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VERGEWING en VERSOENING 
 

Hierdie uitgawe van Kompas staan in die tema van vergewing en versoening.  

Die eerste drie artikels dek hierdie tema.  Die eerste gaan oor God se liefde en 

sy vergifinis aan ons as die kinders van God.  Die tweede gaan oor ons verge-

wing onderling tussen mense.  Die liefde van God moet in ons lewe sigbaar 

wees.  Die laaste artikel handel oor ons verwondering oor die wonder van die 

liefde van die Lam en ‘n gelowige aanvaarding daarvan. 

 

Die Hebreeuse woord wat in die Bybel gebruik word vir versoening, is kofér.   

Die woord word in die regswese/lewe gebruik.  God die Here, wat met ons ‘n 

verbond gesluit het wat ons weer verbreek het, wil op regsgronde weer 

versoening met ons bewerkstellig.  Gewoonlik word die ewewig tussen die een 

party en die wat die sonde bewerkstellig het, met ‘n oog om ‘n oog en ’n tand 

om ‘n tand herstel  (Ex 21:23-25).  Dus die wat skuldig is word gestraf met ‘n 

gelykwaardige straf as wat hy sy God en sy medemens kwaad aangedoen het.  

In sommige gevalle kan hy ‘n plaasvervanger gee.  Dit kan alleen gebeur as hy 

sy lewe moet verbeur.  Versoening was dan moontlik deur voldoening.  God 

betoon sy regverdigheid op so ‘n wyse dat die borg en middelaar in die plek van 

sy volk die rantsoen betaal.  Dié rantsoen betaal Christus die Seun van God.  

Ons kry dan die genade en geregtigheid.  In die Vaderhart is die teerste 

gevoelens aanwesig vir ons as sy kinders.  Hierdie kenmerk van God kom al 

vroeg in die Bybel voor, naamlik in die moederbelofte.  Daar beloof God dat die 

satan vermorsel sal word en dat die mens weer mag lewe.  In Hebreërs 2:17 

word oor die hoëpriesterlike diens van Jesus vertel.  Soos in die Ou Testament 

die hoëpriester gedoen het, so het Christus voor die aangesig van God gaan 

staan om die kinders van God te versoen.  Jesus tree voor God met sy 

vervangingswaarde vir die lewe van sy kinders. En God aanvaar hierdie 

handeling van Christus.  In God se regsisteem is nou vir die sonde betaal.  

 

So’n regsisteem van genade stel God ook in sy kerk en in die wêreld in.  Daar 

moet altyd versoening bewerkstellig word onder die mense.  Daarom moet ons 

ook ons naaste, op dié se berou, vergewe om sodoende versoening te bewerk-

stellig.  Die versoening van Christus werk dus deur in ons versoening onder 

mekaar.  Dit kom voort uit God se oneindige liefde.  Die liefde van God is nie 

inklusief nie.  Dit is eksklusief vir alle mense.  Alle mense wat egter nie daarin 

glo nie, verbeur hierdie liefde en genade.  Daar moet ‘n honger en dors wees  

na God se liefde en genade.  

Hoe mooi is God se raadsplan! 

 

Sola Gratia. 

 

Prof Hans Boon is lid van die Vrye Gereformeerde kerk in Johannesburg. 
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DIE seën VAN AÄRON 
 

Uit die Bybel 
 

Aan die einde van die kerk-

dienste word die seën deur die 

voorganger uitgespreek.  God 

het die laaste woord in die 

eredienste en met hierdie 

woorde mag ons huistoe gaan.  

Wat hou die woorde van die 

Here in en wat beteken dit vir 

ons?  Is dit ‘n wens, ‘n verkon-

diging of betuiging?  Hierdie 

seën van die Here deur Aäron 

is vir baie van ons ‘n ritueel 

wat nie altyd begryp word nie.  

In die kerktydskrif  Nader 

Bekeken word ‘n mooi artikel 

daaraan gewy.  Ek gaan 

probeer om die belangrikste 

daarvan deur te gee.  Ons  

kan almal daarvan leer.  

 

Die seën van Aäron soos wat ons 

dit uit Numeri 6:24-26 ken, is nie 

altyd in die kerk gebruik nie.  Dit 

was Luther wat dit in die Refor-

masie-tydperk weer ingestel het 

as slotseën aan die einde van die 

erediens.  Die seën lui as volg:  

24  “Die HERE sal jou seën en 

behoed; 

25  die HERE sal sy aangesig oor 

jou laat skyn en jou genadig 

wees; 

26  die HERE sal sy aangesig oor 

jou verhef en aan jou vrede gee.” 

 

Die bewoording 

Die seën se skoonheid is voortref-

lik.  Dit is baie mooi in samestel-

ling en ‘n pragtige stukkie kuns-

werk.  Hierdie voortreflike stukkie 

kuns is in die Hebreeuse teks 

meer duidelik as in ons vertaalde 

tekste.  Die naam HERE skyn 

daarin soos die son.  Elke woord 

en sinnetjie straal uit wat die Here 

vir sy kerkvolk beteken.  Elke reël 

bestaan uit twee dele waarby die 

eerste reël groter in betekenis is 

as die daaropvolgende reël.  Die 

reëls is so gebou dat die tweede 

reël weer langer is as die eerste 

en die derde weer langer is as die 

tweede reël.  Die seën swel aan 

soos ‘n stroom wat oor die 

gemeente uitgegiet word.  Die 

seën is oor die hele volk uitge-

spreek.  Tog word dit ook aan 

elkeen individueel gerig.  Elke lid 

van die gemeente ontvang die 

heil van God individueel. 

 

 
 

Kom ons kyk na enkele woorde in 

die seën.  As die Here sy volk 

seën, beteken dit dat die lewe tot 

volle bloei kom (Deut 28).  Dit 

gaan dus om ‘n lewe in liefde tot 

Hom (Deut 30:6).  Sy volk mag 

reken op sy beskermende sorg.  

Wie in sy seën deel, loop sy pad 

in die lewe onder hoë begeleiding 

en word by die seën bewaar  

(Ps 121).   

 

“ Die HERE sal sy aangesig oor 

jou laat skyn en jou genadig 

wees”.  Om te verstaan wat dit 

beteken, word ons verwys na 

Spreuke 16:15.  “In die vriende-

like blik van die koning is lewe, en 

sy welgevalle is soos ‘n wolk van 

die laat reëns.”  Dit staan in kon-

tras tot die woede van die koning.  

In sy vriendelike blik kan ons op 

sy guns reken.  Hy kyk in goed-

heid na ons en het ‘n welgevalle 

in ons.  In Psalm 44:4 en Psalm 

98:16 en 18 sien ons dat die 

vriendelike blik van die Here en sy 

genade met ons saamgaan.  Mag 

die Here ons welwillend wees en 

ons vriendelik aankyk.  Op grond 

hiervan mag ons as gelowiges 

baie van ons groot Koning ver-

wag.  Die Here is genadig.  Dit 

wys op sy onverpligte goedheid 

en barmhartigheid, sy vergewen-

de guns.  

 

Die laaste reël van die priester-

seën is soms moelik om te 

begryp.  “Die HERE sal sy aange-

sig oor jou verhef en aan jou 

vrede gee.”  Dit beteken dat die 

Here sy oë ophef na ons.  In die 

Psalms slaan dit op die feit dat die 

bedreigde Israeliet met sy oë om 

hulp vra (Ps 121:1 en Ps 123:3).  

Dit gaan om ‘n besondere manier 

van om na iemand te kyk.  Die 

Here kyk met besondere aandag 

na sy kinders.  Sy oë is op die 

regverdige gerig (Ps 34:16).  Die 

weelde van die verbond word so 

aan ons verseker. Die slotakkoord 

van die priesterseën is die hoog-

tepunt van die seën.  Die seën kry 

hier sy klimaks.  Die woord vrede 

is in die Bybel die samevatting 

van al die heil wat die Here aan sy 

volk gee.  Dit het betrekking op 

ons hele bestaan, ons verhouding 

met God, die bloei van ons lewe, 

ons intermenslike verhoudings, 

ja, ons ewige geluk.  In die woord 

vrede is alles ingesluit wat die 

Here aan sy kinders wil gee (Ps 

119:165) en waarmee Hy seën 

(Ps 29:11).  Die slot van die 
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priesterseën sê aan ons dat die 

Here daadwerklik sy heil in ons 

lewe tot stand bring en dit 

uitwerk.  

 

Die fondament van ons 

versoening 

Hoe is dit moontlik dat die Naam 

van God aan die einde van die 

diens op ons gelê word en ons in 

die Here se guns en vrede mag 

huistoe gaan?  Om op hierdie 

vraag ‘n antwoord te kry, moet 

ons Levitikus 9:22 lees:  ”Daarna 

het Aäron sy hande na die volk 

opgehef en hulle geseën”.  Dit is 

gedoen nadat daar versoening 

bewerkstellig is.  Nadat Aäron die 

vereiste offers gebring het, kan 

hy sy hande met seën na die volk 

ophef.  Ons kan aanneem dat hy 

toe nog op die kant van die 

brandofferaltaar gestaan het.  Dit 

was vir Israel en is ook vir ons 

leersame prediking.  God kom na 

ons toe wanneer ons skulde 

versoen en weggeneem is.  Aäron 

kan alleen maar die seën uit-

spreek vanweë die bloed wat die 

sonde voor God bedek.  Ons as 

Nuwe Testamentiese gelowiges 

kan eers regtig met die seën 

huistoe gaan omdat Christus een 

keer met sy offer ons sondes 

wegneem (Hebr 9:26).  In die 

hemel bewerkstellig Hy steeds 

weer vir ons versoening vir ons 

sondes (1 Joh 2:22).  Hy is ons 

Pleitbesorger en Advokaat wat 

voortdurend wys na sy offer.  

 

Voorwaarde 

Is dit nou ook vanselfsprekend 

dat elke kerkganger die seën van 

die Here wegdra soos dit in Psalm 

24:5 staan: “hy sal seën wegdra 

van die Here”?   Die betrokke 

psalm gee ons die antwoord.  Dit 

gaan om dié wat rein van hande 

en suiwer van hart is.  Gehoor-

saam die Here volg, opregtheid en 

trou in sy diens, dit vra die Here 

van ons.  Daar is dus nie so-iets 

soos vanselfsprekendheid van die 

seën nie.  Die Here seën die 

regverdiges en hulle wat die Here 

vrees (Ps 115:13).  Die laaste 

woorde in ons eredienste kry nie 

outomaties hulle vervulling nie.  

Die kinders van God wat gelowig 

na die Evangelie geluister het, 

hulle mag ryk huistoe gaan.  Hulle 

dra die seën huistoe.  Hulle mag 

weet: ons/ek is in God se besker-

ming.  Hy let op my, individueel 

gee Hy sy heil aan my.  

 

 

Prof Hans Boon is lidmaat van die 

Vrye Gereformeerde Kerk Johannes-

burg. 

 

Verwerking van ‘n artikel van  

Dr AN Hendriks in Nader Bekeken,  

3 Maart 2010. 

 

 

 

IT’S TIME to take out THE TRASH 
 

Vergewing & Versoening 
 

Munisipale werkers staak.  Ek weet nie mooi waaroor 

dit gaan nie.  Maar wat ek sien, is dat die afval op die 

sypaadjie ophoop. 

Ek sien dit nie net nie.  Ek ruik dit.  Die stad stink. 

Asseblief, los julle staking.  Dit gaan nie net oor julle 

salarisse nie.  Miere en maaiers bedreig my en my 

kinders se gesondheid.  Ons kan net nie só lewe nie! 

 

Dié beeld gebruik ek om vergewing te illustreer.  En 

my leidende teksvers kom uit die Spreuke (28:13): 

Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte 

wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal 

genade ontvang. 

 

- Waaroor gaan ons praat? vra ek. 

Ek sit teenoor ’n man wat ek nie ken nie.  ’n 

Christelike berader het hom na my verwys.  Hy het 

my genader vir ’n reeks pastorale gesprekke. 

- Waaroor gaan ons praat? 

Ek ken hierdie man nie.  Ek weet hy is ‘n lidmaat van 

ons kerk in ‘n ander deel van die land.  Hy het sy 

dogters seksueel misbruik.  En hy soek berading. 

- Waaroor gaan ons praat? vra ek. 

- Oor vergewing, antwoord hy. 

- Wat bedoel jy daarmee? 

- Vergewing van God.  Vergewing van mense.  

Vergewing van myself.  En die laaste een is dalk 

die moeilikste. 

Vergewing ken drie dimensies.  

In die wêreld waarin ons lewe, gaan dit gewoonlik oor 

mense.  Dink net aan die Waarheids- en Versoenings-

kommissie.  Wat het ons mekaar aangedoen?  Hoe 

kan ons mekaar weer reg in die oë kyk? 

 

In die Bybel kom daar ‘n dimensie by (Psalm 51): 

“Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen 

wat verkeerd is in u oë.” 
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Vergewing van God is wat jy nodig het. 

En vergewing van jouself, soos dié man gesê het: 

“Laat my weer die blydskap ervaar van iemand 

wat deur U verlos is, laat my U weer met 

toewyding dien.” 

En dalk is dit die moeilikste.  Jy verlang na ‘n 

gelukkige lewe.  Vreugde.  Maar dit kan net op een 

manier.  It’s time to take out the trash! 

Wegsteek gaan jou breek 

Onthou jy vir koning Dawid?  Hy het iewers in ‘n 

donker kas van sy paleis ‘n swart plastieksak gehad, 

vol met stinkende skuld.  Dating met ‘n ander man se 

vrou.  Dealing om sy konkurrent uit te skakel.  En 

dan aangaan asof daar niks gebeur het nie.  Hoor wat 

sê die Bybel: 

“[Batseba] het [Dawid se] vrou geword en vir 

hom ‘n seun in die wêreld gebring.  Maar wat 

Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van 

die Here.” (2 Samuel 11:27) 

Dawid het ‘n lugverfrisser gebruik.  Maar dit het 

steeds bly stink.  Owerspel en moord. 

En wat van ons in 2010?  Het ek en jy as Christene 

steeds so ‘n swart afvalsak vol met sondes?  Jesus 

het dan vir die sonde gesterf!  En wat van die Heilige 

Gees? 

 

 
 

Dit is waar.  ‘n Gelowige is nie langer ‘dood as gevolg 

van ... sondes’ nie (Efesiërs 2:1vv).  Jy behoort nou 

aan Hom wat uit die dood opgewek is.  Jy mag nou ‘n 

vrugbare lewe lei in diens van God (Romeine 7:4). 

Maar dit beteken nie dat daar geen sonde meer in 

ons is nie (1 Johannes 1:8vv; Dordtse Leerreëls 5/1-

4).  Ongelukkig genoeg is ons nog nie waar God ons 

wil hê nie. 

Daarom bid ons elke dag om brood én om vergewing.  

Christus het een maal vir die sondes gely, om julle na 

God te bring (1 Petrus 3:18).  Maar juis daarom het 

ons verdriet oor die sonde wat nog daar is.  Ons is 

geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus 

Christus (Hebreeërs 10:10).  Maar God wil jou darem 

elke dag op jou knieë sien om Hom vir sy genade te 

dank en te bid (Kategismus 45/116).  Ons bly uit 

onsself arme sondaars. 

Ons moet dit nie probeer wegsteek nie.  Nie vir 

onsself nie.  Nie vir mekaar nie. 

 

As predikant praat ek gereeld met ouer dooplidmate.  

Een van die vrae wat bespreek word, is of hulle 

belydenis van geloof wil aflê.  Wat my dikwels tref in 

hulle is ‘n groot onsekerheid. 

“Ja, ek glo in Jesus Christus, maar is ek gelowig 

genoeg?” 

“Ek begeer om die nagmaal te vier.  Maar partykeer 

raak ek aan die slaap tydens my gebed.  En lees ek 

vir ‘n hele week nie my Bybel nie.” 

“Ek sondig nog so baie.  Is ek regtig al so ver?” 

Dit is vir hulle ‘n openbaring om te hoor dat ander 

gelowiges dieselfde stryd ken.  Jy is nie die enigste 

een wat laat slaplê nie.  Enige katkisant moet dit 

leer.  Enige Christen sukkel daarmee.  Daar is 

niemand wat dit 100 persent goed doen nie. 

Hoe is dit moontlik dat ons dooplidmate sulke hoë 

eise aan hulself stel?  Is ons oop genoeg oor ons eie 

swak geloof? 

 

Jong mense, jou ouers kry dit ook nie reg om elke 

dag bewus met die Here te leef nie.  Jou ouderling en 

jou dominee moet ook teen die sonde baklei.  

Seksuele sondes.  Skinder oor ander.  Begeerte na 

geld en status.  Laksheid in die diens van God. 

Elke dag bid ons almal die vyfde bede van die Onse 

Vader: “Reken ons, arme sondaars, al ons misdade 

asook die boosheid wat ons nog aankleef ... nie toe 

nie ...” (Kategismus 51/126).  Die VGKSA is ‘n klomp 

misdadigers en skelms. 

Ons wil dit nie altyd weet nie.  Die VGKSA lyk na ‘n 

groep van geslaagde Christene.  Wat aan God en die 

medemens reg doen.  Wat trou bid en uit die Bybel 

lees.  Ons doen dit nogal goed. – 

En die oomblik as iemand oor die tou trap – rusie, 

owerspel, bedrog – skrik almal hulle lam.  “Hoe kan 

dit in ons kerk gebeur?”  En die persoon in die 

gedrang durf sy gesig nie meer in die gemeente te 

wys nie. – 

 

Maar juis dit is waaroor dit gaan in die kerk!  Dat ons 

sondaars is.  Arme sondaars: bedrog, owerspel, 

rusie.  Vergewe sondaars: elkeen van ons leef net 

danksy die kruis van Christus.  Vergewende 

sondaars: ek het net so goed soos die ander God se 

genade nodig. 

Die VGKSA is nie ’n geselskap van ‘mense onder 

mekaar’ nie.  Dié kan jy ook buite die kerk vind.  Ons 

is ’n gemeente van ‘sondaars onder mekaar’.  Ek hoef 

my nie mooier te maak as wat ek is nie.  Ek hoef my 

skuld nie weg te steek nie. 
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In die kerk werk ons saam aan vergewing.  Ons sing 

met Dawid in Psalm 32:  

“Dit gaan goed met die mens wie se oortredings 

nie gestraf word nie, wie se sonde bedek is.” 

Ja, die skuld moet darem bedek word. 

Maar dan nie deur my nie.  Deur te maak asof dit nie 

daar is nie.  Keeping up appearances.  Dit maak jou 

nie gelukkig nie. 

Om te bely.  Dit gaan jou bevry. 

Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie 

weggesteek nie – en U het my skuld vergewe. 

Dan bedek God self die sonde. 

Met die bloed van Jesus, sy Seun. 

Bely gaan jou bevry 

Dit is ‘n bevryding wat ons almal ken.  Dalk minder 

diep as Dawid: 

“Toe ek oor my sonde geswyg het, het my 

liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp 

geroep het.  U hand het dag en nag swaar op 

my gedruk, my krag het opgedroog soos water 

in somerhitte.” 

Maar almal weet hoe ‘n geheim verhoudings breek.  

Tussen man en vrou.  Kinders en ouers.  Ouderlinge 

en lidmate. – 

En hoe verlig jy kan wees as jy oopmaak.  Jou skuld.  

Jou bedrog.  Jou verslawing.  Jou ontrou. 

Al is die pyn steeds daar.  Maar die verlammende 

geheim is darem weg! 

Die pyn in koning Dawid se lewe is nie weggeneem 

nie.  Batseba se baba word siek en sterf (2 Samuel 

12:14vv).  Dawid se familie word ‘n bron van ellende 

(12:11).  Amnon en Tamar, bloedskande (13:1vv).  

Amnon en Absalom, moord (13:22vv). Absalom, 

rewolusie (2 Samuel 15).  Steeds hoor ek Dawid bid: 

“Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van 

my jeug nie” (Psalm 25:7). 

En dit bly steeds waar. 

Die pyn bly.  ‘n Skeiding.  Misbruik.  Familietwiste. 

Maar die verligting van die vergewing ervaar ons ook.  

Die bevryding van skuld. 

“Gelukkig is die mens wat [God] vergewe, 

hy sal die Heer se goedheid bly belewe.” 

 

- Waaroor gaan ons praat? vra ek aan die man in 

my kantoor. 

Ek ken hierdie man skaars.  Ek weet hy is ‘n lidmaat 

van ons kerk en hy het sy dogters seksueel misbruik.  

‘n Arme sondaar soos ek.  Met ‘n skreeuende 

behoefte aan... ja, aan wat? 

- Waaroor gaan ons praat? vra ek. 

- Oor vergewing, antwoord hy.  Vergewing van 

God.  Vergewing van die mense.  Vergewing van 

myself.  En die laaste een is dalk die moeilikste. 

En ons het daaroor gepraat.  In ‘n reeks gesprekke. 

Moeilik?  Ja, maar ook mooi. 

Vir ‘n dominee en ‘n ouderling is dit een van die 

mooiste oomblikke in jou werk.  As daar iemand kom 

wat openlik voor die Here sy skuld bely.  Nie weg-

steek nie, maar oopmaak. 

En dat jy dan amptelik mag verklaar: die bloed van 

Jesus reinig ons van elke sonde (1 Johannes 1:7).  

Hoor jy, broer: elke sonde. 

 

 
 

Bring maar daardie swart afvalsak van jou – vol met 

stinkende skuld – en gooi dit in die asblik van die 

kruis.  Moet jou nie skaam nie.  Hy wil niks liewer nie 

as om jou vuiligheid op te ruim.  Dit is dan sy core 

business: 

“Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net 

vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele 

wêreld” (1 Johannes 2:2). 

 

En van daaruit verder werk aan versoening.  Deur die 

krag van God se Gees. 

Onthou wat sê Spreuke (28:13): 

 

“Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te 

wagte wees nie;  

wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal 

genade ontvang.” 

 

Bely jou sondes en laat dit staan, sê die ou vertaling.  

Verbetering moet beloof en bewys word, eggo ons 

belydenis (Kategismus 31/85).  En die kerkorde vra 

om voldoende tekens van berou (artikel 75). 

 

Niks is erger as wanneer iemand homself voor ander 

mense probeer handhaaf nie.  Jy weier om met die 

ouderlinge te praat oor wat jy gedoen het.  ‘n Sekere 

deel van jou lewe skerm jy af vir die gemeente.  Jy 

onttrek jou aan toesig en leiding vanuit die kerk.  

Moenie jouself groot hou nie.  Maak jouself klein voor 

die Here.  Erken jou skuld.  En dat, as dit van jou 

afhang, die vuiligheid altyd aan jou sal bly vaskleef. 
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En glo dit: 

“As ons ons sondes bely – Hy is getrou en 

regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig 

ons van alle ongeregtigheid.” (1 Johannes 1:9) 

 

- Waaroor gaan ons praat? vra ek aan die man in 

my kantoor. 

- Oor vergewing, antwoord hy.  Vergewing van 

God.  Vergewing van die mense.  Vergewing van 

myself.  En die laaste een is dalk die moeilikste. 

Ja, dit is moeilik.  Om jouself te aanvaar, ingereken 

al jou stinkende sondes.  Om jouself te aanvaar – en 

mekaar – omdat en soos Christus jou aanvaar het 

(Romeine 15:7). 

Jou skuld is bedek deur die bloed van Jesus Christus.  

Hy het die sonde weggeneem (Psalm 85:3).  

En as God self vryspreek – wie kan dan veroordeel? 

(Romeine 8:33v). 

 

 

Ds Tjeerd de Boer is sendeling in Soshanguve. 

 

 

 

VERGEEF SOOS GOD jou vergewe het 
 

Vergewing & Versoening 
 

Moet ek hom/haar vergewe?  Jy 

weet nie hoe diep die persoon my 

seergemaak het nie.  Dit is nie 

eerlik om dit van my te vra nie.  

Die persoon verdien nie om ver-

gewe te word nie.  Dit is bekende 

woorde in ons sondige en gebroke 

wêreld.  Dit lyk soms onmoontlik 

om sekere persone te vergewe.  

Trouens, moet ’n mens wel altyd 

vergewe, ook as daar geen berou 

gewys word nie?  Wat sê die Here 

hieroor? 

 

God se vergewing lok ons 

vergewing uit 

Ons moet begin deur te vertrou in 

God se vergewing van ons skulde.  

Ons verhouding met mense weer-

spieël ons ware verhouding met 

God.  Om ander van harte te kan 

vergewe, moet jy weet dat God 

jou vergewe het.  Die Here Jesus 

het gesê: “hy vir wie weinig 

vergewe is, het weinig lief” (Luk 

7:47).  Ervaar jy die genade van 

God?  Of wil jy nog steeds God se 

aanvaarding wen?   

 

Die wonder van God se vergewing 

wil iets uitwerk in jou lewe.  Sy 

Woord van vergewing wil jou 

woord van vergewing uitlok.  

“Vergeef mekaar soos God ook in 

Christus julle vergewe het”  

(Ef 4:32).  

Christus se gelykenis van die 

onbarmhartige skuldeiser maak 

dit duidelik.  Die koning skeld sy 

dienskneg die onbetaalbare be-

drag van 10 000 talente sommer 

kwyt.  Maar wat doen die diens-

kneg wanneer hy een van sy 

medediensknegte ontmoet, wat 

hom slegs honderd pennings 

skuldig is?  Let op die groot 

verskil in skuld.  Die Nuwe 

vertaling praat van miljoene 

rande se skuld teenoor ’n paar 

rand se skuld. 

 

Selfs die ergste wat 

ander jou aandoen, kan 

nie vergelyk met die 

miljoene skuld wat God 

jou wil kwytskeld 
 

Wel, wat doen die man aan wie 

miljoene kwytgeskeld is?  Hy 

behandel die mededienskneg, wat 

hom slegs enkele rande skuld, op 

’n harde en liefdelose manier en 

eis dat die volle bedrag betaal sal 

word.  Hoe die man hom ook om 

ontferming smeek, met woorde 

wat hyself kort gelede voor die 

koning gebruik het, dit help niks 

nie.  Die skuldenaar moet die 

gevangenis in totdat hy die laaste 

sent betaal het. 

 

Wanneer die koning hiervan hoor, 

is hy woedend.  Wat ’n ondank-

baarheid!  Onbegryplik.  Terwyl 

hy die dienskneg miljoene kwyt-

geskeld het, is hy nie eens bereid 

om sy mededienskneg die onbe-

duidende som van enkele rande 

kwyt te skeld nie.  Die groot 

ontferming van die koning het 

hom blykbaar nie geraak nie.  Hy 

bly koud en hard daaronder.  Die 

onmeetlike groot liefde van die 

koning het hom nie eers gebring 

tot ’n minimale bewys van liefde 

nie.  Daarom is hy onwaardig vir 

sy heer.  So ’n onbarmhartige 

persoon is vir die vergewende 

koning ’n belediging.  Hy moet 

nou maar vir sy skuld boet. 

 

Christus sluit die gelykenis af  

met die woorde: "So sal ook my 

hemelse Vader aan julle doen as 

julle nie elkeen sy broeder van 

harte sy oortredinge vergewe 

nie."  Besef ons wel dat daar in 

ons verhouding tot ander mense 

slegs sprake is van pennings in 

vergelyking met die enorme skuld 

wat God vir ons kwytgeskeld het?  

Ons kan onder mekaar soms baie 

seerkry.  Maar vergeet nooit: selfs 

die ergste wat ander jou aandoen 
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(hoe verskriklik en pynlik dit ook 

kan wees), kan nie vergelyk met 

die miljoene skuld wat jy teenoor 

God het nie, en wat God jou wil 

kwytskeld. 

 

As ek werklik vanuit God se 

vergewing leef, dan moet dit ook 

in my verhouding teenoor my 

naaste blyk.  Dan kan ek nie hard 

en liefdeloos bly nie.  Dan sal ek 

die ander se skuld wil vergewe. 

 

Altyd vergewe? 

Moet ons dan altyd iemand wat 

teen ons gesondig het, vergewe?  

Ook as die persoon geen berou 

wys nie?  In Lukas 17:13 noem 

God as reël: vergewing na berou.  

God self gaan ons daarin voor.  In 

Markus 1:4 lees ons dat Johannes 

besig was om die doop van beke-

ring tot vergifnis van sondes te 

verkondig.  Let op die volgorde: 

bekering tot vergifnis van sondes.  

Nie dat ’n mens op grond van sy 

bekering vergewing ontvang nie.  

Ons ontvang vergewing op grond 

van God se onbegryplike liefde en 

Christus se offer.  Maar die verge-

wing kom wel na ons toe langs die 

weg van bekering.  Vergelyk ook 

Handelinge 2:38; 5:31.  

 

In 1 Johannes 1:9 lees ons die 

bekende woorde: “As ons ons 

sondes bely, Hy is getrou en 

regverdig om ons die sondes te 

vergewe en ons van alle ongereg-

tigheid te reinig.”  Dit is duidelik 

dat berou en erkenning van skuld 

’n voorwaarde vir vergewing is.  

Dit is die reël waarvolgens God 

handel.  En daarin moet ons Hom 

navolg (Ef 4:32).  

 

Sonder ware bekering 

kan geen ware 

versoening plaasvind nie 
 

Hoekom kan ons nie sommerso 

vergewe nie?  Omdat die sonde ’n 

verhindering vir versoening is.  

Sonde skei twee partye van 

mekaar.  Om te vergewe beteken 

dat jy die struikelblok tussen jou 

en die ander wegdoen.  Maar hoe 

kan jy dit doen as die ander party 

dit nie wil hê nie?  Die verhinde-

ring bly daar totdat die sondaar 

die sonde laat wegneem, totdat 

hy berou daaroor het.  Sonder 

ware bekering kan dus geen ware 

versoening plaasvind nie.  

 

Liefde 

Maar is dit nie ’n gebrek aan 

liefde wanneer ek die sondaar in 

so ’n situasie nie vergewe nie?  

Nee, juis nie.  Liefde ignoreer nie 

die erns van die sonde nie.  Die 

liefde soek die heil van die 

naaste.  Maar as die sondaar sy 

sonde nie wil bely nie, dan bly hy 

daaraan vassit.  Dan moet hy 

daarvan bevry word.  Die liefde 

wat nodig is, is ’n liefde wat die 

sonde bestraf om die sondaar te 

red.  ’n Liefde wat die moeilike 

pad met die sondaar wil loop met 

die oog op sy versoening met God 

en mense. 

 

Hoe moet ons gesindheid dan 

teenoor die onboetvaardige son-

daar wees?  Ons moet in elk geval 

altyd vergewensgesind wees.  

Mense wat beweer dat ons altyd 

moet vergewe ook al is daar geen 

berou nie, verwar die bereidheid 

om te vergewe en die daad van 

vergewing.  Ons moet inderdaad 

altyd bereid wees om te vergewe.  

Die begeerte om te vergewe kan 

egter slegs in dade omgesit word 

indien daar berou is.  

 

In Mattheüs 5:44 roep die Here 

Jesus ons op: “Julle moet jul 

vyande liefhê; seën die wat vir 

julle vervloek, doen goed aan die 

wat vir julle haat, en bid vir die 

wat julle beledig en julle vervolg.”  

Hier praat Christus oor ons 

houding teenoor ons vyande.  

Hoeveel te meer moet ons dié 

houding inneem teenoor ons 

broeder of suster wat teen ons 

gesondig het.  Werklik die beste 

vir hom of haar soek.  God se 

guns oor die persoon afsmeek.  

Goed doen aan die wat jou kwaad 

aangedoen het.  Vir hom of haar 

bid.  Dit is die beste bewys dat jy 

inderdaad vergewensgesind is. 

 

Watter bewyse van berou 

Moet daar altyd ’n uitdruklike 

belydenis van skuld oor alle 

oortredings wees voordat ons kan 

vergewe?  Hoe doen God dit?  

Vergewe Hy slegs die sondes wat 

ons uitdruklik voor Hom bely?  

Hoe gaan dit met die verlore seun 

wanneer hy weer na sy vader 

terugkeer?  Wanneer die vader 

hom van ver sien kom, dan voel 

hy innig jammer vir hom, hard-

loop na hom toe en omhels hom.  

Dit gebeur alles voordat die seun 

nog een woord van berou kan uit.  

Die feit dat die seun terugkeer, is 

vir die vader voldoende bewys 

van bekering.  Die houding van 

die seun sê vir hom genoeg.   

 

Wanneer die Here in 1 Johannes 

1:9 sê dat ons eers ons sondes 

moet bely om vergewing te 

ontvang, dan bedoel Hy nie dat 

ons eers elke individuele sonde 

moet bely om vergewing te 

ontvang nie.  Om ons sondes te 

bely, beteken letterlik dat ons 

dieselfde oordeel as God oor ons 

sondes het.  Dit is ’n konstante 

houding, nie ’n meganiese aftik 

van ’n lys nie.  Johannes roep nie 

op tot ’n een-vir-een verhouding 

van sonde en belydenis nie, maar 

tot ’n voortdurende instemming 

met God se oordeel oor die 

sondes.  Dit gaan oor ’n houding 

van berou en bekering.   

 

Daar is nog sondes waarvan ons 

nie bewus is nie.  Daarom ook die 

bede van Dawid in Psalm 139:23: 

“Deurgrond my, o God, en ken 

my hart; toets my en ken my 

gedagtes; en kyk of daar by my ’n 

weg is van smart, en lei my op die 

ewige weg!”  As daar by ons die 

ootmoedige houding teenoor God 

is, dan sal Hy ons nie verdoem 

oor sondes wat ons nog nie besef 
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en wat ons dus nog nie uitdruklik 

bely het nie. 

 

Moet daar in ons onderlinge 

verhoudings altyd ’n uitdruklike 

skuldbelydenis wees om te kan 

vergewe?  Daar moet wel ’n 

boetvaardige houding wees.  As 

God nie van ons ’n uitdruklike 

belydenis van elke spesifieke 

sonde teen sy hoë majesteit eis 

nie, sou ons dan wel so ’n 

uitdruklike skuldbelydenis van 

elke verkeerdheid teenoor ons 

klein en sondige mensies moet 

eis?   

 

In die sonde teenoor God is daar 

geen enkele skuld van God se 

kant nie.  Terwyl in die sonde 

teenoor ons daar dikwels wel ook 

skuld van ons kant is.  Ons kon 

daartoe bygedra het deur ons eie 

gebrek aan liefde en wysheid.  

Miskien is ons selfs die oorsaak 

daarvan dat die ander teen ons 

gesondig het.  Daarom moet ons 

des te meer bereid wees om te 

vergewe as ons ’n houding van 

berou ontdek.   

 

Waar sondaars mekaar 

ontmoet, daar pas ’n 

gemeenskaplike 

ootmoedige houding 
 

Waar sondaars mekaar ontmoet, 

daar pas ’n gemeenskaplike oot-

moedige houding.  Die ootmoed 

van die een lok die ootmoed van 

die ander uit.  Jy wil dit vir die 

ander maklik maak om sy oortre-

dinge te bely.  Die een uiting van 

berou lok die ander uiting van 

berou uit.  En so lok die een 

woord van vergewing die ander 

woord van vergewing uit.   

So wil God onder ons versoening 

bewerk en handhaaf. 

Om ander te vergewe is nie 

natuurlik of maklik nie.  Soms wil 

ons gewoon nie vergewe nie.  

Dikwels vertrou ons te min op 

God se genade en Gees wanneer 

ons protesteer: “ek kan nie verge-

we nie.”  Laat ons, wanneer ons 

die moeite om te vergewe ontdek, 

sensitief wees vir die diepe pyn en 

vrees wat dikwels daaragter skuil.  

Herstel van ernstige misdrywe vat 

tyd.  Laat ons mekaar ondersteun 

en vertroos.  Vertrou op God se 

genade en krag.  So kon Paulus 

sê: “Ek is tot alles in staat deur 

Christus wat my krag gee.”  

 

 

Ds Kees Kleijn is predikant van die 

Vrye Gereformeerde Kerk Johannes-

burg. 

 

 

 

JOUSELF vergewe?  Of glo in GOD SE 

VERGIFNIS? 
 

Vergewing & Versoening 
 

Jy het ’n groot sonde begaan.  

Maar jy het opreg berou daar-

oor.  Jy het jou sonde bely 

voor God en voor die (betrok-

ke) mense.  Jy het alles in jou 

vermoë gedoen om versoening 

te bewerkstellig en die skade 

wat aangerig is, te herstel.  Jy 

mag glo dat jou sonde verge-

we is.  ’n Sug van verligting... 

 

Maar kan jy nou ook jouself 

vergewe?  Bly dit nie tog maar 

steeds soos ’n donker plek êrens 

in jou geheue vassteek nie?  Ons 

sê tog: dra dit aan die Here op — 

en los dit dan ook daar!  Moenie 

jouself daarmee kwel nie.  Maar 

Paulus het nog lank sleg gevoel 

oor sy vervolging van die ge-

meente (1 Tim 1:15; Gal 1:13;  

1 Kor 15:9).  Hy het geglo: dit is 

my vergewe; ek mag lewe uit God 

se genade.  Maar hy het dit nooit 

vergeet nie... 

 

Kan jy jouself ook 

vergewe? 
 

In Esegiël 36 beloof God aan sy 

volk redding uit die ballingskap: 

terugkeer na die beloofde land, 

reiniging van al hulle kwaad, ‘n 

nuwe hart en ‘n nuwe Gees, 

welvaart en voorspoed, die 

herstel van die tuin van Eden – en 

dan staan juis daar verder:  “Dan 

sal julle dink aan jul verkeerde 

weë en aan jul handelinge wat nie 

goed was nie; en julle sal vir 

julleself walglik wees oor jul 

ongeregtighede en oor jul gru-

wels. ... Skaam julle en bloos oor 

jul weë” (Eseg 36:31-32)! 

Hoe sal dit op die groot oordeels-

dag wees?  Dan word die boeke 

geopen, sien Openbaring 20.  Hoe 

moet ’n mens jou dit voorstel?  

Word die film oor jou hele lewe 

dan nog ’n keer gewys voor die oë 

van die hele wêreld?  Ek glo nie 

so nie.  By God is vergewe ook 

vergeet: “Ek sal aan hulle sondes 

en hulle oortredinge nooit meer 

dink nie” (Hebr 8:12).  In Miga 7: 

19 staan daar dat vergewing by 
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God beteken dat Hy ons sondes in 

die dieptes van die see werp, 

waar niemand dit ooit weer kan 

bykom nie.  God haal sondes wat 

vergewe is, nie weer op nie.  Die 

boeke wat by die oordeel geopen 

sal word, bevat die dade van hulle 

wat nie in die boek van die lewe 

blyk opgeskryf te wees nie. 

 

Wat is dit: die boek van die lewe?  

Is dit ’n soort telefoongids wat al 

die mense lys wat deur God uit-

verkies is en deur Christus gered 

is?  Ek kan my goed vereenselwig 

met die uitleg wat ek êrens gelees 

het: die volledige titel van daardie 

boek staan in Openbaring 21:27 : 

Dit is die boek van die lewe van 

die Lam!  Die boek waarin Chris-

tus se lewe as mens vir ons 

beskryf is — daardie kosbare boek 

van alles wat Hy in sy lewe hier 

op aarde gedoen en in ons plek 

gely het, en wat God op die naam 

gesit het van elkeen wat in Hom 

glo!  My naam staan in daardie 

boek, oral waar beskryf word wat 

die Here Jesus as Lam gedoen 

het!  Ek mag glo: Hy het dit alles 

as plaasvervanger vir my gedoen. 

 

En wat dan van al my sondes?  Al 

die slegte dinge in my lewe wat 

God vergewe en vergeet het — 

kan ek dit ook vergeet?  Bly dit 

nie maar altyd nog knaag aan my 

gewete nie?  Ek kan dit nie 

ongedaan maak nie.  Ek kan tot in 

ewigheid nie vergeet dat ek slegs 

gered is en mag lewe deurdat 

Christus sy lewe daarvoor geoffer 

het nie... 

 

Bly jou maar steeds 

verwonder oor die 

wonder van die liefde 

van die Lam! 
 

Miskien moet ek dit ook maar nie 

vergeet nie.  Hoe sal ek God 

genoeg kan dank en loof tot in 

ewigheid as ek nie daarvan bewus 

bly dat dit slegs deur genade is 

dat ek mag lewe nie?  In die 

hemel en op die nuwe aarde sal 

ons die Here Jesus elke dag weer 

sien en ontmoet as die Lam wat 

geslag is: met die littekens van sy 

slagting nog sigbaar.  Soos Hy 

ook soms genoem word: as die 

Timmerman met sy misvormde 

hande en voete... 

 

Dit sal nie meer enige verdriet of 

pyn by ons oproep oor alles wat 

Hy vanweë my sonde en my skuld 

moes ly nie.  Want verdriet of pyn 

sal daar beslis nie meer wees nie.  

Dalk nog skaamte?  Ek weet nie.  

Miskien tog, as ek kyk na Esegiël 

36:32.  Maar waaraan dit ons 

sekerlik sal herinner, elke nuwe 

dag weer, is die verwondering: 

die diepe blydskap en dankbaar-

heid vir die onbegryplike wonder 

van God se goedheid en liefde en 

genade!  Hoe is dit moontlik dat 

ek daar mag wees in God se 

heerlikheid?!  Ek, met my lewe so 

vol sonde en kwaad!  Dit kan 

nooit vanselfsprekend word nie. 

 

Kan jy jouself ook vergewe?  Ek is 

nie seker of dit moontlik is nie.  

Ek weet ook nie of dit moet nie. 

Ek glo in die vergewing van 

sondes!  Wanneer jy God en die 

betrokke mense om vergifnis 

gevra het en dus alles moontlik 

gedoen het om versoening en 

herstel te berwerkstellig — bly jou 

dan in elk geval maar steeds 

verwonder oor daardie wonder 

van die liefde van die Lam! 

 

 

Ds Dick Vreugdenhil is waarne-

mende predikant van die Vrye 

Gereformeerde Kerk Pretoria. 

 

 

KERKNUUS 
 

Kerknuus 
 

Suid-Afrika  -  korrespondent : Ds Pieter Boon 

 

In die vorige uitgawes kon u kennis maak met twee 

sendingsgemeentes, Soshanguve-Suidoos (XX) en 

Soshanguve-Nuwe Eersterus (F4).  Vandag stel ek 

nog ’n sendingsgemeente aan u voor:  
 

 
 

 

Soshanguve-CC 

Soshanguve-CC (nommer B op die kaart) is die 

oudste sendingspunt in Soshanguve.  Tog is dit die 

sendingspunt wat die stadigste groei.   

 

Die rede hiervoor is moeilik om te identifiseer.  

‘n Mens kan dalk op die volgende wys: 

 

� Hierdie sendingspunt is in die verlede ‘n bietjie 

afgeskeep.  Soms was dit vakant, en die kere 

dat daar ’n sendeling was, het hy die werk in 
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CC gekombineer met nog ’n ander 

sendingspunt; 

� CC is in ’n ou gevestigde woonarea geleë, in 

teenstelling met van die ander sendingspunte.  

Baie mense het dus al ’n kerkkeuse gemaak. 

� Daar is ’n mate van geestelike louheid by 

heelwat van die huidige lede.  

 

 
Ds en mev Tjeerd en Mieke de Boer 

 

Dit is daarom dat die Sendingkommissie van 

Pretoria-Maranata besluit het om ’n baie ervare 

sendeling – ds T de Boer – aan hierdie sendingsge-

meente te verbind, en die gemeente nog ’n paar jaar 

te gee om te ontwikkel.  Indien CC na ’n paar jaar 

nog steeds sukkel, sal die sendingspunt gesluit word.  

As daar egter goeie ontwikkeling is, sal daar voortge- 

gaan word met kerkplantingswerk.  Ds De Boer word 

sterkte toegebid vir die nie al te maklike roeping wat 

hy in CC het. 

 

Verdere kerknuus is dat ds JR Visser uit Dronten-

Noord (Nederland) bedank het vir die beroep wat  

die Vrye Gereformeerde Kerk te Bethal op hom 

uitgebring het, en dat ds JJ Drijfhout uit ’t Harde 

(Nederland) bedank het vir die beroep wat die Vrye 

Gereformeerde Kerk te Pretoria op hom uitgebring 

het. 

 

 

 

 

 

 

VGKSA Klassis Noord

Selfstandige gemeentes:

1 = Soshanguve-Noord (GG)

2 = Pretoria

3 = Pretoria-Maranata

4 = Mamelodi

Sendingsgemeentes:

A = Nuwe Eersterust (F4)

B = Soshanguve-CC (Central)

C = Soshanguve-WW & UU (Suid)

D = Soshanguve XX & VV 

(Suidoos)

E = Akasia

F = Nellmapius

1

2 3 4

A

B

C

E

F
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REFORMASIE van begrafnis 
 

Leer & Lewe 
 

God wil hê ons moet ons geliefdes begrawe, eerder 

as veras.  Daar is verskillende gebruike wat in stand 

gehou word by die graf en begraafplaas, dikwels 

sonder dat dié wat dit doen, weet hoekom hulle dit 

doen. 

 

 
 

“Stof is jy…” 

Daar word grond op die kis gegooi met die woorde: 

“stof is jy en tot stof sal jy terugkeer.”  Hierdie 

woorde is egter 'n vloek wat die Here in Genesis 3:19 

uitgespreek het en behoort glad nie by 'n gelowige se 

begrafnis herhaal te word nie, aangesien die gelowige 

in Christus verlos is van daardie vloek. 

 

Blomme 

Daar word gedroogde blomblare of vars blomme of 

byvoorbeeld een roos in die graf gegooi.  Dikwels 

gebeur dit as blyk van laaste eer of as finale afskeid.  

‘n Mens moet egter versigtig wees dat dit nie ver-

staan word as dat die dood mooier gemaak word as 

wat dit is nie.  Die dood is 'n skeur in die lewe in – 

slegs in Christus se opstanding is daar troos te vind. 

 

Koringkorrels 

Dit sal 'n meer Skrifgetroue gebruik wees om koring-

korrels, of enige ander saad, op die kis te gooi, 

aangesien Paulus deur daardie beeld die verband 

tussen die dood en die opstanding verduidelik. 

 

"Ek glo in God..." 

Dit is baie belangrik dat by die graf die geloofsbe-

lydenis gedoen word, en dat ook daar die Woord 

gelees en gebid word.  Die aandag moet deurentyd 

op Jesus Christus val, en daarom is lyksredes, waar 

die deugde van die afgestorwene voorgehou word, 

steurend ten opsigte van die troos van Christus. 

 

Die Woord alleen 

Of ‘n mens eers die Woord aanhoor en dan graf toe 

gaan, of andersom, is sekerlik nie so van belang nie.  

Die Here wil deur sy Woord en Gees regdeur die 

begrafnis die troos van Christus se opstanding laat 

verkondig vir dié wat in Hom glo. 

 

Begrafnisbrief 

Dit is gebruiklik dat daar 'n begrafnisbrief voorgelees 

word.  Tog is dit dikwels die geval dat die bewoording 

onpersoonlik en selfs onvanpas uit 'n voorbeeld wat 

die begrafnisondernemer voorsien, bloot oorgeskryf 

word.  Menige kere kom daar bewoordings voor wat 

nie rym met die troos van die opstanding in Christus 

nie of woorde wat God se almag verdag maak of God 

se liefde vervlak tot 'n blote sentimentaliteit.   

'n Bekende voorbeeld is dat gesê word: "God het 

besluit om die mooiste blom vir sy tuin te pluk."  

Sulke sogenaamde trooswoorde is hol en niksseg-

gend, veral as ‘n mens daaraan dink dat God self sê 

die mens is soos gras wat gou verwelk.  Trooswoorde 

is woorde uit God se Woord.  Die betrokkenes wat die 

begrafnisbrief moet opstel, moet hulself, en ander, 

deur die Woord van God laat troos en nie deur 

allerhande mooiklinkende menslike frases nie.  Die 

begrafnisbrief moet getuig van geloofsvertroue in die 

Woord van God. 

 

Kis in die kerk? 

Dikwels kom dit voor dat die kis in die kerkgebou 

ingebring word.  Die vraag kan gevra word of daardie 

gebruik nie die aandag aftrek van die Woord nie.  Net 

soos met blomme by die graf, behoort Christene te 

waak om nie die dood te probeer blink maak deur die 

glans van 'n duur kis nie.  Die Here Jesus self het 

gesê: "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe." 

(Matt 8:20).  Dit het Hy gesê met die oog op dissipel-

skap en die opoffering daarvan.  Die bedoeling is nie 

dat ‘n mens nie die dooie liggaam moet versorg en 

met liefde begrawe nie, maar, gemeet teen die volg 

van die lewende Jesus Christus in die geloof, bedoel 

God dat die klem by die lewendes moet val en nie by 

die dooies nie. 

 

Te duur kiste 

Dit is ook hartseer dat begrafnisse dikwels onnodig 

duisende rande kos, aangesien mense òf onkundig is 

òf skuldig voel oor wat hulle nagelaat het om te 

doen.  Arm mense en ryk mense sterf op een en 

dieselfde manier – dit help niks om met geld daardie 
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feit te probeer wegsteek nie.  Dit is belangrik dat ‘n 

mens met Jesus Christus gelewe en gestrewe het, dit 

leer die Here Jesus ons met die gelykenis van die ryk 

man en Lasarus (Luk 16:19-31). 

 

Draers 

Die draers is gewoonlik mense wat naby aan die 

persoon was wat gesterf het.  Tog is dit belangrik om 

te onthou dat die familie die persoon begrawe en 

daar moet gewaak word daarteen dat die begrafnis-

ondernemer 'n seremonie van die begrafnis maak.  

God se Woord staan sentraal, en alles moet daar-

volgens bepaal word.  Formele seremonies kan 

afbreuk doen aan hierdie uitgangspunt. 

 

Kleredrag 

Deesdae is dit nie meer so gebruiklik om met sekere 

klere en kleure aan te dui dat die dood in die huis is 

nie.  Die vinnige samelewing, wat dikwels maar min 

omgee en min tyd vir sy medemens het, wil nie 

gedurig herinner word daaraan dat iemand in rou is 

nie.  Tog is die Skrif vol daarvan dat die dood rou 

veroorsaak.  Rou wat in Christus genees kan word.  

Dit hoef nie noodwendig met klere uitgespel te word 

nie, maar ‘n mens moet onthou dat 'n begrafnis 

langer is as die paar uur wat dit neem om iemand in 

die graf te sit.  Daarom moet die kerk liefdevol en 

geduldig bly optree teenoor diegene wat rou.  Om dié 

rede is die Here ook baie skerp in sy eise dat byvoor-

beeld goed na die weduwees en wese gekyk moet 

word. 

Hoe om te huil 

Om 'n begrafnis by te woon, beteken ook dat jy 

iemand se rou sal help dra in die maande en jare wat 

daarna kom.  So beveel God ons om te huil saam 

met dié wat huil.  Dit het dus ten eerste te doen met 

mense wat getroos moet word en nie of jy die afge-

storwene goed geken het nie.  God sê dat ons ons 

met Christus moet beklee.  Ons moet dus ook sy 

barmhartigheid aantrek en vir ander mense omgee 

wat vol rou by 'n oop graf staan. 

 

Die Here wil sy kinders se trane afdroog.  Laat ons 

aan die begrafnispraktyke vashou, omdat ons die 

beloftes van God in Jesus Christus ken.  Die eerste 

dinge gaan verby: "En God sal die trane ... afvee, en 

daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en 

geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want 

die eerste dinge het verbygegaan." (Openb 21:4). 

 

Hierdie artikel is die laaste van 'n artikelreeks gebaseer op 

'n toespraak gehou in 2006. 

 

 

Dr Wikus Buys is predikant van die Gereformeerde Kerk 

Pietersburg-Noord; tans Direkteur Navorsing by AROS, 

Pretoria. 

 

 

 

 

 

Kanker – MAAR EK LEEF! 
 

Medies 
 

Op ‘n koue wintersoggend begin Junie 2010 besoek 

ek en Marijna (my vrou) die dokter wat my die laaste 

jaar vir bloedkanker behandel.  Hierdie is ‘n belang-

rike besoek en ek vat Marijna altyd saam in sulke 

gevalle – twee is beter as een.  Verlede week het ek 

‘n aantal toetse ondergaan en ons kom om die uitslag 

te hoor.  Die besoek is hierdie keer kort.   

Die uitslag is gunstig.  Na die besoek laat weet 

Marijna die familie: Harry se kanker is in remissie.  

Beenmurg lyk goed.  Rede vir groot dankbaarheid.  

Milt het gekrimp tot normaal.  Bloedtellings: sy 

immunoglobuline (weerstand) is veels te laag; 

daarvoor sal hy in die volgende ses maande behandel 

word. 

Ek het ook gevra dat ons binne die gemeente die 

Here dank vir hierdie gunstige uitslag.  

 

Diagnose 

Ek is sowat ‘n jaar gelede (2009) gediagnoseer met 

kleinsel-limfklierkanker (SLL).  Dit is ‘n tipe kanker 

waarin die beenmurg slegte limfosiete begin produ-

seer wat die liggaam se natuurlike weerstand aantas.  

SLL is ‘n bloed/beenmurg-siekte wat stadig onwikkel. 

Ek ly waarskynlik al meerdere jare daaraan.  Dit het 

begin met moegheid; daarna was daar 'n verminder-

de vermoë van my liggaam om infeksies te beveg, en 

uiteindelik het ek ’n aansienlike gewigsverlies ervaar.  

Verder is ek, as ‘n gereelde bloedskenker, in enkele 

gevalle weggewys omdat my rooibloedtelling te laag 

was.  Ek het die gevaartekens misgekyk. 

 

Dit kom ‘n lang pad.  In 2008 ervaar ek dat ek nie 

meer voluit my skriba-werk kan hanteer nie.  Aan die 

einde van 2008, by die verkiesing van funksies binne 
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die kerkraad, lê ek my probleem voor.  Dit is moont-

lik verstandig om iemand anders as skriba te kies.  

Die kerkraad wys iemand anders aan.  Ek voel effens 

hartseer daaroor – ek het sewe jaar met groot vreug-

de as skriba gedien gedurende verskillende termyne 

– maar ek gee dit oor aan die Here.  Ek dien nog 

enkele maande in 2009 op die kerkraad en moet 

daarna ontheffing vra. 

 

Aan die begin van 2009 lei 'n herhalende keelinfeksie 

en moegheid daartoe dat ek weer my huisdokter 

nader.  Hy vind 'n vergrote milt en kanker is een van 

die moontlikhede.  As laaste toets stuur hy my vir 'n 

beenmurg-ondersoek.  Ons kry die uitslag en die 

diagnose lui: Kleinsel-limfklierkanker (SLL) "Non-

Hodgkin, laegraadse B-sel limfoom".  

 

 
 

So beland ek vroeg in 2009 by ’n onkoloog.  Die 

prognose vir my tipe kanker is goed.  Die onkoloog 

sê my as sy moet kanker kry, sal sy my tipe verkies.  

Die behandeling is chemoterapie.  Chemoterapie is in 

die algemeen nie aangenaam nie.  Gelukkig het ek dit 

geredelik deurstaan.  Maar daar was in my geval 

ander probleme. 

 

Voorafgaande aan chemo-behandeling word jy eers 

goed ondersoek om te bepaal of jy die strawwe 

chemoterapie kan deurstaan.  Ek onthou nog die 

hart-sonar.  Hulle koppel jou aan ’n masjien wat ‘n 

hoorbare en sigbare beeld van jou hartfunksie gee.  

Die geluide herinner aan ’n baie besige Maandag-

oggend-wasmasjien.  Dit klink asof alles met my 

verkeerd is.  Die radioloog ondersoek my eers en 

daarna die assistent. 

 

Die assistent dra ’n opvallende kopdoek wat haar 

hoof bedek en ek wonder waarom.  Sy sien op my 

lêer ek is met kanker gediagnoseer en sy vertel my 

sy word self behandel vir borskanker.  Sy kry chemo-

terapie en al haar hare het uitgeval.  Sy sê my ek 

moet nie die mense glo wat sê die chemo-behande-

ling is onmenslik swaar nie.  Sy deurstaan dit baie 

goed.  ‘n Mens moet net op die Here vertrou.  ’n Paar 

eenvoudige woorde.  Maar vir my was dit soos reën 

op dorre aarde.  Dit het my gerusgestel en weer 

moed gegee.  Besef ons wel voldoende die trefkrag 

van ’n paar eenvoudige woorde op die regte tyd 

gespreek? 

 

Probleme 

Ek kry my eerste chemoterapie-behandeling begin 

Junie 2009.  Die onkoloog se behandelingskamer is 

ingerig soos ’n sitkamer en daar is ’n stuk of tien 

pasiënte wat in ‘n kring in gemaklike stoele sit en 

gelyktydig binne-aars chemo ontvang.  Jy sit redelik 

lank, maar jy het baie maats. 

 

Die eerste dag kry ek koue rillings van die chemo-

middel.  Hierdie teenreaksie kom meer dikwels voor.  

My maat in die hoek van die chemo-kamer vertel aan 

almal:  "Verlede week was daar 'n tannie wat ook 

koue rillings gekry het – sy het nogal in dieselfde 

stoel as jy gesit.  En weet jy wat?  Sy is 'n week later 

oorlede!"  ‘n Mens moet jou maar nie te veel steur 

aan sulke onverstandige opmerkings nie!  My maat 

langs my – nogal ’n professionele sielkundige – het 

nie gedink dit is snaaks nie. 

 

Die chemo verswak my weerstand en ek word enkele 

dae later in die hospitaal opgeneem vir longontste-

king.  Ek slaap sleg in die hospitaal.  My siekte het 'n 

neerdrukkende effek.  Ek voel magteloos en deur die 

Here verlaat.  Een middag huil ek heerlik saam met 

Marijna. 

 

Sowat twee weke later is my weerstand nog nie 

genoeg opgebou nie.  Die onkoloog sê ek is 'n pro-

bleemgeval.  Sy stuur my vir 'n tweede beenmurg-

ondersoek.  Die uitslag is ongunstig.  Sy kan niks 

meer vir my doen nie.  Sy verwys my deur na 

spesialis bloedkundiges.  Hulle hanteer die probleem-

gevalle.  Meer nog: Hulle gee die beste behandeling 

in die land.  Dinge raak nou ernstig. 

Ek beland in die Faerie Glen-hospitaal se eenheid wat 

spesialiseer in bloedsiektes.  Eers moet my spesifieke 

probleem vasgestel word.  Die twee dokters verskil 

aanvanklik daaroor.  Eintlik is dit goed dat dokters 

mekaar se diagnose bevraagteken, al is dit nie baie 

gerusstellend vir die pasiënt nie.  Maar dit is beter as 

wanneer ‘n dokter jou vol selfvertroue verkeerd begin 

behandel.  Mediese diagnoses is nou eenmaal nie 

eenvoudig nie.  Die gebeure leer my ook ‘n tweede 

les.  Ek moet nie op die mediese wetenskap vertrou 

nie, maar op die Here alleen. 

 

Dieptepunt 

Hierdie periode is vir my liggaamlik en geestelik ‘n 

dieptepunt.  Ek voel my verlate deur die Here.  Ek 

ontvang gelukkig meerdere broederlike en pastorale 
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besoeke.  Hulle wys my daarop dat baie Psalms ook 

in moeilike situasies, selfs dieptepunte geskryf is.  

Psalm 88 is ‘n ekstreme voorbeeld daarvan: ”Want 

my siel is sat van teëspoede, … ; ek het geword soos 

'n man sonder krag” en: “HERE, waarom verstoot U 

my siel, verberg U u aangesig vir my?”  Ek is getroos 

dat ook ander so iets ervaar het, selfs in ‘n meerdere 

mate as ek self.  Ek verstaan ook nou beter hoekom 

die gemeente se gebed, asook dié van medegelowi-

ges, noodsaaklik is.  Jy is eenvoudig nie self daartoe 

in staat nie.  Níé omdat jy nie wil nie, maar omdat jy 

nie kan nie. 

 

Die behandeling is intensief.  Dit lei tot 'n verbetering 

van my weerstand.  Na vyf dae word ek, vir my 

gevoel, onverwags ontslaan.  Maar ek voel heelwat 

beter.  Vanaf middel Julie 2009 neem ek ook gereeld 

daagliks vars vrugte en groentesappe.  Onkoloë dink 

nie dit is baie belangrik nie, maar ‘n bekende teorie 

beweer kanker ontstaan as gevoel van dieet-tekorte.  

‘n Hulpvaardige suster bring haar versapper.  Elke 

dag drink ek vars lemoen-,  suurlemoen- en pomelo-

sap, geelwortelsap en beetsap.  Vanaf Julie 2009 

ontvang ek daarna maandeliks chemo-behandeling. 

 

Herstel 

Begin Augustus 2009 het daar êrens iets aan my 

verander.  Ek voel ek het weer 'n wip in my.  Is dit 

die Here wat ingryp?  Is dit die chemo-behandeling?  

Is dit die sappe wat Marijna so getrou elke dag 

tydsaam voorberei – en wat ek binne sekondes 

wegsluk?  Ek voel goed en begin middel Augustus 

weer werk na twee maande se afwesigheid.  

 

Die maandelikse chemo-behandelings maak my ge-

lukkig nie te naar nie, ’n newe-effek wat die meeste 

pasiënte wel ervaar.  Maar die chemo byt.  In my 

geval voel ek veral sleg op die derde en vierde dag 

na behandeling.  Dit vat langer as ‘n week om te 

herstel.   

 

Ek beland wel nog twee keer in die hospitaal met 

infeksie.  Ons vlieg einde Januarie 2010 na Kaapstad.  

Ek voel goed.  Ons onderneem 'n uitstappie na Kaap-

punt.  Ons stap die kabelkar-roete.  Ek stap vanaf 

Diaz-strand oor berge en dale en daarna terug na 

seevlak toe.  Daarna swem ek by Buffelsbaai in die 

getypoel.  Het ek te veel gedoen?  Die volgende dag 

bly ons tuis, ek voel nie lekker nie.  Die dag daarna 

het ek hoë koors.  Marijna bel die dokter in Pretoria.  

Ek beland 10 dae in die Louis Leipoldt-hospitaal in 

Belville.  Die diagnose is longontsteking.   

My weerstand is te laag.  Ek voel tuis in Louis 

Leipoldt-hospitaal, want die personeel, heelwat 

kleurlinge, praat Afrikaans.  

 

‘n Maand later kry ek weer infeksie, maar ek is beter 

voorbereid en ek meld my onmiddellik aan.  Dié keer 

is ek vier dae in die Pretoria-Oos-hospitaal.  Ek kom 

gou reg.  Ek voel goed genoeg om met die verpleeg-

personeel (meestal swartes) te praat.  Daar is 'n 

groot kultuurverskil, maar as ‘n mens moeite doen, 

dan kan dit gedeeltelik oorbrug word.  Hulle probeer 

om jou ’n aangename tyd te gee, maar verstaan nie 

altyd die blankes nie – en wedersyds.  Snags praat 

hulle te hard – maar hard praat is deel van hul 

kultuur.  

 

Kan ons genesing afbid? 

Die besoeke wat ek ontvang – daar was baie – was 

opbeurend.  Ek waardeer dit geweldig.  Ek onthou 

een gesprek oor die eerste versoeking van Christus in 

die woestyn.  Ons moet nie leef van brood (en 

gesondheid) alleen nie, maar van alles wat God 

gespreek het.  Ons Vader sorg vir ons en Hy weet 

wat ons nodig het. 

 

Ook ‘n kollega by die werk, en ‘n baie goeie vriend, 

besoek my gereeld.  Maar ons siening oor genesing 

verskil.  Hy glo dat as ek bid in geloof, sal die Here 

my gesond maak.  My kollega het ‘n besondere 

ervaring in sy lewe ondergaan.  Toe hy so 35 jaar 

oud was, word hy ernstig siek.  Die dokters het hom, 

sonder operasie, drie maande leeftyd gegee.  Maar 

hy het ernstig gebid.  Die Here het hom verhoor en 

hy is sonder operasie genees.  

 

Maar verhoor die Here altyd ‘n gebed volgens ons 

wense?  Ek dink die Skrif leer anders.  Daar is 

geskryf: “Laat U wil geskied”.  Die Here weet beter as 

ons self wat is goed vir ons.  Paulus het drie keer 

gebid en die Here het hom nie genees nie.  Ons lees 

die rede daarvoor in 2 Korinthiërs 12 vers 9: “My 

genade is vir jou genoeg, want my krag word in 

swakheid volbring.” Verder lees ons in 1 Petrus 1 

vers 6 dat die Here ons kan beproef “sodat die 

beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is 

as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, 

bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die 

openbaring van Jesus Christus”. 

 

Ek weet nie wat vir my voorlê nie.  Ek het reeds baie 

verhale in die chemo-kamer gehoor, sommige 

gunstig en ander nie.  Dokters vertel ook nie alles 

nie.  Ek is in God se hand.  Maar moet ons nie almal 

leef in ‘n gesindheid van afhanklikheid van die Here 

nie?  En nie alleen in tye van siekte nie, maar veral 

ook as ons nog gesond is? 

 

 

Harry Bijker is lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk 

Pretoria en hy het hierdie artikel geskryf op versoek van die 

redaksie. 
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Ons NATUUROPDRAG en ons JEUG 
 

Natuur 
 

In die vorige artikel het ek baie 

moeites ten opsigte van ons 

omgewing, en ons houding daar-

oor, genoem.  Die bedoeling is om 

nou verder na sommige van 

hierdie aspekte te kyk.  Kom ons 

begin om voor ons eie deur te 

vee.  En dan begin ek op ’n 

positiewe noot.  Die jeug is die 

toekoms.  Wat vind plaas in ons 

eie geledere om die jeug bewus te 

maak van die opdrag wat die Here 

ons gee? 

 

Beide die Gereformeerde Laer-

skool Johannes Calvyn en die Dirk 

Postma-skole het sekere inisiatie-

we geneem om die kinders bloot-

stelling te gee aan die natuur en 

die mens se rol daarin.  As buite-

muurse aktiwiteit plant 24 van die 

Johannes Calvyn-kinders groente 

aan by die skool.  Hulle doen dit 

vrywillig na skool, een middag per 

week.  En hoe geniet hulle dit nie 

om te sien hoe die plante groei, 

en wanneer dit reg is om te oes.  

Dit proe mos twee keer so lekker 

as dié wat by die groentewinkel 

gekoop word. Buitendien leer 

hulle sommer baie oor die plante 

en die versorging daarvan. 

 

Beide skole reël uitstappies na die 

Magaliesberg.  Die Magaliesberg  

is die natuurgebied naaste aan 

hulle.  Dwarsdeur die jaar sien 

ons die berg in al sy stadiums.  

Somer en winter.  Groen in 

die lente, bruin in die herfs 

en swart gebrand in die 

winter.  Daarom sou ‘n 

mens ook verwag dat dit 

die aangewese plek is om 

te gaan stap.  

 

Wie van ons wat in die 

Moot woon, weet werklik 

wat daar aangaan?  Ons 

sien op die televisie die 

besoedeling van ons riviere, 

damme, ens. en dit is vir ons erg.  

Maar dit is mos die regering se 

taak om aan al hierdie dinge 

aandag te gee?  Ja, dit is waar.  

Die regering het die roeping om 

wette toe te pas sodat die 

misbruik en besoedeling van die 

natuur nie plaasvind nie.  

 

Maar is daar 

niks wat ons 

self kan by-

dra nie? 

Daarom is 

hierdie jong 

mense at-

tent gemaak 

op sekere 

dinge in die 

berg.  Die 

hoërskool-kinders kry ook ’n lys 

om in te vul met vrae wat hulle 

moet beantwoord vir latere 

bespreking met hulle onderwyser.  

Hierdie klein dinge waarop hulle 

attent gemaak word, kan hulle sig 

op die mooi natuur van ons land 

heeltemal verander.  Dit sluit ook 

mooi aan by herwinningsinisia-

tiewe wat by die skole plaasvind.  

Wat is hierdie dinge waarop hulle 

attent gemaak is? 

 

Bevuiling 

Ek noem dit nie besoedeling nie, 

alhoewel dit wel deeglik ook dit is.  

Met die woord bevuiling wil ek 

spesifiek die klem lê op bv. dinge 

soos rommelstrooiing, ens.  Die 

jong mense is gevra om sakke 

saam te neem op die uitstappie.  

Op een uitstappie het hulle die 

stormwatersloot tussen die 

natuurreservaat en die pad 

skoongemaak. Op die foto kan 

julle sien dat hulle sakkevol  

bottels in 

slegs twee 

bloklengtes 

opgetel het.  

Die Calvyn-

tjies het die 

glas in die 

houer by die 

Dirk Postma-

skool gaan 

gooi.  

 

Dit bring ‘n mens by ’n positiewe 

bewusmaking van ons Godgegewe 

opdrag by die skole.  Glas, papier 

en plastiek word na die skole 

gebring om hergebruik te word.  

Sowaar ’n pluimpie vir die kinders 

en ouers wat hierdie moeite doen.  

 

By ander uitstappies op die berg 

het die kinders gesien watter ge-

mors daar lê van die sg. sluipsla-

pers.  Hulle het dit opgetel om by 

die skool in die vullisdromme te 

gooi.  Die probleem hiervan is ook 

aan die kinders gestel om oor na 

te dink.  Dit is maklik om die 

sluipslapers te veroordeel en te 

wens hulle was nie daar om die 

plek te bevuil nie.  Maar watter 

heenkome het hulle?  So word die 

kinders attent gemaak daarop dat 

werkloosheid, armoede, woning-

nood, ens. alles met die bevuiling 

van ons natuur te doen het.  Die 

vraag word aan hulle gestel: “Wat 

dink julle van die gemors wat 

sluipslapers maak?  Wat kan ‘n 

mens daaraan doen?   
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Waar dink julle kan sulke mense 

’n heenkome kry?” 

 

Ook die jeug van Soshanguve is 

betrek by die skoonmaak van die 

berg. By hulle was dit ’n geval dat 

hulle fondse benodig het vir bv.  

’n jeugkamp.  Sommige het 

gedink dis snaaks dat ek die berg 

skoonmaak.  Dit het mos niks met 

my te make nie?  Daarom het ek 

aan hulle verduidelik dat die Here 

ons ’n opdrag gee ten opsigte van 

die natuur en dat dit nie nood-

wendig gaan oor eie voordeel nie. 

Hier sien julle Refense Temane 

van Soshanguve-Noord-

gemeente. 

Onkruide 

Die kinders word ook gewys 

op verskeie soorte onkruide 

wat op die berg groei.  Hoe 

hulle die natuurlike 

plantegroei benadeel.  Deur 

dit uit te trek, het hulle ook 

geleer watter is onkruide en 

hoekom hulle in sekere 

gebiede groei.   

Vrae waarop hulle moet 

antwoord, is:  “Hoekom is 

daar onkruide?  Hoekom word 

sekere plante onkruid genoem?  

Hoeveel soorte onkruide het jy 

gesien?  Noem die name van die 

onkruide?  Op watter maniere kan 

‘n mens onkruid bestry?  Groei 

onkruide op spesifieke plekke in 

die veld?  Waar en hoekom?” 

 

Die wonder van God se 

skepping 

Dit gaan egter nie net oor die 

negatiewe nie.  Kinders geniet die 

uitstappie.  As ‘n mens alles so 

sien, hoe mooi God alles geskep 

het, dan kan ‘n mens nie anders 

nie as om te jubel: 

“O Heer my God, as ek in eerbied 

wonder – 

en al U werke elke dag aanskou: 

die son en maan, die aarde, 

sterre, wolke, 

hoe U dit elke dag so onderhou... 

Dan moet ek juig, my Redder en 

my God! 

Hoe groot is U, hoe groot is U! 

Want deur die hele skepping klink 

dit saam: 

Hoe heerlik Heer, U grote Naam!” 

 

Die kinders moet ook die vraag 

beantwoord: “Dink julle ons het ’n 

taak ten opsigte van die natuur 

en in besonder die Magaliesberg?  

Indien ja: Hoe sou ‘n mens dit 

kon doen?  Sou die skool ’n taak 

kon hê in hierdie verband?  

Watter Bybelgedeeltes dink julle 

is van toepassing op wat julle 

vandag gesien het?” 

 

 

Hilko Lubbinge is lidmaat van die 

Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria. 

 

 

 

 

 

Psalm 65 (verse 4 en 6) 
 

 

U is tot in die verste lande, 

oor velde grenseloos, 

tot by die allerverste strande 

die mens se hoop en troos. 

Die berge’t U van oue tye 

gegrondves deur u mag; 

U is omring aan alle sye 

met wonderbare krag. 

 

 

U laat die uitgang van die morge 

en van die awend juig; 

en wil dat ons vir al u sorge 

ootmoedig dank betuig. 

Die land besoek U met u seën, 

en deur U droog gemaak, 

verryk U dit met milde reën 

wat tot die wortel raak. 
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VGKSA-voorgangers BESIN oor die KERK SE 

POLITIEKE ROEPING 
 

Samelewing & Politiek 
 

Botshabelo in Mpumalanga is die plek waar die 

VGKSA se voorgangers in Desember 2009 hulle 

konferensie gehou het.  Dié sendingstasie is in die 

1860s deur Duitse sendelinge gestig as ‘n veilige 

plek.  Mense het daar beskerming gesoek teen 

vyande wat hulle wou aanval – Fort Merensky getuig 

daarvan.  Ten diepste het hulle veiligheid gevind in 

die Here se Woord. 

Watter wonderlike plek om te besin oor kerk en 

wêreld in die 21ste eeu! 

 

Bybel en belydenis 

Tydens dié jaarlikse saamtrek is die Woord van die 

Here oopgemaak.  Ds Eugene Viljoen het ‘n Bybel-

studie aangebied vanuit die laaste Bybelboek. 

En dit was regtig ‘n openbaring. 

 

Christene in die eerste eeu het gely onder ‘n vyan-

dige politieke bestel.  Dié Bybelboek is nie ‘n droom 

oor ‘n ander politieke bedeling nie, maar gee insig in 

die werklikheid.  Die stryd tussen God en die Satan.  

Die oorwinning van Jesus Christus wat seker is. 

Ds Viljoen het aandag gevra vir die oordele van God 

en die getuienis van die kerk.  Dit is steeds belangrik 

om as Christene verder te kyk as dit wat ons sien.  

Jesus is Koning en sy ryk is en kom! 

 

Vanuit die Woord van God het ons na die kerk se 

belydenis gegaan.  Ds Pieter Boon het artikel 36 van 

die Nederlandse Geloofsbelydenis bespreek. 

Dié artikel is duidelik oor die roeping van die 

owerheid ten opsigte van die kerk: “[God het] die 

owerheid die swaard in die hand gegee om die 

kwaaddoeners te straf en die deugsames te 

beskerm.”  Die staat moet reg en vrede bewaar 

sodat die kerk die evangelie kan verkondig. 

Die praktiese implikasie van NGB 36 is nog nie so 

eenvoudig nie.  Moet ons aanvaar dat die staat 

neutraal is of moet die kerk die owerheid 

gedurigdeur herinner aan sy van God gegewe 

opdrag?  

Die predikante, sendelinge en studente stem in 

Botshabelo saam dat die staat se rol beperk is.  

Burgers moet nie alles van die owerheid verwag nie.  

As voorbeeld word genoem dat ouers self verant-

woordelik is vir die opvoeding van hulle kinders.  Dié 

taak mag nie op die staat afgewentel word nie. 

 

Kerk en geskiedenis 

Die konferensie het ook probeer leer van wat in die 

verlede gesê en gedoen is. 

Ds Pieter het die kollig op Guillaume Groen van 

Prinsterer laat val.  Sy beskouings oor ongeloof en 

rewolusie gee baie insigte wat ons vandag steeds 

kan gebruik.1 

Die Franse Rewolusie (1789) is gevoed deur die 

ontkenning van die ‘droit divin’ – die gesag wat van 

God afkomstig is.  Misbruik van dié gesag lei tot 

ontevredenheid.  Maar die einde van die rewolusie 

was erger as die begin. 

Die Woord van God is die regte antwoord teen 

misbruik van mag.  Dit is beter om gesag te sprei – 

weer eens: ons moet nie alles op die staat se bordjie 

pak nie. 

Bestudering van die Franse Rewolusie kan ons help 

om Suid-Afrika se resente geskiedenis te verstaan. 

Die bydrae oor die Belhar-belydenis (1982) het ons 

ook by dié geskiedenis bepaal. 

 

Ds Tjeerd de Boer het die agtergrond van Belhar 

geskets.  Die NG Sendingkerk het ‘n status 

confessionis verklaar – die hart van die evangelie 

was op die spel.  So is die belydenis oor eenheid, 

versoening en regverdigheid dan ook hanteer.  Veral 

in die NG-kerkfamilie het dit ‘n strydpunt geword. 

Die VGKSA-voorgangers het sterk en swak punte in 

die Belhar-belydenis gevind.  Maar die bespreking 

het veral gegaan oor ons eie kerke se rol.  Het die 

VGKSA hul genoeg uitgespreek teen apartheid?  Hoe 

ver gaan die profetiese taak van die kerk?   

Is ons vandag duidelik oor die sonde van wit en 

swart rassisme? 

 

Ons roeping vandag 

Bybel, belydenis en geskiedenis dwing ons na die 

realiteit van die 21ste eeu.  Broer Willie Spies van die 

VGK Maranata het Botshabelo kom besoek.  Hy het 

die konferensie deur die politieke landskap gelei.  

Willie het ons gedien met “Ervarings met die huidige 

politieke situasie vanuit ’n Christelike perspektief”. 

                                                 
 
1  Sien Pieter Boon se onlangse artikels in Kompas 19 
(2010) 4, 5 en 6. 
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Dit het gegaan oor gebrekkige dienslewering en ‘n 

samelewing wat uitmekaar val.  Ons het besin oor 

die vraag hoekom Christene dikwels nie vanuit hulle 

geloof ‘n stem uitbring nie – ander faktore speel ‘n 

rol: ‘n kandidaat se ras of sy rol in die struggle.  Hoe 

kan Christelike burgers sinvol ‘n bydrae lewer in die 

samelewing?  En hoe kan die kerk sy lidmate daar-

voor toerus? 

 

Dit was ‘n interessante gedagtewisseling.  Soos die 

hele konferensie opbouend was.  Saam het die 

VGKSA se voorgangers besin oor iets wat ons almal 

raak. 

Dit beteken nie noodwendig dat daar altyd antwoor-

de gevind is nie.  Maar ook om mekaar se vrae te 

deel en saam daaroor te bid, bring broers nader aan 

mekaar. 

 

Ons verbind onsself... 

Aan die einde van die saamtrek het die voorgangers 

probeer om konklusies uit hulle beraad te trek. 

 

As voorgangers van die VGKSA verbind ons 

onsself daartoe om die volgende onderwerpe in 

ons gemeentes aan die orde te (bly) stel: 

 

• politieke bewussyn: ons wil lidmate bewus 

maak van hulle taak in die samelewing 

• profetiese roeping: ons moet as kerk en as 

lidmate die owerheid met die Woord van God 

aanspreek 

• kerklike eenheid: ons moet rassisme vanuit 

die evangelie bestry, ook as dit binne die kerk 

voorkom 

 

 

Mag die Here sy seën gee oor die VGKSA en sy 

voorgangers.  Die gebed is die belangrikste wapen in 

ons geestelike stryd, ook in 2010. 
 

 

Ds Tjeerd de Boer, ds Dirk-Maurits Boersma en  

ds Eugene Viljoen, in opdrag van die VGKSA-predikante. 

 

 

Onderhoud met DS en MEV VREUGDENHIL 
 

Onderhoude & Verslae 
 

 

 

Ds D Vreugdenhil is emeritus-predikant van Cappelle 

a/d Ijssell in Nederland.  Hy het saam met sy vrou na 

Pretoria gekom as leenpredikant vir ‘n periode van 5 

maande, vanaf Februarie tot Junie 2010.  

 

Christine Hordijk het met hulle gesels net voordat 

hulle terug is na Nederland. 

 

1.  Dominee, jy en Lineke was hier in Pretoria 

vir vyf maande.  Hoe het julle dit beleef en het 

julle dit geniet? 

 

Voordat ons hier gekom het, het ons nie geweet wat 

op ons wag nie, maar ons het werklik ‘n baie mooi 

tyd gehad.  Die vriendelikheid, warmte en meelewing 

wat ons hier ervaar het, was soos ‘n warm kombers 

om ons heen.  Ons het vroeër geen ervarings met 

Suid-Afrika gehad nie, maar nou sal die afskeid nie 

maklik wees nie. 

 

Ons het nie net die gemeente geniet nie, maar ook 

die mooi natuur: die diere, die voëls en die plante.  

Wie meer daarvan wil weet, kan gerus op ons 

webtuiste gaan kyk by ‘Dick-en-lineke-op-het-

web.jouwweb.nl’.  Daar is ook ‘n skakel na ons 

aanlyn foto-album. 

 

2.  Wat was vir julle opvallend van die 

gemeente van Pretoria en hoe verskil die 

kerkkultuur van die gemiddelde gemeente in 

Nederland? 

 

Die onderlinge meelewing met mekaar in die 

gemeente was vir ons opvallend.  Ons het ‘n paar 

keer ‘n preekbespreking met die jeug gehad en dit 

het baie indruk op ons gemaak.  Dit was mooi om te 
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sien hoe hulle met geloof omgaan en hoe betrokke 

hulle by die kerk is.  Ek het die gevoel gekry dat my 

preke goed oorgekom het, ondanks die taalverskil. 

 

Hoe verskil die kerkkultuur van die gemiddelde 

gemeente in Nederland?  As ons kyk na ons eie 

gemeente in Nijkerk en dit vergelyk met die 

gemeente hier, dan is daar geen verskil wat die 

kernsake betref nie.  Die boodskap wat gebring word, 

is dieselfde.  Die manier waarop ‘n erediens in Neder-

land ingevul word, het ‘n groter verskeidenheid: 

dikwels spesiale aandag vir die kinders, en ‘n groter 

keuse van geestelike liedere.  In Nederland het die 

plaaslike kerk meer ruimte om hulle eie invulling aan 

die erediens te gee, en minder is van bo af deur die 

sinodes vasgelê.  In die Skrifberymings mis ek die 

gesange wat regstreeks gaan oor die inhoud van die 

heilsfeite van die Christelike feesdae.  

 

Die manier waarop gepreek word, het ook anders 

geword in Nederland, al is die inhoud nog dieselfde.  

Dit gaan nou meer om ‘n tema en die punte word 

daarin verwerk, eerder as dat ‘n preek uit bepaalde 

punte bestaan.  

 

3.  Ons jaartema is: "Waarom VGK?"  Wat sien 

julle as die belangrikste uitdagings of bedrei-

gings in die pad vorentoe? 

 

Die pad vorentoe in julle jaartema is nog nie be-

spreek deur die gemeente self nie.  Die bespreking 

kom nog.  Dit is wel belangrik dat die kerk ‘n oop oog 

het vir dit wat jy in die samelewing kan beteken.  Dit 

is baie kompleks in Suid-Afrika.  Daar is verskillende 

bevolkingsgroepe, tale, kulture, groot verskille tussen 

ryk en arm, blank en swart.  Die VGK het ‘n pragtige 

uitdaging om die kerkverband, as blanke en swart 

kerke, te versterk.   

 

Daarin lê ook ‘n bedreiging, omdat dit nog so klein en 

kwesbaar is.  Dit sal ook goed wees om kontakte met 

ander gereformeerde kerke op te bou en om te kyk 

na dit waarin julle mekaar as opregte Christene 

herken en nie eers uit te gaan van dit waar julle 

verskil nie.  Dit is vir ons positief dat daar 

samesprekings aan die gang kom, nie net met die 

Kandelaar-gemeente nie, maar ook met ander 

Gereformeerde gemeentes.  Julle het mekaar nodig 

in die uitdra van die evangelie. 

 

4.  In Nederland is daar al plaaslike samespre-

kings met verskillende gereformeerde kerke. 

Beskou jy dit as positief? 

 

Ons bely die roeping tot eenheid met elke kerk wat 

ware kerk van Christus is (NGB Art 28).  Wat betref 

die kontak met die Christelike Gereformeerdes in 

Nederland, is daar myns insiens geen belangrike rede 

waarom ons nie verder samesprekings kan hou nie.  

Gelukkig is daar heelwat gemeentes waar daar al 

samesprekings is.  Die situasie met die Ned. Gerefor-

meerde Kerke is baie meer komleks.  Die onderlinge 

verskille in die gemeentes is baie groter. 

 

5.  Wat is jou indrukke van die situasie tussen 

die gevestigde gemeentes en die sendingge-

meentes in ons kerkverband en is daar raad wat 

jy kan gee in verband hiermee? 

 

In Suid-Afrika het julle ‘n unieke situasie, naamlik dat 

die sendingsterrein nie aan die ander kant van die 

wêreld is nie, maar baie naby.  Dit gee die geleent-

heid dat ‘n gevestigde kerk baie direk by die sending-

werk betrokke kan wees.  Soos reeds genoem, is dit 

vir my mooi dat in julle klassis die swart en blanke 

gemeentes gelykwaardig saamwerk.  Ek is ook beïn-

druk met die manier waarop dit gebeur.  Dit is ‘n 

belangrike ontwikkeling. 

 

Maar daarnaas lyk dit vir ons of daar, behalwe die 

sendelinge, min mense is wat by die sendingwerk 

betrokke is.  Dit gebeur wel, en dit is baie goed.  

Maar vir die gemeente as geheel lyk die sending en 

die gemeentes wat daaruit onstaan het, tog ‘n bietjie 

ver weg in ‘n ander wêreld. 

 

Ons kan moeilik advies gee, omdat ons min kennis 

het van die ontwikkeling wat plaasgevind het en van 

die spesifieke moontlikhede en probleme van die 

situasie hier.  Maar ons gevoel sê dit sou mooi wees 

as daar meer kontak sou wees tussen die gemeente-

lede van Pretoria en dié van Soshanguve en Mame-

lodi.  

Is dit nie miskien ‘n mooi taak veral vir die ouer jeug 

met begeleiding van die sendelinge nie? 

 

6.  Hoe kan ons verder kom met die taalver-

skille as jou moedertaal vir jou baie belangrik 

bly? 

 

In baie lande is taalverskille ‘n rede en noodsaaklik-

heid dat gemeentes wat een is in die geloof, langs 

mekaar bestaan.  Hier in Suid-Afrika is daar gelukkig 

‘n taal waarin die meeste mense tog min of meer met 

mekaar kan kommunikeer – en dit is Engels.  Ek dink 

dit is ‘n baie goeie besluit dat die taal van die kerk-

verband Engels is, al is dit soms lastig en moelik en 

gee dit soms nog probleme.  Tergelykertyd is dit 

waar dat die Woord van die Here die beste vir jou 

oorkom in jou eie moedertaal.  Daarom is ook daarna 

gestrewe om die Bybel in elke taal te vertaal.  Dit 

geld vir mense in die sendinggemeentes sowel as vir 
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die Afrikaanssprekende gemeentes.  Ek dink julle sal 

in elke situasie moet kyk na wat prakties die beste 

uitwerk. 

 

7.  Hoe sal ons die praktiese probleme wat ons 

met beroeping ervaar, kan oorkom? 

 

Ek is nie so seker watter praktiese probleme daar is 

nie.  Afstand miskien, maar daar is die internet al ‘n 

groot hulpmiddel.  In Nederland ken gemeentes in 

die suide ook nie die predikante wat in die noorde 

van die land woon nie.  

Dit is ook ‘n feit dat ‘n predikant en sy gesin wat ver 

weg gaan, meestal hul nabye familie mis.  Hopelik sal 

daar voorsiening daarvoor wees dat hulle hul familie 

gereeld kan besoek sou hulle die beroep aanvaar. 

 

 

 

BYBELVERSPREIDING 
 

In Pers-pektief 
 

Daar het onlangs twee publikasies 

van die Bybelgenootskap van 

Suid-Afrika verskyn.  Dit is hulle 

Oorsig 2009 en hulle half-jaarlikse 

publikasie Die Saaier, uitgawe 

Winter 2010.  Dit kan gratis 

aangevra word op hulle webwerf  

www.bybelgenootskap.co.za. 

Hierdie twee publikasies bied baie 

interessante leesstof, veral omdat 

die saak van Bybelverspreiding vir 

Christene en kerke van groot 

belang is. 

 

 
 

In hulle Oorsig 2009 haal hulle 

Habakuk 3:17 en 18 aan : “Al sou 

die vyeboom nie bot nie en daar 

geen druiwe aan die wingerde 

wees nie, al sou die olyfoes mis-

luk en die lande geen oes lewer 

nie, al sou daar geen kleinvee in 

die kampe meer wees nie en die 

beeskrale sonder beeste wees, 

nogtans sal ek in die Here jubel, 

sal ek juig in God, my Redder”.  

In die gees van hierdie aanhaling 

uit Habakuk, meld hulle dan die 

volgende:  In 2009 was die 

wêreld en Suid-Afrika in die 

grootste resessie in baie jare 

vasgevang, was etlike miljoene 

mense in Suid-Afrika werkloos en 

het 870 000 mense in Suid-Afrika 

hulle werk verloor. 

Maar in dieselfde jaar 2009 het 

die Bybelgenootskap bykans 850 

000 volledige Bybels versprei, ..., 

feesgevier saam met Xhosa-

sprekendes om 150 jaar van die 

Bybel in hulle taal te herdenk, 

Bybelgedeeltes bekendgestel in 

!Xuhn – ’n eerste publikasie vir 

hierdie spesifieke San-taalgroep, 

begin met die vertaling van die 

Ou Testament in hedendaagse 

Zoeloe, die Geloof kom deur 

Gehoor-program verder uitgebou, 

die meeste Bybels ooit (640 000 

eksemplare) in een jaar aan ge-

vangenes geskenk, besluit dat 

mense Bybels gratis op hulle sel-

fone kan aflaai, en deur navorsing 

verneem dat die mense 

van Suid-Afrika nog die 

Bybel wil hê. 

 

‘n Mens is verbaas oor 

die baie werk wat die 

Bybelgenootskap van SA, 

deurgaans in stilte, 

verrig.  Hulle doel is die 

vertaling, produksie en 

verspreiding van die Blye 

Boodskap, die boodskap 

waardeur God Homself 

aan die mens openbaar.  

En daarin slaag hulle baie 

goed.  In Suid-Afrika is 

die volledige Bybel in tien 

van die elf amptelike 

take beskikbaar.  Suid-

Ndebele is die enigste 

amptelike taal wat nog nie oor ’n 

volledige Bybel beskik nie.  Maar 

die vertaling behoort teen 2010 

afgehandel te wees en daar sal 

dan ’n volledige Suid-Ndebele 

Bybel in 2012 beskikbaar wees. 

 

Behalwe die gewone lees-Bybels 

is daar ook Bybels-in-klank, wat 

deur medewerkers ingelees, 

opgeneem en versprei word.  

Hierdie projek noem hulle die 

Geloof kom deur Gehoor-pro-

gram.  Uit hierdie programnaam 

is dit duidelik dat die uiteindelike 

doel van die Bybelgenootskap 

verder gaan as slegs die versprei-

ding van Bybels.  Hulle wil daar-

deur bevorder dat mense 

tot geloof in God kom.  

Hierdie luister-Bybels is 

nou beskikbaar in agt 

van ons amptelike take, 

maar ook in Frans en 

Portugees, terwyl goed 

gevorder is met Noord-

Sotho en Venda (die 

Nuwe Testamente is 

reeds voltooi) en ’n begin 

gemaak is met Shona.  

In Suid-Afrika is daar 

ongeveer 1600 luister-

groepe wat op hierdie 

manier die Bybel hoor. 

 

Vir blindes word daar 

Bybels uitgegee in 

Braille-skrif (sover in 
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Engels en Afrikaans).  Hoewel die 

produksie van so ’n Bybel meer as 

R3000 kos, word dit teen die prys 

van ’n Standaardbybel, R46, 

beskikbaar gestel.  Die Bybel is 

nou ook reeds in sewe van ons 

amptelike tale beskikbaar op 

selfoon en kan gratis afgelaai 

word vanaf m.bibles.co.za.   

Daar word gewerk aan ’n nuwe 

Afrikaanse vertaling, na die 

1933/53- en die 1983-vertaling.  

Die titel van hierdie projek is : Die 

Bybel in Afrikaans: ’n direkte 

vertaling.  Inligting oor hierdie 

nuwe vertaling kan gevind word 

op www.bybel.co.za . 

 

Die Bybelgenootskap van Suid-

Afrika werk saam met die ander 

146 Bybelgenootskappe wat in die 

meeste lande van die wêreld 

werksaam is (nie in ‘n aantal 

Moslem-lande en Noord-Korea 

nie).  Agt taalgroepe in die 

wêreld, waarvan vier in Afrika, 

het verlede jaar vir die eerste 

keer die volledige Bybel in hul eie 

taal ontvang en 35 taalgroepe vir 

die eerste keer die Nuwe Testa-

ment.  Volledige Bybels is nou in 

459 tale van die wêreld beskik-

baar.  Daar is sterk bande met die 

Bybelgenootskappe van Namibië, 

Botswana, Lesotho en Swaziland, 

om hulle as kleiner organisasies 

te ondersteun.  Daar is ook ’n 

Afrika Raad van Bybelgenootskap-

pe, binne die Wêreldbond van 

Bybelgenootskappe.  Deur die 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

kan jy ’n Bybel in enige van die 

wêreldtale bestel.  Bybelverkope 

kan deur hulle webwerf 

www.bybelgenootskap.co.za of 

telefonies by 021 910 8734 

gedoen word. 

 

Dit sal duidelik wees dat die werk 

van die Bybelgenootskap baie 

goeie befondsing vra.  Van hulle 

inkomste van amper R100 miljoen 

per jaar kry hulle 49% uit die 

verkoop van Bybels, 36% uit 

bydraes en 9% uit boedels.  Die 

bydraes kom van kerke, indiwi-

due, fondse en trusts.  Met die 

verspreiding van amper 1 miljoen 

Bybels per jaar kos ’n Bybel dus 

gemiddeld ongeveer R100 om te 

produseer, terwyl dit verkoop 

word teen gemiddeld ongeveer 

R50, om dit bekostigbaar te hou.  

Van hulle uitgawes word 58% 

bestee aan Bybelprogramme en 

29% aan menslike hulpbronne.  

 

Sedert 1 April 2009, na die 

herroeping van Wet 15 van 1970, 

funksioneer die Bybelgenootskap 

as ’n “Artikel 21-maatskappy 

sonder winsmotief”. 

 

 
 

Vir sending- en evangelisasie-

werk gee die Bybelgenootskap ’n 

spesiale “Uitreikbybel” uit.  Daar 

is reeds ’n Xhosa- en ’n Zoeloe-

Uitreikbybel beskikbaar wat teen 

R20 per eksemplaar deur kerke 

en sendingorganisasies aange-

koop kan word.  Dit maak die 

uitbreiding van die evangelie 

meer bekostigbaar, maar hierdie 

goedkoop uitgawes kan ook 

aangeskaf word deur mense wat 

nie ’n gewone Standaardbybel kan 

bekostig nie.  ’n Engelse ‘Good 

News’-Uitreikbybel sal binnekort 

gepubliseer word. 

 

As Bybelkring het ons onlangs 

nagedink oor hoe ons kan help 

met die verbreiding van die 

evangelie onder die mense met 

wie ons in kontak kom en wat nie 

Christene is nie.  Ons het ’n kort 

traktaatjie opgestel wat ons kan 

uitdeel aan bedelaars wat kom 

vra vir brood, klere, komberse  

of werk of aan petrolpomp-

personeel.  Maar teen R20 vir ’n 

Uitreikbybel kan ‘n mens bekostig 

om ’n volledige Bybel aan hulle te 

gee.  Dalk moet die Evangelie-

sasie-kommissies in die gemeen-

tes besluit om ’n aantal Uitreikby-

bels aan te koop, wat die lidmate 

dan weer by hulle kan koop en 

uitdeel (of teen R5 deurverkoop 

om dit ‘waarde’  te laat hou).  So 

kan ons die verbreiding van die 

evangelie in ons land bevorder. 

 

As gelowiges, kerke en sendelinge 

maak ons dankbaar gebruik van 

die werk van die Bybelgenoot-

skap.  Waar ons deel is van die 

meer welvarende deel van die 

Suid-Afrikaanse bevolking is dit 

eintlik ’n verleentheid dat die 

Bybels wat ons koop, gesubsidieer 

word deur ander.  Daarom het 

ons ’n morele plig om die werk 

van die Bybelgenootskap elke nou 

en dan of gereeld te ondersteun.  

Dit kan ons gerus doen as kerke 

deur ’n spesiale kollekte of om ’n 

kollekte vir “algemeen Christelike 

doeleindes” vir hierdie doel te 

bestem.  Verder kan ons hulle ook 

as indiwidue ondersteun met ’n 

donasie of met ’n erflating uit ons 

boedel.  Geloof in Christus kom 

deur die verbreiding van die 

evangelie.  Kom ons benut die 

geleenthede wat ons ontvang, om 

ook hierdeur, met die werking van 

die Heilige Gees, die kerk van 

Christus te bou. 

 

 

Hans Moes is lidmaat van die Vrye 

Gereformeerde Kerk Kaapstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

BOEKENUUS 
 

Afscheiding? / H J C C J Wilschutt 

Over oproepen om zich van de GKv af te 
scheiden.  Bijdrage aan een bezinning op 
de situasie in de GKv. 
Dit kan nie ontken word dat daar in die 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, in 

Nederland, groot kommer is oor die 

ontwikkeling in die kerke nie.  Daar is groot kommer oor 

sekularisasie en dat die kerke besig is om die karakter as 

Gereformeerde kerk te verloor.  Is afskeiding die ant-

woord?  Op hierdie vraag wil hierdie publikasie aan die 

hand van die Bybel ‘n antwoord gee.  (56 bladsye – R120) 

 

De Geest, het kruis en de gaven /  

Dr Jan Hoek 

Een ontmoeting tussen gereformeerd en 
chrarismatisch. 
Daar vind steeds meer gesprek plaas 

tussen Gereformeerdes en charismatiese 

gelowiges.  Hierdie boek bied ‘n oorsig 

oor die gesprekspunte en verskille.  Die 

skrywer wil vashou aan die reformatoriese teologie, maar 

terselfdertyd ‘n eerlike evaluasie van charismatiese 

elemente gee.  Prof dr Hoek is dosent aan die volgende 

instellings: Protestantse Theologiese Universiteit en 

Evangelische Theologiese Faculteit in Leuven, Christelike 

Hogeschool Ede en direkteur van die Hogeschool van de 

Gereformeerde Bond.     (150 baldsye – R160) 

 

NIV Study Bible, hardeband-

uigawe  

Hierdie Bybel sluit in konkordansie, 16 

volkleurkaarte en studienotas. 

(R245) 

 

De canon van de bijbel 

‘n Kaartspel om jou kennis van die Bybel te 

toets.  Die hele verhaal van die Bybel is 

saamgevat in 50 kaarte. 

(R175) 

 

Nuwe voorraad uit Australië (Pro Ecclesia Publishers): 

 

• You’re only young once / M J C Blok 

The Ten Commandments in the light of Proverbs 
(R80) 

• There was no king in Israel…  

Outlines on the Book of Judges 
(R75) 

• The glory of the LORD with His people / P Van Gurp 

Ezekiel. Part 1 – chapters 1 to 39 
(R155) 

• The third temple / J Wiskerke-van Dooren 

Ezekiel. Part 2 – chapters 40 to 48 
(R155) 

• In the WORD is life / A I Krijtenburg 

Outlines on the gospel of John. Part 1 – chapters 1 – 
10 : 21 
(R75) 

• In the WORD is life / A I Krijtenburg 

Outlines on the gospel of John. Part 2 – chapters 20 : 
22 – 21 
(R75) 

• Living Parables / Trimp 

Bible studies on the Parables of Jesus 
(R70) 

• For the strengthening of our faith / L E Leeftink 

Preparation for the celebration of the Lord’s Supper 
(R100) 

• Be wise / G van Rongen 

Outline on Proverbs 
(R80) 

• A ransom for many / B C Buitendijk 

A Bible study on the gospel according to Mark 
(R95) 

• The overflowing riches of God’s mercy / Clarence 

Bouwman 

Revisiting the Belgic Confession 
(R170) 

 

 

 

Posadres:  Posbus 35510 • Annlin 0066 • Suid Afrika 

Telefoon : 012 543 3597 

E-pos: folmerboek@telkomsa.net (Mev Petro Drijfhout) 

 

PRETORIA:   KAAPSTAD: 

(Mev Irene van der Meer)  (Mev Petrie Eefting) 

Laseandralaan 115  Proteaweg 95 

0186 Môregloed   Proteahoogte 

Pretoria    7560 Brackenfell 

folmerpta@telkomsa.net  eendenkooi@absamail.co.za 

Tel/faks 012 333 8064  Tel 021 982 1402 
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ADVERTENSIES 
 

 

Die FOSTER CARE BOARD (deel van die Khothatsong VIGS-Komitee) is werksaam in Soshanguve en 
omgewing en het ten doel om weeskinders (wat hul ouers verloor het as gevolg van VIGS) te help deur: 

• Christelike ouers te assisteer wat hierdie weeskinders wil aanneem; en 

• Veilige pleegsorghuise op te rig en Christelike pleegouers in plek te sit wat per huis tot 6 kinders kan versorg en 

opvoed,  

om sodoende ‘n normale omgewing te skep waarbinne hierdie kinders kan opgroei. 
 

Met u finansiële ondersteuning kan ons van ons genadegawes deel en meer kinders help glimlag. Ons 

benodig op kort termyn donasies vir die aankoop van grond en die bou van pleeghuise. 
 
Donasies en maandelikse betalings kan gemaak word by: 

Khothatsong Foster Care Board, Nedbank Gezina (takkode 160345), Spaarrek. no. 2603162640 
 

Meer inligting beskikbaar op www.khothatsong.co.za, /Projects/Foster Care 
Lede: ds P Boon, T Visee, A van den Bout 

 

 

 

↸� 
 

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 

082 320 6577 of 021 856 0736 
Piet en Jetty Salomons 

 
 
 

    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 021 910-2260 
Gert & Ingrid Klapwijk 

  
 



24 

Stigting Woord en Wandel 
(Eienaar & Uitgewer) 
Gilles de Jager (voorsitter) 
Berend Kamphuis 
Dr Gerard Hagg 
Louise Ros (administrasie) 
 
Posbus 31141, Totiusdal, 0134 
Tel  012 332 0127 
Faks  086 651 9719 
E-pos (stigting & administrasie): 
kompas.admin@vgk.org.za 
 
Drukker:  
Printburo (telnr 012 335 9134) 
 
Redaksie: 
Prof Hans Boon (eindredakteur) 
Douwe Drijfhout 
Kees Roose 
Willemien Kleijn 
Irene van der Meer 
 
Subredakteurs: 
Leer & Lewe: 
      Douwe Drijfhout 
Gesin & Opvoeding: 
      Petrie Eefting 
Venster op die Bybel: 
      Ds Jopie van der Linden 
Elders Gelees: 
      Ds Erik van Alten 
Samelewing & Politiek: 
      Willie Spies 
Wetenskap & Tegnologie: 
      Lodewijk IJlst 
Geskiedenis & Kerkgeskiedenis: 
      Ineke Roose 
Sending & Evangelisasie: 
      Irmarie Bosman 
Kuns & Kultuur/Resensies: 
      Jenny Boon 
In Pers-pektief: 
      Hans Moes 
Onderhoude/Verslae: 
      Tanya de Vente-Bijker 
 
Redaksieadres: 
Laseandralaan 115 
Moregloed  0186 
e-pos : kompas@vgk.org.za 
 
Advertensies: 
Navrae by die Administrasie 
 
Elektroniese betalings: 
Stigting Woord en Wandel 
Nedbank Gezina 
Takkode : 16 03 45 
Reknr : 1603 031 820 
Vermeld asb u naam en lidnommer 
 
Intekengelde (per jaar): 
RSA per e-pos : R55 
RSA per hand : R110 
RSA per pos : R150 
Buiteland per e-pos : €10 
Buiteland per seepos : €30 
Buiteland per lugpos : €40 
 

KOMPAS is die maandblad van ‘n stigting wat deur lidmate van die Vrye 

Gerefor-meerde Kerke (VGKSA) in die lewe geroep is.  Indien u die 

VGKSA nader wil leer ken, is u welkom om met een van die onderstaande 

predikante of sendelinge in verbinding te tree: 

 

• Ds P Abrahams :    

 Bauhinia Close 12, Belhar  7490  tel  021 953 0940 /  

 pabrahams@webafrica.org.za 

• Ds C Kleijn :    

 Corneliusstraat 1071, Panorama, A H, Weltevredenpark 1709; tel  011 679 1646 /  

 dskleijn@vgk.org.za 

• Rev BA Matlaela :    

 Soshanguve Noord;  tel  073 241 9963  
• Rev T Mogale :    

 19675 Phathudistr, Mamelodi-Oos 0122;  tel  012 801-7937 /  

 kgwadumogale@vodamail.co.za 

• Ds HH van Alten :    

 Walterlaan 1295, Waverley 0186;  tel  012 332-3256 /   

 hhvanalten@vgkmaranata.org.za 

• Ds E Viljoen (leenpredikant vir 2010):   

 Koedoestraat 33, Bethal 2310;  tel  017 647 6881 / 084 440 2428 

 emyn04@gmail.com 

 

 Sendelinge in diens van die kerke is: 

 

• Ds DM Boersma :    

 Hibiscusstraat 54, Chantelle  0182  tel  012 549-3668 /  
 dmboersma@vgkmaranata.org.za 

• Ds PG Boon :    

 Dunwoodielaan 1201, Waverley  0186;  tel  012 332-1028 /   

 pgboon@vgkmaranata.org.za 

• Dr JA Breytenbach :    

 Blackwoodstr 12,  Bellair, Bellville  7530;  tel  021 919-4215 /   

 hmbreytenbach@gmail.com 
• Ds T de Boer :    

 Mantova 30, Aerangisstraat, Môregloed  0186;  tel  012 333-5602 /  

 tdeboer@vgkmaranata.org.za 

• Rev MP Magagula :    

 575 Blok GG, Soshanguve 0152;  tel  012 798-1553 /   

 magagula@telkomsa.net 

• Rev J Mhlanga :    

 Kerkgebou, 624 Blok WW, Soshanguve-Suid;  tel  012 791-0983 /  
 jmhlanga@vgkmaranata.org.za 

• Rev GF Mnisi 

 Soshanguve;  tel  072 237 2412 

 

 

 
Koste vir die plasings van advertensies: 
  Vol bladsy :  R 480 
  Driekwart bladsy :  R 360 
  Twee-derde bladsy :  R 320 
  Halwe bladsy :  R 240 
  Een derde bladsy :  R 160 
  Een kwart bladsy :  R 120 
  Een agste bladsy :  R   60 
  Een sestiende bladsy R   30 
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