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Daar word gesê: ’n gereformeerde kerk is ’n reformerende kerk. Hierdie twee
woorde loop hand-aan-hand: ’n kerk wat nie reformeer nie, is nie gereformeerd
nie. Die Rooms-Katolieke Kerk daarenteen bely dat die kerk is – onder goddelike
gesag hervorm. Die Protestante – dat die kerk ’n instelling is wat gedurig hervorm
moet word.
Ons weet dat die kerk nie is nie – dit sal nooit perfek (gereformeerd?) wees
nie. Die motto word ook dikwels misbruik om allerhande nuwighede in ’n kerk in
te bring. Maar die leuse ondersteun nòg die konserwatiewes nòg die liberales se
saak. Dit keur nie verandering ter wille van verandering, of behoud ter wille van
behoud goed nie. Die reformatore wou ook nie liberaal of konserwatief wees nie,
maar radikaal – terugkeer na hul wortels: die betroubare Woord. Hul was nie innoverend nie, maar suiwerend.
Ons moenie skrikkerig wees om suiwering of reformasie in ons eie kerk na te
streef nie. ’n Ware gereformeerde kerk is konstant aan die verander, dit bly nooit
op een plek nie, dit beweeg altyd: vorentoe of agtertoe.
Is dit so? Is dit in ons kerke so? Moet dit so wees? Kan ons sê dat die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika konstant aan die verander is? En na watter kant toe
beweeg ons: neem ons die moeilike opdraande pad na ons ewige bestemming, of
is ons besig om te stagneer, nie meer vorentoe te tree nie en dus agteruit te gly?
Hierby word nie groot drastiese veranderings bedoel nie: dit is slegs nodig as
die kerk besig is om teen die Woord van God in te gaan. Dan kan daar skeuring
met die afvallige “moederkerk” plaasvind, en word na die ou paaie wat die toets
van tyd deurstaan het teruggekeer (Jer. 6:16).
Wat moet dan wél verander? Die kerklidmaat se innerlike mens. Ons moet ons
elke dag aan God se Woord onderwerp. Ons verstand moet vernuwe word om die
Skrif te kan begryp en reg toe te pas. Ons moet ’n gedissiplineerde, waaksame en
ywerige gees ontwikkel wat daarop gemik is om die saak van Christus ten koste
van enigiets anders te verdedig en te bevorder. Ons moet inisiatief neem en vin
dingryk wees om die Evangelie te propageer, sonder om bang te wees. Ons moet
die goeie Bybelse leerstellings met ’n dringendheid versprei, sonder smet van
wêreldse idees of menslike filosofieë. Ons moet streef na eensgesindheid en ons
moet die liefde vir God, sy waarheid, sy saak, sy koninkryk en sy kerk laat oorheers.
Bewaar die kerk. Bewaak, beskerm en verdedig jou geloof. So ook die bousteen
van die samelewing: die gesin. Ons het dus allermins die luuksheid om passief
agteroor te kan sit.

’n Kerk sonder geestelik-groeiende lede en Bybelse prediking is ondervoed en kwesbaar vir leuens en dwaalleer.
Moenie tevrede wees met net oppervlakkige kennis van die Woord nie, maar probeer om, soos die hervormers,
deeglik gegrond te wees in die allerheiligste geloof. Groei elke dag in jou geloof – dit sal ook die kerk waarvan jy ’n
lidmaat is, ten goede laat verander.
Erika de Vries, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria

God is heilig. Mag jy dan wel naby Hom kom?
Enkele gedagtes by Numeri 16
Uit die Woord
Numeri is nou nie die eerste boek in die Bybel wat jy van
plan is om te lees nie. So baie lyste met getalle, name en
plekke. Maar daar is tog genoeg redes om ’n slag meer
aandag aan hierdie boek te gee. Dit wil ons doen na aanleiding van ’n bekende geskiedenis. Want te midde van
die lyste met name, plekke en getalle is daar ’n hele klomp
historiese gebeurtenisse wat jy ook in baie kinderbybels
sal vind. En díé van Korag, Datan en Abiram, wat saam met
die mense wat by hulle behoort het, deur die aarde inge
sluk is, waarna vuur van die HERE ook nog 250 gedood
het; dit is wel die mees indrukwekkende gebeurtenis.

daardie kant gehad. Die stam wat die leiding gehad het
(op die prentjie vetgedruk), het sy tente tussenin twee
ander stamme opgeslaan. Daarom staan Juda voor die
ingang van die tabernakel.
Tussenin staan die tente van die priesters. In hierdie
volgorde staan hulle as hulle hul tente opslaan, en in
dieselfde volgorde trek hulle ook op. Steeds die tabernakel of tent van ontmoeting in die middel. Want God
woon te midde van sy volk.
En let nou mooi op hoe die situasie aan die suidekant
van die tabernakel is.
Die afdeling van Levi se seun Kehat is daar geleër.
En die stam wat die naaste daaraan is, is Ruben.
Ruben, die oudste seun van Jakob, het sy eersgeboortereg verspeel. Ek reken dat dit sou knaag. ’n Opstand
teen hierdie verlies kan sommerso kop uitsteek. Datan
en Abiram is op daardie oomblik leiers van die stam
Ruben. Hulle kan dit nie langer aanvaar dat Moses en
Aäron volle seggenskap het nie.
Korag is ’n leier van die Kehatiete, die afdeling van

God woon te midde van sy volk ... tóé en nóú

Om iets van hierdie geskiedenis te verstaan, is dit
goed om aandag te gee aan die lyste met name in die
eerste hoofstukke van Numeri. Veral Numeri 2-4 is belangrik. Daar is beskryf hoe die stamme om die tabernakel staan. As jy probeer om daarvan ’n voorstelling te
maak, dan is daar sekere dinge wat opval.
In Numeri 3:17 lees ons: Levi se seuns was: Gerson,
Kehat en Merari. Hierdie seuns met hulle geslagte en
families was rondom die tabernakel geleër as ’n be
skermende kring om die woonplek van God. Hulle het
die binneste kring gevorm.
Rondom die Leviete is die 12 stamme opgestel.
Die lyste in Numeri begin altyd by die oostekant van
die tabernakel. Want daar kom die son op. Daar is ook
die ingang van die tabernakel.
Aan elke kant van die tabernakel was daar drie stam
me. Een van daardie drie stamme het die leiding aan
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die Leviete wat hul tentpenne naby Ruben ingeslaan
het. Hy gaan met die leiers van Ruben saamspan om te
veg vir ’n beter posisie. Hulle aanvaar die leierskap van
Moses en Aäron nie meer vir lank nie. Maar waarom sou
Korag moeite met die leierskap van Moses en Aäron hê?
Laat ons nog ’n slag kyk hoe die posisies van die Leviete
verdeel is. Die priesters aan die oostekant van die taber
nakel kom, net soos Korag en sy mede-Leviete, uit die
geslag van Kehat. Ons kan dit in Numeri 26:58 e.v. lees.
Kehat was die voorvader van Amram. En Amram se vrou
was Jogebed, ook uit die nageslag van Levi. Sy is in Egipte
gebore en haar en Amram se kinders was Aäron en Moses
en hulle suster Mirjam.
Die jaloesie kan sommer maklik by ander lede uit dieselfde geslag van Kehat opkom.
Korag stem glad nie daarmee saam dat slegs Aäron
en sy seuns ’n bevoorregte posisie in die tabernakeldiens
ontvang het nie. En dit grief hom dat ’n ander seun uit
die nageslag van Kehat, Moses, die sê het. Hy, Korag en
Aäron en Moses het tog dieselfde oupa, oupa Kehat? En
wanneer sulke gedagtes aanmekaar deur jou kop maal,
dan is dit verleidelik om saam met ander ontevrede leiers
in opstand te kom. Hulle word ook nog deur 250 ander
leiers van die volk gesteun.
Waar staan hierdie verhaal van die opstand van
hierdie manne? Kort tevore het God via Moses aan alle
Israëliete die opdrag gegee om gedenkkwassies – of
klossies – aan hulle klere vas te werk.
In Numeri 15:37 en volgende verse lees ons (in die
1983-Bybelvertaling):
[37] Die HERE het verder vir Moses gesê: [38] ‘Sê vir die
Israeliete hulle moet aan die some van hulle klere klossies
vaswerk. Dit geld ook vir hulle nageslag. Hulle moet ’n
blou toutjie aan die hoekklossies vaswerk. [39] As julle die
klossies sien, moet julle dink aan al my gebooie, sodat
julle dit onderhou en nie die sondige begeertes van julle

hart en oë navolg nie. [40] Julle moet aan al my gebooie
dink en hulle onderhou sodat jullie aan My gewy sal wees.
[41] Ek is die HERE, julle God, wat julle uit Egipte gebring het
om vir julle ’n God te wees. Ek is die HERE, julle God.’

Net God bepaal wie sy volk lei en
wie Hom mag dien in die heiligdom.

So moes die Israeliete deur hierdie simbool van die
klossies steeds daaraan herinner word dat hulle heilig is.
Deur die Here geroep om vir Hom te lewe.
Nadat God Hom so duidelik aan hierdie volk verbind
het met die woorde:
Ek is die HERE, julle God, wat julle uit Egipte gebring het
om vir julle ’n God te wees.
Ek is die HERE, julle God.’ Na hierdie woorde het die onvrede met God se leiding na vore gekom.
Ons lees dit in die bekende geskiedenis oor Korag,
Datan en Abiram in Numeri 16.
(vs.1 en 2) Korag neem die leiding. Hy blyk die woordvoerder te wees. Die Leviete uit die geslag Kehat moes
nou saamwerk met die priesters omdat hulle verantwoordelik was vir die heilige voorwerpe in die tabernakel.
Daardeur word hulle die meeste gekonfronteer met die
bevoorregte posisie van die priesters, wat op hulle beurt
weer onder leiding staan van Eleasar, seun van Aäron.
(vs.3) Hulle het as ’n groep teen Moses en Aäron saamge
kom en vir hulle gesê: ‘Dit is nou genoeg. Die hele gemeente,
elke lid daarvan, is gewyd, en die HERE is by hulle. Waarom
verhef julle julle dan bo die gemeente van die HERE?’

Ons is meer as die Leviete –
ons elkeen is ’n priester vir Hom.

Op die oog af lyk die argumente van die rebelle nogal
redelik. God het tog die hele volk heilig verklaar? Het
God dit nie letterlik so gesê dat sy volk ’n heilige volk is
nie? (in Num. 15). Dis hoekom al die Israeliete mos klos
sies aan hulle klere moes dra? As almal heilig is, waarom
sou dan nie almal priesters kon wees nie? Uit die vervolg van die verhaal kom jy agter dat dit vir Korag, Datan
en Abiram nie om heiligheid gaan nie, maar om mag!
(vs.4) Moses laat homself vooroor op die grond val.
Want hoe kan hy ooit bewys dat hy deur die HERE self
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In vers 19 lees ons dat die hele volk by die opstand
betrek is. Korag het klaarblyklik daarin geslaag om die
hele vergadering van die volk Israel agter hom te kry! So
ernstig is die krisis. Dit lyk asof Moses en Aäron heeltemal alleen staan. Maar God het vir hulle opgestaan. Hy
wil die hele volk in een oomblik vernietig! Behalwe vir
Moses en Aäron (vs. 20-21). Maar Moses en Aäron het op
hulle knieë geval en gebid: ‘O, God, God wat aan alle mense
die lewe gee, sal U toorn teen die hele gemeente ontvlam
as net een mens gesondig het?’ (vs.22).
So waarsku God sy volk: Ek is heilig. Julle kan nie sommer naby My kom nie. Julle moet baie versigtig wees!
God is heilig. Dit beteken die redding vir wie geroep
is om naby Hom te mag kom.
Maar dit beteken die dood vir wie Hom op sy eie
manier wil nader en op sy eie manier naby God wil wees.
Hierdie Woord van God het vandag nie in krag verminder nie. Ons is geroep om heilig, toegewy vir die
Here te lewe. En ons mag verder gaan as die Koragiete.
Ons is meer as die Leviete. Ons mag nog nader aan God
kom. Ons is deur God Self geroep en gesalf om priesters
vir Hom te wees. Petrus juig triomfantelik: Maar julle is ’n
uitverkore geslag, ’n koninkryk van priesters, ’n heilige volk.

geroep en aangewys is om die leier van Israel te wees?
En Aäron kan dit ook nie bewys nie. Daar is net Een wat
hulle uit hierdie krisis kan red. Dit is God Self. Net God
kan laat weet wie Hy kies om sy volk te lei en wie Hy kies
om Hom te dien in die heiligdom. Daarom val Moses
voor God neer in ’n smeekgebed.
(vs.8-11) Moses wys Korag en sy stamgenote op die
feit dat hulle reeds ’n besondere posisie binne die volk
van God het! Hulle mag die take uitvoer wat oorspronklik tot die voorreg van die eersgebore seuns behoort het.
Hulle mag al baie naby die HERE wees en Hom daar dien.
Waarom is hulle dan ontevrede? Waarom wil hulle dan
nog belangriker wees? Moses kan dit nie verstaan nie.

Ds Linus van ‘t Foort, sendeling van die VGK Kaapstad vir
sendingwerk op die Kaapse Vlakte

“Hoop” (2)
Leer en lewe
hoop dalk iets is wat eintlik na die sondeval onstaan het.
Waarop moes Adam en Eva dan hoop as alles goed
was? Ons leer gou dat, in die goeie skepping, dit nie uitsluit
dat die mens niks hoef te doen en dat geen verandering
meer gewens was nie. Inteendeel, daar was nog heelwat
om te doen in die skepping. Die mens moes heers oor
die skepping, dit bou en bewaar, aan al die diere name
gee – dit alles voor die sondeval! Die verhouding tussen
mens en God is nog nie versteur deur die sonde nie en die
mens neem onbevange deel aan God se plan vir die skepping. Vanaf die begin is die mens diep betrokke. Daar is
’n gerigtheid op die toekoms. Die skepping is baie goed,
maar dit beteken nie dat dit nie bestem is om nog beter
te word nie. Die boom van die lewe is beskikbaar om van
te eet (Gen. 2:9, 16) (’n onsterflike lewe is binne bereik!),

Vervolg op die artikel van ver
lede maand.
Realiteit dat voleinding
geen einde is nie, maar ’n
nuwe begin
Die feit dat Christelike hoop
baie nou verbonde is aan die opstanding, hemelvaart
en koningskap van Jesus Christus, beteken nie dat daar
in die Ou Testament geen hoop was nie. Hoop was al
verbonde aan die hele kosmos van die begin af, gedurende die hele geskiedenis van vroeg af aan tot nou
toe. Alhoewel hierdie hoop onder druk gekom het met
die sondeval, is dit vernuwe in God se verbond en la
ter vooruitbeskou deur die profete. Sommige dink dat
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maar die mens kies om van die een boom te eet wat hulle
uitdruklik verbied is om van te eet, nl. die boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 2:17). Na die sondeval word
die toegang tot die boom van die lewe en daarmee die
potensiële onsterflikheid summier weggeneem. In Openbaring lees ons weer dat die wat oorwin, sal ontvang om
te eet van die boom van die lewe (Openb. 2:7). Daar is
geen terugkeer na die paradys nie, maar ’n vooruitgang
na ’n nuwe Jerusalem, ’n tuin-stad, waarnatoe ons oppad
is. Die hoop op die ewige lewe het nooit verander nie,
maar wat binne bereik was in die paradys, is vir eers buite
bereik geplaas deur die sondeval.
God kom egter direk na die sondeval na die mens toe.
“Waar is jy?”, vra God (Gen. 3:9). God soek Adam en Eva op
ten spyte van die sonde. Dit is hoopvol! Dit is nie waar dit
ophou nie. God maak ’n ewige verbond “... tusen God en al
die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is” (Gen.
9:16). Die opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder
van voor die sondeval (Gen. 1:22, 28) word nou herhaal aan
Noag (Gen. 9:1) en alle diere (Gen. 8:17). God gaan voort
met sy plan, Hy is getrou. Dit word selfs beter. God se seën
aan die hele mensheid in die skeppingsverhaal (Gen. 1:28)
word herhaal. God se verbond met Abraham het ook im
plikasies vir alle mense: “... in jou sal alle geslagte van die
aarde geseën word” (Gen. 12:3). Hierdie patroon van God
se getrouheid en sy wil om te seën bly homself herhaal ten
spyte van kinderloosheid (Gen. 11:30; 25:21), hongersnood
(Gen. 12:10; 26:1; 41:54), magsmisbruik (Gen. 12:10-20;
20:1-18), die hardnekkigheid van die volk Israel asook die
gebrokenheid van rigters en konings. ’n Verbond met een
persoon Dawid eindig ook in ’n enorme teleurstelling met
die verhaal van Batseba en Uria (2 Sam. 11). Ten spyte van
die sonde verander God se verbond nie. Hy is getrou aan
sy beloftes. Net voor Dawid se struikeling het God belowe
dat sy koninklike troon bevestig sal word tot in ewigheid
(2 Sam. 7:13). Wat ’n ongelooflike basis vir hoop!
Dit is hierdie lewendige en vaste hoop waaraan die
profete vir Israel destyds en vir ons vandag bly herinner.
Daar sal ’n totale transformasie van persone, van God se
volk en die hele skepping plaasvind. Persone kry ’n nuwe
hart en ’n nuwe gees (Eseg. 36:26; Skrifberyming 16), die
samelewing word verander (Eseg. 37) en in die skepping kom ’n hele nuwe orde: daar sal geen kwaad of verderf meer wees nie (Jes. 11:6-9; 65:25), mense en d
 iere
sal vermenigvuldig word (Eseg. 36:11), daar sal geen
hongersnood meer wees nie (Eseg. 36:29), die diere sal
in veiligheid rus (Hos. 2:18), en bome sal groei waarvan
die blare nie verdor en die vrugte nie sal opraak nie
(Jes. 47:12). Alles sal heilig word soos God heilig is. Daar
sal lewe wees selfs in die droogste woestyn. In die nuwe
5

Jerusalem sal die kinders van die Here “... ’n fontein van
waters [wees] waarvan die water nooit teleurstel nie”
(Jes. 58:11). Alle nasies sal hulle voor die Here neerbuig
en God se Naam eer (Ps. 86:9). Die dood sal vir ewig vernietig word (Jes. 25:8) en die wat dood was, sal herlewe
(Jes. 26:19; Dan. 12:2). Die realiteit van ’n nuwe Jerusalem is waarop mense in die Ou Testament en ons nog
steeds mag hoop. Die belofte om te eet van die boom
van die lewe sal ’n realiteit word.

Geen terugkeer na die ou paradys nie,
maar ’n vooruitgang na ’n nuwe Jerusalem.

Ek moet nog ’n paar woorde oor die koningskap van
Jesus Christus sê. Paulus skryf in sy brief aan die Romeine
dat Jesus Christus ons Here is (Rom. 1:4). Hy heers tans oor
elke plekkie in die ganse skepping (Ps. 24:1). Ons Heerser
is gebore uit die geslag van Dawid en sit nou op die beloofde troon in die hemel. Die koninkryk is alreeds hier,
maar is nog nie ten volle geopenbaar nie totdat Christus
sal terugkom. Die kerk is ook nie die koninkryk van God
nie, maar wel die bewys van God se koninkryk wat hier
op aarde is tot seën van alle nasies. Om te leef-in-hoop
beteken nie om passief te sit-en-wag op die eindtyd nie,
maar om alreeds in die hier-en-nou werksaam te wees.
Hoekom? Omdat God alreeds in die hier-en-nou werksaam is en ons uitnooi om – in gemeenskap met Christus
– nou al deel te neem aan die koninkrykswerk. Wie is ons
om te dink dat ons maar net moet wag op die beter dae
van die eindtyd? In Thessalonika was daar Christene wat
so gedink het. Paulus skryf onomwonde dat hulle gou
aan die werk moet spring of anders sal hulle ook nie eet
nie (2 Thess. 3:10). Om so te “wag op beter dae” is ’n onordelike lewenstyl en ’n miskenning van die oorleweringe
(2 Thess. 3:6). ’n Werklike Christelike hoop is nooit passief
nie. Hoop strek uit na die ewige lewe, bring lewe en is ingegee deur die Bron van alle lewe self.

Moenie passief sit-en-wag op die eindtyd nie,
wees reeds in die hier-en-nou werksaam.

God se beloftes voed hoop. Sy verbond met die hele
aarde is onwankelbaar. Ons mag met sekerheid weet
dat die voleinding ’n nuwe begin is, ’n nuwe hemel en ’n

nuwe aarde. Met Jesus Christus het die beloofde konink
ryk gekom. Nadat alle magte aan Christus onderwerp is,
sal Hy dit oorhandig aan sy Vader. Vandag al mag ons
die vrugte van daardie koninkryk op aarde begin beleef.
Hoop dwing tot deelneming in God se werk.

(Kol. 3). My sondige ek leef nie meer nie, maar Christus
leef in my (Gal. 2:20). Met alle gawes en talente wat God
aan ons gegee het, mag ons meewerk aan Christus se
priesterlike en koninklike werk hier op aarde.
Die heiligheid van die opstanding word nou al geleef.
’n Gehoorsaamheid aan die waarheid bring vurige liefde
voort uit ’n rein hart (1 Petr. 1:22). Ons is ’n uitverkore
geslag, ’n koninklike priesterdom met die doel om ... te
wag op beter dae? Of om hierdie erfenis vir onsself te
hou: konings in ons eie rykies en priesters net vir onsself?... Nee! Ons moet die deugde van Christus verkondig
(1 Petr. 2:9). Die eggo van Genesis 12:3, nl. dat Abraham
se saad ’n seën sal wees vir alle mense op aarde, kom
hier sterk terug. By die berg Sinai beklemtoon God dit
weer: as Israel die verbond sou hou, sal hulle ’n “...koninkryk van priesters en ’n heilige nasie wees.” (Ex. 19:5) Ons
ken die geskiedenis: hulle kon nie die verbond hou nie.
Jesus Christus was dan ook die enigste saad van Abraham en in Hom is die verbond vervul (Gal. 3:16). En deur
Hom gaan God se seën ook weer verder die wêreld in.
In en deur Jesus Christus
mag ons nou deelneem aan
die uitvoering van God se
plan met die aarde. Dit doen
ons nie in eie krag nie. Ons
hef ons oë hemelwaarts om
op aarde te kan deug. Ons
word dan deelgenote van
die goddelike natuur (2 Petr.
1:4), en word opgeroep tot ’n
lewe van Christelike deugde.
Ons doel verander vanaf
self-gerigtheid tot ’n lewe gerig op God en ander se eer.
Hartstogtelik mag ons dan verlang na God se seën, soos
Hy die kindertjies seën, wat dien as voorbeeld van hoe
om die koninkryk te ontvang (Mark. 1:15-16). Om werklik vertrouensvol terug te leun in Vader se arms is harde
werk, ’n stryd teen ons eie begeertes en ’n vernuwing
van wie ons is. Hierdie gelowige stryd verg kennis, selfbeheersing, volharding, toegewydheid en liefde. Hierdie
deugde kom moeilik as ons vergeet dat ons werklik van
ons vorige sondes gereinig is. Miskien voel ons te sondig om sulke deugde na te streef en uit te leef. Dit is niks
anders as blindheid en kortsigtigheid nie, skryf Petrus
(2 Petr. 1:9). In so ’n geval skuif die fokus terug na onsself.
Deur Jesus Christus word ons weer bevestig in ons
taak om oor die skepping te heers (Rom. 5:17). Dan slaak
die skepping ’n sug van verligting (Rom. 8:21). Hierdie
heersers is nie self-gerigte en vraatsige uitbuiters nie,
maar diensbare heersers met karakters van liefde, diens

Die hoop dra vrug en
bring geloof en liefde voort.

Hoe verander Christelike hoop ons lewens?
Ons word nuut gemaak deur die Heilige Gees. Dus veran
der ook die hoop wat in ons leef en moet ons noodwendig ander lewens lei. Die verhale wat ons lewens kenmerk,
word herskryf. Geen optimistiese, pessimistiese, vervelige, romantiese, self-gerigte of skuldige lewens nie, maar
’n lewe geanker in Jesus Christus. Vanweë die hoop wat
vir ons weggelê is, is daar geloof in Jesus Christus en die
liefde vir mekaar (Kol. 1:3-5). Die hoop dra vrug en bring
geloof en liefde voort. Hierdie hoop is nie ons verdienste nie. Goeie werke in geloof en liefde kom voort uit die
geskenk van vernuwing wat op haar beurt die lewende
hoop verwek (1 Petr. 1:3-5).
Daarom mag ons ook veel van mekaar verwag en
mekaar bly bemoedig om die vrugte van so ’n groot ge
skenk uit te leef. Om te groei in Christelike deugde is nie
mensverheerliking of werke-godsdiens nie, maar die
uitlewing van ’n lewende hoop. Ons mag vernuwe word
na die beeld van God (Kol. 3:10) deur gekonformeer te
word aan die beeld van die Seun Christus, die enigste
volmaakte beeld van God (Rom. 8:29). Die Christelike
deugde is nie morele selfverbetering nie. Goeie werke is
nie ’n goeie morele lewe nie, maar om God se wysheid
en heerlikheid in hierdie wêreld uit te leef.

Oefen die Christelike deugde en
leer goeie vryheids-gewoontes aan.

Die Christelike deug van hoop moet wel aanhoudend
geoefen word. Hoe aanvaar ons die geskenk van nuwe
lewe en wat doen ons daarmee? Ons moet blywend in
ons gemoed verander (Rom. 12:2). Die vorming van ons
karakters is van die uiterste belang. Dit is nie ’n morele
perfeksie nie, maar die voortdurende doodgaan van
alles wat sondig is en ’n bekleding met die nuwe mens
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en sagmoedigheid. Tans op hierdie aarde dalk nog op
klein skaal, maar eendag in volle heerlikheid.
Hoe word hierdie heerlikheid vandag al verwag?
•

•

•

Eerstens deur te leer om as God se verloste, vrye
kinders te wandel. Dit is om die pad van Eksodus te
stap en enige vorm van slawerny op te gee. ’n Lewe
van rebellie, “na die vlees”, lei tot die dood (Rom.
8:12-17). Slawerny-gewoontes moet vervang word
met vryheids-gewoontes, oftewel die heiligmaking
van ons lewens. Dit is dikwels ’n enorme stryd en
gaan met geestelike dood gepaard (Kol. 3:5). Maar
dit is alles nodig om werklik ’n heilige lewe te lei,
bekleed met meelewing, goedheid, nederigheid,
sagmoedigheid, geduld, vergewensgesindheid,
liefde, vrede, dankbaarheid, onderrig en vermaning
in alle wysheid en die sing van psalms, lofsange en
geestelike liedere (Kol. 3:12-17).
Tweedens, heerlikheid word nie in eie krag verwag nie,
maar in ’n lewe van gebed. ’n Nederige, ontvanklike
gebed gelei deur die Heilige Gees wat maar alte goed
weet dat ons nie regtig weet wat om te bid nie
(Rom. 8:26). Hoopvolle kinders van die Here laat hulle
lei na die voleinding toe, hulle dwing nie die voleinding
op hulle voorwaardes af nie. Ook nie in ons gebede nie.
As ons lg. wel doen, wat hoop ons dan nog?

Derdens, ons is aan mekaar gegee om mekaar aan
te spoor tot liefde en goeie werke (Hebr. 10:24).
Skeidsmure wat mense sonder hoop en sonder God
gelaat het, is afgebreek deur die liggaam van Christus. Die verbondsbeloftes is nou geldig vir almal, in
Abraham se saad word nou alle nasies geseën. Die
ontvangenis daarvan loop deur die kruis wat alle
vyandskap vernietig het (Efes. 2:11-18).

Daar is ’n taak om te doen.
Hoe berei ’n mens jouself,
jou gesin en jou kinders
daarop voor? Om werklik
Christelike deugde in te oefen en goeie vryheids-ge
woontes aan te leer. Om te
bly bid onder leiding van die Gees. En om mekaar te bly
opsoek en te ondersteun.
God se skeppingsplan is terug op koers en ons is
deel daarvan!
Martin de Wit, lidmaat van die
Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad
Referaat aangebied by die Vrouesaamtrekdag,
13 Mei 2017 te VGK Johannesburg

Heinrich Bullinger
Kerkgeskiedenis
Soos heelwat van die ander hervormers, word ook
Bullinger deur sy vader aangemoedig om in ’n geestelike studierigting te beweeg en word hy op 12-jarige ouderdom na die kloosterskool in Emmerich gestuur. Hy is
15 jaar oud wanneer hy sy studies by die Universiteit in
begin.
In dieselfde tyd word Maarten Luther se vurige pre
diking teen die aflate bekend en word daar selfs van sy
werke in die streek verbrand. Nuuskierig begin Bullinger
om self studie te doen om duidelikheid te verkry en lees

Tydens die Reformasie was almal vuur en vlam. Hewige
debatte en diskussies het plaasgevind en dit was by tye
selfs ’n stryd om lewe en dood.
’n Rustige, gematigde man is nie die prentjie wat ons
vorm as ons aan ’n hervormer dink nie, en tog is dit hoe
Heinrich Bullinger beskryf word. Hoe kon ’n man wat
byna nooit uit sy eie stad gereis het nie, ’n impak gehad
het op die reformatoriese beweging regoor Europa en
in Engeland?
Op 18 Julie 1504 word Heinrich Bullinger gebore in
Bremgarten, Switserland, die vyfde kind van Heinrich
Bullinger snr., ’n monnik, en sy ‘byvrou’ Anna Widerkehr.
Vir ’n jaarlikse fooi het die Biskop van Constance – wat ver
antwoordelik was vir die geestelike toesig van die streek
– die verhoudings van die monnike oor die hoof gesien,
alhoewel dit deur die Rooms-Katolieke Kerk verbied was.

Gelowiges moet saamwerk om eenheid
te verkry op basis van die Skrif.
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gevaarlike situasie. Nie net sterf hul
kerklike leier en prediker nie, maar
die Roomse teenstanders neem hul
kans waar om alle reformasie in die
stad en omstreke teen te werk. Bremgarten is een van die streke wat te
rugkeer na die Rooms-Katolieke Kerk
(Selderhuis 2009) en Bullinger word
selfs met die dood gedreig. Hy vlug
na Zurich en op die Sondag na sy
aankoms, 23 Desember 1531, bestyg
hy die preekstoel.
Tydens sy eerste 10 jaar as hoofpredikant preek hy byna elke dag van
die week. Hy volg ’n styl wat ook deur
Zwingli gebruik is, lectio continua, wat beteken dat hy
vers vir vers deur ’n hele Bybelboek werk. Die gemeente
in Zurich was verheug en sommige het selfs gesê dat
dit was asof Zwingli self weer op die preekstoel was (Co
venant Theologian: Heinrich Bullinger, 2014).
Natuurlik was een van die groot twispunte in die
Switserse reformasie die nagmaal. Terwyl Luther geglo
het dat, alhoewel die brood en wyn nie verander, Christus tog geheel en al teenwoordig is – liggaam en siel –
omdat Hy gesê het dat dit sy liggaam en bloed is (1 Kor.
11:23-29), was Zwingli oortuig daarvan dat dit slegs ’n
gedenkmaal was waarin die gelowige betekenis gee aan
die geleentheid. So groot was die verskil dat Luther aan
Zwingli gesê het dat hulle nie dieselfde gees het nie. As
Zwingli se opvolger het Bullinger baie van sy opvattings
gedeel en, alhoewel daar op tye versoening gesoek is,
was daar nog steeds moeites.
Toe Luther weer eens fel uitvaar teen die nagmaals
opvatting van Zwingli en dié se volgelinge kort voor sy
dood, skryf Calvyn aan Bullinger om hom te herinner
aan Luther se bydraes tot die reformasie. In die brief
skryf Calvyn oor Luther se gawes en ywer en erken hy
dat hy Luther as ’n buitengewone dienskneg van God
beskou, selfs al sou dié hom uitskel as ’n duiwel (Praamsma, 1980).
Die briefwisseling tussen Bullinger en Calvyn was
nie altyd op vriendelike voet nie, aangesien Calvyn
veral bekend was as ’n persoon wat reguit oor ’n saak
praat. Op ’n stadium het hulle in konflik met mekaar
gestaan, maar, gelei deur Bullinger, versoen hulle. Dus
nie altyd ’n warm verhouding nie, maar een waarin
twee gelowiges werk om eenheid te verkry op basis van
die Skrif. Saam werk hulle om ’n eenparige argument
oor die nagmaal te kan verwoord met die hoop dat dit
ook eenheid sou bring onder die gereformeerdes. In

hy werke van Peter Lombard. Na aanleiding daarvan ondersoek hy werke
van die ouer kerkvaders, en wanneer
hy besef dat hul fokus op die Woord
self lê, dryf dit hom om die Bybel self
te bestudeer, iets wat hy later sou
opmerk nie algemeen was onder sy
medestudente nie (Covenant Theologian: Heinrich Bullinger, 2014).
Nadat hy ook Philip Melanchton
se Loci Communes en Luther se werke
bestudeer het, kom hy die refrein wat
deur die hele reformasie strek, teë:
deur geloof alleen.
Op 17-jarige leeftyd weergalm
die refrein nou ook in Bullinger. Hy doen afstand van
die Rooms-Katolieke Kerk en haar gewoontes en voltooi sy graad.
Na sy universiteitstudie sukkel hy eers om as ’n predikant ’n pos te kry, maar word onderwyser by die klooster
in Kappel nadat daar aan sy voorwaardes voldoen word.
Hy lê geen monnastiese eed af nie en weier om die Mis
by te woon. Tydens sy periode hier neem hy groot sorg
om die monnike te onderrig in die Woord, veral die
Nuwe Testament en die perspektief daarvan op die Ou
Testament en die belangrikheid van die verbond. Bul
linger het die rykdom van die verbond ingesien en van
sy preke hieroor verskyn ook in van sy preekbundels,
The Decades of Heinrich Bullinger (vier volumes elk met
10 preke).

Jaag Christus na; soek eenheid
in Hom en sy Woord alleen.

In 1529 maak Bullinger se vader bekend dat hy homself distansieer van die Rooms-Katolieke kerk en begin
hy die Protestantse leer predik in sy gemeente, waarna
hy afgesit word. Na sy bekering word sy huwelik aan
Anna in 1529 wettig. Die gemeente van Bremgarten
bring ’n beroep uit op verskeie predikante en nooi hulle
om te kom preek. Bullinger self word ook genooi. Sy
preek op 16 Mei 1529 was so oortuigend dat dit gelei
het tot ’n spontane “beeldestorm” die volgende dag
waartydens die gemeente self afbeeldings verwoes het
(Campi & Opitz 2007, Maag, 2016).
Na die afsterwe van Zwingli tydens die stryd van
Kappel op 11 Oktober 1531 was die kerk in Zurich in ’n
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1549 vat hulle die kern van die saak as volg saam in
die Consensus Tigurinus: “... die sakramente is nie slegs
tekens van belydenis van onderlinge broederskap en
geloofsoefening nie, maar God betuig, verteenwoordig en verseël veral daarin sy genade.” (Bakhuizen van
den Brink & Lindeboom 1946, vertaal)
In 1542 neem hy die besluit om op Vrydae en Sondae te preek sodat hy ook op sy skryfwerk – korres
pondensie en Skrifuitleg – kan fokus. Die hoeveelheid
literatuur wat Bullinger gepubliseer het in sy 44 jaar as
hoof-prediker in Zurich, is meer as die werke van Luther,
Zwingli en Calvyn saam. Alhoewel hy Zurich byna nooit
verlaat het nie, het hy tog verreikende gevolge in die
reformasiebewegings in Europa en veral Engeland gehad, waar sy geskrewe werke in sirkulasie was. Byna 200
kopieë van Bullinger se werke en aangepaste werke kon
in die 1550›s in Engeland gevind word teenoor slegs
twee kopiëe van Johannes Calvyn se Institusie.
Wat nie algemeen bekend is nie, is dat die Eerste Helvetiese Geloofsbelydenis – geskryf deur Bullinger – en
later die Tweede Helvetiese Geloofsbelydenis (’n hersiene weergawe van die eerste), naas die Heidelbergse
Kategismus, een van die mees bekende belydenisse van

dié tyd was. Dit is onder andere aanvaar deur die Switserse kerke en later in Frankryk, Skotland, Pole, Hongarye en Tsjeggo-Slowakye (Henry Bullinger (1504-1575)).
Gelowiges in Engeland wat vervolg is, het dikwels
by Bullinger kom aanklop vir hulp en ondersteuning en
het soms ook daar gebly. Verskeie koningshuise was ook
met Bullinger in verbintenis en hy het ook op politieke
vlak raad gegee. Dalk om hierdie rede het beide Calvyn
en Pierre Viret vir John Knox, die Skotse hervormer, na
Bullinger gestuur nadat hulle self dié se vrae met groot
versigtigheid probeer beantwoord het. Bullinger self
het ook vir Knox gemaan tot rustigheid. Bullinger se antwoord staan onder andere bekend as: An answer given
to a certain Scotsman in reply to some questions concern
ing the kingdom of Scotland and England. (Dawson 2015)
In sy persoonlike lewe het hy met ’n bekeerde non,
Anna Adischwyler, getrou en hulle het elf kinders van
die Here ontvang. Hulle het 6 seuns gehad wat almal
gereformeerde predikante geword het. Die pes het die
lewens van sy vrou en van sy dogters geëis en self is hy
ook daardeur verswak. Voordat Bullinger gesterf het, op
17 September 1575, het hy eers sy kollegas en vriende
toegespreek, op die 26ste Augustus, nadat hy besef het
dat sy einde naby was; daarin het hy hulle vermaan en
bemoedig en opgeroep tot ’n opregte geloof in Jesus
Christus.
Bullinger was nie ’n perfekte man of teoloog nie,
maar sy lewe illustreer aan ons, ook soveel jaar later, wat
aan ons almal opgedra word: jaag Christus na; soek eenheid in Hom en sy Woord alleen.

Prokureurs, notarisse en
aktevervaardigers

Marcia Ros, lidmaat van die
Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria

• Eiendomsreg
• Opstel van koopooreenkomste
• Registrasie van oordragte
• Advies met verkoop van eiendom
• Notariële waarmerkings
• Testamente
• Algemene regsadvies
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Persverslag van die Soshanguve-Noord Sinode
van die Vrye Gereformeerde Kerke,
7 tot 11 Augustus 2017
Persverslag
as kerkverbandelike administrateur om die notule te maak
met die oog op die amptelike Handelinge van die Sinode.
Ons was baie dankbaar dat ons susterkerke elk twee
afgevaardigdes gestuur het wat ook die volle sinode
as adviseurs gedien het. Daar was twee predikante uit
Australië (FRCA), naamlik di. Axel Hagg en Stephen ‘t
Hart. Ook was dr Arjan de Visser en br Otto Bouwman
aanwesig namens die Kanadese kerke (CanRC). Vanuit
Nederland was ds Joop Schreuder en br Alexander Pedro afgevaardig namens die GKv. Ons het geprofiteer
van die insette wat hulle tot verskeie sake gemaak het,
die susterkerkverhoudings is versterk en was sigbaar
deur die advies wat gegee is. So help ons mekaar om
getrou te bly aan Christus wat ons, as Hoof van sy kerk,
oproep tot een algemene apostoliese kerk.
Die GKSA (Gereformeerde Kerke van SA) het vier
waarnemers gestuur wat op verskillende dae en tye
gedeeltelik die sinode bygewoon het: ds Pieter Kurpershoek wat ook ‘n groeteboodskap van die GKSA aan
die sinode oorgedra het, ds Gerard Meijer, ds Cassie Aucamp en prof. Johannes Smit.

Opening en Konstituering
Die bidstond vir die sinode is op Sondagmiddag 6 Augustus in die VGK Sohanguve-Noord se kerkgebou gehou.
Omdat die gemeente vakant is, het ds Arjan de Visser die
diens gelei.
Op Maandag om 16:00 het almal by die Pure Joy
Lodge in Kameeldrift bymekaar gekom. Br Tokelo Tamane van Soshanguve-Noord het die sinode geopen
met ‘n Skrifoordenking oor Psalm 133. Die geloofsbriewe is nagegaan om te verseker dat alle afgevaardigdes wettig deur hul klassis afgevaardig is.

Kontakte met Binnelandse Kerke (KBK)
Die sinode het die verhouding met die Gereformeerde
Kerke van SA (GKSA) bespreek na aanleiding van die
verslag van KBK. Die gesprekke tussen die GKSA en
VGKSA was die laaste jare hoofsaaklik oor die GKSA se
hermeneutiese benadering ten opsigte van die vrou in
die kerklike ampte, die oopstel van die diakenamp vir
vroue, die memorandum met die NG Kerk en die CloetePsalmomdigtings. Ds Kurpershoek het van hulle kant ‘n
pleidooi gelewer dat ons verder moet praat in die eenheid in Christus en vir begrip gevra oor onder andere die
sake waar daar tog verskille is.
Kan ons as sinode nou reeds die gevolgtrekking
maak dat ons nie op nasionale vlak tot eenheid kan kom
nie? Nee, die gesprekke sal verder gevoer moet word
met onder andere ook die bespreking oor die toepas
sing en siening van wat ‘n kerkverband is en hoe dit
behoort te funksioneer, veral in die lig van groeiende

Aanwesiges:
Van Klassis Noord was die predikante Pieter Boon, Hannes
Breytenbach, George Mnisi en ouderlinge Gerard Hagg,
Harry Pouwels en Tokelo Tamane aanwesig. Klassis Suid is
verteenwoordig deur die predikante Johan Bruintjes, Linus van’t Foort en Carl van Wyk en die ouderlinge Bertus
Byker, Ronald Meeske en Chris Willemse.
As moderamen is verkies: voorsitter ds Pieter Boon;
ondervoorsitter br Harry Pouwels en skriba br Bertus Byker.
Br Kees Roose en sr Christien Agema het SoshanguveNoord, wat as sameroepende kerk verantwoordelik was,
met die reëlings ondersteun. Ook was br Roose aanwesig
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verskille in dieselfde kerkverband. Opsommend kan
gesê word dat aan die een kant daar herkenning is in
die Gereformeerde leer en lewe, aan die ander kant is
daar ook elemente wat tog lyk asof daar afgewyk word
van die Gereformeerde leer.
Met betrekking tot die NG Kerk in Afrika (‘n kerkverband wat in 1994 nie met die samesmelting tot die Ver
enigende Gereformeerde Kerk saamgegaan het nie) het
die sinode besluit om kontakte met hulle voort te sit om
mekaar beter te leer ken en om mekaar te ondersteun
in die onderhouding van die ware geloof. Dr Andries
Hoffman van Bloemfontein het aan ons groeteboodskappe van hierdie kerkverband oorgedra. Veral in die
opleiding kan daar geleenthede wees om saam te werk.
Die sinode het ook die besluit van die vorige sinode
herhaal om aan deputate opdrag te gee om kontakte
te onderhou met Engelssprekende kerke waarmee daar
samewerking is in bv. die opleiding van teologiese studente. Ook het die sinode plaaslike kerke aangemoedig
om kontak te maak met anderstalige kerke in hulle direkte
omgewing wat ook Skrifgetrou wil wees in leer en lewe.

wil bly, ons as VGKSA ondersteun in gebede, toegang
gee tot Gereformeerde lektuur en vir die groot ondersteuning in sending en ander projekte. Aan die ander
kant is daar besorgdheid en kommer en verdriet oor die
rigting wat die kerke ingeslaan het met die oopstel van
die ampte. Dit blyk dat vorige oproepe om nie die nuwe
hermeneutiese benadering (‘n nuwe manier van Skrif
uitleg wat die onfeilbaarheid en duidelikheid van die
Skrif ondermyn) te volg nie, op dowe ore geval het. Ook
is die Skriftuurlike argumente teen die oopstel van die
ampte nie (ernstig) opgeneem nie. Op ‘n vraag oor wat
ons as VGKSA nog meer kon gedoen het om die GK(v) in
Nederland te waarsku en op te roep teen die besluit van
die oopstel van die ampte, het die deputate BBK Nederland wat hierdie sinode bygewoon het, bevestig dat ons
alles gedoen het wat moontlik was.
Daar is besluit dat ons sinode aan die komende
sinode van die GKv in 2020 ‘n brief sal skryf en om te
vra wat die sinode (en deputate BBK Nederland) met
ons argumente gedoen het. ‘n Gevolg van hierdie ver
andering in die GK(v) is dat die kerklike korrespondensie met hierdie kerke gedeeltelik beperk word: lidmate
wat vanaf die GKv met attestate by ons die sakrament
van die heilige nagmaal wil vier, sal eers na ‘n gesprek
oor hierdie sake waaroor ons bekommerd is, toegelaat
kan word. Ook predikante van hierdie kerke sal eers na
‘n gesprek oor hulle standpunt rakende die sake van o.a.
vroue en ampte toegelaat word op die preekstoel van
die VGKSA. ’n Plaaslike kerk kan verder slegs oorgaan
tot die beroeping van ‘n predikant uit die GKv nadat instemming van die klassis verkry is. Sodoende word die
nagmaalstafel en die preekstoel beskerm teen ‘n leer
wat strydig is met die Skrif en belydenis. Die sinode
het die vurige hoop uitgespreek dat die GKv sal terugkom van hulle besluite t.a.v. die vrou en die ampte, en
die samesmelting met die Nederlands Gereformeerde
Kerken, aangesien ‘n susterkerkverhouding anders onhoudbaar gaan word.
Aangaande De Gereformeerde Kerken (hersteld)
(DGK) handhaaf die sinode die vorige besluit om nie
voort te gaan met voorbereidings om ‘n susterkerkverhouding met hulle aan te gaan nie. Ten opsigte van die
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) is besluit dat
ons deputate daardie groep kerke moet bly ondersoek.
Sou lidmate uit die DGK of GKN Suid-Afrika besoek,
dan word aanbeveel dat die kerkrade hulle as lidmate
of as gaste aan die nagmaal toelaat, net na ‘n amptelike
gesprek met hulle.
Betreffende die Reformed Churches of New Zealand en
die kerke in Noord-Amerika het die sinode aan die depu-

Betrekkings met Buitelandse Kerke (BBK)
Op grond van die verslag van die deputate BBK het die
sinode besluit om die susterkerkverhouding met die
Canadian Reformed Churches en die Free Reformed
Churches of Australia voort te sit. Ons as VGK is baie
dankbaar dat ons so ‘n sterk band met hierdie kerke
ervaar. Ds ‘t Hart het groete vanuit Australië se kerke
oorgedra en ons verseker van verdere ondersteuning in
‘n wêreld waar die Gereformeerde leer onder baie druk
staan. Ook is daar die versekering van verdere finansiële
steun. Br Bouwman van die CanRC het groete van sy
kerkverband oorgedra. Hulle is ook dankbaar om die
VGKSA te kan help, veral ten opsigte van die opleiding
van predikante by hulle opleiding in Hamilton (CRTS).
Die aanwesigheid van afgevaardigdes van daardie kerke
by die sinode en hul insette tydens die besprekings is
baie gewaardeer.
Br. Pedro het die groeteboodskap van die die Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland oorgedra.
Hy het vir begrip gevra en gemaan om nie oorhaastig te
reageer op die onlangse sinodebesluit wat die ampte in
die kerk oopgestel het vir vroue nie. Ook is die sinode
gevra om in die eenheid in Christus tog begrip te hê vir
die besluit in Nederland.
Hierdie sinodebesluit van ons susterkerke in Nederland het tot ‘n lang bespreking gelei oor hoe om hierdie
verhouding in die toekoms vorm te gee. Daar is aan die
een kant dankbaarheid dat hierdie kerke Gereformeerd
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tate opgedra om via ons susterkerke op hoogte te bly van
ontwikkelings en nie ‘n direkte susterkerverhouding aan te
gaan nie bloot vanweë ons beperkte mannekrag.
Lidmaatskap van die International Conference of Reformed Churches (ICRC) word voortgesit. Daar word ook
waardering uitgespreek oor hoe hierdie konferensie die
Gereformeerde leer wil beskerm. Die praktyk is bewys in
die opskorting van die GKv Nederland se lidmaatskap a.g.v.
die oopstelling van die ampte. Aan die BBK word opgedra
om twee afgevaardigdes na die ICRC 2021 te stuur en ook
aktief in die streekskonferensies (Afrika) te wees.

Behoeftige kerke (art. 11 KO)
Daar word met dank kennis daarvan geneem dat hierdie deputate hulle werk met genoegsame finansies kon
uitvoer. Daar is tans net een hulpbehoewende kerk en
die aanvraag vir ondersteuning sal tot ‘n kwart verminder
word oor die volgende jare. Ook sal ons Kanada bedank
vir hulle ondersteuning van meer as 6 jaar; ons kan nie bly
vra vir ondersteuning as daar nie nood is nie. Die sinode
het sy dank teenoor ons hemelse Vader uitgespreek oor
hierdie mooi verwikkeling in ons versorging, want in
2011 het dit gelyk asof die probleem onoorkomelik was.

Bybelvertaling, liturgiese musiek, formuliere en gebede
Die sinode het met dank kennis daarvan geneem dat die
nuwe Afrikaanse bron-georiënteerde vertaling moontlik in 2020 beskikbaar sal wees. Die insette wat gemaak
is na proeflees is vir ‘n groot gedeelte deur die vertalers
aanvaar. Deputate word weer aangestel met die mandaat om as lede van die Kerklike Advieskomitee by die
voortgang van hierdie vertaling betrokke te wees. Hulle
word aangemoedig om die kerke op hoogte te hou en
ook terugvoer vanuit die gemeentes aan die Kerklike
Advieskommitee te gee.
Die Deputate Liturgiese Musiek het in die afgelope
jare 11 Gesange en die nuwe Skrifberymings van die
GKSA aan die kerke gestuur om te toets volgens die
kriteria wat deur die sinode 2011 aanvaar is. 10 van
die voortgestelde Gesange is finaal deur die sinode
goedgekeur vir gebruik in die eredienste. Die 29 addisionele Skrifberymings is nagegaan ten opsigte van
die Skrifgetrouheid en duplikasie maar is nog nie teen
die temas wat geïdentifiseer is deur vorige sinodes om
tot ‘n afgeronde liedboek te kom, getoets nie. Daarom
is die nuwe Skrifberymings nie vrygegee vir gebruik in
die eredienste nie en het deputate nog werk wat dit betref. Deputate het verder die opdrag ontvang om die
hersiene Totiusberyming te ondersoek of ons dit in ons
eredienste kan gebruik.
Die sinode het ook Sotho-sprekendes in die deputaatskap herbenoem, aangesien hulle die opdrag gekry
het om die Gesangebundel te toets wat tans in die Sotho-sprekende kerke gebruik word. Hierdie werk is nog
nie klaar nie en moet voortgaan.
Die Deputate Hersiening Formuliere het die huidige
formuliere taalkundig hersien. Wat die formuliergebede
betref, het die deputate in die rykdom van ons Nederlandse kerke gaan grawe en verskeie gebede vir gebruik
in eredienste en vir huislike gebruik aan die sinode
voorgelê. Hierdie gebede sal aan die kerke gegee word
vir kommentaar op taalkundige gebied en inhoud.

Sending
Met dankbaarheid het die sinode kennis geneem van die
sendingwerk wat deur die kerke verrig is en die beskikbaarheid van fondse vir die volgende jare vanuit die
kerke in Nederland (deur die kanaal van ZAM/VN). Daar
is twee addisionele projekte befonds, naamlik opleiding
en bekwaammaking van toekomstige ampsdraers in
sendingkerke en om Johannesburg se kerkraad by te
staan in die onderhouding van ds J van der Linden wat
as sendeling met ‘n spesiale opdrag bevestig is.
Die ondersteuningsbasis vanuit Nederland het ook
verander: daar is geen deputate vanuit die (partiku
liere) sinode GKv meer nie, maar ‘n regionale samewerkingsverband (RSV) tussen kerke wat met fondse vanuit
die Verre Naasten (VN) die sendingwerk in Suid-Afrika
ondersteun. Hierdie RSV het ‘n bestuur verkies wat die
naam “Zuid-Afrika Mission” (ZAM) dra en met sendingsdeputate in Suid-Afrika (SDSA) werk vir die ondersteuning. Die nuwe akkoord van samewerking is onderteken
nadat die strukture en verantwoordelikhede uitge
klaar is. ‘n Hoofpunt van hierdie bespreking was wie
die beleid van die sendingwerk bepaal: dit is steeds
die kerkrade van die sendende kerke. SDSA stel slegs
sekere vereistes in terme van rapportering en finansiële
beheermaatreëls.
Australië en Kanada het ook aangedui dat hulle
bereid sal wees om te ondersteun indien nodig. Die
sinode besluit om geen nuwe projekte op die ZAMbegroting te plaas nie, maar om die bogenoemde aanbod te oorweeg.
Teologiese Opleiding
Alreeds in 2014 is daar besluit dat die teologiese studente een van die volgende studietrajekte moet volg:
A. ‘n Driejarige BA-studie in Hebreeus en Grieks in SuidAfrika en daarna ‘n vierjarige MDiv- studie in Hamilton (CRTS), Kanada.
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B. ‘n BTh in Suid-Afrika (aan die Mukhanyo Theological
College of aan die George Whitfield Theological College), met daarna ten minste twee jaar universitêre
talestudie en een jaar studie in Hamilton.

laaste jare nie gefunksioneer nie. Die sinode besluit om
die deputaatskap op te skort. Ons het net nie die mannekrag om hierdie opdrag uit te voer nie. Daar sal egter
met elke sinode ‘n brief met seënwense aan die President van Suid-Afrika asook aan die Burgemeester van
die stad waar die sinode gehou word, gestuur word as
teken van respek en onderdanigheid aan die owerheid
as ‘n God-gegewe instansie.
Met groot waardering neem die sinode kennis van
die verslag van die kwestor. Ook blyk die jonger kerke
nou by te dra tot kerkverbandelike onkostes, danksy
die instelling van die nuwe gedifferensieerde bydrae-
model. Die sinode besluit om die bydraes van die kerke
met ongeveer 25% te verhoog hoofsaaklik a.g.v. die teo
logiese opleiding. Die bydraes per gemeente moet nog
uitgewerk word volgens die nuwe bydrae-model.
Die sinode het die internet-deputate versoek om die
nuwe interaktiewe webwerf van die VGKSA voor Oktober 2017 beskikbaar te maak. Na jare van werk deur die
deputate en frustrasies met die verouderde webwerf, is
die verwagting groot.
Die VGK Belhar word benoem om die volgende si
node saam te roep. As datum word voorgestel DV die
vierde week van September 2020. Die VGK Johannesburg word as plaasvervanger benoem.
Die voorsitter bedank die sameroepende kerk en die
susters en broeders van Soshanguve vir die uitstekende
manier waarop hulle die sinode ontvang en versorg het.
Na ‘n meditasie oor Jakobus 5: 7-20 deur ds Linus van ’t
Foort sluit ds Pieter Boon as voorsitter die sinode.

Omdat die kuratore toegang verkry het tot die vakinhoude en lesmateriaal via video-opnames, kan die inhoud van CRTS nou ook lokaal aangebied word. Daarom word die “B”-trajek gedeeltelik aangepas sodat tale
en die inhoud van die MDiv-studie (na afloop van MTC/
GWC) plaaslik aangebied kan word. Dit is net van toepassing op die “B”-trajek en is afhanklik van ‘n ‘ankerteoloog’ wat die programme kan aanbied en fasiliteer.
Kuratore het die opdrag om so ‘n teoloog te identifiseer
en ‘n VGKSA-gemeente te oortuig om die predikant
te beroep. Die ideaal is dat die drie studente wat tans
besig is met tale of in hul laaste jaar MTC volg, hierdie
opleiding kan volg.
Die nuwe (aanpasbare) trajek lyk dan soos volg:
B. ‘n BTh in Suid-Afrika (aan die Mukhanyo Theological
College of aan die George Whitfield Theological College), met daarna ten minste een jaar talestudie, met
daarna fasilitering van die inhoud van MDiv CRTS
(Hamilton), afgesluit met ‘n moontlike afronding in
Hamilton self.
Die sinode het uitgespreek dat dit nie goed sal wees as
trajek B langer gaan duur as trajek A (7,5 jaar) nie. Kuratore moet seker maak dat daar in trajek B geen duplise
ring plaasvind nie.
Hierdie benadering van lokale aanbieding van die CRTSinhoud gaan ekstra geld kos en die sinode het ‘n inkomste
vanuit die VGKSA van R650 000 per jaar toegestaan. Dit is
egter nog nie genoeg nie, die kuratore sal verdere fondse
moet werf om hierdie metode te kan verwesenlik.
Die sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van di. Jopie van der Linden en Hannes Breytenbach as mentors van die studente. Die deputate kry ook
as opdrag om geleenthede te skep vir voortgesette opleiding en toerusting van predikante en ander ampsdraers.
Deputate Kuratore is ook verantwoordelik vir die
finansiële ondersteuning van hulpbehoewende studente. ‘n Toesegging van R202 000 per jaar word aan
hierdie fonds toegesê. Ook is met dank kennis geneem
dat DVN hierdie fonds ook met R100 000 per jaar ondersteun het en verder sal ondersteun.

Namens die sinode
Harry Pouwels

Gastewoonstel – La Cotte Inn
Bellville-omgewing, goed geleë
Slaapplek vir 2/3 persone
Rolstoelvriendelik
Alle geriewe, naby winkelsentrums,
hoofpaaie en die Kaapse strande.
Kontak: Jan/Ina van Alten
Tel: 021 919 1597 Sel: 073 265 2440
E-pos: magdalenava@mweb.co.za

Owerheid, Kwestor en Internet
Die deputate korrespondensie met die owerheid het die
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Familie Bruintjes
Kerknuus
Ds Johan: Nadia se oupa was een van die
eerste predikante van die Canadian Reformed Churches: ds Van Oene.

Die Here het die gemeente van Kaapstad
in Januarie geseën met ’n nuwe predikant.
Na ’n gesukkel met Binnelandse Sake vir ongeveer 6 maande, het die Suid-Afrikaanse
regering weer ’n paspoort aan ds Johan
Bruintjes toegestaan en gevolglik het sy

gesin hul visums vir Suid-Afrika ontvang.
Kompas, in samewerking met Olielamp, het
by Kaapstad se nuwe predikantsgesin gaan
kuier om hulle ’n bietjie beter te leer ken.

Vertel ons van julle tyd op hoërskool?
Ds Johan: Ek het Literatuurstudies geniet.
Baie. Enige van die ou toneelstukke, soos
Shakespeare, ens. Ek het Geskiedenis baie
geniet. Biologie en Chemie was nou nie
regtig my sterk punte nie. Ook nie Wiskunde
nie. En Bybel was definitief ’n gunstelingvak.
Ons het ’n uitstekende Bybel-onderwyser
Welkom in die Kaap. Ons is dankbaar om
julle uiteindelik hier te hê. Ons wil graag Johan, Nadia en Roelie
gehad. Hy was werklik ’n besondere ondervan hierdie geleentheid gebruik maak Bruintjes
wyser. Hy kon ’n Bybelverhaal so vertel soom julle beter te leer ken. Om mee te be
dat jy die konteks en alles daar rondom
gin, kan julle vir ons ’n bietjie meer vertel oor waar jul goed verstaan het. Om so ’n Bybel-onderwyser te hê is vele opgegroei het?
ral ’n groot seëning vir jong mans wat daaraan dink om in
Ds Johan: Ek is in Bethlehem, Vrystaat. As kind het ek die bediening te gaan. Dit was in Denver, by die Heritage
in Pretoria, in 33ste Laan gewoon. Ons het na Denver, Christian School. ’n Baie klein skool. Op ’n stadium was die
Colarado verhuis toe ek 6 jaar oud was in 1992. Dus ek skool ’n totaal van 14 kinders in graad 1 tot graad 12.
het in feite grootgeword in die VSA, en beskou ek my- Nadia: Ek was op die kerk se hoërskool tot graad 10,
self as ’n Amerikaner wat besig is om ’n Suid-Afrikaner waarna ons na ’n groot openbare skool toe moes gaan,
te word. Ek het na Kanada verhuis toe ek 24 jaar oud omdat ons kerk se hoërskool nie graad 11 en 12 gehad
was om na die teologiese opleiding in Hamilton te het nie. Daarna het ek ’n universiteits-voorbereidings
gaan. In 2002, toe ek 16 jaar oud was, het my gesin na jaar gedoen.
Suid-Afrika gekom tydens my pa se sabbatsjaar vir 6
maande. Ek was toe in die Gereformeerde skool Dirk Was dit moeilik om aan te pas in die openbare skool?
Postma in graad 10. Dit is waar ek die meeste van my Nadia: Nie regtig nie. Ek het oorgegaan met ’n redelik
Afrikaans geleer het.
groot groep vriende van die kerk se skool. Ongeveer
Nadia: Ek is gebore in Fergus in Kanada, ’n klein dorpie 10. En al was dit ’n groot skool, het die meeste mense
omtrent ’n uur vanaf Toronto. Ek het daar opgegroei tot- geweet dat jy een van die kinders van die ‘Hollandse’
dat ek universiteit toe gegaan het in Hamilton, Ontario. skool is. Dit was ’n klein dorpie, dus was die mense oor
Nadat ek klaargemaak het met universiteit, het ek na die algemeen vriendelik. Ek het maar meestal met my
British Columbia getrek om daar te werk as ’n verpleeg- ou vriende gekuier. Dit was goeie tye.
ster. Na 2 jaar het ek teruggetrek na Ontario. Dit is toe
Van watter vakke het ek gehou? Ek sal eerlik wees. Ek
dat ek vir Johan ontmoet het. En nou is ek hier. Ek is ’n was nie regtig goed in akademie nie, maar dit was nooit
Kanadees. Albei my ouers is in Kanada gebore.
vir my ’n probleem gewees nie. Die vak waarvan ek baie
gehou het, was Chemie. Ook Biologie was lekker. Ek was
Waarvandaan kom julle grootouers?
altyd meer van ’n wetenskap-persoon gewees. Engels
Ds Johan: My ma is van Nederland en my pa is hier in was ook lekker.
Suid-Afrika gebore. My pa se ouers is in Nederland gebore en het na Suid-Afrika geïmmigreer.
Aan watter aktiwiteite het julle deelgeneem op hoër
Nadia: Al my grootouers is van Nederland.
skool?
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Nadia: Nie so baie nie. Ek het sokker gespeel vir ’n span
in die dorp. Ek het nie regtig deel gevorm van enige van
die studenteleierskap-groepe op skool nie.
Ds Johan: Nee, nie regtig nie. Ons skool was baie klein,
dus was daar nie regtig enige aktiwiteite waaraan jy kon
deelneem nie. Ek het sport gedoen in die stad. Wat lekker was van ons skool, was dat almal gedurende pouse
saamgespeel het. Daar was nie regtig ’n ouderdomsgroep wat nie deelgeneem het nie.

vrywilligerswerk te doen vir politieke veldtogte, maar
dit is moeilik om ’n politikus én ’n Christen te wees. Nie
as gevolg van omstrede kwessies nie. Dit kan ’n mens
hanteer, maar die mag en die menslike trots wat met
die politiek saamgaan. Dit het dit vir my problematies
gemaak. As predikant word jy ook daarmee gekonfronteer, maar die Here is geneig om maniere te vind om jou
nederig te maak.
Ek het na die reis ’n tuindienste-besigheid begin. Ek
het ’n waentjie, ’n grassnyer en ’n blaser gekoop en myself teen 25 dollar ’n tuin die hele somer besig gehou.
Daarna het ek besluit om te probeer tale studeer. As
die Here nie wil hê ek moet ’n predikant word nie, sal
Hy my laat druip. Ek het so geredeneer omdat ek nooit
regtig goed was in tale nie. Toe skryf ek in by die plaaslike Teologiese Opleiding in Denver vir tale. Ek het dit
so baie geniet daar. Na twee jaar moes ek besluit of ek
gaan aanhou by die Teologiese Skool in Denver of dat ek
gaan skuif na ons Teologiese Skool in Hamilton. Dit was
’n bitter moeilike besluit vir my gewees. Die Teologiese
Skool in Denver is ’n konserwatiewe evangeliese skool.
Ek het die verskeidenheid van Christene en Christelike
denke baie verrykend gevind. Die gesprekke was baie
meer omvangryk en divers. As ’n mens na ’n denominale
Teologiese skool gaan, is die gesprekke geneig om baie
nouer te wees. Maar ek het gevoel dat God my nie verniet in die Canadian Reformed-kerkverband geplaas het
nie, en dat ek ’n verantwoordelikheid het teenoor die
Teologiese Skool in Hamilton. God plaas ’n mens nooit
sonder ’n rede op ’n plek nie. Ek is nie spyt oor my besluit
nie. Dit was ’n goeie keuse. Ek sou nie hier gewees het,
en ook nie vir Nadia ontmoet het, as ek nie na Hamilton
toe gegaan het nie.

Wat wou julle graag geword het toe julle 13 jaar oud was?
Nadia: Ek wou ’n veearts word. Selfs nadat ek hoërskool
klaargemaak het. Maar agt jaar van studie het ’n bietjie
te lank geklink. Toe word ek ’n verpleegster. Dit het ek
verskriklik baie geniet. My liefde vir diere het ek egter
nie verloor nie.
Ds Johan: Ek kan onthou dat ek van ’n baie vroeë ouderdom af al aan predikant gedink het. Ek kan onthou
dat, toe ek so 8 of 9 was, ek gebid het om ’n predikant
te word. Daarna het dit weggegaan vir ’n lang tyd. Ek
het meer gefokus geraak op die politiek, maar om ’n
dominee te word, was eintlik altyd in my agterkop. Dit
het egter ’n tydjie gevat voordat ek daardie besluit geneem het. Dit is eintlik wonderlik as jy nou so terugkyk
na daardie gebede wat jy as ’n 8-jarige seuntjie gebid
het. Die gebed van ’n jong man het definitief krag.
Ds Johan, vertel ons van die pad wat jy gestap het om
’n predikant te word.
Ds Johan: Wel, ek het na hoërskool my voorgraadse
studies gedoen in Kommunikasie en voorbereiding op
Regte. My voorgraadse studies was dus nie regtig toepaslik op Teologiese studies nie. Ek het nie Geskiedenis
of Filosofie geneem nie. Op daardie stadium het ek
nog gedink aan die politiek. Na universiteit het ek vir
6 maande na Australië, Suid-Afrika en Nederland ge
reis. Toe ek terugkom in die VSA, was ek nog steeds nie
seker nie. My probleem was dat ek dit geniet het om

Fergus

En jy, Nadia, hoe het jy besluit om ’n verpleegster te word?
Nadia: Na hoërskool het ek aansoek gedoen by universiteite. Ek wou graag ’n veearts word, maar die stu
dies was te lank. Daarom het ek aansoek gedoen vir die
veeartstegnikus-program en die verplegingsprogram.
Ek het ingekom vir albei, so dit het ook nie my besluit
makliker gemaak nie. Daar was geen verpleegsters in
my familie nie. As kind was ek nooit regtig blootgestel
aan ’n hospitaal nie. Maar tussen my twee opsies was
verpleging die beter loopbaankeuse, toe kies ek dit. Ek
het gedink dat ek ’n pediatriese verpleegster gaan wees,
maar toe ek na British Columbia getrek het, het ek as ’n
suster op ’n mediese eenheid gewerk. Daarna het ek in
’n ICU-saal gewerk. Ek het vir 10 jaar gewerk en dit verskriklik baie geniet.

Hamilton

Denver
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Ds Johan: Jona of Job. Jona is ’n baie interessante karakter. Ek geniet ook altyd die verhale oor Josef se lewe.

Nadia, wat geniet jy die meeste van verpleging?
Nadia: Ek geniet dit om nuwe mense te ontmoet, om
mense te help en om die pasiënt en sy familie beter te
leer ken. In my vorige posisie het ek regtig die werk geniet. Dit was hoë tempo, hoë adrenalien werk.

Met betrekking tot julle lewe hier in Suid-Afrika en
Kaapstad, waarna sien julle die meeste uit spesifiek
noudat julle hier woon?
Ds Johan: Ons sien daarna uit om die land te sien, om
te gaan verken. Dit is net so ’n ongelooflike mooi land.
Om te stap en rond te ry in God se skepping hier in SuidAfrika. Soos wat jy ’n land sien, raak jy trots daarop. En
dit is vir ons belangrik om lief vir Suid-Afrika te raak en
daarop trots te wees. Ons sien uit daarna om die verskillende kulture beter te leer ken. Dit is vir ons in daardie
opsig ’n baie unieke land. Dit gaan interessant wees om
te sien hoe dit ons laat groei.

En, Dominee? Is daar iets van u beroep wat u persoon
lik baie geniet?
Ds Johan: Ek is lief vir mense. Om mense te ontmoet,
om met hulle te gesels, hulle beter te leer ken is iets wat
ek regtig geniet. Dit is wat vir my uitstaan. Verskillende
predikante het verskillende gawes.
Wat is julle stokperdjies? Wat geniet julle om te doen?
Ds Johan: Ek geniet die natuur, maar ongelukkig spandeer
ek nie genoeg van my tyd daar nie. Gedurende my Teologiese opleiding het ek bier gebrou. Ek het bier verskaf aan
die Teologiese Skool vir omtrent 2 jaar. Ek is baie lief vir lees.
Ek lees natuurlik baie vir my werk, maar selfs gedurende
vakansies hou ek daarvan om boeke te lees waarby ek nie
noodwendig uitkom gedurende die werksjaar nie.
Nadia: Ja, ek geniet ook die natuur. Perdry. Ek hou
daarvan om te reis. Is dit ’n stokperdjie? Ek speel klavier,
maar nie voor ander mense nie ...

Om af te sluit, wat maak julle opgewonde oor om
werksaam te wees in die gemeente van Kaapstad?
Ds Johan: Dit is ’n moeilike vraag om goed te beantwoord. Ek dink ’n groot deel daarvan op die oomblik is
om die gemeentelede – God se kinders hier in Kaapstad
– beter te leer ken. Ek wil leer ken wat in hul harte leef.
Watter tipe lewens lei hulle? Hoe sien hulle hulself as
Christene in hul daaglikse lewe? En, hoe sien hulle hulself as deel van Suid-Afrika, en Kaapstad, en hul nouer
sosiale omgewing? Hoe kan ons, as die kerk op daardie
straathoek, bekend word as diepgaande Christene?
En dan ook hoe ek, en ons as ’n egpaar, kan groei.
Dit was vir ons belangrik van die begin af dat ons na ’n
gemeente toe gaan waar ons voel ons kan groei. Dit is
hoekom die Suid-Afrikaanse gemeentes so hoog op ons
lysie was, want ons het geweet dat ons hier diensbaar
kan wees, maar ook baie geleenthede gaan hê om te
groei. Ons het geweet dat ons in Suid-Afrika meer gaan
leer oor onsself, oor ons God, die mense hier wat Hom
aanbid, en hoe om diensbaar te wees in sy Koninkryk.

Beskryf vir my julle ideale vakansie.
Ds Johan: ’n Goeie balans tussen ontspanning en avontuur-aktiwiteite. ’n Paar dae van niks doen, lekker by die
strand sit en dan ’n tyd van stap en verkenning ... Dit is
belangrik om nie moeër na die vakansie as voor die vakansie te wees nie.
Wat is julle gunsteling fiksieboek?
Ds Johan: Dit is ’n moeilike vraag. Old Man and the Sea;
The Great Gatsby. Die manier waarop daardie boeke
eindig, breek jou hart. Dit is so goed geskryf dat jy die
verlies voel as die boek klaar is. Toe ek jonk was, het ek
fantasieboeke geniet: Die Wheel of Time reeks van Ro
bert Jordan. Van Tolkien se boeke. To Kill a Mocking Bird:
uitstekende boek. 1984 van George Orwell. Dit is dalk
effens vreemd, maar dit maak jou oë oop vir sekere
realiteite in die wêreld. Lyk my nie ek kan een kies nie ...
Nadia: Ek hou van die Classics. A Tale of Two Cities. Les
Miserables. Almal fantastiese boeke.

Onderhoudvoerders: Albert van der Linden,
Leandré van der Vinne en Marco van Renssen
Hierdie onderhoud is vanuit Engels na Afrikaans vertaal.

Afsnydatums vir die volgende
uitgawes van KOMPAS:

5 September en 10 Oktober 2017

Wat is julle gunsteling Bybelverhaal? Nie teksvers nie,
maar verhaal?
Nadia: Dit is ’n moeilike een. Ek het die verhaal van Rut
en Boas altyd besonders gevind. Seker maar omdat ek ’n
bietjie van ’n romantiese kant het ...

Artikels moet gestuur word na:
kompas@vgk.org.za
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’n Moet vir elke diaken
Boekbespreking
Hoeveel diakens is daar nie
wat met hulle bevestiging
voor die kansel hulle jawoord gee, min beseffende
wat hierdie amp inhou?
Hoe
veel diakens sien nie
daarteen op om ’n afspraak
te maak om die lidmate in
sy wyk te besoek nie? Hoe
veel diakens wens dat daar
iemand is of net ’n boek wat
hulle ’n bietjie touwys kan
maak? Goeie nuus! Hierdie
jaar het daar ’n boek verskyn wat uitstekend in diakens
se behoefte voorsien: The Deacon. Biblical Foundations
for Today’s Ministry of Mercy. Dit is geskryf deur dr C van
Dam, emeritus-professor van die Canadian Reformed
Theological Seminary. In die verlede het dr Van Dam al
’n boek geskryf oor die amp van ouderling. Hierdie keer
is die diakenamp aan die beurt. ’n Sterk punt in sy boeke
is dat hy die Bybel (Nuwe én Ou Testament) as vertrekpunt neem om aan te toon hoe die ampte in die hele
Skrif veranker is.
Sy boek The Deacon bestaan globaal uit vier dele:

 ietjie meer uitlig, hopelik as aansporing vir elke diaken
b
(en nie net hulle nie) om die boek self te koop en te lees.

1. Die Ou Testamentiese agtergrond (armes in Israel en
hoe die HERE hulle versorging in sy wet gereël het)
2. Die Nuwe Testament (Christus se onderrig en voorbeeld, instelling van en vereistes vir die diakenamp)
3. Die diakenamp deur die kerkgeskiedenis (van die vroeë
kerk, via die afgradering van die diakenamp in die
Roomse Kerk, na die reformasie van die diakenamp)
4. Die huidige funksionering van die diakenamp (invul
ling van die amp in die moderne maatskappy sowel
binne as buite die gemeente in die sogenaamde
‘global village’ waarin ons lewe)

Maar waarom dan diakens in die Nuwe en nie in die
Ou Testament nie? Die rede lê daarin dat die kerk in die
Ou Testament bestaan het uit Jode wat aan mekaar verwant was. Daar was wel vreemdelinge en bywoners in
die land (en God se wet het ook bepaal hoe daar na hulle
omgesien moes word), maar hulle was die uitsondering.
In die Nuwe Testament bestaan die kerk egter nie meer
net uit een volk nie. Christus vergader sedert Pinkster
vir Hom ’n gemeente uit alle volke, nasies en tale. Dit
beteken dat vir die Nuwe Testament die reël geword het
wat in die Ou Testament die uitsondering was. Dit het
nou heel algemeen geword dat, as iemand lid is van die
kerk, dit nie noodwendig vir sy hele familie geld nie. In sy
wysheid het Christus daarom, gesien die feit dat die na
tuurlike familieband dikwels afwesig is in die kerk, geoordeel dat ’n nuwe amp vir sy kerk ingestel moes word: die
diakenamp. Dit het reeds in die eerste gemeente gebeur,
toe die Griekssprekende weduwees oor die hoof gesien is

Lesse uit die Ou Testament
Hoekom was daar nie diakens in die Ou Testament nie?
Die antwoord het te make met ’n basiese beginsel as dit
oor hulp aan behoeftiges gaan. Die HERE verwag naamlik in die eerste instansie altyd van die familie om te help.
Dink maar aan die wette oor lossing in die Ou Testament.
As ’n vrou haar man verloor het, was dit die oorlede
man se broers se verantwoordelikheid om hulle oor die
weduwee te ontferm (Deut. 25:5-10). Hierdie basiese
beginsel geld nog steeds in die Nuwe Testament. Diakonale hulp kom slegs in aksie as die familie nie (meer)
kan help nie. As die familie die duurste motors koop en
die duurste huise bou, terwyl die diakonie vir die broers
of susters, kinders of ouers moet ondersteun, dan word
hierdie Bybelse beginsel geweld aangedoen.

Diakonale hulp kom slegs in aksie as
die familie nie (meer) kan help nie.

Die boek word afgesluit met ’n aantal vrae per onderwerp, wat dit baie nuttig maak vir diakens om saam te
bespreek tot verdere bekwaming in hulle amp.
In hierdie boekbespreking is dit vir my onmoontlik
om ’n samevatting van die boek te gee. Dit is daarvoor
te ryk aan inhoud. Ek wil daarom net enkele sake ’n
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by die daaglikse versorging (Hand. 6). Van Dam benadruk
dat die diakenamp nie die wyse wette uit die Ou Testament vervang nie. Die diakenamp bou daarop voort. Terselfdertyd styg die nuwe verbond bo die oue uit wat die
diakenamp betref, noudat Christus sy kerk versamel uit
alle volke, tale en nasies.

kerk wat ernstig daaroor is om sy kerklike lewe op die
Woord te fundeer (Sola Scriptura), sal vroue in die dia
kenamp nie ’n aanvaarbare roete wees nie. Die dryfveer
om vroue tot die spesiale ampte toe te laat, het nie sy
oorsprong in ’n beter verstaan van die Skrif nie, maar in
aanpassing by die hedendaagse tydsgees van emansipasie en egalisasie.

Élke kerklid – manlik en vroulik –
word opgeroep tot diakonale arbeid!

‘Global Village’
In ons eeu het die kommunikasietegnieke die wêreld
soos ’n ‘global village’ gemaak. As gevolg van al die media is ons nie net bewus van die nood en ellende in ons
eie dorp nie, maar van omtrent die hele wêreld s’n. Watter impak het dit op die diakenamp? Van Dam neem as
vertrekpunt die apostel Paulus se oproep in Galasiërs
6:10: “Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote
van die geloof.” ’n Lewe van vrygewigheid is wat by ’n
diakonale gemeente hoort. Niemand het absolute eie
naarskap oor sy geld of besittings nie. Ons ontvang alles
van God in bruikleen om te benut tot opbou van sy
koninkryk. Van Dam verwys ook na die Here Jesus se uitspraak dat ons
die armes altyd by ons
sal hê (Matt. 26:11; Joh.
12:7-8). Hierdie is nie net
’n nugter konstatering
nie. In sy voorsienigheid
gebruik God in die nuwe
bedeling realiteite soos
Cornelis van Dam
armoede om mense by
Hom en sy diens te bewaar. In armoede skuil daar selfs
’n seën, soos Van Dam in die laaste hoofstuk van sy
boek verduidelik. Dit hou ’n seën in, nie net vir hulle wat
ontvang nie, maar ook vir hulle wat gee, en ook vir hulle
wat tot die diakenamp geroep word.
Christus het met sy koms na die aarde nie die armoedeprobleem opgelos nie. Sy Middelaarswerk het wel
die kern van ons ewige honger en kommer, naamlik die
sonde, weggeneem. Vir die finale uitroeïng van armoede, hongersnood, eensaamheid en siekte, wag ons met
reikhalsende verlange op die jongste dag.
In hierdie bedeling word die kerk opgeroep om ’n
diakonale gemeente te wees. Dit is nie iets opsioneels
nie. In die Ou Testament was een van die groot redes
hoekom die volk in ballingskap moes gaan, die feit dat
hulle die armes verdruk het (Sag. 7:8-13). In die nuwe
bedeling het ’n gemeente wat haar diakonale taak ernstig neem, missionêre werfkrag.

Vroulike diakens?
Hierdie boek kom net op die regte tyd, aangesien daar
tans in verskillende kerkverbande die diskussie heers
oor vroulike diakens. The Deacon se sterk punt is ook
hier dat die outeur teruggaan na die Bybel en rustig
vanuit die grondteks nagaan wat daar presies staan.
Vervolgens beskryf hy in hoeverre daar vroulike diakens
in die geskiedenis van die kerk voorgekom het. Ook oorweeg hy talle publikasies wat die laaste tyd hieroor die
lig gesien het.
Van Dam kom dan ook met ’n duidelike boodskap
na kerke vandag. Ja, elke kerklid (manlik en vroulik)
word opgeroep tot diakonale arbeid! Maar daar is geen
Bybelse basis daarvoor om susters in die spesiale dia
kenamp te bevestig nie. In die Nuwe Testament (bv.
Hand. 6 en 1 Tim. 3) word broeders geroep om leiding te
gee aan die diakonale arbeid in die gemeente. Die hele
gemeente word opgeroep om aktief hierby betrokke te
wees, maar die leiding gaan uit van die broeders wat in
die spesiale diakenamp bevestig is. Tussen hakies, hoekom word diakens nie meer met handoplegging bevestig nie (sien Hand. 6:6)? Van Dam wys daarop dat hierdie gebruik in die Gereformeerde tradisie as gevolg van
praktiese redes in onbruik geraak het. Dit word as lastig
ervaar as meerdere broeders tegelyk in die amp bevestig word. Maar is dit nie tyd om hierdie Bybelse gebruik
in ons tyd weer in ere te herstel nie?

’n Lewe van vrygewigheid hoort
by ’n diakonale gemeente.

Vir daardie denominasies wat die afgelope jare oor
gegaan het tot vroulike diakens en hulle wat dit tans
oorweeg, kom hierdie boek op die regte tyd. Vir elke
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Van Dam raai diakonieë af om direk betrokke te
raak by allerlei programme tot armoedeverligting en
materiële opheffing van minderbevoorregtes – dit in
lyn met Galasiërs 6:10. Wel moet die diakens die gemeentelede toerus tot diensbetoon. Dit is hulle taak om
gemeentelede touwys te maak hoe om vrygewig hulle
geld en tyd in te span, primêr in die gemeente, maar ook
sekondêr vir almal wat op ons pad geplaas word. Voorwaar ’n groot uitdaging vir diakens!
Om af te sluit, met die boek The Deacon ontvang elke
diaken ’n Bybel-betroubare asook praktiese handboek
om hom by te staan in sy ampsdiens.

Dr Cornelis van Dam. The Deacon. Biblical Foundations
for Today’s Ministry of Mercy. 2017, uitgegee deur Refor
mation Heritage Books
Uittreksel: http://heritagebooktalk.com/wp-content/up
loads/2017/04/Deacon-sample.pdf
Dr PG Boon, Predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk
Pretoria-Maranata

Reformation 500:
Some South African perspectives – ’n resensie
Boekenuus
so sy eie reis na dieselfde doel. Die verskille is feitlik net
interpretasies. Maar is dit regtig slegs die interpretasieverskille? Of hang daar onder die interpretasie ’n groot
verskil in kerklike siening van doop, nagmaal en uiteindelik die verlossingswerk van Christus?
Uiteindelik het elkeen van hierdie kerke een of ander siening betreffende die invloed wat die Reformasie
spesifiek op hulle kerk gehad het of nog het. En dit kan
drasties afwyk van Luther se stellings.
Daar is geen skrywer wat hom in die boek werklik
negatief uitlaat oor die Reformasie wat deur Luther bewerkstellig is nie. Die Roomse biskop lig al die moontlike ooreenkomste tussen die Rooms-Katolieke Kerk en
Lutheraanse insigte uit om ’n positiewe konsep van “ons
is eintlik saam een” te vestig.
Prof Nürnberger is ’n Lutheraan en sy publikasie is
sentraal in die boek. Dit is die langste hoofstuk. Hy sien
die invloed van Luther soos volg: Die invloed van die
eenvoudige ontdekking by Luther oor die genade wat
deur God gegee is, sonder dat God dit as voorvereiste
vra, word gesien as ’n omwenteling – nie net teologies
nie, maar feitlik op elke terrein van die samelewing – ’n
wêreldwye invloed. Dit het feitlik alles geraak, van onderwys tot ekonomie, omdat dit die mens vryheid gegee
het om sonder angs vir die oordeel van ’n wraaksugtige
God te lewe soos Rome dit voorgestel het. Een van die
sake was onderwys, wat as baie belangrik beklemtoon is
deur sowel Luther as ander reformatore.

Aangesien dit hierdie jaar
die herdenking van die re
formasie is, 500 jaar nadat
Maarten Luther sy 95 stel
lings aan die slotkapel in Wittenberg bevestig het , word
daar baie publikasies aan
hier
die gebeurtenis gewy.
Een daarvan is die boekie:
“Reformation 500. Some
South African perspectives”.
Die eindredakteur is dr Kobus Gerber.
Dertien skrywers, wat elk ’n spesifieke denominasie verteenwoordig, het die vryheid gehad om oor die
Reformasie te skryf soos hulle dit sien en in hulle kerklike omgewing belewe.
Die kerke wat hulle verteenwoordig, is die NG Kerk
(2 skrywers), die VGKSA, die GKSA, die ZCC, die Evangelies Lutherse Kerk, die Nederduits Hervormde Kerk,
die Rooms-Katolieke Kerk, die Pentecostal-beweging,
die Volkskerk, die Baptistekerk, die Apostoliese Geloofsending en die NG Kerk in Afrika.
Doel
Wat is die doel van hierdie boek? Die voorwoord van dr
Gerber gee die idee: almal is uiteindelik kinders van die
Reformasie en behoort eintlik tot een geloof. Hierdie
gedagte neig sterk na ’n ekumeniese gedagte; almal het
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Dr PG Boon (VGKSA) lê dan ook in sy artikel ’n be
langrike klem op onderwys, omdat dit juis sterk uit die
Reformasie na vore gekom en deur Luther sterk beklemtoon is. So ook deur Calvyn. Ook prof Amie van Wyk
(GKSA) toon in die laaste artikel in die boek aan hoe die
reformatore die onderwys beklemtoon en as belangrik
geag het.

voorsien van opgeleide predikante met kennis van die
Heidelbergse Katgismus. Die Roomse skrywer bly Rooms
met sy leer van die transsubstansiasie en hoop daarmee
deur te breek na die Lutherse Kerk. Rome bly Rooms ...
Die boek is die moeite werd om so kennis te neem van
die verskillende insigte wat na die Reformasie ontstaan
het. Die boek beklemtoon eerder die noodsaak vir ’n
opregte hermeneutiese interpretasie van die Skrif. Dit kan
maklik die indruk skep dat slegs interpretasie-verskille
ons as denominasies uitmekaar hou. Wat sou beteken dat
die soort denke ondergeskik sou wees met betrekking tot
die soek na eenheid met ander kerke. Interpretasie-verskille sou die eenheid nie in die weg mog staan nie.

Die skrywers se inhoudelike bydrae
Oor die algemeen beklemtoon die skrywers die kenmerke van die eie denominasie: die Hervomde Kerk sy
Barthiaanse gedagtes (algemene versoening), die ZCC
kla oor die invloed van sinkretisme in hulle kerk en die
afwyking van ’n meer reformatoriese verlede. Die Volks
kerk dank sy ontstaan aan ’n verset teen die NG Kerk se
sinodebesluite en teenstand deur hulle teen die apartheid. Hulle is sterk beïnvloed deur dr Allan Boesak en die
bevrydingsteologie. Die Pentacostals sien hulle geloof as
die grotere Reformasie, selfs groter as dié van die 16de
eeu. Hulle sien hulself as die kleinkind van die Reformasie
wat die werk van die Gees weer opnuut aantoon – sowel
die hermeneutiese as die emosionele ontvangs van die
Woord van God as die werk van die Gees in hulle.
Dit is opvallend dat die verskillende NG Kerke – wit,
bruin en swart – in baie gevalle vanuit die NG Kerk voortgekom en hulle hiërargiese strukture a la model NG Kerk
oorgeneem het. Selfs die ZCC is vroeër deur die NG Kerk

Maar ...
Die boek lees tog anders, want in die boek tref ons
Barthiaans, Gereformeerd, Bevrydingsteologie, Sinkre
tisme, Roomse leer, Metodisme, Charismatiese, Baptis
tiese doop en Apostoliese gedagtes saamgevat aan.
Almal erken ken die Reformasie en erken die Verlosser
Jesus. Maar daarna is dit ’n enorme verskil van Bybelse
interpretasies en staan kerke/denominasies myle ver
van mekaar af, sodat ’n gereformeerd denkende mens
geen eenheid in waarheid daarin kan soek of vind nie.
JH de Vries, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk
Pretoria-Maranata

Watter doel het natuurrampe?
Pers-pektief
Is daar ’n doel?
Ons hoor gereeld van groot natuurrampe. Onlangs was
daar groot brande by Knysna waardeur aansienlike bosgebiede en honderde huise verwoes is. Die Wes-Kaap
loop op die oomblik deur onder sy ergste droogte in
honderd jaar. Verder weg is daar oorstromings in Bangladesj, aardbewings in Italië, modderstortings in China,
vloede in Taiwan, en daar is meer om op te noem. Wat
is die doel van al hierdie rampe? By mens-veroorsaakte

rampe, soos huisbrande, vlieg- en verkeersongelukke,
chemiese en kern-ontploffings, oliebesoedeling, ens. is
daar ’n oorsaak en ’n skuldige: die mens. Die mens en
sy tegnologie kan verantwoordelik gehou word vir die
gevolge van sodanige rampe. Maar kan ons by natuurrampe sê dat dit God se skuld is? En as die mens werklik
groot rampe veroorsaak (bv. uitwissing van volke soos
die Jode en die Armeniërs, oorloë, terreur, ens.), hoekom
gryp God dan nie in en beskerm Hy nie die swakke, die
weerlose en die onskuldige nie?

Die skepping, en die mens, is aan ellende
onderworpe as gevolg van die sondeval.

Is God ’n God van liefde?
Na groot rampe word bostaande vrae gevra, en dit
is menslike vrae. Kan ons as Christene ’n duidelike
antwoord hierop gee? In die Daily Maverick van 19 Junie
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2017, na die brande by Knysna, was daar ’n opmerklike
diskussie tussen twee (werklike) broers, die een ’n ateïs
(Ivo) en die ander ’n Christen (Onne). Ivo het aangevoer
dat, as God bestaan en ook nog ’n God van liefde is, Hy
nie al hierdie verwoesting en ellende sou toelaat nie.
Sommige mense het God openlik gedank dat die brande
uiteindelik gestop is en dat hulpverlening op gang
gekom het. Maar God het die ramp nie verhinder nie. Ivo
se gevolgtrekking hieruit was ’n bevestiging dat God nie
bestaan nie, of ten minste dat die God van die Christene
’n magtelose of ’n liefdelose God is. En volgens Ivo moet
God dus ook beslis nie vir die beëindiging van die ramp
gedank word nie, terwyl die hulpverlening van goeie
mense kom en nie van God nie. Hierdie is geen nuwe
gedagtes nie; hulle duik gereeld op na natuur- of groot
menslike rampe, soos na die Tweede Wêreldoorlog.
Sy broer Onne het aangevoer dat die mens in sonde
geval het en die gevolge daarvan moet dra, sowel in
sy eie menslike lewe as in
die natuur. God het nie
die sondeval verhoed nie,
hoewel Hy seker sou kon,
maar het die mens met ’n
vrye wil geskape sodat die
mens ook vir die kwaad
kon kies. En toe hy dit doen,
het God hom die gevolge
van sy verkeerde keuse laat
dra. Daar is slegs een oplossing: glo in Jesus Christus
en word burger van God se komende koninkryk. As
hierdie bedeling van sonde voltooi is, sal die paradys
terugkeer op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Onne
verwys na die Bybel, waar God aan Job verduidelik dat
hy slegs sy hand op sy mond kan lê as hy God se oordele
sien. Wie is hy om God tot verantwoording te roep?
Onne verwys ook na twee goeie Christelike boeke oor
hierdie onderwerp: The Reason for God van ds Tim Keller
en Where is God when it hurts deur Philip Yancey, ’n joernalis. Terloops, dit is opmerklik dat Daily Maverick sulke
godsdienstige diskussies in sy media toelaat.

moes gewees het nie. Tog is dit nie die volle storie nie.
Daar kan sekerlik ook genoem word dat natuurrampe
oordele van God kan wees oor hierdie aarde en mensdom wat goddeloos lewe.

God se oordele of blote natuurgebeure?
Onne noem dat baie van ons natuurrampe die gevolg is
van gewone natuurverskynsels. Reën moet val om die
aarde te voed, maar partykeer val daar te veel op een
slag en tref mense wat op onveilige plekke huise gebou het. Aktiewe vulkane bars gereeld uit, maar lawa
tref partykeer dorpe wat nie op sy helling gebou moes
gewees het nie. Skepe vergaan in storms op see en
mense verdrink wat nie op daardie tyd op daardie plek

Troos by lyding
Die boek van Philip Yancey (Where is God when it hurts –
Zondervan, 1990) is ’n pastorale boek wat fokus op die
persoonlike aspek van pyn en lyding, hoewel hy ook die
9/11-aanval op die kantoorgeboue in New York aanroer.
Waar vind jy werklik troos as jy lyding ondergaan? Hoe
ondersteun God jou in jou lyding? Yancey se antwoord
is dat God deur mense werk. Hy stuur medegelowiges
(die kerk) om jou te help en te ondersteun. Deur hulle

Daar is slegs een oplossing:
glo in Jesus Christus.

God kan natuurrampe stuur as spesifieke oordele,
soos die sondvloed, die tien plae oor die Egiptenaars in
die tyd van die uittog van die volk Israel en die drie-en-’nhalf jaar droogte in die tyd van koning Agab. Hy kan ook
gewone “menslike” rampe stuur, soos die verdrukkings
in die Rigtertyd en die ballingskap en verwoesting van
Jerusalem. Lukas 13 vertel vir ons die verhaal van mense
wat na Jesus gekom het om te vra na die betekenis van
die dood van ’n aantal mense uit Galilea, wie se bloed
deur Pilatus met hul offers gemeng was. En ook oor die
toring van Siloam wat op 18 mense geval en hulle dood
veroorsaak het. Jesus sê dat hierdie mense nie méér
skuldig was onder God se oordeel as ander mense nie,
maar hy ontken nie dat dit God se oordele kon wees nie.
Die vraag is of ons ook nog God se direkte optrede
in menslike en natuurrampe kan sien, wanneer ons nie
meer profete het wat sulke rampe vooraf aankondig
nie. En as ons wel God se ingype sien, is die vraag of
ons ook God se doel uit die rampe kan aflei. Ons kan
dit ook nader bring aan ons eie lewe. Wat is die doel
van ons persoonlike pyn en lyding? Hoekom sterf die
een persoon op ’n jong leeftyd aan ’n ernstige siekte en
hoekom sukkel ’n persoon van een moeite na die ander?

Rampe kan oordele van God
wees oor goddeloosheid.
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vind jy troos en bemoediging. Job se drie vriende het
ook gekom om hom te troos, hoewel vanuit verkeerde
uitgangspunte oor die oorsaak van Job se lyding. Ons
kan leer uit boeke hoe ons werklik mense kan troos in
verdriet, pyn en lyding (sien ook die artikel van ds Pos in
die Augustus 2017-uitgawe van Kompas).
So kan mense en gelowiges mekaar ook bystaan en
vertroos as rampspoed hulle of selfs mense in ver lande
tref. Met deernis kan ons dan help. Maar werklike troos
kan slegs God gee en daarop kan ons steeds wys. Ons
het ook “die armes” steeds by ons om ons op te roep tot
barmhartigheid, hulp
en meelewe (o.a. Mark.
14:7). In ons optrede
wys ons ons geloof,
ons onverdiende redding deur Jesus Christus. Deur sy offer is ons
gered van die ewige
dood en deur ons eie
offer kan ons ook weer ander help.

moet ons onthou dat die gevolglike ellende deur die
mens veroorsaak is. En as dit ons ook tref of as ons dit
ervaar, dan kan ons gerus besin oor hoe ons lewe voor
God staan. Wil God ons dalk nie herinner aan ons eie
sondes nie? Soos met die toring van Siloam is diegene vir
wie die ramp tref, in die algemeen nie skuldiger as hulle
vir wie die ramp nie tref nie. Maar ons word wel weer
bewus van die bestaan van rampe en ellende as gevolg
van die sonde. En dit moet ons laat besef dat ook ons
skuldig staan voor God en sy oordeel verdien.
Philip Yancey is reg dat God troos gee by ellende
wat ons mag ervaar.
Hy doen dit deur
gelowige broers en
susters wat om ons
staan. Paulus sê in
2 Korinthiërs 1:3-5
dat die God en Vader
van ons Here Jesus
Christus ons troos in al
ons ellende, sodat ons daarmee ook weer ander mense
kan vertroos. In 2 Korinthiërs 4:6-15 sê Paulus verder
dat ons die skat van die verlossing het in erdekruike,
in houers, liggame wat kwesbaar is, blootgestel aan
verganklikheid en ellende. Deur ons lyde word die
lyde van Jesus Christus in ons lewe openbaar. Maar
deur die geloof het ons ook deel aan sy opstanding en
heerlikheid. Dit is ons uiteindelike enigste troos in lewe
en in sterwe (Heidelb. Kat. Sondag 1).
As ons hoor en lees van natuurrampe kan ons steeds
weer besef dat ons lewe in ellende en dat die heil nie
hier op aarde te vinde is nie. Ons probeer wel soveel as
moontlik om die onheile te voorspel en onder beheer
te kry of sy skadelike gevolge te verminder. Maar dit
moet ons aanspoor om te verlang na die ewige heil en
vrede by God, deur Jesus Christus. Slegs deur geloof in

Ons verstaan God nie – Hy hoef aan
niemand verantwoording te doen nie.

Die doel van natuurrampe
As ons die les van Job wil opsom, kan ons sê dat ons
God nie kan verstaan in sy optrede in die skepping en
teenoor mense nie. God is soewerein, Hy hoef aan niemand verantwoording af te lê nie. Ons moet dit ook
nie probeer uitvind nie. Selfs wat ons ewige heil betref,
moet ons volstaan met wat die Dordtse Leerreëls meld:
Hy verkies wie Hy wil en Hy laat in ellende wie Hy wil
(DL, hoofstuk 1, paragraaf 1).
Verder weet ons dat die skepping, net soos die
mens, aan vloek en ellende onderwerp is as gevolg
van die sondeval. Dus, as ons wil vra na die oorsaak van
natuurrampe, dan moet ons in die eerste plek na onsself
wys. Die mens het ook die ellende van natuurrampe oor
hom gebring. Ons kan dus beslis nie, soos Ivo, vir God
beskuldig as die oorsprong van ellende in die wêreld
nie. Hy het die wêreld goed en “ramploos” geskape.
As ons probeer naspeur watter doel daar kan
wees by natuurrampe, dan moet ons ook in die eerste
plek ons aandag rig op die mens. Wat kan ons leer uit
natuurrampe? In die eerste plek leer ons oor die grootheid
van God, wat sodanige kragte kan (laat) ontplooi. Dan
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God troos die ellendiges deur gelowiges
wat om hul staan.

woon. Laat ons steeds daarna uitsien en vertrou op God
se vaste en geopenbaarde beloftes en sy liefde, wat ons
reeds nou kan ervaar en wat ons kan deel met ons naaste.
Hans Moes, lidmaat van die
Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad

Jesus Christus word ons vrygespreek van sonde en die
werklike heil kom eers wanneer ons op die nuwe aarde

Een minder
Pepermente
Nou is dit twyfelagtig of die brandarm families in Afrika The Guardian sal lees (hulle stel dikwels nie só baie
belang in die nuutste resepte vir eties vervaardigde organiese vegan chorizo risotto nie), maar die onderskeid is
steeds interessant.
Hierdie artikel en die argument wat die skrywer
maak, vorm deel van ’n lang tradisie van wêreldse aanvalle op een van die kernbegrippe van die Christelike
lewe, naamlik die huwelik en die gesin.
Die gesin, maar veral die huwelik, was nog regdeur
die eeue iets wat maklik kan en dan ook gereeld verbrokkel. Sedert die begin van die mensdom was die
buurman se gras mos al groener en die buurvrou se
oë blouer. Maar in die meer onlangse geskiedenis het
die aanval al hoe meer gerig en al hoe meer venynig
begin word.

In die Britse koerant The Guardian, asook op sy webtuiste, sal jy meestal artikels kry in die trant van: “Why
tomato sauce is racist” of ’n pleidooi dat daar meer halfswart, half-eskimo trans-gender vrouens in die politiek
tuishoort. Jy kry die idee: die tipe publikasie wat vir jou
baie mooi verduidelik watter sjampanje hierdie seisoen
die beste by jou sosialisme sal pas.
Onlangs het ’n ander artikel my opgeval. Daar, tussen
twee artikels wat daarvoor pleit dat mense dalk 120%
belasting moet betaal en dat die staat verkieslik ook ver
antwoordelik daarvoor moet wees dat jy elke oggend
jou tande borsel, was daar een met die titel: “Do you
want to save the world? Have one fewer of these.”
U wonder seker wat die ding is wat u minder moet
hê of gebruik om die wêreld te red. Dalk een motor min
der? Koerante soos The Guardian het immers al vir jare
voorgeskryf dat tegnologiese ontwikkeling een van die
bronne van alle kwaad is. Of dalk dink hulle jy moet een
minder biefstuk per week eet? Of dalk moet jy minder
plastieksakke gebruik?
Nee, onderaan die artikel was daar ’n foto van ’n
pragtige baba. Die skrywer het gemeen dat ons almal
net een kind minder moet kry en dat die gewenste sosialistiese utopia dan net ’n katspoegie ver is. Die voorstel was effens ironies, omdat dieselfde koerant die
vorige dag nog ’n tirade begin het teen die Franse president, Emmanuel Macron, omdat hy gesuggereer het dat
brandarm families in Afrika dalk nie agt kinders moet
kry nie. Dit was hoogs rassisties, het hulle gesê.

Die huwelik – die gesin –
is die bousteen van ’n gesonde samelewing.

Die eerste stap in die wêreld se totale oorlog teen
die gesin was die losmaking van die seksualiteit en die
huwelik. Deurdat seks nie noodwendig ’n risiko van
swangerskap saamgebring het nie, kon elke persoon
maar rondslaap nes hy wil. Daar was geen rede, buiten
moraliteit, wat jou gekeer het om om elke hoek en draai
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’n nuwe seksuele maat te kry nie, want seks het nie meer hand aan hand gegaan
met verantwoordelikheid nie. Dit het die huwelik se doel al hoe meer laat wegbeweeg van ’n instelling waarbinne jy kinders kan kry, en dit ’n meer romantiese, en
daarom minder permanente, doel gegee.
Terselfdertyd het dit al hoe meer sosiaal onaanvaarbaar geraak om baie kinders
te hê en vir ma’s om “slegs” ma te wees. Indien jy dit sal waag om nog te dink dat
dit dalk goed is vir ma’s om hul kinders as hul eerste taak te sien, kan jy maar
verwag dat een of ander Guardian-skrywer binnekort vir jou sal vertel dat jy nie
net ’n seksis is nie, maar sommer (om dit af te rond) ook ’n rassis, homofoob en
transfoob.
Maar natuurlik hou dit nie daar op nie. Kinders word al hoe meer in die media
en in die populêre kultuur uitgebeeld
as ’n las. Amper soos ’n hardnekkige
geslagsiekte wat net nie wil verdwyn
nie. In plaas daarvan dat dit ’n seëning is, word vrouens uitgebeeld as
slagoffers van hul moederskap en dat
hulle nie hul volle potensiaal kon bereik omdat hierdie parasiet nou hul
loopbaan kom opmors het nie.
Die wêreld het allerhande sulke
stra
te
giëe. Aborsies word gesien
as ’n wonderlike ding. Moet dit nie waag om die biologiese waarheid, dat mans
en vrouens anders is, uit te spreek nie. Moet nooit dink dat ’n vrou gelukkig en
voldaan mag voel as sy “net” ’n ma is nie. In pleks daarvan moet jy glo dat sy slegs
gelukkig sal wees as sy elke dag vir twee ure in die verkeer kan sit om gevolglik
agter ’n rekenaarskerm by die werk te sit.
Die huwelik het niks meer te doen met ’n vertrouenskontrak of met ’n veilige sosiale en emosionele tuiste vir kinders om beskermd op te groei nie. Nee, love means
love, sê die kenners. Daarom is die huwelik nie in sy wese iets tussen ’n man en vrou
nie, maar moet dit vir almal oop wees. En in ’n egskeidingsaak word die voortgang
van die egskeiding by verre meer bevoordeel as die behoud van die huwelik.
En nou wil hulle jou ook nog laat skuldig voel as jy kinders kry. So asof jou
kind die wêreld sal laat vergaan. Vir mense wat nie glo in die hemel, die hel en die
wederkoms nie, is hulle darem maar baie lief vir doemprofesieë.
En daarom verbrokkel die hele struktuur van die huwelik en die gesin. Die
wêreld sal alles in hul vermoë doen om dit op te breek deur die essensie daarvan
weg te neem en deur die kinderseën uit te beeld as ’n kindervloek.
Dit is tragies, want beide die rou data asook die Bybel wys dat die huwelik een
van die beste Godgegewe instellings is.
Na elke skeppingsdag het die Here gesien dat dit goed was. En dit was ook
goed. Maar slegs een skepsel het besef dat dinge nog nie volmaak was nie. Die
man. Hy het geweet dat daar iets kort in sy lewe om volledig te wees. En God
het dit gesien en vir hom ’n vrou gegee. ’n Hulp wat by hom pas. ’n Realistiese
superheld wat die vermoë het om ’n nuwe mens in haar liggaam te laat groei. Die
huwelik was die kersie op die kroon van die skepping.
Ons moet nooit toelaat dat een of ander uitgewaste hippie vir ons van die
teendeel oortuig nie.
Alex van Houwelingen, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria
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