

gebooie van God eenkant te skuif. 3  

Die apostels het Jesus se bevel om mense te leer 

“om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”, 

ernstig opgevat en hulle was versigtig om hulle in 

leer en erediens te hou aan dit wat hulle van Christus 

ontvang het.  Paulus gebruik as gesag vir wat hy sê 

ook Christus se woorde (oor die nagmaal) “ek het 

van die Here ontvang wat ek ook aan julle 

oorgelewer het…” (1 Kor 11:23).  Daarom praat 

Paulus ook met gesag oor wat wel of nie in die 

erediens toegestaan is nie. 

 

Hoe staan ons teenoor die Regulerende 

Beginsel? 

Die Ou Testament was oor die algemeen baie 

beskrywend oor hoe die Here aanbid moes word, 

maar het nie voorskrifte oor alles bevat nie – kyk 

byvoorbeeld na die afwesigheid van voorskrifte vir 

eredienste in die sinagoge of na die afwesigheid van 

voorskrifte of ‘n mens op jou knieë of staande moes 

bid, of watter vorm die huisgodsdiens moes aanneem 

(behalwe in die geval van spesifieke feeste).  

In die Nuwe Testament het die apostels veel meer 

gehoor uit die mond van Jesus as wat in die Bybel 

opgeteken is.  Die Nuwe Testament skryf ook nie 

uitdruklik alle aspekte van uiterlike dissipline en 

seremonies van kerke en kerklidmate voor nie.  

 

Die Regulerende Beginsel gee ons egter wel duidelike 

rigting daaroor dat ons versigtig moet wees om nie 

ons eie godsdiens te maak nie.  Die mens is maar al 

te geneig om homself te eer deur sy eie manier van 

godsdiens voor te skryf waarmee hy God wil dien. 

Ons moet gedurigdeur daaraan herinner word dat die 

Skrif sy gesag behou deur die eeue heen.  

 

Daar is immers objektiewe 

Bybelse standaarde waarna 

gekyk kan word vir leiding. 
 

Die belang van die Regulerende Beginsel vir vandag 

kan verder vir ons ook lê op die volgende vlakke: 

 

- Hierdie beginsel bevorder reformasie in die 

kerk en bring die kerk weer terug na die apostoliese 

oorsprong soos ons dit vind in die Bybel.  Die 

beginsel is, wanneer korrek toegepas in die kerk, ‘n 

beginsel wat indrukwekkend is in sy eenvoudigheid. 

Wanneer ons hierdie beginsel van toepassing maak 

op ‘n groot hoeveelheid klein dinge wat ontwerp is 

om die kerk te verbeter of te versier, vee dit al 

sodanige instellings van die tafel af. 

- Dit doen belangrike werk ten opsigte van die 

bevordering van eenheid.  Indien alle kerke hierdie 

beginsel gelowig sou aanvaar en toegepas het, sou 

dit verseker ‘n groot hoeveelheid probleme in en 

tussen kerk(verband) kon voorkom het.  Veelal is 

kerke verdeel oor uiterlikhede of verskille wat 

ontstaan het as gevolg van daardie uiterlikhede wat 

in die verlede aangeneem is.   

- Die beginsel dra daartoe by om die veiligheid 

van die kinders van God te verseker.  Dit beskerm 

Christene teen die oplegging van mensgemaakte 

verpligtinge, of dit nou deur middel van kerkregering 

of deur middel van aanbidding in plek gesit is.  

Calvyn stel dit so in die Institusie IV, 8.1: “As ons 

mense immers doodeenvoudig die mag gun wat 

hulle na eie goeddunke vir hulleself neem, is dit 

vir almal voor die hand liggend hoe maklik hulle 

in tirannie sal verval - en dit is iets wat ver van die 

kerk van Christus af behoort te wees.” 

- Die beginsel help die kerk om haarself te 

beskerm teen ongesonde subjektiwiteit in lering en 

ervaring en in die uitvoering van kerkregering.  Daar 

is immers objektiewe Bybelse standaarde waarna 

gekyk kan word vir leiding. 
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- Dit gee verder eer aan God daarin dat dit 

getuie-nis gee van die feit dat die Kerk Sy gesag in 

alles erken.  Die vraag is dus altyd: “Hoekom verrig 

ons hierdie handeling?”  Ons wil mos graag hê dat 

God se wil geskied in die hemel sowel as op die 

aarde?  Ons doelwit is mos om God te dien in Gees 

en in waarheid? 

 

Konklusie 

Die vraag wat in hierdie artikel gestel is, is of ons in 

die 21e eeu reg is om kerklike feesdae te vier wat nie 

in die Bybel voorgeskryf word nie.  Ons het in voël-

vlug gekyk na hoe die tweede gebod en voorbeelde 

uit die Skrif die basis vorm vir die ontwikkelling van 

die Regulerende Beginsel.  

 

 
Puriteine met hul eiesoortige kleredrag 

http://reformedcovenanter.wordpress.com 

 

Die Puriteine het hierdie beginsel gebruik in ‘n streng 

sin deur alles wat nie uitdruklik deur God beveel is 

nie, as valse aanbidding te veroordeel.  

 

Ons moet egter oppas om nie die Regulerende Begin-

sel te gebruik as begronding vir die stelling dat alle 

aspekte van aanbidding deur die Bybel voorgeskryf is 

nie.  Die maatstaf van kerklike seremonies/gebruike 

moet wees dat dit ordelik en bevorderlik is vir die 

opbou van die kerk en dit moet nie deur die Skrif 

veroordeel word nie.  Die kerk (en elkeen van ons) 

moet natuurlik ook nie in die ander uiterste van 

wettisisme verval nie (waar die voorskrif die hoofdoel 

van alles word nie).  

Die waarskuwing wat Sondag 35, verwoord omvat 

ons hele lewe.  Alhoewel daar nie uitdruklike bevele 

ten opsigte van al ons dade in die Bybel opgeskryf is 

nie, moet alles in ons lewens steeds Skriftuurlik gerig 

wees. 

 

Die Regulerende Beginsel en die Bybelse waarsku-

wing om God nie op ‘n ander manier te vereer as wat 

in sy Woord beveel is nie, moet ons versigtig stem.  

Ons moet daarteen waak dat ons nie die gebruik van 

kerklike feesdae en ander gereformeerde tradisies 

klakkeloos oorneem en bly gebruik nie.  Ons moet 

gedurigdeur daarvan bewus wees en onsself daaraan 

herinner dat ons God moet dien soos wat Hy dit van 

ons vereis. 

Laat ons onsself dus ondersoek waarom ons sekere 

feesdae onderhou en sekere kerklike gewoontes 

navolg en dit toets aan wat God van ons vereis. 

Gewoontes kan naamlik baie gou ontaard in ‘n 

eiesoortige godsdiens.  

 

 

Arnoud van den Bout is ‘n lidmaat van die VGK Pretoria- 

Maranata. 

 

 

Addisionele bronne: 

http://www.reformation-scotland.org.uk/articles/regulative-

principle/ 

http://www.apuritansmind.com/PuritanWorship/McMahonRe

gulativePrinciple.htm 

 

. 

                                                 
 
1 Dit is ironies dat hierdie dag (Sondag) juis vernoem is na die 

Romeinse Dag van die Son [dies Solis] wat deur hulle ingestel was 

ter aanbidding van die son. Op 7 Maart 321 het die eerste Christelike 

Romeise keiser verorden dat Sondag gevier sal word as die 

Romeinse dag van rus.  

 
2 Ds Kleijn het in Kompas (Jaargang 10, nr 9, September 2001) ‘n 

artikel geskryf waarin die Regulerende Beginsel in die algemeen 

bespreek is. Die artikel was geskryf in reaksie op ‘n toespraak wat 

gelewer is by ‘n ICRC-vergadering wat oor hierdie onderwerp 

gehandel het en kan gelees word om meer agtergrond van die 

onderwerp te verkry. 

 
3 Vir verdere voorbeelde, lees Deuteronomium 4:2, 12:29-32, 17:3; 

Josua 1:7; 23:6-8, Kolossense 2:20-23. 
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PUBLIEKE VAKANSIEDAE in perspektief 
 

TEMA :  God, Skepper van tyd 
 

Huidig wil dit voorkom of ‘n  

redelike deel van Suid Afrika-

ners nie juis baie erg het aan 

openbare vakansiedae nie.  

Hulle bly liewer as gesin by 

die huis, maak daarvan ‘n dag 

vir uitstappies of benut dit vir 

sportgeleenthede.  Dit lyk of 

historiese bewussyn en die 

herdenking van belangrike 

gebeure nie meer vir mense 

belangrik is nie.  Afgesien nog 

daarvan: hoe staan ons as 

Gereformeerde Christene eint-

lik teenoor dae wat deur die 

regering van die dag vasgestel 

is?  Dit is goed om hierin per-

spektief, rigting en inrigting te 

probeer vind.  

 

Herkoms van openbare 

vakansiedae 

Wie nadink oor openbare 

vakansie-dae, moet in gedagte 

hou dat die bestaan daarvan ‘n 

relatief onlangse ding is.  Eintlik 

was ge-denkdae deur die eeue 

hoofsaak-lik gebaseer op die 

Christelike kalender wat vanaf die 

vroeë eeue gevolg is en wat tot 

vandag toe nog heel uitgebreid in 

die Roomse tradisie herdenk 

word.   

 

Die bestaan van openbare vakan-

siedae kan (met uitsondering) 

hoofsaaklik teruggevoer word na 

die laat 18de, vroeg 19de eeu.  

Dink byvoorbeeld aan Onafhanlik-

heidsdag van die VSA, 4 Julie 

1776, of die Franse Onafhanlik-

heidsdag, 14 Julie (Bastille-dag) 

wat die Franse rewolusie van 

1789 herdenk.  

 

Dit wil dus voorkom of die 

bestaan van openbare betaalde 

vakansiedae iets te doen het met 

skeiding van kerk en staat, en die 

staat wat in die laaste eeue ‘n al 

hoe sterker stempel op die bur-

gerlike samelewing begin afdruk 

het.   

 

Die Bybel en gedenkdae 

In die Bybel ken ons die gedenk-

feeste wat deur God aan sy volk 

Israel opgedra is.  In die Ou 

Testament die drie groot feeste 

waarop die werk van God in 

verlossing en onderhouding van 

sy volk herdenk is en wat vervul 

is in die koms en werk van ons 

Here Jesus Christus. 

   

Daarby was daar ook herden-

kingsdae wat die volk Israel self 

ingevoer het.  Dink aan die 

Purimfees en die Fees van die 

tempelwyding.  Verder lees ons 

ook van bepaalde vasdae wat die 

volk Israel tydens die ballingskap 

gehou het.   

 

‘n Belangrike beginsel wat hierby 

gegeld het, was dat God sy volk 

nie weerhou het van herdenkings 

of vasdae nie.  God het hulle dit 

wel op die hart gedruk dat hulle 

alles wat hulle herdenk of vashou, 

tot sy eer moes doen.  (Sag 7)  

 

Doel van openbare vakansie-

dae 

Kyk ons na ons Christelike fees-

dae en openbare vakansiedae, 

sal ons sien dat dit hoofsaaklik 

ingespan word om ‘n bepaalde 

gebeurtenis te herdenk.  Die 

Christelike feesdae sentreer 

hoofsaaklik om die koms en werk 

van ons Here Jesus Christus.  

Duidelik herdenkings-dae wat die 

werk van God her-denk en die 

Christelike identiteit wil bevorder.   

 

Openbare vakansiedae word veral 

gebruik om die volk van ‘n 

bepaalde land se nasionale 

identiteitsgevoel te versterk.  

Nou moet bedink word dat dae 

soos onafhanlikheids herdenkings 

gevier is om ‘n nasie te herinner 

aan sy stryd teen onderdrukking 

of sy stryd vir onafhanklikheid en 

vryheid.  En as dit ‘n hoofsaaklik 

Christelike volk is, sal die Here 

ook gedank word vir die staatkun-

dige vryheid.  (‘n Mens vra jouself 

natuurlik af of die dae daar sou 

wees indien daar geen oorloë en 

die stryd om staatkundige vryheid 

was nie.) 

 

Suid-Afrikaanse openbare 

vakansiedae - historiese 

agtergrond  

Die landskap wat die suidelike 

punt van Afrika uitmaak, ken 

hoofsaaklik vier tydperke in terme 

van herdenkingsdae.  Die voor- 

Unie-tydperk, die Unie-tydperk , 

die Christelike Nasionale-tydperk 

(Malan-era en verder) en die ná- 

1994-tydperk.  Dit blyk uit die 

inligting in die tabel (sien hier-

onder). 

 

In die tydperk voor 1910 was 

daar - omdat Suid-Afrika nog nie 

een staat was nie  - geen nasio-

nale dae nie,  maar eerder dae 

wat per republiek of kolonie 

gehou is.  Dink byvoorbeeld aan 

Majuba-dag (27 Februarie) en 

Genootskap van Regte Afrikaners 

(GRA)-dag (14 Augustus).  

Interessant om te meld is dat 

GRA-dag ‘n taaldag was wat ook 

die vertaling van die Bybel in Afri-

kaans wou bevorder. 

 

In die Unie-typerk (1910-1951) 

het die dae nog duidelike spore 

van Engelse imperialisme gehad.   

In die tydperk 1952-1994 is die 

invloed van Afrikaner-nasionalis-
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me sigbaar, en na 1994 sien ons 

allerlei menseregte-tipe dae wat 

gehou word, met as oorsprong die 

dae wat herinner aan die ANC se 

bevrydingstryd.  

 

Dit beteken dat sekere dae gekom 

en gegaan het.  Sommiges het 

weggeval en ander het bygekom.  

Elkeen het iets weerspieël van die 

oogmerke van die regerings wat 

in dié tyd aan bewind was.  Dit wil 

voorkom of daar in Suid-Afrika - 

met sy verskeidenheid van volke - 

telkens probeer is om dae te kies 

wat onderlinge versoening sou 

bevorder.    

 

Menseregtedae 

Minstens vier van die huidige Suid 

Afrikaanse gedenkdae is gebaseer 

op die mensregte benadering.  

Dink byvoorbeeld aan Mensereg-

tedag,  Jeugdag,  Vrouedag, Wer-

kersdag, ens.  Menseregtedag het 

sy oorsprong in die Sharpville- 

gebeure van 21 Maart 1960 toe 

die swart bevolking ‘n lydelike 

versetsoptrede gevoer het teen 

die pasboekstelsel.  Die dag het 

ontaard toe by die Sharpville-

polisiestasie op betogers losge-

brand is en 69 mense gedood is.  

Jeugdag kan weer terugherlei 

word na 16 Junie 1976 toe die 

jeug van Soweto betoog het teen 

verpligte onderrig in Afrikaans in 

sekere skoolvakke.  Dit het ook 

slagoffers tot gevolg gehad.  

Vrouedag roep in herinnering toe 

duisende vroue op 9 Augustus 

1956 betoog het teen die dra van 

pasboeke en ander verwante 

sake.   

Werkersdag het sy oorsprong in 

die VSA toe werkers in Chicago 

betoog het teen te lang werksure.  

Dit het gelei tot die instelling van 

die agtuur-werkdag.   

 

Menseregte 

Wie wil nadink oor die Suid-

Afrikaanse openbare vakansiedae, 

moet seker ook ‘n standpunt hê 

oor menseregte.  Menseregte 

maak baie emosies los, maar 

onses insiens is daar tog ‘n plek in 

ons denke vir "menseregte", maar 

dan wel met `n belangrike voor-

waarde.  Vir Christene het dit 

slegs waarde indien dit ingebed 

word in Goddelike reg.  God se 

reg op die mens en al sy hande-

linge.  God wat die mens beskerm 

sodat hy sy kulturmandaat kan 

uitvoer.   Geen regte van die 

mens buite die wil van God om 

nie, maar ontiese regte (wesens-

regte) wat dit vir die mens 

moontlik maak om sy opdrag uit 

te voer en op ‘n goeie manier met 

sy naaste saam te lewe.   

 

Die leser hou in gedagte dat die 

Verenigde Nasies se universele 

handves van menseregte in 1948 

aanvaar is pas na die Tweede 

Wêreldoorlog waarin baie mense 

gruwelik gesterf het.  Die opstel-

lers daarvan se motiewe was nie 

om ‘n wettelose mensheid te 

kweek nie, maar wel om die mens 

te beskerm teen allerlei vorms 

van onreg.  As sodanig is die 

menseregte handves wel nuttig as 

sosiale en politieke etiese kode in 

‘n wêreld waarin onkruid en 

koring saam opgroei na die oes 

toe. 

 

Openbare vakansiedae AD 

2009 

Hoe gemaak met die openbare 

vakansiedae wat sedert 1994 

ingevoer is en vandag nog geld?   

Enersyds is ons dankbaar dat alle 

bevolkingsgroepe vandag kan 

deelneem aan die bestuur van ons 

land, maar andersyds het die 

1994-omwenteling ‘n regering tot 

gevolg gehad wat nie rekening 

hou met die Here en sy gebooie 

nie.   

 

Datum  Vakansiedag  

1 Januarie Nuwejaarsdag   1910 - huidig 

 Goeie Vrydag 

 Paasmaandag   (1910 - 1979)        
Gesinsdag   (1980 - huidig)  

6 April Van Riebeeck-dag   (1952 - 1974)    
Stigtingsdag   (1980 - 1994)  

1 Mei Werkersdag   (1987 - huidig)  

40 dae na Paasmaandag Hemelvaartsdag   (1910 - 1993)  

24 Mei Empire Day   (1910 - 1951)  

31 Mei Uniedag   (1910 - 1960)      
Republiekdag   (1961 - 1993)  

2de Maandag in Julie Koningin se verjaarsdag   (1952 - 1960)  

10 Julie Familiedag   (1961 - 1974)  

1ste Maandag in Augustus Koning se verjaarsdag   (1910 - 1951)  

1ste Maandag in September Setlaarsdag   (1952 - 1979)  

10 Oktober Krugerdag   (1952 - 1993) 

16 Desember  Dingaansdag   (1910 - 1951)      
Geloftedag   (1952 - 1993)  
Versoeningsdag   (1994 - huidig)  

25 Desember Kersdag   (1910 - huidig)  

26 Desember  Tweede Kersdag   (1910 - 1979)    
Welwillendheidsdag   (1980 - huidig)   

 

Bron:  Wikipedia 
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Die een moontlikheid is om open-

bare vakansiedae in te vul soos 

ons swart broers en susters.  Die 

lidmate van die kerke in Soshan-

guve en Mamelodi gebruik Jeug-

dag en Vrouedag om geestelik te 

groei.  Hul doen dit deur sprekers 

te nooi en besprekings te hou oor 

onderwerpe wat die Jeug of die 

Vroue raak.   

 

In lyn hiermee sou op Jeugdag 

kontak tussen Kerkraad en Jeug 

kon plaasvind.  Op Vrouedag kan 

die vrouesaamtrekke plaasvind, 

soos al gebeur het.  Op Werkers-

dag kan ‘n konferensie gehou 

word wat besin oor die mens se 

kultuurmandaat en belangrike 

etiese sake wat daarmee verband 

hou.  Op Menseregtedag kan oor 

belangrike historiese en huidige 

belangrike etiese sake besin word.  

Onderwerpe soos moderne 

slawerny, apartheid, regstellende 

aksie, aborsie en eutanasie kan 

onder die loep geneem word.   

Hierdie tipe invulling sou nuttig 

wees, alhoewel dit nie heeltemal 

voldoen aan die gedagte van 

gedenkdae nie. 

As ons dink aan die geskiedenis 

van ons land en die geskiedenis 

van die groei van die Christendom 

in Suid-Afrika, is daar nog ‘n 

benadering wat gevolg kan word.  

Van Riebeeck se aankoms  
aan die Kaap. 

 

Die wortels van die Suid-Afrikaan-

se Christendom kan veral in Euro-

pa en in die 16de-eeuse Reforma-

sie gevind word.  Die evangelie 

het veral na Suid-Afrika gekom 

deur die koms van Jan van Rie-

beeck in 1652.  Die verspreiding 

van die evangelie na die binne-

land van Suid-Afrika veral deur 

die Goot Trek.  Voorts dink ons 

ook aan die uitbreiding van die 

koninkryk deur die werk van 

Sending.   

 

Die volgende dae sou dan as 

herdenkingsdae kon funksioneer:   

31 Oktober, 6 April en 16 Desem-

ber.  Verder kan daar `n gepaste 

datum gekies word om die werk 

van Sending in Suid- Afrika te 

herdenk.  Hierdie benadering hou 

rekening met die uitwerking van 

die Pinksterbelofte soos wat dit in 

Suid Afrika gestalte gekry het.  

‘n Laaste gedagte: Miskien is ons 

probleem nie soseer in die keuse 

of invulling van gedenkdae nie, 

maar eerder of ons nog die Here 

se werk in die koninkryksgeskie-

denis raaksien en ook die dank-

baarheid het, wat sal lei tot die 

gepaste herdenking van sy werk.  

Hiervan is die Schilder-simposium 

van 1990 en die onlangse Calvyn- 

herdenking ‘n mooi voorbeeld.   

 

 

Freek van der Meer is lidmaat van 

die VGK Pretoria-Maranata. 

 

Met dank aan Nandor Sarkady 

(lidmaat van die Gereformeerde Kerk 

van Innesdal en Argivaris van die Ned 

Herv Kerk ) vir sy advies by die skryf 

van die artikel.  

 

 

KERKNUUS 
 

Kerknuus 
 

Australië  -  korrespondent : Ds Mendel Retief 

 

Sinode Legana 2009 was ‘n geseënde sinode.  Die 

mees sensitiewe saak op die agenda was ons susters-

verhouding met die GKv in Nederland, en tog het die 

sinode daarin geslaag om juis op hierdie punt ‘n 

100% eenparige besluit te neem.  Daar was dus 

groot eenstemmigheid en die sinode wat van 15 tot 

24 Junie 2009 geduur het was ons kortste sinode in 

baie jare.  Hier volg ‘n opsomming van die belang-

rikste besluite. 

 

Die GKv in Nederland 

Die sinode het besluit om die sustersverhouding 

voort te sit met die aanvaarde reëls vir susterrela-

sies.  Die sinode het egter uitgespreek dat die 

sustersverhouding onder spanning verkeer weens die 

rigting waarin die GKv besig is om te beweeg.  Die 

sinode het bevind dat die GKv baie besluite neem wat 

gegrond is op ‘n ander verstaan van die Skrif deur 

middel van ‘n nuwe hermeneutiek.  “This way of 

interpretation takes its starting point in man, rather 

than in God’s Word, and it may be the result of the 

influence of a post-modern ‘spirit of the age’ in the 

church.”  Die sinode besluit daarom om die GKv te 

vermaan om getrou te wees en die invloed van die 

postmoderne “gees van die tyd” te bestry.  Die 

sinode spreek sy besorgdheid uit oor “trends towards 

unfaithfulness to Scripture, Confessions and Church 

Order” in die GKv.     

Die deputate BBK se mandaat lyk dan nou ook baie 

anders as voorheen deurdat dit gevul is met spesi-



 

 
11 

fieke opdragte om die GKv te vermaan oor die rigting 

waarin hulle beweeg met ‘n nuwe (postmoderne) 

hermeneutiek.  Die sinode het wel baie sake by die 

naam genoem, soos die GKv se siening van die 4de 

gebod, die uitsprake van dr Harinck, ‘n verslapping in 

die toesig en bewaking van die sakramente, besluite 

in verband met egskeiding en hertrou, die manier 

waarop die GKv omgaan met die onderwerp 

man/vrou in die kerk, die vermeerdering en die 

inhoud van nuwe gesange, die GKv se positiewe 

toenadering tot die Nederlands Gereformeerde Kerk 

waarin vroue toegelaat word tot al die besondere 

ampte, en ‘n groeiende independentisme in die GKv.  

Die deputate BBK het ook die spesifieke opdrag om 

die GKv te wys op die noodsaak om Genesis 1 – 11 

eenvoudig te lees soos wat dit in die Skrif vir ons 

gegee word: as feitelik en histories betroubaar. 

 

Die sinode het al die kerke opgeroep om in hul gebe-

de te bid vir die GKv dat hulle mag terugkeer van die 

verkeerde rigting waarin hulle beweeg, en om te bid 

vir ons verhouding met hulle wat onder spanning 

voortgesit word. 

 

Die Gereformeerde Kerke (hersteld) 

Hoewel die FRCA nie ‘n sustersband met die GKh sluit 

nie (aangesien die FRCA reeds ‘n sustersband met die 

GKv het), erken die sinode die GKh se strewe om 

Gereformeerd te bly en sal die FRCA daarom voort-

gaan om kontak te hou met die GKh. 

 

Canadian Reformed Churches 

Die FRCA het ‘n sterk band met die CanRC en gee 

ruim finansiële ondersteuning aan die teologiese 

skool in Hamilton.  Die sinode het besluit om hierdie 

finansiële steun nog verder te verhoog.  Verder het 

die sinode aan die deputate BBK opdrag gegee om 

ontwikkelinge binne die CanRC dop te hou, veral met 

betrekking tot hul hangende eenwording met die 

URCNA, hul voorgestelde hersiening van die Kerk-

orde, en om inligting hieromtrent aan die kerke deur 

te gee.  Die sinode het ook korrespondensie van die 

kerke ontvang waarin besorgdheid uitgespreek is oor 

sekere ontwikkelings in die Canadian Reformed 

Churches.  Hierdie korrespondensie het daartoe gelei 

dat die sinode ook aan die BBK die volgende opdrag 

gegee het: “c.) Seek clarification about and discuss 

the manner in which they deal with significant diffe-

rences with other church federations in their unity 

discussions.”  As grond word genoem “The changing 

manner in dealing with significant differences in 

inter-church relations is substantial and worthy of 

discussion…” 

Verder moet die BBK die CanRC aanspoor om in hul 

eenheidsgesprek met die URCNA te bly by die 

beginsel dat die kerke hul eie teologiese skool moet 

hê, en om te bly by die reëls op grond waarvan 

Australië ooreengekom het om hul teologiese skool te 

steun.    

 

Die Vrye Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika 

Die enigste nuwe besluit met betrekking tot die 

VGKSA is dat die FRCA se deputate BBK onder 

andere die mandaat ontvang het om die FRCA se 

steun aan behoeftige gemeentes in Suid-Afrika te 

koördineer.   (Die deputate BBK is dan ook daad-

werklik besig met hierdie koördineringswerk en 

versoeke vir finansiële steun aan SA is aan al die 

gemeentes gerig.  Die meeste gemeentes het reeds 

baie positief op die versoeke reageer of is nog besig 

om daarop te reageer). 

 

Opsommend 

As ‘n mens na die sinode se agenda en na die hande-

linge kyk, dan is dit duidelik dat die FRCA se susters-

verhoudings met buitelandse kerke by verre die 

meeste tyd en aandag in beslag geneem het.  Binne 

die kerkverband self is daar nie veel veranderings nie 

en nie ‘n noodsaak vir baie nuwe besluite nie.  Dit 

was ook bemoedigend om te sien dat die besluite 

met groot eensgesindheid geneem is, en dat juis oor 

dié sake waar verdeeldheid gevrees is, die sinode 

100% eenparige besluite kon neem. 

 

Kanada  -  korrespondent : Prof Arjan de Visser 

 

‘n Besoek aan Kaïro 

As Kompas se Kanadese korrespondent is ek 

veronderstel om die leser in te lig oor wat in Kanada 

gebeur.  Einde Junie was ek egter vir ‘n besoek na 

Kaïro, die hoofstad van Egipte, en ek hoop dat 

niemand my sal verkwalik as die kerknuus-bydrae 

hierdie keer aan Egipte gewy word nie. 

 

Ek was saam met my vrou genooi om lesings te gee 

by ‘n konferensie vir Christen-leiers in Egipte.  Die 

konferensie was georganiseer deur die Middle East 

Reformed Fellowship (MERF), ‘n organisasie wat die 

evangelie na Arabiese lande uitsaai deur middel van 

radio en televisie (sien www.merf.org).  MERF het my 

gevra om lesings te hou by ‘n konferensie van 

Presbiteriaanse predikante.  My vrou het lesings 

gegee op ‘n vroue-konferensie.  Dit was vir ons ‘n 

baie verrykende ervaring om Egipte te leer ken deur 

die oë van Christene wat in daardie land woon.  

 

Toe ons na Egipte reis, het ons verwag om ‘n situasie 

te ervaar wat baie moeilik is vir Christene.  ‘n Mens 

hoor baie van vervolgings in moslemlande.  Vriende 

in Kanada was bekommerd en het gesê hulle sal bid 

vir ons veiligheid.  ‘n Paar mense het vir my vrou 
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gesê sy moet tog asseblief ‘n kopdoek saamvat, want 

in ‘n moslemland moet vroue die hoof bedek. 

 

Die kopdoek was in my vrou se handsak, maar is toe 

nooit gebruik nie.  Daar was meer vryheid in Egipte 

as wat ons verwag het.  Verseker, die Islam is 

dominant.  Daar is orals moskeë en die meeste vroue 

dra inderdaad lang rokke en kopdoeke (of selfs 

boerka’s).  Tog is daar ook ruimte vir nie-moslem 

tradisies en daar is selfs ’n duidelike Christelike 

aanwesigheid in ’n stad soos Kaïro.  ‘n Mens sien heel 

wat kerkgeboue, veral in die ou dele van die stad.  En 

daar is baie Egiptiese vroue wat geen hoofbedekking 

dra nie. 

 

Ons was verras om agter te kom dat daar baie 

Christelike gemeentes in Kaïro is en om te sien dat 

gelowiges op Sondae inderdaad kerk toe gaan.  Een 

van die mees indrukwekkende aspekte van Kaïro is 

die antieke kerkgeboue – sommiges meer as ‘n 

duisend jaar oud.  Ons het ‘n paar ou Koptiese kerke 

besoek, onder andere die beroemde ‘Hangende Kerk’ 

wat op Romeinse fondamente gebou is.  As ‘n mens 

so ‘n gebou betree, voel dit asof jy na die tyd van 

Atanasius teruggeplaas word.  ‘n Mens is verwonderd 

oor die besef dat die Christendom in Egipte ’n geskie-

denis het van tweeduisend jaar. 

 

 
Illustrasie: Arjan & Inge de Visser by die  

beroemde Sfinks naby Kaïro 

Die aanwesigheid van hierdie ou kerkgeboue illu-

streer dat die kerk in Egipte deur die eeue heen 

toegelaat is om te bestaan, selfs gedurende meer as 

’n duisend jaar Islamitiese oorheersing.  Tog kan ‘n 

mens ook agterkom dat Christene as tweedeklas 

burgers beskou word.  Diegene wat werk, word nie 

toegelaat om op Sondagoggend kerk toe te gaan nie 

– hulle kan slegs die aanddienste bywoon.  Christene 

moet ook baie versigtig wees: Hulle word toegelaat 

om hul eie lewe te lei, maar hulle kan nie die evan-

gelie na moslems uitdra nie.  Predikante moet baie 

versigtig wees in wat hulle sê, selfs vanaf die kansel.  

 

Ondanks die feit dat daar relatief heelwat vryheid vir 

die kerk in Egipte is, het ons die indruk gekry dat die 

kerk in Egipte nie baie sterk is nie.  Die grootste 

gevaar vir die kerk is egter nie die Islam nie, maar 

eerder inwendige verval en deformasie.  Die Kopties 

Ortodokse kerk - die grootste en oudste kerk – is ‘n 

voorbeeld.  ‘n Besoek aan ‘n ou Koptiese kerk is 

indrukwekkend, maar as ‘n mens sien wat in die 

kerkgeboue gebeur, maak dit ‘n mens hartseer.  Net 

soos die Rooms-Katolieke Kerk, is Koptiese kerkge-

boue gevul met relikwieë, ikone en afbeeldings van 

heiliges.  Lidmate kom kerk toe om Maria of ander 

heiliges te aanbid.  Eredienste is basies die afhande-

ling van rituele – nie verkondiging van die evangelie 

nie.  

 

Presbiteriaans 

Die situasie in die Presbiteriaans-Evangeliese Kerk in 

Egipte is baie beter.  Hier het ons werklik broeders en 

susters in die geloof ontmoet.  Op die predikante-

konferensie was ek bevoorreg om ouer predikante te 

ontmoet wat reeds hul lewe lank aan die diens van 

die Here toegewy is.  My vrou het ‘n soortgelyke 

ervaring gehad op die vroue-konferensie.  Ons be-

soeke aan eredienste was indrukwekkend.  Alhoewel 

die Arabiese taal vir ons vreemd was, was die orde 

van diens bekend en selfs ook sommige van die 

melodieë.  

 

Nogtans kom ’n mens agter dat die kerk swaarkry. 

Een van my lesings was gewy aan Calvyn se 

beginsels vir die reformasie van die kerk.  Tydens 

hierdie lesing het ek verduidelik dat die christelike 

tug baie belangrik was vir Calvyn en dat die amp van 

ouderling vir hom ‘n uiters belangrike skakel was in 

die reformasie van die kerk.  Ek kon agterkom dat 

hierdie punt die broeders in Egipte getref het.  Party 

van hulle was entoesiasties en het gesê dat die kerk 

in Egipte hierdie beginsels dringend moet toepas. 

Ander het walgegooi en gesê dat Calvyn se beginsels 

dalk in sy tyd en sy kultuur toepaslik was, maar nie 

in Egipte nie.  Soos die diskussie gevorder het, het 

dit vir my duidelik geword dat daar twee onder-
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liggende probleme is:  Eerstens, die kerk in Egipte 

het baie min ouderlinge.  Die gemeentes word basies 

bestuur deur die predikante.  Hulle sit op al die komi-

tees en hulle neem al die besluite.  Tweedens, die 

oefening van die tug is baie swak.  Dit is te verstane 

as daar so min ouderlinge is!  As daar nie ouderlinge 

is wat saam met die predikant besluite oor tugoefe-

ning kan neem nie, hang alles van die predikant af.  

En vir die predikant om op eie houtjie tug te oefen in 

die gemeente, is ’n haglike saak.  Hierdie ervaring 

het my oë opnuut oopgemaak vir die betekenis van 

die amp van ouderling in die Christelike kerk! 

 

‘n Ander problem vir die kerk in Egipte is dat daar 

allerhande teologiese invloede is wat ingebring word 

deur dosente en besoekers van die buiteland.  Ek het 

die geleentheid gebruik om ‘n gereformeerde geluid 

te laat hoor.  Maar ‘n volgende keer is daar weer ‘n 

ander organisasie wat ‘n konferensie organiseer en 

die spreker is dalk teologies liberaal of charismaties. 

Die kerk in Egipte is teologies nie baie selfstandig nie 

en hulle raak verward as die een presbiteriaanse 

spreker sê dat hulle vroue in die ampte moet toelaat 

terwyl die volgende een sê hulle moet dit nie doen 

nie. 

 

Ons besoek aan Kaïro was kort – ses dae.  Maar dit 

het ‘n groot indruk op ons gelaat.  Ons het bevoorreg 

gevoel dat ons meer kon sien as net piramides en 

sfinkse en mummies (ja, ons het daardie deel ook 

gedoen).  Dit was ‘n voorreg dat ons ook kon ervaar 

hoe broeders en susters in Egipte leef en hoe die 

kerk worstel om staande te bly.  Aan die einde van 

die besoek was ons nie meer seker wat die grootste 

uitdaging vir die kerk in Egipte is nie: die druk van 

die Moslem-omgewing, of die invloed van ander 

teologiese rigtings, of die gevaar van deformasie in 

die kerk self.  Tog was ons die meeste getref deur die 

waarheid van wat ons bely in artikel 27 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis: Dat die Here Jesus 

Christus sy kerk deur die eeue heen in stand hou, 

ook al lyk dit soms baie klein en swak in die oë van 

mense. 

 

Suid-Afrika 

 

Ons bid vir ds Piet Magagula 

Op 31 Mei 2009 is ds Piet Magagula, voormalige 

predikant van die VGK Soshanguve-Noord (GG), 

bevestig as sendeling van die VGK Pretoria-Maranata 

vir die gebied F4 (sien sterretjie op die kaart).  Ver-

skeie lidmate van die gemeente van Soshanguve-

Noord woon in hierdie gebied en moes in die afgelope 

jare teen hoë koste ‘n taxi neem om die eredienste te 

kon bywoon. Hierdie lidmate sal die kern vorm van 

die werk in F4.  Ons wens ds Magagula en sy gesin 

die seën van die Here toe in hierdie nuwe taak om ‘n 

gemeente van Christus in F4 te plant.  Ons mag saai 

en natgooi, in die vertroue dat God sal laat groei! 

 

Ons bid vir br Sam Matlhokoane 

Br Sam Matlhokoane het op Saterdag 27 Junie 2009 

sy klassis-eksamen afgelê. Na ‘n positiewe terugvoer 

oor sy motiewe om in die bediening te staan, kon die 

eksaminering voortgaan met die evaluering van die 

preke. Nadat br Sam sy preke gelewer het, het die 

klassis daaroor besin. Die afgevaardigdes moes egter 

tot die konklusie kom dat ons nie kon voortgaan met 

die eksamen nie.  Daar was gebreke in beide preke 

wat eers aangespreek moet word.  Persone is aange-

wys om br Sam hierin te begelei.  Ons bede is dat br 

Sam hierdie terugslag as ‘n geleentheid sal sien om 

verder te groei in die bediening van God se Woord.  
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TIENERWEES is moeilik 
 

Onderwys & Opvoeding 
 
Ouers met tieners kan nogal kla 

dat dit moeilik is om tieners groot 

te maak.  Waarskynlik is dit 

moeiliker om tiener te wees. 

 

Die tienerperiode is 

die periode vanaf 

ongeveer 12 jaar tot 

die volwassenheid en 

word gekenmerk deur 

die vind van ŉ eie 

identiteit. 
 

Op pad na volwassenheid verwag 

die samelewing van die kind om 

hom/haarself minder soos ŉ kind 

te gedra.  Tieners moet hulleself 

voorberei op die sosiale rolle wat 

by volwassenheid pas, daarom is 

die aanleer van sosiale vaardig-

hede nou belangrik.  Dink bv aan 

die volgende: 

o Die tiener moet nuwe en meer 

volwasse verhoudings met 

leeftydsgenote van altwee 

geslagte aangaan. 

o Die tiener moet sy eie liggaam 

aanvaar. 

o Die tiener moet ŉ manlike of 

vroulike rol aanvaar. 

o Die tiener moet emosioneel 

onafhanklik van sy ouers en 

ander volwassenes word. 

o Die tiener moet hom 

voorberei op ŉ huweliks- en 

gesinslewe. 

o Die tiener moet hom 

voorberei op die arbeidsmark. 

o Die tiener moet sy waardes en 

norme sy eie maak. 

o Die tiener moet sosiaal 

verantwoordelike gedrag 

vertoon. 

 

Dit is voorwaar nie ŉ maklike taak 

nie. 

By tieners speel die volgende 

vrae: 

o Hou my ouers nog van my as 

ek anders dink? 

o Mag ek kritiek op my ouers hê 

sonder dat ek hulle liefde 

verloor? 

o Moet ek presteer om iemand 

te wees? 

 

Dit kan onsekerheid wek.  Daar 

moet onderlinge respek wees wat 

as ŉ veilige vangnet kan dien. 

 

Die opvoedingstaak van ouers is 

nog lank nie verby nie.  Tieners 

het hulle ouers juis nou so hard 

nodig. Jou liefdevolle aandag help 

hulle om op ŉ goeie manier 

selfstandige mense te word wat 

verantwoordelikheid kan en wil 

dra.  Gelukkig hoef ons dit nie 

alleen te doen nie.  Ons kan en 

moet elke dag, selfs elke oomblik, 

vir God om hulp vra. “As die HERE 

die huis nie bou nie, tevergeefs 

werk die wat daaraan bou”  

(Ps 127:1a) 

 

Om ons kinders in hulle tienerjare 

te kan help, is dit goed om by die 

ontwikkeling van ŉ tiener stil te 

staan. 

 

 
 

 

Help, ek lyk nie meer soos 

altyd nie 

In ŉ kort tyd kan die liggaam van 

ŉ jongmens totaal verander.  Dit 

verander van ŉ kinderliggaam  

na ŉ volwasse liggaam.   

Die liggaamsgroei van die liggaam 

vind ongelykmatig plaas.  Arms 

en bene is oor die algemeen eer-

ste klaar gegroei.  Vir ŉ sekere 

tyd is die ledemate uit verhouding 

met die res van die liggaam.  In 

dié tyd kan ŉ tiener ongelooflik 

lomp wees.  Hy kry dikwels raas 

dat hy versigtiger moet wees, 

maar eintlik kan hy niks daaraan 

doen nie.  Meisies wat jare lank 

akrobaat gedoen het, sukkel 

skielik daarmee, want die swaar-

tepunt van hul liggaam het ver-

ander.  Ook in ander sportsoorte, 

soos bv atletiek, kan die uit-ver-

houding-ledemate die prestasie 

verminder. Vir die tiener is hierdie 

liggaam en die invloed daarvan op 

sy presta-sies beslis nie oulik nie.  

Dit is daarom belangrik dat ouers 

verduidelik dat dit normaal is en 

veroorsaak word deur hulle 

liggaamlike ontwikkeling. 

 

Tieners het oor die 

algemeen ŉ probleem 

met hulle “nuwe” 

liggaam. Hulle voel nie 

tuis in hierdie 

“verboude huis” nie. 
 

Daarmee saam verander die 

liggaam ook nog van ‘n seun/ 

meisie na ŉ mans- of vrouelig-

gaam.  Die kind herken nie meer 

sy eie liggaam nie en voel eintlik 

ontuis.  Hulle kan ook ontevrede 

oor hulle liggaam voel, omdat dit 

nie die ideaalbeeld is nie.  Veral 

meisies is geneig om op ‘n dieet 

te gaan, omdat hulle te vet is.  In 

hierdie periode is dit nie goed om 

ŉ verslankingsdieet te volg nie.  

Jongmense moet juis goed en 

gesond eet.  As jou tiener inder-

daad oorgewig is, sny op lekker-
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goed, maar beslis nie op gesonde 

kos nie.  Probeer die tiener liewer 

oortuig dat die waarde van ŉ 

mens nie in sy liggaam is nie, 

maar in hoe hy vir God lewe. 

Kinders ontwikkel verskillend.  Die 

een kan op 13-jarige ouderdom 

reeds soos ŉ jong volwassene lyk, 

terwyl sy ouderdomsgenoot nog 

die voorkoms van ‘n kind het.  As 

die proses van liggaamlike ont-

wikkeling afwyk van die normale, 

kan dit emosionele probleme 

oplewer. 

Die produksie van geslagshor-

mone begin nou ook sy verloop 

neem.  Omdat die hormoonhuis-

houding nie dadelik stabiel is nie, 

kan dit erge buierigheid veroor-

saak.  Die gevolg van hormoon-

produksie veroorsaak ook die 

voorkoms van puisies.  Nie alle 

kinders ervaar dit as ŉ probleem 

nie.  Nie al die jongmense het 

ewe veel puisies nie. 

 

Groei na liggaamlike volwassen-

heid het ‘n groot invloed op die 

emosies en gedrag van jong- 

mense.  Veral tieners wat in ŉ 

omgewing grootword waar die 

uiterlike belangrik is, kry swaar.  

Begrip vir jou kind in hierdie tyd 

is van uiterste belang.  Hulle moet 

weet dat julle as ouers nog steeds 

van hulle hou, ook al is hulle vel 

dalk nie die mooiste nie en pre-

steer hulle dalk nie meer so goed 

op sportgebied nie en stamp hulle 

dikwels die koppies van die tafel 

af. 

 

 

Ongelooflik, my ouers het 

sulke outydse menings! 

 

Om ŉ eie mening te 

leer vorm, vra baie 

oefening. Dis soos leer 

loop, dit gaan met val 

en opstaan. 
 

Behalwe liggaamlike veranderings 

ontwikkel die denkvermoë van die 

tiener ook.  Hy begin nadink oor 

goed wat nie waarneembaar is nie 

en oor gebeurtenisse wat nie 

regstreeks ervaar word nie.  Hy 

kan bv ŉ belangstelling ontwikkel 

vir die help van straatkinders, of 

word skielik ŉ vegetariër.  Die 

tiener word al hoe meer bewus 

van morele vraagstukke.  Hy 

begin om genuanseerd en krities 

te dink.  Hy sal nie meer die 

mening van sy ouers klakkeloos 

oorneem nie.  Die tiener leer dus 

om abstrak te dink.  Hierdie 

proses duur ŉ paar jaar.  

 

ŉ Jong tiener sal by die huis pro-

testeer teen sy ouers se mening 

oor bv dans.  So versamel hy dan 

argumente wat hy kan gebruik 

om dan te kan deelneem aan bv ŉ 

diskussie oor dans by die skool.  

Dus eintlik aanvaar hy sy ouers se 

mening nog steeds. Hoe ouer hy 

word, hoe meer hy sy eie argu-

mente sal gebruik.  Van die argu-

mente maak vir ŉ volwassene 

geen sin nie.  Ook sal ons sien dat 

die tiener se mening totaal kan 

omswaai.  Ons moet hulle dan nie 

uitlag nie.  Ons moet die tiener 

altyd ernstig opneem, hy is in ŉ 

leerproses en sal foute maak.  

Maar as groeiende volwassene 

moet hy sy eie mening kan vorm.  

Ons moet hom dus die kans gee 

om te leer.  En laat ons dan ook 

maar ŉ bietjie na onsself kyk.  Die 

meeste volwassenes sukkel nog 

steeds om ŉ mening te vorm.  

Dink bv aan hoe ons sukkel om ŉ 

mening oor geloofsvraagstukke te 

vorm.  By die meningsvorming sal 

die tiener gebruik maak van die 

Bybelse waardes wat hy in sy 

kinderjare geleer het, mits die 

ouers die Bybelse waardes ook 

altyd gebruik en daar geen skyn-

heiligheid was nie. 

 

By die soeke na ŉ eie identiteit 

word vrae oor goed en sleg ekstra 

belangrik.  Die jongmens het die 

behoefte om ŉ eie waardesisteem 

te ontwikkel en toets daardie 

waardesisteem aan dié van sy 

ouers.  Dit kan konflik veroor-

saak.  Probeer om jou kind te 

verstaan.  Nie alles wat ŉ kind 

anders doen as jy, is sleg nie.  As 

die tiener ŉ totaal ander musiek-

smaak het as jy, wil dit nie sê dat 

jou kind sleg is nie.  As die tiener 

se waardes teen God se gebooie 

ingaan, moet daar natuurlik wel 

gepraat word. 

 

 
 

Ek is verlief! 

 

Seksualiteit is ŉ nuwe 

ervaring waarmee die 

tiener moet leer 

omgaan 
 

Ervarings en belewings rondom 

seksualiteit het ŉ belangrike 

betekenis in die ontwikkeling van 

die tiener.  Om seksualiteit in 

ander dele van sy persoonlikheid 

in te pas, vra geestelike en lig-

gaamlike volwassewording.  Die 

manier waarop die tiener dit 

doen, hou onder meer verband 

met die seksuele voorligting wat 
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die tiener as kind gehad het, die 

manier waarop die tiener - toe hy 

ŉ kind was - homself as seuntjie 

of dogtertjie gesien het, en watter 

gedrag hy vind wat daarby pas. 

Maar ook die idees wat die omge-

wing het oor wat “normaal” is op 

seksuele terrein.  

 

Nie alle tieners word eweveel kere 

verlief nie.  Ook is nie almal ewe 

jonk wanneer hulle vir die eerste 

keer verlief raak nie.  Moedig jou 

kind aan om liewers in ŉ groep 

met seuns en dogters te verkeer, 

as om net op een persoon van die 

ander geslag sy aandag te rig.  In 

ŉ groep leer ŉ tiener beter van 

watter soort seun of dogter hy 

hou of by hom pas.  

As jou tiener ŉ liefdesteleurstel-

ling ervaar, moet dit nie afmaak 

met: “ag dis net kalwerliefde” nie.  

Die kind moet regtig ŉ groot te-

leurstelling verwerk.  Ondersteun 

hom liewer. 

 

Beroepskeuse 

Deesdae sukkel baie tieners met 

ŉ beroepskeuse.  Daar is so baie 

verskillende beroepskeuses waar-

uit gekies kan word.  Sommige 

studies is baie duur, of vereis 

keuring.  Keuring geskied dan 

weer op grond van akademiese 

prestasie of kwotas.  

 

Ek weet nie wat ek wil 

word nie!!! 
 

Tieners is baie blootgestel aan 

allerlei elektroniese media en 

tegnologie.  Daardeur kan hulle 

belangstelling so versmal/eng 

wees, dat epos of Mxit hulle lewe 

word en hulle niks meer nodig het 

as net dit nie.  Dit stomp sy 

belangstelling vir ander dinge af.  

 

Dan is die magdom beroepe ŉ 

oerwoud waardeur ŉ pad gebaan 

moet word, wat energie verg. 

Energie wat hy nie lus is om in te 

span nie.  Dit is goed om tieners 

van vroeg af te stimuleer om 

ander belangstellings te ontwik-

kel.  Die natuur is een van die 

beste stimulanse vir ŉ tiener. 

Prikkel sy belangstelling met 

gesprekke, uitstappies, tydskrifte 

of uitstallings.  Dit kan hom help 

om ŉ belangstelling te ontwikkel 

vir ander dinge as net sy groepie 

maats rondom hom deur middel 

van internet of selfoon. 

 

Tiener wees is moeilik.  Dit is ŉ 

stryd.  ŉ Gesonde verhouding met 

ouers, aanvaarding en ŉ veilige 

ouerhuis is so belangrik in sy 

ontwikkeling tot selfstandige jong 

volwassene.  

 

Leef die tiener veral voor in die 

geloof, deur vir hulle te bid en 

erns te maak met vraagstukke 

wat op hulle en ons afkom. 

 

 

Heleen Snijder is ma van 6  

kinders en lidmaat van die Vrye 

Gereformeerde Kerk Pretoria. 

 

 

 

 

ELDERS GELEES 
 

Elders gelees 
 

In hierdie uitgawe van “Elders Gelees” wil ek op 

verskeie berigte reageer wat onlangs in die kerklike 

pers verskyn het, onder andere ook in Kompas.  Kom 

ons begin by laasgenoemde.  

 

Verhoudings… 

In Kompas van Junie 2009 skryf ds Mendel Retief 

onder die rubriek “Kerknuus” die volgende: 

Kêrel/nooi-verhoudings is net met jeug binne die 

kerkverband en susterkerke.  ‘n Verhouding met ‘n 

kêrel of nooi buite die kerkverband loop uit op 

kerklike tug.  Uit ingeligte bronne verneem ek dat 

hierdie praktyk nie in alle gemeentes van ons 

Australiese susterkerke geld nie.  Maar ook al is dit 

slegs in een of twee gemeentes die geval, dan nóg 

verbaas dit my.  Ek kan waardeer dat deur middel 

van hierdie beleid duidelike prioriteite gestel word, 

maar ek vra myself af of die prioriteite in die regte 

volgorde is…  

Natuurlik sê die Here duidelik in sy Woord dat ons nie 

met ongelowiges in dieselfde juk mag trek nie (2 Kor 

6:14) – daarom is ‘n verhouding met ‘n ongelowige 

tugwaardig; sodoende word lidmate beskerm teen die 

invloed van die sonde.  Ons word immers opgeroep 

om, ook in ons verhoudings en huwelike, die eenheid 

in die geloof te soek!  Maar my vraag is: is daardie 

eenheid nooit buite die kerkverband te vinde nie?  Of 

andersom gestel: vind ons die eenheid altyd binne 

die kerkverband of plaaslike gemeente?  In antwoord 

op hierdie laaste vraag leer ons belydenis (NGB, art 

29) vir ons dat die huigelaars in die kerk met die 

goeies vermeng is, terwyl hulle tog nie aan die kerk 

behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is.  Om dit 

konkreet te stel: ‘n verhouding met iemand binne die 
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kerkverband of plaaslike gemeente is nie noodwendig 

‘n verhouding in Christus nie. 

In hierdie laaste, gekursiveerde woorde lê dan ook vir 

my die heel eerste prioriteit vir enige verhouding: is 

my verhouding met hom of haar ‘n verhouding in 

Christus?  Kan ons ons gemeenskaplike geloof deel? 

Kan ons saam bid en mekaar van ons geloofsworste-

linge en –vreugdes vertel?  Uiteraard, hierdie eenheid 

in Christus moet noodwendig en so spoedig moontlik 

lei tot ‘n eenheid in kerk en erediens, maar dit is ‘n 

gevolg van ons geloofseenheid en nie ‘n voorwaarde 

nie!  Hoewel ons eenheid in Christus en ons kerklike 

eenheid nie geskei mag word nie, kan dit wel onder-

skei word – dit kan naamlik gebeur dat daar soms 

tyd verloop tussen eersgenoemde en laasgenoemde.  

Is ons bereid om die tyd daarvoor te gee?  

Na my mening het die kerklike eenheid – wat onmis-

baar is! – onder ons dikwels soveel gewig gekry, dat 

ons vergeet om die mees basiese geloofsvraag te 

stel: Glo my kêrel/meisie, glo my man/vrou in Jesus 

Christus? 

 

Stem vir Christus 

In dieselfde uitgawe van Kompas reageer br Kryn 

Haak op die artikel oor die verkiesing 2009.  Hy is 

teleurgesteld dat dít wat hy elke dag in die nuus lees 

en sien, sy pad in Kompas gevind het.  Dit wil vir my 

voorkom asof hy as alternatief hierop die regering 

van Christus stel; hy skryf: Die verkiesing is op 

hande.  Maar Christus regeer die wêreld.  En aan die 

einde van sy artikel: Al is die verkiesing verby, laat 

ons altyd ons kruisie trek langs die kruis van 

Christus. 

 

Die redaksie wil nie vir ‘n oomblik die Christusrege-

ring ontken nie, en ek erken die waarde van wat br 

Haak sê as ononderhandelbare vertrekpunt.  Maar na 

my mening is hy tog besig om ‘n vals dilemma te 

skep, asof my kruisie vir Christus ‘n kruisie vir ‘n 

politieke party uitsluit.  En hierdie vermoede word 

versterk deur die grafiek wat br Haak by sy reaksie 

geplaas het.  

 

ANC    

ACDP    

DA    

VF +    

CHRISTUS  
X

 

 

In hierdie grafiek trek br Haak sy kruisie langs die 

Naam van Christus, maar intussen bly die ander 

blokkies leeg.  Is dit hoe dit moet wees?  Moet my 

erkenning van die heerskappy van Jesus Christus nie 

meebring dat ek – indien moontlik – ook nog ‘n 

tweede blokkie invul nie? 

En dit is presies wat die redaksie met genoemde 

artikel wou bereik – vanuit die erkenning van 

Christus se heerskappy wou die redaksie Christene 

(volgelinge van Christus) begelei in hul keuse vir dié 

party(e) wat sy heerskappy op die beste wyse uitdra 

en bevorder.  Te veel sien ons dat volgelinge van 

Christus kultuur-apaties is, juis omdat hulle van 

mening is dat die een die ander uitsluit.  My erken-

ning van Christus se heerskappy plaas my egter met 

beide voete op hierdie aarde – hier mag ek in sy 

Naam lewe, hier mag ek vir die bevordering van sy 

Naam in die verkiesing gaan stem.  Waar plaas ek 

my tweede kruisie? 

 

Stefan Paas en die spelreëls van die wetenskap 

Die benoeming van dr Stefan 

Paas as dosent aan die Teolo-

giese Universiteit van ons 

susterkerke in Nederland het 

baie stof laat opwaai. Onder 

andere het sewe predikante 

‘n beswaarskrif aan die be-

stuur van die universiteit 

gerig.  Volgens die kritici sou 

Paas uitsprake gemaak het 

wat in stryd is met Skrif en 

belydenis.  

In Nader Bekeken van April 

2009 gaan prof Kwakkel (dosent Ou Testament aan 

dieselfde universiteit) in twee artikels in op die 

besware.  Die rooi lyn deur beide artikels is dat die 

uitsprake wat dr Paas in sy proefskrif en ander publi-

kasies maak, gesien moet word teen die agtergrond 

van die reëls vir die sekulêre wetenskap (in hierdie 

geval spesifiek die godsdienshistoriese wetenskap).  

Dr Paas het, só sê prof. Kwakkel, daarvoor gekies om 

die spelreëls te volg van die sekulêre geskiedeniswe-

tenskap.  Dit is daarom nie Paas se eie oortuigings 

nie, maar om tog wetenskaplik te kan saampraat, het 

hy vir hierdie werkwyse gekies.   

Kwakkel skryf: 

… die spelreëls van ‘n wetenskap soos die godsdiens-

historie word nou eenmaal nie op die basis van 

Christelike oortuigings vasgestel nie.  Geloofsake 

mag daarin geen rol speel nie.  Dit geld ook vir die 

geskiedeniswetenskap in die algemeen… (bl. 107)  

Daarom sê Paas as’t ware: “Goed, julle kom met ‘n 

godsdienshistoriese stelling, dan sal ek dié stelling 

ook godsdienshistories benader; ek kruip volledig 

onder die vel van ‘n godsdienshistorikus in en sal dan 

sien wat nog gehandhaaf kan word…” Daarom moet 

jy ook, wanneer jy sy konklusies aan die einde van sy 

boek lees, daarby bedink: dit sê Paas binne die 

beperkte grense van die vak godsdienshistorie.   
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Sy konklusies is nie bedoel as geloofsuitsprake nie (bl 

108). 

 

Ek verstaan presies wat prof Kwakkel bedoel en ek 

wil graag uitgaan van dr Paas se goeie bedoelings. 

Maar dan bly by my die vraag: moet ons onsself, as 

Skrifgetroue wetenskaplikes, werklik deur die 

spelreëls van die sekulêre wetenskap laat bepaal? 

Opmerklik is dat prof Kwakkel hierdie vraag self ook 

stel, maar sy antwoord daarop is in feite ‘n sirkel-

redenering; hy skryf:  

Ek kan myself voorstel dat by sommige lesers die 

vraag opkom: Kan jy as gelowige volgens die reëls 

van hierdie vak werk?  Vir ‘n gelowige het dít wat die 

Bybel sê mos baie meer waarde as wat argeoloë by 

opgrawings vind?  Dit is waar.  Maar die spelreëls van 

‘n wetenskap soos die godsdienshistorie word nou 

eenmaal nie op die basis van Christelike oortuigings 

vasgestel nie.  Dus, só lei ek af, dít is nou eenmaal 

die spelreëls van die wetenskap – so asof ons geen 

ander keuse het as om dit te volg nie.  Ek is egter nie 

daarvan oortuig dat ons geen ander keuse het nie.  

En na my mening mag ons onsself ook nie by die 

spelreëls van die sekulêre wetenskap neerlê wanneer 

navorsing, wat volgens hierdie reëls plaasvind, 

twyfelagtige resultate oplewer nie.  En dit lyk asof dit 

by dr Paas die geval is… Prof Kwakkel voel homself 

immers genoodsaak om te skryf:  

As ek die aangehaalde uitsprake (van dr Paas – 

HHvA) buite hulle konteks bekyk, sê ek ook: so wil ek 

dit nie aan my studente doseer nie.  En so sal ek dit 

sekerlik nie vanaf die preekstoel verkondig nie.  Maar 

Paas doen dit self ook nie.  

 

Die blote feit dat dit vir Kwakkel nodig is om hierdie 

uitspraak te maak, asook die blote feit dat Paas self 

iets anders sal preek as wat hy in sy proefskrif skryf, 

sou my in hierdie geval huiwerig gemaak het om die 

spelreëls van die sekulêre wetenskap te volg.  

 

Beteken dit dat ons as Christene noodwendig onwe-

tenskaplik sal wees?  Nee, as Christene kan ons net 

so wetenskaplik wees soos Skrifkritiese wetenskap-

likes, solank as wat ons maar net ons eie spelreëls – 

lees: die spelreëls van die Skrif! – duidelik verklaar 

en konsekwent daarby bly.  En dan hoef die Skrifkri-

tiese wetenskaplike nog nie noodwendig ons resultate 

te aanvaar nie, maar dan kan hy ons wetenskaplik-

heid nagaan deur te toets of ons in ons navorsing die 

selfverklaarde spelreëls gevolg het.  As die soge-

naamde wetenskap van hierdie wêreld spelreëls mag 

neerlê, dan mag ons as Christene dit tog sekerlik ook 

doen?  

 

Ten slotte: ek wil dr Paas se getrouheid aan Skrif en 

belydenis nie onder verdenking plaas nie.  Ek kan 

heeltemal aanvaar wat prof Kwakkel oor sy bedoeling 

skryf, maar ek is nie oortuig daarvan dat dit die regte 

werkwyse is nie.  Skewe spelreëls bring vroeër of 

later skewe resultate.  En dan vra ek myself af of dit 

nie beter is om eenvoudig die Skriftuurlike spelreëls 

reformerend in die wetenskap te laat deurwerk nie. 

Of is dit ‘n onwetenskaplike gedagte? 

 

 

Ds Erik van Alten is predikant van die Pretoria-Maranata 

gemeente. 

 

 

INGEPLANT in CHRISTUS (2) 
Johannes Calvyn oor goeie werke 
 

Leer & Lewe 
 

In die vorige artikel het ons gekyk na wat Calvyn oor 

goeie werke in sy boek die Institusie geskryf het.  

’n Belangrike beswaar van die kant van die Roomse 

kerk was dat die leer van sola fide (slegs deur die 

geloof) lui Christene kweek.  Calvyn weerlê egter 

hierdie beswaar deur na die ware toedrag te verwys. 

Hy kan uit die praktyk bewys dat die geloofseker-

heid, iets wat die Roomse kerk hulle skape ontneem 

het, juis die doen van goeie werke laat toeneem!  Dit 

is nie dat Calvyn ontken dat daar geen samehang is 

tussen geloof en goeie werke nie.  Dit is net dat ons 

saligheid nie daarop gebou word nie. M aar goeie 

werke kom wel voort uit geloofsekerheid.  Calvyn sê: 

“Christus maak niemand regverdig sonder om hom 

terselfdertyd heilig te maak nie.”  Om dit saam te 

vat: Goeie werke, oftewel lewensheiliging, is die weg 

tot, en nie die oorsaak van die toetreding tot die 

hemelse koninkryk nie. 

 

In hierdie artikel begin ons om dit wat Calvyn in sy 

Institusie oor goeie werke geskryf het, in die konteks 

van daardie tyd te plaas.  Ons begin deur te kyk na 

die Konsilie van Trente. 

 

Calvyn in sy konteks 1: Die Konsilie van Trente 

Kom ons plaas dit wat Calvyn oor goeie werke (en 

regverdigmaking en heiligmaking) geskryf het, nou in 

die konteks van die tyd waarin hy geleef het.   
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Die boodskap sal daardeur net nog helderder word.  

In die eerste plek kyk ons na die Konsilie van Trente, 

’n baie invloedryke ‘sinode’ van die Roomse kerk, wat 

van 1545 tot 1563 geduur het.  Dit was juis die tyd 

waarin die nuwe Reformatoriese beweging sterk 

gegroei het.  Geen wonder dat die leer van die reg-

verdigmaking een van die belangrikste agendapunte 

op hierdie konsilie was nie.  Die leer van die regver-

digmaking was by uitstek die twispunt tussen Rome 

en die Reformasie.  In sy uitsprake het die Konsilie 

van Trente die leer van die Sorbonne (toonaange-

wende Roomse universiteit) gehandhaaf. 

Regverdigmaking hou nie net in die vergewing van 

sondes nie, maar OOK die heiligmaking en vernuwing 

van die innerlike mens.  Of in eenvoudiger woorde: 

om regverdig te wees – om hemel toe te kan gaan – 

moet jy ook goeie werke doen.  

 

By nadere bestudering van die verrigtinge en 

uitsprake van hierdie konsilie blyk dat die tipering 

‘die status quo handhaaf’ baie op sy plek is.  Die laat-

Middeleeuse teologie, wat veral teruggaan op die 

teoloog Thomas van Aquino, is deur die konsilie 

ingespan ter verdediging van die heersende kerklike 

praktyk.  Hiermee word bedoel al die gewoontes soos 

byvoorbeeld die sewe sakramente, die kerklike hië-

rargie, die denke oor die vrye wil van die mens, tot 

en met die aflaathandel en die vaevuur.  Trente het 

in alle opsigte geweier om aan kritiek van die kant 

van die Reformasie toe te gee.  Nie dat daar nie op 

hierdie konsilie gedebatteer is nie.  Daar was Roomse 

geeste-likes wat na die kant van die Reformasie 

oorgehel het.  Een van hulle was ’n Italiaanse teoloog 

met die naam Seripando.  Hy wou aan die vreemde 

geregtig-heid, soos Luther dit verwoord het, ook ’n 

plek gee.  Trente het sy voorstel egter geïnterpreteer 

as ’n tegemoetkoming aan die Reformasie en daarom 

afgewys.  Sy voorstel was nie welkom nie. Trente 

wou alles konsolideer en die geledere sluit. 

 

Wat was die konsekwensies van die konsilie van 

Trente se uitsprake oor die regverdigingsleer?  Drie 

dinge veral: 

- Die vreemde geregtigheid (d.w.s. ’n geregtigheid 

wat van buite jouself af kom) van Christus is nie 

die enigste vaste rots van ons behoud nie. 

Daaraan moet naamlik die innerlike geregtigheid, 

wat vir ’n deel bestaan uit ons eie goeie werke, 

toegevoeg word. God die Regter vel sy vonnis 

deur die een by die ander op te tel. 

- Die leer van Trente het die gelowiges in sterk 

mate gebind aan die sakramente. Deur die 

sakramente in die kerk te ontvang, word die 

somtotaal van jou geregtigheid verhoog. 

- Omdat Christus nie die enigste grond van jou 

redding is nie, kan jy nooit met sekerheid weet of 

jy in die staat van genade bevind sal word nie. 

Trente het naamlik sy vervloeking uitgespreek 

oor enigiemand wat sou meen dat hy behoort by 

die getal van die uitverkorenes. In kort dus: weg 

met geloofsekerheid!1 

 

Dit is opvallend hoe alle uitsprake van die Konsilie 

van Trente teruggevoer kan word op hulle sleutel-

uitspraak oor die regverdigingsleer.  Dit geld ook 

veral vir die konsilie se mensbeeld en visie op die 

erfsonde.  Dit was miskien wel die hoofrede waarom 

die Reformatore pertinent geweier het om enige 

kompromie te sluit wat betref hulle leer van die 

vreemde geregtigheid.  Trente het naamlik nie 

uitgegaan van die totale verdorwenheid en onmag 

van die mens nie.  As gevolg hiervan was dit 

moontlik om ’n leer van sinergisme (samewerking 

tussen mens en God) aan te hang.  In hierdie proses 

word regverdigmaking en heiligmaking in mekaar 

geskuif. Calvyn het aangetoon dat die Roomse kerk 

nie net onskriftuurlik besig was nie, maar ook teen 

die kerkvaders van die vroeë kerk ingegaan het.  

Soos Calvyn sê: “As Augustinus ’n punt duidelik 

gestel het, verduister Lombardus [’n Roomse 

teoloog] dit en hy bederf iets wat by Augustinus nie 

so onsuiwer was nie.  Die Skole [Calvyn verwys hier 

veral na die toonaangewende Roomse universiteit die 

Sorbonne] het steeds van kwaad na erger afgedwaal 

totdat hulle uiteindelik halsoorkop in ’n vorm van 

Pelagianisme verval het.”2  

 

As ‘n mens die laaste uitgawe van Calvyn se Institu-

sie lees (uit 1559), dan is dit duidelik dat Calvyn op 

die hoogte was met die gang van sake in Trente.  As 

pleitbesorger vir die Reformatoriese regverdigma-

kingsleer rig hy hom teen hierdie Roomse magsblok.  

Maar omgekeerd is dit opvallend dat Trente nie 

werklik rekening gehou het met die magtige en 

invloedryke pen van die Geneefse Reformator nie.  

Trente het sy blik uitsluitend op Luther gerig. 

 

Calvyn in sy konteks 2: Osiander 

Die Lutheraan Andreas Osiander was ’n omstrede 

figuur in die midel van die sestiende eeu.  Hoewel hy 

hom agter Luther opgestel het, het die Lutherane 

hulle later van hom gedistansieer.  Dit het gebeur 

tydens die sogenaamde Osiandriese stryd, wat oor 

die regverdigmaking gegaan het.  Die aanleiding vir 

hierdie stryd was Osiander se boek De justificatione 

(Oor die regverdigmaking) uit 1550.  Osiander het 

beswaar gemaak teen die toerekeningsgedagte – wat 

inhou dat die regverdigheid wat Christus verwerf het, 

aan ons geskenk word.  Volgens hom moet ’n mens 

ook ’n wesenlike geregtigheid voor God hê.  Sy teorie 

was dan dat ons van God Self wat hy noem wesens-

geregtigheid ontvang.  ’n Gevolg van hierdie teorie is 
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egter dat die onder-

skeid tussen die 

Goddelike en mens-

like natuur begin 

vervaag.  

Die regverdigma-

kingsleer van 

Osiander verskil 

dan ook op hierdie 

punt van dié van 

Calvyn.  Calvyn het 

gesê dat ons dank-

sy Christus voor 

God regverdig 

staan, dit wil sê 

deur toerekening.  

Osiander het dit nie 

genoeg gevind nie.              Andreas Osiander 

 

Ons moet wesentlik IN God (nie slegs VOOR God) 

regverdig wees.  Dit is volgens Osiander moontlik, 

omdat God sy wese in ons uitgestort het. Calvyn 

noem hierdie opvatting daarom ’n wesensvermen-

ging, waardeur ’n mens ’n deel van God begin 

uitmaak. 

 

Waar dit op neerkom, is dat die heiligmaking eintlik 

’n onderafdeling word van die regverdigmaking.  God 

regverdig ons nie net deur vergewing van sondes  

nie, maar ook deur wedergeboorte.   

 

Hoekom het Osiander hierdie leer aangehang? 

Osiander was bang vir ’n mens wat deur toegere-

kende geregtigheid aan die een kant met God 

versoen is, maar aan die ander kant maar net ’n 

sondaar soos hy altyd was, bly.  In feite is dit dus 

presies dieselfde beswaar teen die leer van die 

Reformasie (sola fide) as wat Rome gehad het. 

Osiander probeer dit egter anders oplos as die 

Roomse kerk.  Maar weer eens beklemtoon Calvyn: 

dit is nie moontlik nie!  Wie in Christus ingeplant is, 

bly nie sonder vrugte nie.  En om in Christus 

ingeplant te wees, beteken nog nie wesensvermen-

ging nie.  Christus is die bruidegom, die kerk is die 

bruid.  Maar bruid en Bruidegom bly wel twee 

onderskeibare persone. 

 

Calvyn het Osiander waarskynlik tydens die gods-

diensgesprek in Worms (1541) ontmoet.  In sy 

Institusie bestee hy uitgebreid aandag aan die 

regverdigmakingsleer van Osiander.  Hy weerlê dit 

kragtig vanuit die Skrif.3 

 

In hierdie reeks artikels het ons gekyk hoe Calvyn die 

Bybelse leer verdedig het teen twee dwaallerings, dié 

van die Roomse kerk en dié van Osiander.  Hy was 

nie skaam om duidelike taal te gebruik nie.  ’n Leer 

wat teen die klaarblyklike betekenis van die Bybel 

ingaan, kan eenvoudig nie geduld word nie.  

 

 

Ds PG Boon is sendeling in Soshanguve. 

 

                                                 
 
1 Sien in hierdie verband B. Wentsel Dogmatiek Deel 4a, p. 415 
2 Pelagius is berug oor sy leer van die vrye en nie verdorwe wil van 
die mens. Calvyn, Institusie 3,11,15 
3 Calvyn, Institusie 3,11,5-12 

 

 

FIREPROOF 
 

Kuns & Kultuur 
 

Liefde is... om jou lewensmaat nooit te verlaat 

nie 

Fireproof is ‘n kragtige, spannende en humoristiese 

film, met as kern die huwelik. 

Fireproof is geproduseer en geregisseer deur twee 

broers, Alex en Stephen Kendric, altwee (Alex is self 

ook akteur) leraars van die Sherwood Baptist Church 

in Albany, Georgia USA.  Dit is ‘n verhaal waarin hulle 

getuig van Christus in mense se lewens en die 

verandering wat dit meebring. 

 

In Fireproof is daar ook ‘n Christelike boodskap en 

die fokus is die gebroke huwelik van Caleb Holt 

(gespeel deur Kirk Cameron) en sy vrou Catherine 

(Erin Bethea).  Die akteurs is almal vrywilligers en 

die meeste is lidmate van hulle eie kerke of geasso-

sieerde gemeentes.  Omtrent 500 lidmate het aan die 

film saamgewerk en dit is binne twee maande 

voltooi.  Die film kom voor in die internasionale 

topverkoperlyste en is nou op die rakke van die 

meeste “DVD rental” winkels.  

 

Moontlike aanleidings tot troubreuk word ook aange-

spreek en word selfs in die vervaardiging van die film 

in ag geneem, bv as daar gesoen word in ‘n toneel 

(wat net aan die einde gebeur) is Caleb se eie vrou 

ingeroep om die toneel te speel om sodoende enige 

verleiding te voorkom.  Dit is dan in skadubeeld 

gefilm. 
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Caleb Holt is ‘n hooggeagte brandweerman wat nie 

kan verstaan hoekom sy vrou hom nie respekteer 

nie.  Catherine is ‘n joernalis by die plaaslike hospi-

taal wat nie haar man respekteer nie, omdat hy 

dikwels die immorele webtuistes op die internet 

besoek.  

Omdat Caleb ook dikwels in die nag werk en hulle nie 

met mekaar kommunikeer nie, gaan dit al hoe slegter 

met hul huwelik.  Christus en sy kerk is ook nie deel 

van hulle lewe nie.  

 

Die enigste waaroor hulle 

saamstem: ons wil mekaar 

los en skei 
 

Catherine gaan na haar vriende en kollegas vir troos 

en begin tyd spandeer met ‘n jong dokter wat 

oorgenoeg tyd het om te praat en te luister. Toe 

Caleb en Catherine oor egskeiding praat, is die 

enigste onderwerp waaroor hulle kan saamstem: 

hulle wil mekaar los en skei.  

 

 

 

Waag dit… om lief te hê 

Caleb se pa is nie oortuig van ‘n egskeiding nie en 

stuur vir sy seun ‘n uitdaging om sy huwelik te red.  

Hy bid ook daagliks vir sy seun.  Hy stuur vir hom ‘n 

boek met die titel: “The Love Dare.”  

Saam met die film het die Kendric-broers hierdie 

boek uitgegee.  Dit is ook vertaal in Afrikaans met die 

titel: “Waag dit om lief te hê”. 

Dit bestaan uit veertig Skrifoordenkings met prak-

tiese uitdagings vir elke dag met betrekking tot ‘n 

gesonde huwelik.  Die meeste Skrifoordenkings is 

toegespits op die huwelik, maar wys ook ten eerste 

op die liefde vir God wat sigbaar moet wees vir 

Christene in hul daaglikse lewe.  Sommige oorden-

kings fokus spesifiek op gebed en Bybel lees; daar 

word dan ook verwag om elke dag daarmee aan te 

hou.  

Sommige praktiese take is nie in die gegewe volg-

orde moontlik nie, veral vir ‘n huwelik waar daar baie 

skade is en die egpaar uitmekaar is.  Dit is byvoor-

beeld moeilik om blomme te gee of ‘n ete voor te 

berei vir iemand wat jou vyand geword het.  Dan 

word voorgestel dat daar eerder ’n berader/mentor  

betrek word. 

 

Wat treffend is, is dat die inhoud fokus op ‘n intense 

geloof.  Dit is gebaseer op ‘n vertroue op en ‘n 

nederige verhouding met die Here.  Die praktiese 

toepassing is gefokus op Maleági 2:16: die Here haat 

egskeiding en Mattheüs 19:6: Wat God dan saamge-

voeg het, mag geen mens skei nie.  Die sentrale 

fokus in die boek is steeds: “by God is alle dinge 

moontlik”, selfs waar huweliksontrou plaasgevind het.  

Dit beteken nie dat die boek onrealisties is en dat die 

gebrokenheid in die samelewing geïgnoreer word nie.  

Die boek waarsku juis ook daarteen dat mense 

oorhaastig skei om liefde by ’n ander te soek.  

 

By God is alle dinge moontlik 
 

Terug na Fireproof… 

Vir Caleb lyk die eerste paar praktiese take baie 

maklik.  Maar dis ‘n groot uitdaging vir ‘n man wat 

nie meer toegeneentheid teenoor sy vrou kan wys 

nie, en ook vir ‘n vrou wat dit van hom nie meer 

gewoond is nie. Caleb moet op Dag 2 ‘n onverwagse 

daad van goedheid aan sy vrou bewys. Die beste wat 

hy kan doen, is om ‘n koppie koffie vir haar te maak… 

wat sy net daar laat staan. 

 

Twee weke later word die take nog moeiliker vir 

Caleb. Daar word gevra dat hy vir sy vrou bid.  Tot 

dusver het Caleb geen tyd vir God gehad nie.  Caleb 

se pa laat weet hom dat hy nie werklik lief kan hê as 

hy nie ook vir God liefhet nie.  Hy is die God wat sy 

liefde bewys het deur vir ons sondes te sterf. 

 

In die meeste Christelike films is daar ‘n draaipunt 

waar die hoofkarakter hom of haar bekeer.  Dikwels 

is dit amper die einde van die fliek (die kykers sien 

dan dat alles voortgaan in ‘n “happily-ever-after” 

styl).  In Fireproof vind ons die bekering van Caleb 
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feitlik in die helfte van die film en dit bepaal die res 

van die aksie.   

Hier, soos in die werklikheid, is bekering die begin 

van ‘n lewe met God wat wonderlik is, maar wat nie 

noodwendig maklik is nie. 

Caleb wou eers self sy huwelik red, maar hy en sy 

vrou is eers gered deur God wat dan alle dinge 

moontlik maak. 

 

 

Christine Hordijk is ‘n lidmaat van die  

Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria. 

 

Fireproof 

(2008) 

Regiseur:  Alex Kendrick 

112 min 

 

Waag dit om lief te hê 

(2009) 

Stephen & Alex Kendrick 

ISBN 9781770007505                             

229 bl  -  R103,96  

 

ATEÏSTE se VRAE is GOED 
 

In Pers-pektief 
 
Die laaste maande was daar in die 

pers intensiewe debatte tussen 

Christene en ateïste oor hulle 

wedersydse gelowe: geloof dat 

God bestaan of geloof dat daar 

geen God of god bestaan nie.  In 

’n Woord Onderweg, in Beeld van 

13 Junie 2009, skryf André van 

Niekerk onder die titel: “Kom ons 

leer by die ateïste” die volgende: 

“Ateïste is mense wat glo dat daar 

geen God is nie.  Die bekendma-

king van hul standpunte, wat 

vroeër byna ongehoord was, is 

goed vir ons.” 

 

Prof Amie van Wyk van die GKSA 

het hieroor ’n sinvolle bydrae 

gelewer in die BY van Beeld van 

19 Junie 2009 onder die opskrif: 

“Drie debatte, baie vrae”.  Hy 

skryf onder andere die volgende : 

 

“Die derde debat word gevoer 

tussen ateïsme en die Christelike 

geloof.  Persoonlik beskou ek dié 

debat sinvol, mits dit op verant-

woordelike wyse gevoer word.  Dit 

skep geleentheid dat sowel ateïste 

as Christene hulle opnuut verant-

woord ten opsigte van die sinvol-

heid en houdbaarheid van hul 

standpunte en vertrekpunte.  Hier 

gaan dit onder meer oor die vraag 

na die verhouding tussen geloof 

en wete(nskap).  Vir die ateïs ís 

daar geen verhouding nie.  Al wat 

bestaan, is wetenskap.  Hoe meer 

wetenskap, hoe minder geloof; 

hoe meer geloof, hoe minder 

wetenskap.  Só (rasionalisties) 

benader, sluit geloof en weten-

skap mekaar uit.  Om in God te 

glo, is nie wetenskaplik nie en ’n 

uitdrukking van ’n primitiewe of 

bygeloof.  Hierteenoor aanvaar 

die Christelike geloof dat geloof 

en wetenskap nie kompeterende 

nie, maar komplementerende 

lewensbeskouings is.  Die God 

wat Hom in die natuur (en weten-

skap) kenbaar maak, is dieselfde 

God wat Hom in die evangelie van 

Christus sigbaar maak. 

 

“Nog ’n vraag wat die ateïsme 

stel, is: Hoe kan ’n almagtige en 

goeie God van liefde soveel pyn 

en lyding toelaat (of beskik)?  

En: Hoe kan so ’n God toelaat  

(of beskik) dat mense vir ewig 

verlore gaan? ...  Die eerste gaan 

oor die oorsprong van die heelal: 

Waar kom alles vandaan?  Wat (of 

wie) was daar voor die oerknal?  

Weet ons (nog) nie, of het alles 

toevallig ontstaan?  Maar as alles 

“toevallig” ontstaan het, dan is 

hierdie toeval ’n redelik onbetrou-

bare instansie.  Jy weet nie wat jy 

aan hom het, kan hom ook nie 

aanspreek en weet ook nie 

waarheen hy lei nie. 

 

“Nog ’n vraag: Wat is die bestem-

ming van die heelal?  Ook hier 

geld dieselfde vrae.  As die toe-

koms van die heelal oop is en na 

enige kant toe kan val, voer die 

mens ’n hopelose en sinlose be-

staan.  Die lewe op aarde is dan 

’n frats.  Die Christelike geloof 

voer hier aan God is met sy 

skepping op weg na vernuwing  

en voltooiing.  

 

“Die derde vraag vloei hieruit 

voort: As God nie bestaan nie, 

wat is dan die sin van die lewe? 

Of is die lewe sinloos en absurd 

(soos eksistensialiste aanvoer)? 

Soos die Griekse filosoof Menan-

der gesê het:  “Laat ons eet en 

drink (en vrolik wees), want môre 

sterf ons.”  Is genot (hedonisme) 

die sin van die lewe?  Of is diens 

aan die koninkryk van God – in sy 

wydste dimensies – die sin van 

die lewe? 

 

“’n Vierde vraag gaan oor etiek. 

Waar kry die ateïsme sy etiese 

kodes vandaan? Hoe word tussen 

goed en kwaad onderskei en waar 

kom die norme en waardes van-

daan? Gestel ek ontdek op een of 

ander wyse wat goed en kwaad is, 

waar kry ek die wilskrag en moti-

vering vandaan om dan die goeie 

te doen?  
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“Die laaste vraag: Waarom kies 

die ateïs vir die mens se verstand 

as hoogste maatstaf vir alles 

(rasionalisme), asook dat alle 

kennis noodwendig geverifieer 

moet kan word (positivisme) as 

enigste kennismodelle?  Bied dié 

twee modelle deugsame antwoor-

de op die diepste lewensvrae?  

Het hulle al ooit daarin geslaag 

om menslike probleme sinvol op 

te los? Word hier nie met ’n erg 

gereduseerde mensbeeld (en 

geslote wêreldbeeld) gewerk nie? 

Lewer die postmodernisme, met 

sy soeke na spiritualiteit en sy 

aanwysing van die voorlopigheid 

van alle menslike kennis, nie juis 

indringende kritiek teen die  

koue rasionalisme (en dus teen 

ateïsme) nie? 

 

“Die Christelike geloof beroep 

hom hier op ’n ander groot 

kennisbron: die openbaring van 

God, in die natuur en in die Bybel, 

maar ook in Jesus Christus as God 

se grootste, laaste en hoogste 

selfbekendmaking. As Hy wegval, 

stort die hele gebou van die 

Christelike geloof soos ’n kaarte-

huis ineen.” 

 

Tot sover prof van Wyk, met wie 

ons saamstem hieroor.  Dit is 

goed om deur Bybelstudie onsself 

en mekaar as Christene te ver-

sterk in die geloof in God.  Maar 

tewens kan ons ons nie uit die 

wêreld terugtrek nie.  Ons moet 

onsself wapen om met goeie 

antwoorde te kom as ons in ons 

geloof aangeval word.  Petrus sê 

ons moet altyd bereid wees om 

rekenskap te gee van die hoop 

wat in ons is (1 Petr 3:15). 

 

En Paulus roep Timoteüs op om, 

as prediker van die Woord, tereg 

te wys, te vermaan en toe te rus, 

omdat mense die gesonde leer sal 

verwerp (2 Tim. 4:1-4).  In Open-

baring 11 lees ons van die laaste 

twee getuies in die wêreldstad.  

Laat ons ons wapen met die regte 

kennis om “met die vyand in die 

poort” te praat en vir onsself 

duidelike antwoorde uitwerk in 

ons gesprekke met die ongelo-

wiges in die wêreld.  Tot ons eie 

geloofsversterking en dalk tot 

hulle bekering. 

 

 

Hans Moes is ‘n lidmaat van die Vrye 

Gereformeerde Kerk Kaapstad. 

 

 

KAN ONS ons predikante NOG VERTROU? 
 

Onderhoude & Verslae 
 

In 2008 het die kerkverband ‘n predikant verloor 

vanweë vermoedelike selfmoord.  In 2009 moes die 

kerkverband nog ‘n predikant verloor, afgesit weens 

owerspel.  Wat sal in 2010 gebeur?  Kan ons ons 

predikante nog vertrou?  Inderdaad, ook predikante 

is mense wat elke dag moet stry teen die sonde. Ook 

predikante word getref deur alle siektes en ellende in 

hierdie wêreld. Maar vanweë die leiersposisie wat 

predikante in die kerke beklee, is die impak des te 

groter as iets met hulle gebeur. Besef ons predikante 

dit wel?  Besef hulle wel in hoe ‘n mate die reputasie 

van die kerk as geheel van hulle optrede afhang? 

 

Predikanteseminaar 

Mede oor hierdie vraag is daar afgelope Desember-

maand ‘n predikanteseminaar gehou.  Vir drie dae 

het die predikante en teologiese studente bymekaar-

gekom vir ‘n bosberaad.  Miskien is bosberaad nie die 

regte woord nie, want dit is gehou by die Botshabelo- 

sendingstasie in Mpumalanga.  Die natuurskoon van 

hierdie stukkie hoëveld doen nie onder vir die bosveld 

nie. 

 

Verskillende onderwerpe - van die predikant se 

tydsbesteding en geldbesteding tot verantwoordelik-

hede teenoor die gemeente asook teenoor sy gesin – 

is bespreek.  In hierdie artikel wil ek graag kon-

sentreer op enkele aspekte uit ‘n beroepskode vir 

predikante wat bespreek is. 

 

Wat is ‘n beroepskode?  In kort is dit ‘n dokument 

waarin verwoord word hoe ‘n persoon sy beroep sal 

uitoefen.  Watter morele gedrag hy sal vertoon, en 

wat die grense van sy beroep is.  Verskillende 

beroepsgroepe het al so ver gekom om ‘n beroeps-

kode op te stel.   
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Die oudste en mees bekende is waarskynlik die Eed 

van Hippokrates, waarmee mediese dokters belowe 

dat hulle in al hul optrede die welsyn van pasiënte sal 

bevorder, ongeag wie die pasiënt is, arm of ryk.  Met 

betrekking tot predikante sou ‘n mens ook kon praat 

van ‘n etiese kode.  

 

Etiese kode 

Is ‘n etiese kode vir predikante wel nodig?  Op sig is 

die Woord van God baie duidelik oor watter eise daar 

gestel word vir ‘n bedienaar van die Woord.  Dink 

veral aan Bybelboeke soos 1 & 2 Timotheüs en Titus, 

waar die apostel Paulus namens die Heilige Gees 

duidelike instruksies gee vir twee jong predikante. 

Verder kan ‘n mens wys op die bevestigingsformulier 

vir bedienaars van die Woord, waarin die Bybelse 

onder-wys op hierdie gebied kernagtig saamgevat 

word.  

 

 
 

Tog kan dit nuttig wees om hierdie onderwys spesi-

fiek te probeer toespits op ons tyd en omstandig-

hede, met al die geleenthede maar ook gevare waar-

mee predikante te make kry.  Dit is in die eerste plek 

sinvol vir predikante persoonlik, sodat hulle weer 

opgeskerp word.  In die tweede plek is dit sinvol vir 

predikante onderling, om mekaar op te skerp en by 

te staan.  In die derde plek is dit sinvol vir die 

gemeente en die ‘buitewêreld’, veral in tye wanneer 

die predikante-amp in diskrediet dreig te raak, of 

wanneer vanweë spesifieke omstandighede daar ‘n 

algemene gevoel van wantroue dreig te ontstaan.  

 

Die predikanteseminaar wat in Desembermaand in 

Botshabelo gehou is, het veral op die eerste twee 

gefokus: om mekaar weer op te skerp en by te staan. 

Tog sal dit goed wees om iets hiervan ook wyer te 

kommunikeer.  Vir die meeste kerkmense is dit wat 

‘n mens in ‘n etiese kode vir predikante vind, niks 

nuuts nie.  Tog is dit goed dat ‘n mens weer daaraan 

herinner word en jouself opnuut daartoe verbind. 

Terselfdertyd kan in hierdie proses die gemeentes 

ook weer opgeskerp word in hulle taak en houding 

teenoor die amp van herder en leraar, wat ten slotte 

deur die Here God Self ingestel is. 

 

Kom ek noem ‘n aantal elemente (dit is nie volledig 

nie) uit ‘n deursnee etiese kode vir predikante. 

Tydens die seminaar in Botshabelo is daar na 

verskillende etiese kodes gekyk en probeer om  

wins uit elkeen te trek. 

 

Etiese kode vir ‘n predikant 

In die verhouding tot God belowe ons om: 

- God te dien in ons amp en Hom lief te hê bo alle 

mense en alle dinge; 

- altyd oop en eerlik te wees oor die feit dat ons 

nie volmaak in onsself is nie, maar dat ons as 

sondige mense vreugde en rus in Christus vind; 

- nie net voort te gaan met die uitoefening van ons 

amp as ons weet dat ons verhouding met God op 

een of ander manier aangetas is nie.  Dit kan 

wees as gevolg van ongeloof, ernstige twyfel, ‘n 

onbelede sonde uit die verlede of ‘n sonde waarin 

ons leef; 

- toe te gee dat ons ons amp nie langer kan uitoe-

fen as die eer van God se Naam negatief geaffek-

teer word deur ons optrede nie.  In daardie geval 

sal ons nie probeer om ons posisie te beskerm of 

ons optrede goed te praat nie. 

 

In die verhouding tot onsself belowe ons om: 

- nie ons amp te misbruik vir doeleindes soos eie 

eer, promosie of finansiële wins nie; 

- nie slawe van ons werk te wees nie en voldoende 

tyd sal neem om uit te rus; 

- ons werk in ‘n vreugdevolle en vredevolle atmos-

feer te doen, nie op ‘n gespanne manier asof ons 

altyd haastig is nie; 

- selfbeheersing te hê en nie toe te gee aan son-

dige gewoontes of verslawings nie (bv rook, 

voedsel- of drankmisbruik, media, pornografie, 

aandele, ens.). 

 

In die verhouding tot die gemeente en ander 

belowe ons om: 

- oop te staan vir gefundeerde kritiek op die ma-

nier hoe ons ons amp uitoefen; 

- daaraan saam te werk dat ons werk en hande-

linge gereeld deur die kerkraad geëvalueer word; 

- daarvan bewus te wees dat ons optrede die beeld 

wat mense van God vorm kan beïnvloed.  Daar-

om sal ons waak teen eensydighede in die manier 

waarop ons oor God praat en sy Woord bedien; 

- buigbaar in ons tydsindeling te wees, om sodoen-

de beskikbaar te wees in onvoorsiene en dringen-

de omstandighede; 
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- die gemeente voor te gaan in ‘n vreugdevolle 

diens aan God, en nie ‘n druk op die gemeente te 

plaas waaruit die vreugde verdwyn het nie; 

- ons nie te laat lei deur die wense en voorkeure 

van mense nie, maar deur die oordeel van God; 

- onpartydig te wees, en ons nie sal leen tot die 

vorming van partyskappe nie; 

- nie weg te kruip tussen die sterkes nie, maar op 

te kom vir die swakkes; 

- dikwels te bid vir dié wat aan ons bediening 

toevertrou is; 

- te erken dat seksuele toenadering of intimidasie 

‘n ernstige oortreding van ons amptelike grense 

is; 

- nie buite die grense van ons amp te tree nie, ook 

al sou ‘n persoon ons wel tot sulke optrede 

uitnooi; 

- nie erfenisse of groot geskenke in ontvangs te 

neem van die wat aan ons bediening toevertrou 

is nie, aangesien dit verhoudings kan vertroebel; 

- die integriteit van ander te respekteer (argumen-

tatief, fisies en emosioneel), en nie te manipuleer 

nie; 

- ver te bly van alle vorme van ‘kerkpolitiek’; 

- nie ons amp te misbruik om onsself af te skerm 

teen kritiek, of verkeerde gedrag goed te praat, 

of vergewing af te dwing van diegene teen wie 

ons oortree het nie; 

- betroubaar te wees en nie verskillende dinge te 

vertel of halwe waarhede teen een persoon as 

teenoor ‘n ander nie; 

- ons verantwoordelikheid teenoor ons eggenote en 

kinders, as ons hulle van God ontvang het, met 

liefde na te kom, beseffende dat goeie sorg vir 

ons eie huishouding ‘n voorwaarde is vir goeie 

sorg aan die gemeente; 

- te besef dat dit nie vanselfsprekend is dat ons 

ampswerk kan voortgaan in die geval ons huwelik 

misluk het nie; 

- ons nie te laat lei deur geldsug wanneer die 

finansiële kant van ons amp ter sprake is nie, ook 

nie by die oorweging van beroepe nie; 

- met respek oor ons kollegas en medeampsdraers 

te praat en hulle nie voor derde persone af te 

kraak nie. 

 

Soos gesê, baie van bogenoemde is nie nuut nie, tog 

is dit goed vir ons as predikante om weer daarby stil 

te staan en ons daartoe te verbind.  En hoewel die 

hooffokus in hierdie artikel op die pligte en verant-

woordelikhede van predikante lê, kan die ander kant 

van die muntsuk nie daarvan geskei word nie – die 

optrede en verantwoordelikheid van die gemeente 

teenoor sy predikant.  Ook daaraan skenk die formu-

lier vir bevestiging van bedienaars van die Woord 

aandag.   

Om maar enkele sake te noem: 

- aanvaar die bedienaar van die Woord as ‘n 

geskenk van God; 

- dink daaraan dat God Self u deur hom aanspreek, 

en neem die woorde aan wat hy volgens die Skrif 

spreek; 

- ontvang hom met blydskap; 

- betoon aan hom die nodige agting vanweë sy 

werk; 

- bid vir hom sodat hy sy taak na behore kan 

verrig; 

- wees hom gehoorsaam en onderwerp u aan hom, 

want hy hou wag oor u siel en moet aan God 

rekenskap gee; 

- laat hy sy werk met vreugde doen en nie al 

sugtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. 

 

Sal die kerkverband in 2010 weer ‘n predikant 

verloor, om watter rede ook al?  Kom ons bid vir ons 

predikante, dat hulle sal staande bly in die geestelike 

stryd, die amp sal uitoefen soos hulle beloof het, en 

as betroubare geestelike leiers die pad vorentoe sal 

wys.  

 

 

Ds PG Boon is sendeling in Soshanguve. 

 

 
 

 

Tema volgende KOMPAS: 

TORINGBOU VAN BABEL 2009 
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ADVERTENSIES 
 
 
 
 

 

 
 

selfsorg-gastehuis 
Vir verdere inligting en bespreking 

sien 
www.wheretostay.co.za/kleinstee / 

of kontak ons: 
kleinstee@telkomsa.net 

telnr  021 9194755 
Kees en Joke Begemann 

 

 
 
 

 

    On the BalconyOn the BalconyOn the BalconyOn the Balcony    
selfsorg-eenheid vir maksimum 4 

persone. 
Volledige inligting beskikbaar op 

www.wheretostay.co.za/onthebalcony/ 
of ingridkl@iafrica.com 

of 021 9102260 
Gert & Ingrid Klapwijk 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

↸� 
 

GORDONSBAAI - HOOGGENOEG 
3 slaapkamer vakansiehuis vir 4-5 

persone met uitsig op see en berge. 
Vir verdere inligting en besprekings 

kontak ons by: 
jettysalomons@telkomsa.net  of 

082 320 6577 of 
021 856 0736 

Piet en Jetty Salomons 
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Boekenuus 
 
• Verbree, Adrian: Over dopen (140 p. R165) 

Daar is verwarring by gereformeerdes oor die kinderdoop. Baie 

mense laat hulle oordoop. Maak dit saak? Is dit nodig om hieroor te 

verskil? As mense maar hul hart aan Christus wil gee? As teoloog 

en pastor ken Verbree die gevoelighede rondom die onderwerp. As 

voorstander van die kinderdoop probeer hy tog met deernis die 

verskille ten opsigte van die geloofsdoop aanwys en afwys.  Dit 

blyk dat die feitekennis oor die kinderdoop dikwels veel te wense 

oorlaat.  Wat bedoel ons as ons praat van die kerk, die verbond, 

die gemeente, die liggaam van Christus? Hy wat nie wil verdrink in 

die moeras van ‘belewing en mening’ nie, moet terug na die Bron. 

In ‘n bylae word verwante sake behandel, soos besprinkel of 

onderdompel, doopbad of doopvont, die proselietedoop, en die 

doop met die Gees.   

 

• Lindhout, A: Verassing in die lig van die Bybel (32 p. R40) 

Daar is ‘n groot toename in die gebruik van kremasie (verassing of lykverbranding), veral onder Christengelowiges. 

By Christelike kerke en ander instansies word dikwels voorsiening gemaak om die kissie met as in die nis van ‘n 

herinneringsmuur te plaas. Van die redes wat dikwels vir kremasie gegee word, is die praktiese voordele daarvan 

en ook dat dit goedkoper sou wees as ‘n begrafnis. Gewoonlik word geen Skriftuurlike inligting of voorligting gegee 

nie. Die skrywer leer ons wat die Skrif sê. Hy gee ‘n oorsig oor gebruike in sowel die Ou as die Nuwe Testament. 

“Ons liggaam is dus nie ons eiendom nie, maar God s’n. Maar … wat van God is, moet van God bly. Daarom moet 

die liggaam na die dood aan God teruggegee word op die wyse wat die Bybel ons leer.” 

 

• Bouman, Clarence: A vow to love (183 p. R130) 

In hierdie boek neem die skrywer ons deur die Bybel om aan te toon wat God se oorspronklike plan met die 

huwelik was. Hoe die sondeval die huwelik verdraai het. Hoe, deur die koms en werk van Jesus Christus, God se 

oorspronklike plan  weer voortgang mag vind. Hy bespreek die rol van die man en die vrou in die huwelik, hoe om 

probleme te oorkom, die plek van seksualiteit, die vorming van ‘n gesin en nog talle ander aspekte van die 

huwelik. Aan die einde van elke hoofstuk is besprekingspunte wat die boek ook geskik maak vir huwelikskategese. 

 

• Stam, C: The Spirit and the Bride (232 p. R138) 

In hierdie boek bespreek Clarence Stam ŉ aantal Bybelgedeeltes wat handel oor die Persoon en die werk van die 

Heilige Gees. Hy wil daarmee aantoon dat die Heilige Gees die verlossingswerk van Jesus Christus vervolmaak en 

voltooi. Die Heilige Gees kom woon in die kerk van Christus, sy heilige bruid, om haar voor te berei vir die groot 

bruilofsmaal van die Lam. Dit is deur die Gees dat die bruid kan sê: ‘Maranata, Here Jesus, kom gou’. 

 

• ‘N PAAR LEKKERLEESBOEKE VIR OUD EN JONK: 

‘n Aantal spannede bosverhale saamgestel / geskryf deur Jan Roderigues, voormalige joernalis by die Nasionale 

Parkeraad: 

- Die veldwagters vertel (R88) 

- Die veldwagters vertel verder (R105) 

- Afrika-stories wat die hare laat rys (R89) 

- ‘n Skatkis vol lagstories! Amptenare uit die Nasionale Parke vertel (R55) 
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Aros 
vir Christelike onderwys in 
Suid-Afrika 
 
 

Kom ons – jy en ek – doen iets om die onderwysstelsel in die land reg te ruk. 

 

Hoe? 

Deur te sorg vir baie goeie, Christelike onderwysers. 
 

Hoe? 

Word self ‘n onderwyser, of kry ander om onderwyser te word. 
 

Hoe? 

Skryf in by Aros.  En werf vriende en kennisse om ook onderwyser te word. 
 

Wat/wie is Aros? 

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies, in Pretoria.  

Aros het in die afgelope ses jaar ‘n model ontwikkel waarvolgens jy ‘n erkende 

BEd-onderwysgraad verwerf deur Saterdae te kom klas loop en weeksdae te 

studeer en by ‘n skool as leerling-onderwyser ingeskryf te wees. Jy kan ‘n 

inkomste  verdien en studeer.  Dit werk goed en Aros se getal studente groei 

vinnig. 
 

Hoe word die graad erken? 

Dit is nie Aros wat die graad uitreik nie, maar die Potchefstroomkampus van 

Noordwes-Universiteit.  Aros werk saam met daardie universiteit en het al ‘n 

hele paar suksesstories. 
 

Maar ek wil nie ‘n onderwyser word nie! 

So?  Help net om ‘n paar studente te werf wat wel onderwyser wil word.  
 

En hoe gaan dit SA se swak onderwys help? 

Ook maklik.  Maak jou sommetjies.  As Aros elke jaar sê maar ‘n paar honderd 

goeie, Christelike onderwysers in die onderwysstelsel plaas, beteken dit ‘n 

hele paar duisend kinders wat goeie opleiding kry.  As Aros dit vir tien jaar 

doen, is dit al ‘n paar honderd duisend.  Doen dit vir ‘n hele geslag en jy het ‘n 

miljoen kinders wat goeie onderwys en opleiding gehad het.  

Dink net wat die land met ‘n miljoen Christelike, goed opgeleide jong mense 

sal kan doen !? 
 

En as SA se skole nie Aros-onderwysers wil hê nie? 

Hulle wil.  Nou al.  Talle.  En die tekort aan goeie onderwysers in SA is al baie 

duisende.  Baie lande het groot tekorte aan onderwysers. 
 

Hoe kan ek Aros kontak? 

Kyk op Aros se webtuiste: www.aros.ac.za. Of skakel hulle op  012 332 3227. 
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