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REDAKSIONEEL

In een van die vorige gemeentes waar ek die voorreg 
ge had het om te bedien, het ek eendag ’n kostelike 

er va ring gehad. Daar het ons die gebruik gehad om 
ge meen telede met hulle huweliksherdenkings geluk te 
wens. Toe dit oom Gert en tannie Sannie1 se beurt was, 
wens ons hulle met hulle 60ste huweliksherdenking 
ge luk. Ná die diens gaan ek toe ook na hulle om hul 
persoonlik ge luk te wens met die groot prestasie. Ewe 
ernstig ver dui de lik tannie Sannie vir my dat ons hulle 
asseblief vir die volgende twee weke by die erediens moet 
verskoon, omdat hulle bietjie wegbreek vir ’n “tweede 
wittebrood”. Met ’n vonkel in die oog, voeg sy toe speels 
by: “En dominee, as ons terugkom, wil ons doop!”

Subteks
Hoewel hierdie verhaaltjie ons lekker laat lag, moet ons 
nie die fout maak om die subteks daarvan mis te kyk 
nie. In hierdie goedige geskerts, was daar ’n baie sterk 
onderliggende boodskap opgesluit: Oud, maar nog nie 
koud. Dit is die versugting van soveel van ons bejaarde 
lidmate: Moet ons asseblief nie so gou afskryf nie, want 
ons het nog baie om te gee. Ons kan nog ’n bydrae lewer. 
Dit is ook die versugting wat die psalmdigter in Psalm 
71:9 teenoor God uitspreek: Verwerp my nie in die tyd van 
die ouerdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie.

Wat sê die spieël?
Die voorblad van hierdie uitgawe gee in ’n sekere sin 
uitdrukking aan hierdie subteks. In die eerste plek beeld 
dit iets uit van hoe ouer persone in die samelewing hul
self sien. Wanneer hulle in die spieël kyk, sien hulle ’n 
baie jonger weergawe van hulself. Hulle sien egter ook 
iemand met bepaalde vaardighede, opleiding en erva
ring wat steeds ’n bydrae tot die samelewing kan lewer. 

Die voorblad kan egter ook andersom geïnterpreteer 
word. Dit kan ook sprekend wees van ’n subteks wat by 
die samelewing, veral jonger mense in die samelewing, 
aan wesig is. Dit het te doen met hoe die samelewing 
dik wels bejaarde lede in die samelewing beskou. Hulle 
persepsie is dikwels dat ouer mense nie regtig meer enige 

waarde het nie. Hulle is ’n irritasie en ’n las wat onnodige 
druk op die skouers van ’n reeds oorlaaide samelewing 
plaas. Hulle teer op hulpbronne wat, volgens sommige, 
elders meer sinvol aangewend sou kon word.

Beide perspektiewe het ’n invloed op ons bediening aan 
en die sinvolle betrokkenheid van bejaardes in die kerk. 
Wanneer ons persepsie die tweede is, moet ons nie ver
baas wees dat hulle afgeskeep word nie. Ons moet ook nie 
ver baas wees dat hulle terugtrek en al meer onbetrokke 
raak nie. Niemand wil immers betrokke wees op ’n plek 
waar hulle nie meer welkom voel nie.

Wanneer ons egter leer om na ons ouer lidmate te kyk 
soos wat hulle hulself nog in die spieël sien, sal ons nie 
hul le waarde in die gemeente en gemeenskap geringskat 
nie. Die liggaam van Christus bestaan immers uit baie 
lede, ook ouer lede, wat elkeen nodig is vir die sinvolle 
funk sionering van die liggaam.

Betrokkenheid
In die gemeente is daar steeds ’n verskeidenheid manie re 
waarop bejaardes op ’n baie betekenisvolle wyse be trok
ke kan wees. Hoewel ’n “jonger” kerkraad dikwels meer 
dina mies is, is een van die gevare dat wysheid en ervaring 
dikwels ontbreek. Ouer lidmate is soms sku om nog op 
die kerkraad te dien, want “ons het ons beurt gehad”. 
Tog het Moses eers vir Josua plek gemaak ná sy afsterwe. 
Indien senior lidmate se kragte en omstandighede dit 
nog toelaat, kan hulle wysheid en ervaring van onskat
bare waarde wees.

In aansluiting hierby, beskryf die Skrif op meer as een 
plek die belangrikheid daarvan dat senior lidmate as 
men tors vir jonger lidmate sal optree. In Titus 2:35 
be veel Paulus byvoorbeeld die ouer vroue om die jong 
vroue te leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders 
lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul 
eie mans onderdanig ... Hoeveel gemeentes het sulke 

Oud, maar nog nie koud
Ds. Schalk Strauss

_______________________________________________________________
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mentorprogramme? Moenie wag vir die kerkraad 
om dit te inisieer nie. As u op die hart gedruk voel, 
neem self die vrymoedigheid om daarmee te begin.

Afgetrede lidmate het dikwels meer tyd tot hulle 
be skik king. Hoewel ons afgetree is, tree ons nooit 
uit die diens van die Here nie. Dit bied eerder die 
ge leent heid om met groter ywer in die koninkryk van 
God te dien. In Hebreërs 10:25 word ons juis aan
ge moedig om ons verantwoordelikheid as gelo wi ges 
met groter ywer na te kom “en dit des te meer na ma te 
julle die dag sien nader kom”. Waar ons dus die tyd, 
krag, gawes en vermoë het om steeds aktief ’n by drae 
te lewer, word ons daartoe opgeroep (basaar, lei van 
’n Bybelstudie, betrokkenheid by projekte, ens.).

In aansluiting hierby, is diensbaarheid ’n belangrike 
funksie waarby ouer lidmate steeds betrokke kan wees 
en wat sin aan hulle lewens gee. Ons betrokkenheid 
in die koninkryk is nie net geestelik van aard nie. 
Dalk is jy nog sterk en kan nog bestuur. Dan kan jy 
dalk ’n gesin “aanneem” en op so manier ’n mamma 
uithelp met die rondry van kinders na hulle verskil
lende aktiwiteite. Of, soos my ouma (87) altyd sê: 
“Ek vat baie dae die ‘oumense’ wat nie meer kan ry 
nie, winkels toe.”

Selfs wanneer die kragte nie meer daar is nie, kan 
be jaarde lidmate steeds betrokke wees by een van 
die belangrikste en noodsaaklikste aktiwiteite van 
die kerk: gebed. In die gees van Efésiërs 6:1819 kan 
le raars en ouderlinge hulle as gebedstryders be trek 
deur gereeld sake waarvoor daar voorbidding nodig 
is, onder hulle aandag te bring.

Voorwerp van God se genade
Selfs iemand wat bedlêend is en konstante versor
ging nodig het, is nie nutteloos nie. God is ’n God 
van genade, maar ten einde hierdie genade te bewys, 
ge bruik (roep) Hy ook sommige mense om as voor
werpe van sy genade te dien. Dit is húlle wie Hy in 
’n posisie plaas sodat Hy, deur die hande van ander, 
sy genade aan hulle kan bewys, tot ’n getuienis vir 
die wêreld.

Mag hierdie uitgawe, waarin ons op bejaardebe die
ning fokus, ons aanspoor om nie die rol van ons se
nior lidmate te onderskat nie. Mag dit ook ons senior 
lidmate aanspoor om steeds aktief deel te neem aan 
die werksaamhede van die kerk. LIG IN DUISTERNIS
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ONTVANG DIE WOORD

Dit is altyd hartseer om iemand in ’n ouetehuis te 
besoek en te hoor die kinders kom nie kuier nie, 

of: “ek het hulle ’n maand laas gesien”. Somtyds is die 
gevolgtrekking selfs: “My kinders het my hier in die 
ouetehuis vergeet.” Uiteraard verskil mense se om stan
dig hede van mekaar en word die versorging juis aan 
sul ke tehuise toevertrou, maar in sekere gevalle wil dit 
tog lyk of ’n ouer/ouers dalk net ’n las is wat eenkant 
toe geskuif word.

Die Bybelse beginsel is dat kinders na hulle ouers sal 
om sien wanneer hul ouers oud word. Natuurlik sover 
as wat dit fisies, geestelik en finansieel in hulle vermoë 
is. Dit was ’n gegewe in die kultuur van destyds. 1 Timó
theüs 5:8 sê ook: 

Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy 
huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en 
is slegter as ’n ongelowige.

Ons kan vra: Waarom moet ons dan vir ons eie mense 
en huisgenote sorg? Dit kan tog nie wees net omdat die 
Bybel dit “beveel” nie, want dan het dit maar net ’n boek 
geword wat riglyne vir ’n morele lewe gee. 1 Timó theüs 
5:8 gee vir ons ’n leidraad tot ’n dieper antwoord as 
dit praat van “geloof ” wat “verloën” word. Dit wys na 
Chris tus se omgee. 

Die Here Jesus het God se omgee of ontfermings ka
rak ter kom wys. Daar is talle voorbeelde uit die Bybel 

waar Hy veral besorg is oor die randfigure, met ander 
woorde, mense wat deur die samelewing in meer as een 
opsig verstoot is. Dink maar aan die apostels wat “on
ge leerde en eenvoudige manne” was (Hand. 4:13), dink 
aan die Samaritaanse vrou by die put (Joh. 4:130), of 
die tollenaars (Lk. 5:30). 

So maak die Woord ook bemoeienis en bring belofte 
vir die oudag wanneer dit in Jesaja 46:4 sê: ... tot die 
ou der dom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal 
Ek julle dra. Hierdie belofte het tot vervulling gekom in 
Jesus Christus. Dit is ’n belofte wat van die kruis af met 
woorde toegepas is: Vrou, dáár is u seun, ’n bewys van 
liefde en omgee: [seun] daar is jou moeder. 

Hierdie kruiswoorde van Christus wat gerig is op “moe
der” en “dissipel”, is dus ’n uitbreiding van ons geloof, 
want dit sny dieper as oppervlakkige moralisme sodat 
die geloof nie verloën word nie. 

Die Here Jesus wys wat elke gelowige se hartsgesindheid 
moet wees – dat dit nie net navolging sal wees nie, maar 
eerder soos wat Hy in Lukas 9:23 sê: 

As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 
verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. 

Hou ook in gedagte dat die Here Jesus nie net mens 
ge word het om die straf op ons sonde volkome te kom 
dra nie, maar dat Hy ook die wil van God met volkome 

Christus se omgee
Dr. CF Meiring

Skriflesing: Johannes 19:1737

Teksvers: Vrou, dáár is u seun! Daarop sê Hy vir die dissipel: Dáár is jou moeder! (Joh. 19:2627)
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gehoorsaamheid volbring het. Dit wil sê, Hy het kom 
doen wat die mens sedert die dae van Adam in die tuin 
van Eden, nie kon regkry nie en dit is om aan God, die 
Vader, gehoorsaam te wees en sy wil volkome te doen. 

Die Here Jesus se hele lewe hier op aarde was swaar 
en moeilik, maar die pad van die kruis en Gólgota op 
daar die donker Vrydag moes ’n geweldige lyding gewees 
het. Tog bly Hy steeds getrou. Deuteronómium 5:16 sê: 

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou 
God jou beveel het, dat jou dae verleng mag 
word en dat dit met jou goed mag gaan in die 
land wat die Here jou God aan jou gee. 

Ironies dat Christus se “dae” nie “verleng” is nie en dat 
dit juis nie met Hom “goed” gegaan het nie, sodat dit 
met elkeen wat in Hom glo so “goed” gaan, dat hulle 
“dae” tot in ewigheid “verleng” is. 

Die Here Jesus vervul dus ook hierdie gedeelte van die 
wet, want die versorging van sy moeder ná sy dood, 
kon nie agterweë bly nie. Josef, Maria se man, was 
waar skynlik al oorlede en daarom moes Hy, as oudste 
seun, verantwoordelikheid vir sy moeder neem. Omdat 
Hy geweet het dat sy einde naby was, of soos wat vers 
28 sê: ... omdat Hy geweet het dat alles al volbring was, 
het Hy hierdie verantwoordelikheid aan Johannes (die 
dissipel wat Hy liefgehad het) toevertrou. Selfs tot op 
die laaste is Hy nog tot in die fynste besonderhede aan 
God gehoorsaam.

Die Here se besorgdheid oor Maria wys egter ook hoe 
diep sy liefde gestrek het. Terwyl Hy hier aan die kruis 
hang, besig om te worstel met aardse pyn en smart, selfs 
van God verlate, gee Hy steeds aandag aan die stoflike 
en emosionele behoeftes van ander. Hier aan die voet 
van die kruis staan sy moeder self in trane en smart. Toe 
Hy gebore is, is vir haar gesê dat ’n swaard deur haar 
siel sou gaan (vgl. Lk. 2:35) en nou gebeur dit ook. Al 
kan Hy menslik gesproke niks vir haar doen nie, sorg 
Hy tog dat sy versorg sal word. Sy lyding is nie te groot 
en sy liefde nie te gering om emosioneel betrokke te  
wees nie! 

Hierdie kruiswoorde van die Here Jesus leer ook iets van 
die gemeenskap van gelowiges. Sommige verwys daarna 
as die kerk wat die nuwe geestelike gesin word, omdat 

Jesus Christus hierdie sorg nie aan ’n bloedverwant 
oor laat nie, maar aan die geliefde dissipel. Johannes 
was waarskynlik net so hartseer oor dit wat voor hom 
af ge speel het. As die Here Jesus sê: Daar is jou moeder, 
kan hy en Maria mekaar nou ook in hulle droefheid ver
troos. Hulle het tog mekaar se leed en smart verstaan, 
om dat hulle harte verknog was aan dieselfde Kruiseling. 
In mekaar se teenwoordigheid sou hulle later ook kon 
jubel en juig oor sy oorwinning oor die graf en die dood.

Dit is dan ook hoe ons die gemeenskap van die 
gelo wi ges (heiliges) verstaan. Ten eerste dat die 
ge lo wiges, almal saam en elkeen afsonderlik, 
as lede met Christus gemeenskap en aan al sy 
skatte en gawes deel het. Ten tweede dat elkeen 
verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde 
tot nut en saligheid van die ander lede aan te 
wend (HK, V/A 55).

Beide Maria en Johannes was reeds op ’n besondere wy
se aan Christus verbind. Hy bind hulle ook aan me kaar 
om mekaar in die gemeenskap van die gelowiges te help, 
te ondersteun en te versorg.

Wat sou ons dan tot aksie laat oorgaan om ook getrou 
te wees met hierdie aspek van ons geloof? Die feit dat 
Jesus Christus al hierdie dinge ook vir ons gedoen het! 
Hy bly gehoorsaam en wys sy oneindige groot liefde ook 
vir ons. Elkeen wat glo Hy is die enigste Verlosser en 
Saligmaker, moet weet: Vir mý het Hy gely, vir mý is Hy 
gespot, vir mý is Hy verneder, vir mý is Hy gevloek, vir 
mý is Hy in die gesig gespoeg, vir mý het Hy gebloei, vir 
mý het Hy gesterf sodat ek kan lewe – vir ewig. 

Christus se omgee wys dat elkeen wat siek, eensaam of 
hartseer is, elkeen wat worstel om kop bo water te hou, 
bang of bekommerd is, kan weet: Hy is die Genees heer, 
die Vertrooster, die Voorsiener, die Hoop vir die onbe
ken de – die Een wat vrede in harte gee. 

Dit haal ’n mens oor tot aksie om op die spoor van 
Chris tus aan die Vader gehoorsaam te wees; dit haal ’n 
mens oor om sy liefde te deel en self ook versorger te 
word. Dit word ’n spontane reaksie om vir jou eie mense 
te sorg, veral vir jou huisgenote. 

Mag die Gees van God ons lei en die onderskeidings
ver moë gee om die Vader se wil te doen. LIG IN DUISTERNIS
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Van ons geboortedag af (selfs as ongeborene) word 
ons daagliks ouer. Om te verouder, is so normaal 

soos om asem te haal. Die proses van veroudering laat 
egter by baie mense met reg vrae ontstaan, soos wat die 
waarde van bejaardheid is, asook wat die waarde van 
die bejaarde is as hy/sy nie ekonomies produktief kan 
wees nie? As agteruitgang, verliese, siekte, vernedering 
en uiteindelik die dood deel is van die menslike verou
deringsproses, hoe kan ’n mens sy/haar waardigheid 
be hou? Waar kom waardigheid vandaan? Wie bepaal 
die mens se waarde?

Veroudering en die antieke samelewing
In sy publikasie Only the Bad Died Young in the Ancient 
Middle East, verwys WS Arnett na verskeie voorbeel
de uit die antieke MiddeOoste waarby die opvatting 
be staan het dat net slegte mense jonk doodgaan. Die 
goei es, so is geglo, leef lank en gelukkig. Alhoewel ons 
ons nie met hierdie teologie vereenselwig nie, is daar 
tog be langrike dinge te leer uit die antieke mens se 
beskouing oor die waarde van bejaardes en die plek van 
be jaard heid in die samelewing.

Bejaardes neem leiding in die antieke wêreld voor 
die Romeine
In groot dele van die antieke samelewing is status aan 
bejaardes toegeken op grond van hulle ouderdom. Die 
antieke samelewing het die bejaarde nie as ’n on pro
duk tiewe minderheid beskou nie, maar hulle is aktief 
deur die jonger meerderheid gebruik om toe te sien dat 
orde en dissipline in die samelewing gehandhaaf word. 
By verskeie antieke Mediterreense volke het multi sib
be regerings (“clans”) die rol van die formele regering 
ver vul, met die oudstes van die stad of gemeenskap as 
die leiers van die sibbes. Die oudstes was ook die mees 
geskikte onderhandelaars om namens die volk in tye 
van konflik en oorlog op te tree. Bejaardes het veral in 
die Semitiese vol ke se geskiedenis, ’n besondere rol ge 

speel. Dít het nie alleen aan die bejaarde ’n spesifieke 
doel en funksie in die samelewing gegee nie, maar het 
ook wetteloosheid in die samelewing voorkom. 

Die Romeine heg nie groot waarde aan die 
bejaarde nie
Teen die tweede eeu voor Christus, met die opkoms van 
die magtige Romeinse Ryk, het die rol van die oudstes 
in die samelewing drasties begin verander. Die Romeine 
het die tradisionele regeringsvorme van konings en oud
stes grootliks met die Senaatsregering vervang. Hierin 
het ’n oudste nie noodwendig ’n rol gespeel nie, tensy 
hy tot die senaat verkies sou word. In praktyk is veral 
arm bejaardes en weduwees dikwels met minagting be
handel en genadedood is selfs op besluit van die kin ders 
toegepas. Die Romeine het gereken dat daar geen rede is 
om ’n bejaarde se lewe te verleng as daar vir hom/haar 
geen rede is om te leef nie, of as hulle geen bydrae in 
die samelewing kan lewer nie, of siek geword het sonder 
hoop op genesing. 

Veroudering en die Skrif
In skrille kontras met die utiliteitsleer van die Romeinse 
heidene, wat slegs waarde heg aan die mens solank hy/sy 
bruikbaar is in die oë van die samelewing en ekonomiese 
bydraes tot die welvaart van die samelewing lewer, kom 
die Skrif met ’n besondere waardering vir die rol en die 
plek van die bejaarde in die samelewing.

Bejaardheid kan ’n bewys wees van God se guns
Die Skrif beskou bejaardheid en die teenwoordigheid 
van bejaardes in die samelewing as ’n besondere teken 
van God se guns. Hulle simboliseer vrede vir die ge lo
wi ge mens, want sonder vrede sal die mense nie oud 
kan word nie.

Bejaardheid word in direkte verband met God se guns 
ge bring, juis omdat bejaardheid nie ’n gegewe feit of 

Die plek en rol van bejaardes  
in die Bybel1

Prof. GDS Smit

HOOFARTIKEL
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waar borg in die antieke wêreld was nie. Trouens, nie baie 
mense het baie oud geword in die tyd van die Ou en Nuwe 
Testamente nie. As gevolg van swak higiëne, primitiewe 
mediese kennis, voortdurende oorloë en opstande en 
natuurlik ook hongersnood, was die le wens verwagting 
eintlik baie laag, gemeet aan moderne standaarde. 

Daar is egter in die Bybel verskeie voorbeelde van mense 
wat tog baie ouer geword het.2 Veral hiérdie persone, 
by voorbeeld Abraham, Moses en Josua, word in die 
Skrif as besondere voorbeelde van gelowige en geseënde 
men se voorgehou. Hulle rype ouderdom dien as bewys 
hiervan.3

Die normale lewe loop uit op bejaardheid
Alhoewel baie mense in die antieke wêreld vroeg gesterf 
het, beskou die Skrif bejaardheid nie net as ’n bewys van 
God se guns en genade nie, maar ook as deel van die 
“normale” lewensiklus van die mens. Die mens behoort 
dus te verwag om oud te word. Om oud te word, word 
ook nie as ’n las of straf beskryf nie, maar as goed. In 
Génesis 25:8 lees ons: Abraham het die asem uitgeblaas 
en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef ... en in 
1 Kronieke 29:28 oor Dawid: En hy het in goeie ouderdom 
gesterwe, afgeleef, vol rykdom en eer ...

Bejaardheid is die belofte wat gemaak word aan 
kinders wat hulle ouers eer
Die vyfde gebod handel oor die verhouding tussen kin
ders en ouers. In Exodus 20:12 belowe God ’n lang le we 
aan die kinders wat hulle ouers eer. Die belofte word 
herbevestig in 1 Konings 3:14. Die Spreukedigter her
inner die gelowige aan die koestering van wysheid en 
be klem toon dat dit self die belofte van bejaardheid inhou: 

Grysheid is ’n sierlike kroon; dit word gevind op 
die weg van geregtigheid (Spr. 16:31).

Bejaardheid simboliseer wysheid
Wysheid word in die Ou Testament op verskeie plekke 
in verband met die belofte op ’n lang lewe gebring. Let 
by voorbeeld op die woorde in Spreuke 3:13, 1516: 
Ge luk kig die mens wat wysheid gevind het, en die mens 
wat verstand verkry ... dit is kosteliker as korale, en al jou 
kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. In sy regter-
hand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer ... 
Let ook op die woorde in Spreuke 9:1011: Die beginsel 
van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van 
die Heilige is verstand. Want deur my word jou dae meer 
en word jare van lewe vir jou toegevoeg.

Bejaardes verantwoordelik om jonges te lei en ’n 
voorbeeld te stel
Die Skrif dra dikwels die verantwoordelikheid om die 
groot dade van die Here aan die jonger geslagte oor te 
dra, aan die ouers op. In Deuteronómium 32:7 gee die 
Here egter die opdrag dat die ouers nie net die wonders 
van die Here aan die kinders moet vertel nie, maar dat 
die kinders die bejaardes moet vra om hulle daaroor te 
onderrig. Die apostel Paulus dra ook hierdie verantwoor
delikheid aan die bejaardes in die kerk op (vgl. Tit. 2:34).

Bejaardes het die belofte dat God op hulle oudag 
met hulle sal wees
God gee nie slegs opdragte en verantwoordelikhede 
aan die bejaarde nie, maar die Skrif hou ook rekening 
met die feit dat die bejaarde spesifieke vrese in sy/haar 
lewe moet trotseer: die vrees vir siekte en verwerping 
en selfs ook die vrees vir die komende dood. In die lig 
hiervan gee die Woord vir die bejaarde besondere be
loftes. Jesaja 46:34: 

Luister na My, o huis van Jakob en die hele oor
blyf sel van die huis van Israel, julle wat deur My 
ge dra is van die moederskoot af, opgeneem is van 
die geboorte af; en tot die ouderdom toe is Ék 
die self de, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; 
Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék 
sal dra en red. 

Hy belowe dat Hy krag sal gee in tye van siekte en be
proe wing4 en dat Hy in die dal van doodskaduwee die 
Leids man is, sodat die gelowige nie die dood hoef te 
vrees nie.5

Christus ontferm Hom oor die noodlydende
Dit is egter duidelik uit die Skrif dat die waarde van die 
menslike lewe nie in die ouderdom van die mens gesetel 
word nie, maar in die feit dat die mens na die beeld van 
God geskape is.6 Dit beteken beslis nie dat die mens soos 
God lyk, of almagtig is soos God nie, maar dat die mens 
deel in die belangrikste kenmerk van God, naamlik die 
vermoë om lief te hê.7 In die Bybelse beskouing van God 
_______________________________________________________________

1 Deel van ’n referaat gelewer by ’n Gerontologie-kursus deur die AP 
Akademie, 2014. https://bit.ly/2HmEa9d 

2 Abraham het byvoorbeeld 175 jaar oud geword, Josua het 110 jaar oud 
geword en Moses 120 jaar, terwyl hy nog sterk was (Deut. 34:7).

3 Vgl. Deut. 5:33
4 Vgl. 1 Petrus 4:1-2,19; Kolossense 1:24
5 Vgl. Rom. 8:38-39; 1 Kor. 15:54-57; Openb. 21:3-4
6 Vgl. Gén. 1:26-28
7 Vgl. 1 Joh. 4:16
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se liefde teenoor die gevalle sondaar, wat sy hoogtepunt 
bereik in die versoening van Christus aan die kruis, word 
die opdrag aan alle mense gegee om mekaar lief te hê en 
ander met waardigheid en eer te behandel.

In Christus se besondere fokus op die uitgeworpenes in 
die samelewing, naamlik die siekes, kreupeles, weduwees 
en minderwaardiges, kom wys Hy die mens daarop dat 
daar ’n baie edeler manier is om met mense te werk wat 
dikwels deur die samelewing as minderwaardig beskou 
word. In Christus se benadering tot die noodlydende, 
kom wys Hy aan die kerk dat Christene die opdrag het 
om mekaar se laste te dra en dié te versorg wat deur die 
samelewing verwaarloos word. Dit geld dus ook die sorg 
van die bejaarde.

Bejaardesorg en die kerk
Bejaardesorg is in die lig van die Skrif ten diepste die 
taak van die kerk, wat spruit uit die liefdesmotief van 
God teenoor die gevalle sondaarmens. Die kerk kan en 
mag nie hiervan wegdeins nie. So is ons gehoorsaam aan 
die opdrag van Galásiërs 6:2 om mekaar se laste te dra 
en so die wet (die liefdesgebod) te vervul.

Die Skrif leer dat die Christelike gemeenskap ’n morele 
verantwoordelikheid het om sorg te dra vir hulle be
jaardes. Derhalwe word dit al hoe belangriker om, waar 
’n gebrek aan gestruktureerde bejaardesorg in kerke 
en in Christelike gemeenskappe bestaan, behoorlike 

gestruktureerde bedieningsmoontlikhede te ondersoek 
en in plek te stel. Dit vra noodwendig beleggings in 
in fra struktuur en arbeidskrag, maar behoort in die lig 
van die Skrif, nie as ’n las beskou te word nie. Die Skrif 
gee in 1 Timótheüs 5:8 die opdrag om sorg te dra vir 
die huisgenote van die geloof en in vers 16 van dieselfde 
hoofstuk lees ons dat individuele gelowiges besonderlik 
hierdie opdrag het sodat dit nie die laste van die gemeente 
te swaar laai nie.

Die Skrif leer ons verder om vriendelik en verdraagsaam 
teenoor bejaardes in ons gemeenskap te wees en hulle 
soos vaders en moeders te behandel (vgl. 1 Tim. 5:12). 
Verder behoort die gelowige die oue van dae te eer en 
te versorg (vgl. Lev. 19:32; Spr. 23:22).

Daar kan egter nie alleen van kerke en Christelike in stan
sies verwag word om die versorging van die bejaar des 
in die samelewing op hulle skouers te neem nie. In dien 
ons sou vra waar die primêre verantwoordelikheid vir 
die versorging van die bejaarde rus, sou die kin ders 
van die bejaarde beslis nie hulle verantwoor de likheid 
op die staat of die kerk kon afskuif nie. Die be gin punt 
van die aardse verhouding tussen mense is in die gesin 
en in die lig van die Skrif is dit die kind se ver ant woor
de likheid om sy/haar ouers te eer. Dit is ’n morele plig 
wat vir kinders geleer moet word, naamlik dat hulle 
ver ant woordelikheid vir die welwese van hulle be jaarde 
ouers behoort te neem. LIG IN DUISTERNIS

Lig in Duisternis Uitgewers is op soek na skrywers en manuskripte vir jeugromans. Daar bestaan tans ’n groot 
be hoefte aan jeugromans waarin daar op aktuele onderwerpe van die dag gefokus word. Indien u belangstel 
om ’n bydrae te lewer, wys ons u graag op die volgende vereistes:

• Die verhaal moet duidelik ingebed wees in die gereformeerde lewensenwêreldbeskouing, sonder om 
pre ke rig of aanstellerig voor te kom.

• Aktuele onderwerpe waarmee jongmense van vandag gekonfronteer word, moet aan die orde gestel word 
(dinge soos aborsie, seks voor die huwelik, verkragting, identiteit, verhoudings, rassisme, verontregting, ens.).

• Taalgebruik moet bevatlik, maar keurig wees.
• Bydraes moet getuig van deeglike navorsings oor en kennis van die teikengroep se leefwêreld.
• Voornemende skrywers kan ’n voorlegging van hul konsep of manuskrip aan Lig in Duisternis Uitgewers 

maak. In sodanige voorlegging moet die uniekheid van die bydrae, asook die teikengroep en aktualiteit 
daarvan uitgelig word.

Indien u van hierdie geleentheid wil gebruik maak of meer inligting verlang, stuur gerus ’n e-pos na 
liginduisternis@apk.co.za

SKRYWERS VIR CHRISTELIKE 
JEUGROMANS GESOEK
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BYBELWOORDBLOK: IETS VIR DIE FYNPROEWERS OOR DIE OUDERDOM
PSALM 71:1-23

Hoe werk die fynproewer?

Gegee: 
1. Skrifleidrade en een letter 

per woord. 
2. Aantal groot letters in raam

pies met in en uitgange. 

NB. Geen beweging deur die 
grysblokkies toegelaat nie.

Gevra: 
1. Keuse 1: Voltooi Woordblok 

op gewone manier met 
behulp van leidrade. 

2. Opvolgkeuse 2: Verbind die 
groot letters met ’n lyn wat 
slegs deur die wit blokkies, 
raampies en die groot letters 
loop. Lyne beweeg deur die 
letters self. 

3. Verbind so al die groot 
letters met mekaar vanaf 
die ingangspyltjie tot by 
die uitgang, sonder enige 
diagonale lyne. 

4. Gebruik wenk (by lei drade), 
skommel die letters en vind 
die verskuilde woord om die 
vraag te kan beantwoord.

Leidrade: Ps. 71 

Dwars: 
2. 71:22 (4) 
4. 71:17 (9) 
6. 71:1 (5) 
7. 71:17 (7) 
10. 71:9 (6) 
12. 71:3 (4) 
14. 71:4 (4) 
15. 71:6 (8) 
16. 71:10 (5) 
19. 71:5 (4) 
21. 71:21 (5) 
24. 71:3 (7) 
25. 71:20 (6)

Af: 
1. 71:6 (11)
2. 71:15 (4)
3. 71:10 (4)
5. 71:23 (5)
8. 71:4 (5)
9. 71:22 (5)
11. 71:20 (4)
13. 71:3 (5)
14. 71:19 (6)
17. 71:2 (3) 
18. 71:1 (5)
20. 71:10 (4)
22. 71:23 (4)
23. 71:4 (3)

VRAAG:  
Wat is “’n plek van veiligheid” 

vir die Psalm-digter?

OPLOSSING VIR DIE WEGKRUIP-TEKS OOR DIE OUDERDOM 
1. In die ruitroostertjie verloop die letters in enige rigting (behalwe diagonaal) 

om die teksgedeelte uit te spel.
2. Begin by die inwaartse pyltjie, trek ’n lyn deur die letters soos die teksvers ver

loop; ryg sodoende die letters aanmekaar en eindig by die uitwaartse pyltjie. 
3. Gebruik die teksleidraad om die woorde in korrekte volgorde in te span.
4. TEKSLEIDRAAD: JESAJA 46:4
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Die toename in welvaart en die afname in vrug
baarheid is tans een van die grootse tendense wat 

die Westerse wêreld in die gesig staar. Ouerwordende 
samelewings is ’n relatief nuwe verskynsel en van die 
mees kenmerkende demografiese gebeure in die 20ste 
eeu en sal waarskynlik in die 21ste eeu belangrik bly. 

Die wêreldwye effek van ’n ouerwordende 
samelewing
’n Dalende geboortekoers is een van die grootste be drei
gings vir ’n bevolking. Alhoewel dit ’n paar jaar neem 
om te wys, is die impak daarvan onafwendbaar. Ver
an de ring in be vol king strukture beïnvloed 
die ge paard gaan de ekonomiese, sosiale en 
ge sond heid stel sels. Ouerwordende same le
wings veroorsaak wêreldwyd kommer on der 
be leid makers. Bevolkingsveroudering vind 
soveel as drie keer vinniger in lande met ’n 
lae en gemiddelde inkomste, as in ontwik
kel de lande met hoë inkomste plaas. 

Die ouer bevolking is vandag die wêreld se 
vinnigste groeiende bevolkingsgroep en die 
bevolkingsgroep wat finansieel baie swaar 
kry. Tans is een uit elke 10 mense 60 jaar of 
ouer, maar teen 2050 sal dit, volgens kenners, 
een uit elke vyf persone wees. 

Ouerwordende samelewings bring verskeie 
afh ank likheidsfaktore teweeg. Dit sluit in: 
ver an derings in volhoubaarheid van ge sin
stru kture, mediese dienste, verskeie vorme 
van mis handeling, behuising en ekono mie se 
strem ming as gevolg van die ekonomiese 
ont trek king van diegene wat op pensioen 
gaan. Die feit dat daar ’n toename in le wens
ver wag ting en ’n dalende vrugbaar heid
sy fer is, het ’n groot uitwerking op struk
tu rele ver an de ring binne die arbeidsmag. 
Vos, Ocam po en Cortez verduidelik in hul 

publikasie Age ing and development (2008), dat die wê
reld in ge heel, se ar beids krag tussen 2005 en 2050 sal 
verou der. Volgens baie navorsers beteken die ver ou de
ring van die bevol king die einde van opeenvolgende 
eko nomiese groei en ontwikkeling.

Die effek van ’n ouerwordende samelewing op SA
Die veroudering van die SuidAfrikaanse bevolking 
is nog in ’n vroeë sta dium. Die deurlopende verande
ringe in die land en wêreld, wat verband hou met ont
wik keling en modernisering, het ’n uitwerking op ons 
ouer geslag. Dit kan die tradisionele sosiale waar des en 

Die uitdagings van ouerwordende 
samelewings 
Carla Viljoen1

Figuur 2: Wêreldwye tendense in veroudering

Streek
Persentasie van die bevolking 60 jaar en ouer

1950 1975 2000 2025 2050

Asië 6,7 6,6 8,6 14,8 24,4

Europa 12,1 16,5 20,3 27,3 33,6

LatynsAmerika/
Karibiese Eilande 5,6 6,5 8,4 14,9 25,0

NoordAmerika 12,4 14,6 16,3 24,7 27,0

Oseanië 11,2 11,0 13,4 19,1 23,5

SubSahara Afrika 5,2 4,8 4,8 5,5 8,3
(Bron: UNDP 2011)

Figuur 1: Die tydperk wat benodig word vir die ‘60 jaar en ouer’-
bevolking om wêreldwyd van 10% tot 20% te vermeerder, 1850-2050
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netwerke ver swak wat ’n belangrike rol by ons bejaar des 
speel. Ver an de ringe, besluitnemings, werks ge leent he
de, be lei de en wetgewing het ’n toene men de invloed op 
emigrasie, maar veral op die migrasie van jonger mense 
van lan de like na stedelike ge bie de. Hierdie ver an de
ringe het ’n groot invloed op die ouerwordende ge slag. 
Baie niere ge rings orga ni sa sies onttrek en fokus slegs 
op kin der be skerming, wat die kapasiteit en toe gang tot 
diens te vir bejaardes minimaliseer. 

Ekonomie
Om ’n ouerwordende samelewing te word, sal die fisiese 
stabiliteit van die land sowel as die droom om armoede 
te beëindig, uitdaag – Alanna Markle.

’n Ouerwordende SuidAfrikaanse samelewing skep eko
no miese kwes baar heid vir die land. Volgens die Or ga
nisasie vir Ekono mie se Samewerking en Ontwikke ling, 
spaar SuidAfrikaners minimaal en kan daar gemiddeld 
net 16% van aftreesalarisse na aftrede verdien word. In 
vergelyking met ander lande is dit baie laag (bv. Brasilië 
met 69,5% en Indië met 87,4%). Dit is dus duidelik dat 
die meerderheid van SuidAfrikaners (pensioenarisse) 
op eksterne faktore soos familielede en regeringsub si
dies vir finansiële ondersteuning sal moet staatmaak. 
Dit verhoog die risiko om in armoede te verval. 

Medies
Volgens navorsing2 wat in 2012 gedoen is, is 80% van 
die ouer bevolking van die openbare ge sond heid stelsel 
afhanklik. Alhoewel openbare gesondheidsorg vir be
jaar des gratis is, is die toegang tot sorg en dienste be perk. 
Ons ouerwordende geslag het verskeie uitdagings wat 
verband hou met mediese hulp soos wagtye, tekort aan 
gesondheidswerkers, vervoer na klinieke, gebrek aan 
medikasie en intervensies.

Met mediese dienste wat gereeld substandaard is, ont
staan die kommer ook dat die persentasie van die ouer
wordende samelewing met siektes, sal verdriedubbel. Dit 
gaan handaanhand met ’n hoë voorkoms van kro nie se 
siektes, gestremdheid en veroudering, wat ’n toe name 
in mediese sorg tot gevolg het. 

Behuising
Die vraag na behuising is reeds sedert 1985 ’n groot 
kop seer in SuidAfrika. Hierdie tekort, tesame met ’n 
ouer wordende sa me lewing, lei daartoe dat uitgebrei de 
ge sinne weer moet saamwoon. Daar kan selfs drie tot 
vier geslagte saam in een huis woon. Hierdie lewens om 

stan dig hede veroorsaak baie spanning en in baie gevalle 
word bejaardes selfs mishandel. Ons ouer wor dende 
sa me lewing is reeds ’n kwesbare groep en daar vind 
ge reeld verwaarlosing en emosionele, fisiese, finansiële 
en geestelike mishandeling plaas. 

Die aanvraag na behuising neem toe, maar die aantal 
men se wat dit kan bekostig, neem af. Staatsubsidies is 
mi ni maal en die uitga wes wat elke tehuis aangaan, is meer 
as wat ontvang word. Daar is ’n toenemende be hoeft e aan 
bekostigbare groeps (ouetehuise) en pri vaat be hui sing. 

Gemeenskapsversorging word gesien as die beste ma
nier om die ouerwordende lede van die samelewing te 
help en te ondersteun. Deur kerke en gemeenskappe op  
te lei om die versorging van bejaardes in hul eie hui se 
te behartig, sal ’n tuistegevoel by bejaardes help skep. 
Sodoende kan uitdagings soos mishandeling en voed
sel nood aangespreek word. Hoë voedselpryse en die 
karige SASSAtoelaag veroorsaak dat bejaardes nie 
voedsame voedselsoorte kan bekostig nie. Die kerke in 
ons gemeenskappe kan eienaarskap neem van projekte 
om ons ouerwordende lede emosioneel, fisies en gees
telik te ondersteun.

Die SuidAfrikaanse wet op Bejaardesorg plaas meer 
klem op veroudering in gemeenskappe, as op die in
stel lings wat diesulkes tot hulp moet wees. Die primêre 
ge sond heidsorgstelsel is nie daarop ingestel om die 
ge sond heids behoeftes van ouer mense wat in gemeen
skaps instellings woon, aan te spreek nie. Dit beïnvloed 
dus die keuses wat gemaak word ten opsigte van die 
ou er bevolking en hulle emosionele, fisiese en ge sond
heids behoeftes. Baie bejaardes is al vir jare op die na sio
na le behuisingslys en kry steeds nie ’n woning nie. Die 
meerderheid van ons bejaardes kan nie institusionele 
behuising bekostig nie. 

Die invloed van regeringsubsidies
In SuidAfrika is daar geen wettige aft ree ouder dom 
nie, maar mans en vroue kwalifiseer vir ’n SASSA 
ouderdomstoelaag op die ouderdom van 60 jaar. Dit 
be te ken dat ’n groot persentasie van die ouer mense wat 
nog aktief is, nie aan die arbeidsmag deelneem nie. Daar 
is verskeie verklarings vir hierdie toelaes. As gevolg van 
die hoë werkloosheidsyfer in SuidAfrika, sukkel baie 
mense om weens hul ouderdom, werk te kry.
_______________________________________________________________

1 Carla Viljoen (26) is die Wes-Kaap streek se Maatskaplike Werker vir 
Solidariteit Helpende Hand.

2 https://bit.ly/3j1wDuE 
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Smit3 verduidelik dat SuidAfrika reeds een van die vry
gewigste welsynstate ter wêreld is. Daar was ’n toename 
van 48% in SASSAtoelae vanaf April 2006 tot Maart 
2019. Die meerderheid daarvan is kinder en bejaarde 
toelae. Lewenskoste is hoog en hoewel ’n toelaag ’n bie
tjie verligting bring, het dit die nadeel dat dit finansiële 
afhanklikheid in ons gemeenskappe kweek. Dit is nie 
volhoubaar nie en dus ook nie effektief om armoede te 
verbreek nie. 

Baie van die ouer persone is nie net van die ongeveer 
R1 860 staatspensioen per maand afhanklik nie, maar 
ook van staatsbehuising. Tuistes vir bejaardes is onder 
ge weldige druk. Die koste om ’n bejaarde te huisves 
be loop ongeveer R6 000 per maand. Baie tehuise neem 
ou er persone in wat net ’n SASSAtoelaag ontvang, maar 
dan gebruik hulle die hele toelaag net vir huisvesting en 
laat die bejaardes met ’n minimale bedrag van R160 as 
sak geld vir toiletware, klere en ander bykomstighede.

Ten einde vir staatsubsidie te kwalifiseer, moet tehuise 
die bevolkingsamestelling van SuidAfrika reflekteer en 
aan uitreikprogramme deelneem. Baie tehuise is besig 
om na ekonomiese eenhede oor te skakel en staatshulp 
uit te faseer. Tuisversorging sal volgens Smit toenemend 
’n oplossing moet bied, maar hierdie uitweg is steeds 
onbekostigbaar en laat die ouerwordende geslag en dié 
wat volg, in ’n moeilike posisie. Om hierdie rede is Soli
dariteit Helpende Hand tans besig om die moontlikheid 
van opleiding vir tuisversorgers te ondersoek. Toegang 
tot behuising en plek in tehuise is ook ’n groot uitdaging. 
Aangesien die lewensverwagting hoër as in die verlede 
is, veroorsaak dit dat ons ouerwordende geslag dikwels 
op waglyste geplaas word. 

Oplossings vir die toekoms
• Daar moet gefokus word op ‘interne generasie bin

ding’, wat die saamleef van drie tot vier geslagte on
der steun betreffende hul onderlinge verhoudings. 
Hier kan ons prakties dink aan ’n ‘ge sins konferen sie’ 
– om saam om een tafel te sit en rolle te iden tifiseer 
en verdeel sodat elke generasie in die huis hulle rol en 
verantwoordelikheid ken. Dit help ook met die kweek 
van gesonde gesinswaardes en respek vir mekaar. 

• Oorweeg die opsie om as familie “saam te trek”, om 
’n woonstel by die gesin se huis vir ouer persone in 
die gesin te bou. Indien die ouer persone nog in hulle 
eie woning kan bly, moet daar gekyk word om die 
veiligheid in en rondom die huis op te skerp en die 
wo ning vir hulle gerieflik te maak.4 

• Die fokus van aandag op dienssentrums in dorpe en 
stede moet wees om bejaardes emosioneel en fisies 
te ondersteun en toe te sien dat hulle gebalanseerde 
maal tye ontvang. Mense moet opgelei word om 
die behoeftes van bejaardes in die gemeenskap on
mid dellik te identifiseer en hulle versorging te kan 
han teer. Meer aandag moet aan die opleiding van 
tuis versorgers gewy word. Dienssentrums ontvang 
mi ni male staatsubssidies en ondersteuning vanuit 
die privaatsektor is broodnodig. 

• Kerke (diakonieë) kan ook betrokke raak by ouer 
per sone wat nog in hulle eie wonings woon. Begin ’n  
projek wat voorsiening kan maak vir vervoer ge leent
hede na winkels, dokters en die kerk. Die barm har
tig heids diens kan spesifiek fokus op afle we rings
dienste vir daaglikse gebalanseerde maaltye en om ’n 
onder steu nings netwerk vir bejaardes in die kerk en 
in die gemeenskap op die been te bring. Diakonale 
ingryping kan help waar emosionele ondersteuning 
nodig is, waar werkskeppingsprojekte op die been 
ge bring moet word en om ander ondersteunende 
ak ti witeite te inisieer.

• Daar moet gepoog word om bejaardes in die ge meen
skap met die nodige hulpbronne te bemagtig, sodat 
hul le selfvertroue het om hul kennis aan die vol gen
de ge slag oor te dra. Entrepreneurs kan geleenthede  
bied aan “aktiewe” bejaardes, om hulle op kontrak ba
sis te benut. Deur die denkwyse te verander van hoe 
daar na die ouerwordende geslag gekyk word, skep 
dit nuwe inisiatiewe en inisieer dit geleenthede vir 
ons ouer wordende samelewing om nog ’n inkomste 
te kan verdien.

• Deur bejaardes te ondersteun om aktief en gesond 
te wees, kan hulle steeds waarde tot die gemeen
skap toevoeg, deur byvoorbeeld ondersteuning met 
kindersorg aan werkende ouers te verskaf en hul eie 
portuurgroep tot hulp te wees.

Daar kan baie by die ouerwordende geslag geleer word, 
maar daar moet vooruit gedink word om hulle te be
skerm en ’n volhoubare leefwyse te skep vir elkeen vir 
wie hierdie fase nog voorlê. “Ons moet in die behoeftes 
van die hedendaagse bejaardes voorsien en vooruit 
be plan om in die behoeftes van môre se bejaardes te 
voor sien” (Mujahid, 2006: ii5). Dit begin by die huis, 
spoel oor na die gemeenskap en land dan voor die deur 
van die owerheid.
_______________________________________________________________

3 https://bit.ly/2RZdGwI
4 Kyk gerus in die verband na Jani Venter se artikel op bl. 14
5 https://bit.ly/3jS7Jhs
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Op 16 Oktober 2020 het honderde mense vir ’n tweede keer in die 
Vrystaatse dorpie, Senekal, saamgetrek uit protes teen plaasmoorde. 
Hoewel protesgangers hoofsaaklik uit Afrikaners bestaan het, was 
daar ook mense uit ander bevolkingsgroepe wat hul meelewing en 
ondersteuning gewys het. Leiers uit die Koisan het die geleentheid 
bygewoon, terwyl die sekretaris generaal van AFASA (African Farmers 
Association of South Africa), mnr. Soks Masoka, ook hulle afsku in die 
dood van Brendan Horner en kritiek teen ’n onbevoegde polisie- en 
regstelsel uitgespreek het. 

Die AP Kerk se Sentrale Kerkekommissie (SKK) het besluit om die 
geleentheid amptelik by te woon. Die doel hiervan was nie om die kerk 
by enige politieke groep te skaar nie, maar om dit duidelik te maak dat 
die AP Kerk dit eens is met die ongelukkigheid en woede wat daar tans 
onder Afrikaners, maar ook baie ander Suid-Afrikaners, heers. Daar is 
heelwat gemeentes wat al by wyse van plaasmoorde, van hulle lidmate 
aan die dood moes afstaan. Dit is ’n onreg wat ten hemele skreeu, 
omdat dit die reg van die Regverdige uitdaag en skend.

Tydens die geleentheid het ds. Schalk Strauss die opening van 
die verrigtinge by die AfriForumterrein waargeneem. Hy het uit 
2 Timothéüs 1:3-7 gelees. In sy boodskap het hy dit benadruk dat 
ons in tye van benoudheid, mekaar gereeld moet herinner aan die 
geloof wat daar in ons is. Dit is dieselfde geloof wat ook in voorouers 
was. Wie hierdie geloof het, word nie gekenmerk deur ’n gees van 
vreesagtigheid nie, maar ’n gees van krag en liefde en selfbeheersing. 
Daarom bly ons nie in tye van onreg stil nie, maar tree ons ferm én 
verantwoordelik op.

Gedurende die afgelope jaar het die SKK by meer as een geleentheid 
ook skriftelik sy ongelukkigheid met die situasie in ons land te kenne 
gegee by wyse van twee skrywes aan die president. Op versoek van 
die AP Kerk Potchefstroom, het die SKK dit verder goedgedink om 
gemeentes tot ’n biddag op 4 November op te roep. Tydens hierdie 
geleentheid wil ons ons afhanklikheid van God bely en sy koningskap 
oor ons erken. Ons wil sy aangesig om genade smeek ten opsigte 
van die situasie in ons land, in die besonder die haglike situasie 
waarin die Afrikanervolk homself bevind (fisies en geestelik). Ons wil 
voorbidding doen vir die regering en bid om hulle bekering, terwyl 
ons ook onsself voor God wil verootmoedig.

Daar word dikwels verwytend gevra: Waar is die kerk? Wat sê die kerk? 
Dit is hartseer dat hierdie vraag soms gevra word deur diegene wat 
nooit in die kerk kom om te hoor wat die kerk oor hierdie sake sê nie. 
By wyse van bogenoemde, stel die AP Kerk sy posisie onomwonde.

S M E LT O O N D
•  November 2020  •

Senekal, plaasmoorde en die kerk 

V.l.n.r.: Br. Eddie Cilliers, ds. Schalk Strauss, ds. Paul 
Möller, dr. Christo Pretorius (NHKA), ds. Attie Boshoff

Ds. Schalk Strauss

Ds. Attie Boshoff saam met leiers uit die Koisan

’n Deel van die protesgangers

LIG IN DUISTERNIS
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’n Bejaarde persoon is in die vierde of laaste fase van hul 
lewe en word beskou as enige iemand bo 65. Ou der dom 
is egter nie die enigste faktor wat ’n rol speel nie. Een 
per soon kan byvoorbeeld 65 wees, maar baie swak en 
siek lik weens ’n spesifieke toestand soos kanker, ter
wyl ’n ander persoon al 90 kan wees en steeds jaarliks 
ma ra tons voltooi.

Persone mag dalk op 65 “aftree”, maar hulle “tree aan” vir 
’n nuwe lewensfase met unieke uitdagings. Soos mense 
in ander ouderdomsfases, het mense in die bejaarde 
le wens fase ook verskeie en unieke behoeftes. 

Bejaardes kan egter steeds ’n baie groot bydrae 
in hul omgewing en kerkgemeenskap lewer – wat 
hulle in sommige gevalle wel doen. Hierdie groep 
het dikwels meer tyd beskikbaar as die werkende 
volwassene en kan betrek word by Bybel stu die en 
gebedsgroepe, ondersteuning van ander bejaardes 
met voorlees uit boeke, rondry na afsprake of 
win kel sentrums, asook hospitaalbesoeke of be-
soe ke in die siekeboeg.

Dikwels sal hierdie groep steeds help om hul kleinkin
ders rond te ry, omdat albei ouers werk, of wanneer 
en kel ouers nie by al die sport en skoolverplig tinge kan 
uitkom en nog voltyds werk ook nie. Dan help ouma en 
oupa met huiswerk en verskeie ander take. 

Dit gebeur ook dikwels dat hierdie groep se pen sioen geld 
nie voldoende is om vir ’n volgende 30 jaar te oorleef 
nie. Dit noodsaak hulle om ’n bykomende inkomste te  
ge nereer. Dit kan bedrywe insluit soos tuindienste, bou
en herstelwerk, tuisgebak, naald werk en breiwerk, in lê 
van vrugte en maak van konfyt, hulp met skoolwerk 
soos ekstra wiskundeklas se. Hierdie ouderdomsgroep 
is baie innoverend met baie stokperdjies en vaardighede 
wat tot groot voor deel van die gemeente en gemeenskap 
aangewend kan word.

Unieke behoeftes tydens die bejaarde fase

Fisies

• Visie/sig verswak
• Gehoor verswak/word doof
• Verloor smaak en tassensasie
• Verloor beendigtheid en spierkrag
• Vel word dun en skeur of kneus maklik
• Chroniese pyn, veral rugpyn of artritis in gewrigte
• Verminderde blaas en/of stoelgangbeheer
• Dehidrasie – wat lei tot elektrolietwanbalanse
• Kan makliker val, wat dikwels lei tot frakture en 

sekondêre gesondheidsprobleme
• Verminderde motorbestuurvaardigheid en die 

vrees om onafhanklikheid te verloor

Psigies/emosioneel

• Depressie 
• Isolasie en eensaamheid
• Demensie of Alzheimer
• Geheueverlies
• Bekommerd oor die toekoms
• Bang hulle is ’n las vir ander
• Bekommernis oor die voortgesette beskikbaarheid 

van geld
• Aanpassing by tegnologie (selfone en rekenaars)
• Aanpasbaarheid met lae visie hulpmiddels en 

gehoorapparate

Finansieel

• Duur mediese kostes
• Behuising verander of aanpassings word nodig
• Chroniese medikasie met gereelde doktersbesoeke
• Koste van bril of gehoorstukke
• Inflasie en lewenskoste

Elkeen van hierdie probleme of uitdagings of kom bi na
sies daarvan skep unieke uitdagings vir die ouer persoon 
waar op diakonieë gerus meer ingestel kan wees.

Die behoeftes van bejaardes in  
’n moderne samelewing
Jani Venter 1
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Die mees algemene uitdagings sal bespreek word, asook 
hoe om te help of waar om hulp te kry:

Lae visie/swak sig
Die persoon sal dikwels sukkel om die koerant, boeke 
of selfs die Bybel te lees. Dit beïnvloed nie net hulle ver
moë om vervaldatums op kos en etikette op medikasie 
se in struk sies reg te lees en na te volg nie, maar ook 
hulle motorbestuursvaardigheid. Hulle kan ook sukkel 
om met ’n selfoon te werk, omdat nommers en name 
nie gelees kan word nie of om TV te kyk en met die 
afstandbeheer te werk.

• Besoek gereeld ’n oogkundige of ’n oogarts en kry die 
reg te bril of lae visie hulpmiddels soos ’n vergrootglas.

• Merk items soos die afstandbeheer, wasmasjien, mik
ro golfoond of stoof met ’n plakker wat die persoon 
mooi kan sien of voel.

• Bestel grootdrukboeke by die biblioteek en gebruik 
’n groot drukBybel.

• Apteke kan medikasie in houers verseël en teen ’n 
no mi nale fooi laat aflewer.

• Neem die persoon winkel toe en help met die lees 
van etikette en pryse.

• Help met verstelling en vlekverwydering aan klere, 
wat hulle dikwels nie self raaksien nie.

• Help met verstellings op die selfoon om die gebruik 
daarvan te ver gemaklik.

• Kry goeie beligting soos ’n LEDlamp. Buisligte bied 
nie altyd die beste beligting nie. 

• Help met die voorlees van boeke of audioboeke.

Kry hulp by:
• www.sancb.org.za (South African national council for 

the blind)
• www.ngopulse.org (Johannesburg society for the blind)
• www.blindfs.org.za (Vrystaat Vereeniging vir blindes)
• www.disabilityinfosa.co.za
• www.assistivetechnology.org
• www.helenkeller.org.za

Gehoorverlies
Die persoon sal weens swak gehoor aan sosiale akti wi
tei te begin onttrek. Hulle mag dalk leer om te liplees, 
maar die verpligte dra van maskers het veroorsaak dat 
hierdie vaardigheid oornag ingekort is. Gehoor ap parate 
is baie duur en dit verg aanvanklik ’n redelike aan pas sing. 
Mense sukkel om dit in te sit, skoon te hou en batterye 
te vervang (veral as sig swak is). Die gehoorstuk moet 
ook met ’n selfoon kan kommunikeer, anders kan die 

persoon ook nie die foon gebruik nie. Hulle sukkel om 
in groot groepe te kommunikeer, want die stemme vorm 
’n “gedruis”. Hulle kommunikeer beter in eentoteen 
si tuasies of in kleiner groepe van twee tot vier.

Kry hulp by:
• www.disabilityinfosa.co.za
• www.earinstitute.co.za
• Die huisdokter kan ook ’n verwysing gee na ’n naby

geleë oudioloog. 

Mobiliteit, valrisiko en motorbestuur
Wanneer bejaardes val, is dit dikwels die begin van ’n 
stadige agteruitgang. ’n Loopraam of loopkarretjie is 
dan die aangewese hulpmiddel. ’n Kierie is nie altyd ’n 
geskikte hulpmiddel nie. Raadpleeg ’n fisioterapeut om 
die loopgang te evalueer en ’n geskikte loophulpmiddel 
te identifiseer.

Doen weg met los matte in die huis, waarop gegly of 
waar oor geval kan word – veral in die badkamer. Waak 
teen los koorde en allerhande voorwerpe op vloere. 
Sorg vir goeie beligting by trappe of ongelyke vloer 
oppervlaktes. 

Kry ’n gestremdheidskyfie by die naaste vereniging vir 
gestremdhede. Dit gee toegang tot gestremdheids par
ke ring naby winkels.

Help organiseer ryklubs binne die gemeente. Wanneer 
bejaardes nie meer self kan bestuur nie, verminder die 
geleenthede om te sosialiseer en word hulle onafhank
likheid daarmee drasties ingekort.

Kry hulp by:
• Die naaste apteek.
• Die huisdokter.
• ’n Ortotis (bestel van hulpmiddels)
• www.otasa.org.za (Arbeidsterapie Vereniging van 

SuidAfrika)
• www.saphysio.co.za (Fisioterapie Vereniging van 

SuidAfrika) of www.physiosa.org.za 
• www.biokineticssa.org.za (Biokinetikus Raad van 

SuidAfrika)

Wanvoeding en dehidrasie
Omdat die smaaksintuig gedurende veroudering aange
tas word, proe kos nie meer dieselfde nie. Kosmaak raak 
_______________________________________________________________

1 Arbeidsterapeut in Bloemfontein met haar eie praktyk, 082 396 4613.
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dan ’n uitdaging en alleen lo pendes eet dikwels “maklike 
en min moeite”kos. Die voe dings waarde hiervan is nie 
voldoende nie en so ontstaan daar dan maklik wanvoe
ding met gepaardgaande nutriënttekorte. Dit kan lei 
tot elektrolietwanbalanse, wat soms ernstige gevolge 
in hou en hospitalisasie vereis. Wanneer ’n persoon 
moei lik beweeg of ’n blaasprobleem het, vermy hulle 
dit om voldoende vloeistowwe in te neem en dit kan 
tot dehidrasie lei.

Die inneem van gehalte proteïne is noodsaaklik, maar die 
lus na vleis neem af. Porsiegroottes word ook kleiner. Baie 
bejaardes oorleef dikwels op hoë koolhidraatkosse (lek
kernye, beskuitjies), wat ’n hoë sout of suikerinhoud het.

’n Gesonde, gebalanseerde dieet is baie belangrik. Dit 
het nie net ’n effek op die gesondheid van die maag nie 
– die neem van medikasie en swak eetgewoontes kan 
maag sere veroorsaak – maar kan ook hardlywigheid of 
diareë tot gevolg hê.

Kry hulp by:
• www.adsa.org.za (Dieetkundige Raad van SA
• Aanvullings kan by die apteek of gesondheidswinkel, 

op aanbeveling van ’n dieetkundige, bekom word.

Psigies/emosioneel/isolasie
Bejaardes vereensaam maklik en raak geïsoleerd weens 
verskeie faktore, waaronder swak gehoor, lae visie en 
gebrek aan mobiliteit.

Geheueverlies raak ook ’n probleem. Bejaardes vergeet 
sekerheidskodes (PIN), verlê sleutels en vind dit moei
lik om nuwe vaardighede aan te leer (bv. selfoon en 
re ke naarvaardighede).

Die COVID19pandemie het wêreldwyd ’n baie groot 
psi giese impak op bejaardes gehad, omdat hulle nie kon 
sosialiseer of hulle familie besoek nie. Uiteraard kon 
baie ook nie die tegnologie baasraak om kerkdienste of 
baie ander aktiwiteite wat elektronies aangebied is, te 
be nut nie. Bejaardes het vereensaam en daar sal daad
werklik, binne ’n veilige raamwerk, gepoog moet word 
om sosialisering weer aan te moedig en bejaardes by 
gemeenskapsaktiwiteite te betrek.

Kry hulp by:
• Die predikant, ouderling of diaken.
• Die huisdokter.
• ’n Sielkundige, psigiater, neuroloog of berader.

• Familie of gemeentelede met ’n ingesteldheid om week
likse aktiwiteite te beplan om ’n bejaarde uit te neem 
of te betrek by kleinkinders, ’n ete of ’n uit stappie.

• Maak dit vir ’n bejaarde moontlik om by ’n lees of 
tuinbouklub aan te sluit. 

• Onderneem gereelde telefoniese oproepe wanneer 
besoeke onmoontlik is.

Verlies aan blaasbeheer of inkontinensie
Hierdie is ’n aspek wat tot groot vernedering en skaamte 
kan lei. Mense wil nie graag hieroor praat nie en weet 
dalk nie hoe en waar om te begin nie. Bejaardes is baie 
keer self nie bewus van ’n urinereuk in die huis nie. Be
soekers raak daarvan bewus, maar weet nie hoe om die 
saak aan te voer nie. Dit is ’n baie moeilike onderwerp 
vir familie of buitestaanders.

Mans kan met hul prostaat begin sukkel wat veroorsaak 
dat hul baie gereeld moet urineer. Hulle neem gevolglik 
minder vloeistowwe in, wat dehidrasie kan veroorsaak.

Wat kan help?
• ’n Urinebottel kan handig wees, veral snags. Dit is 

be kom baar by groot kettingwinkels.
• ’n Kommode, ’n stoeltoilet met ’n emmertjie wat 

mak lik leeggemaak kan word, kan snags langs die 
bed staan indien mobiliteit ’n uitdaging word.

• ’n Verskeidenheid van volwasse doeke, aantrekdoeke 
(“pullups”) en produkte vir onwillekeurige urine
ring is vir mans en vrouens beskikbaar. Daar is ook 
medikasie wat kan help.

• Praat eerstens met die huisdokter of ’n vertroueling/
familielid.

• Die huisdokter mag ’n verwysing na ’n uroloog aan 
beveel.

• Die naaste apteker of klinieksuster kan ook raad gee.

Die belangrikste om te onthou, is dat die meeste van ons 
self ook eendag deur hierdie prosesse sal gaan. Ons moet 
dus bewus wees van die kompleksiteit van elke le wens
fase, maar ook van die vreugdes en voordele daaraan 
verbonde. Die goue jare bring wysheid, ’n dieper verstaan 
van die lewe en sy mense. Dit bring die besef dat môre 
sy eie uitdagings bring en dat gister reeds lankal verby is.

Maak tyd om by ouer mense te leer en moenie net vas
kyk in ’n “ouer persoon vol klagtes en krank hede” nie. 
Probeer om op ’n sensitiewe ma nier te help met die in
ligting wat hierbo vervat is, maar onthou, elke persoon 
is uniek en sal op me rie te en in liefde gehelp moet word. LIG IN DUISTERNIS
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BRIEWE

Prof. JJ Pienaar skryf:

In die uitgawe van Die Boodskapper van September 2020 
word die veelseggende vraag: “Wie is my naaste?” gestel. 
Daar is twee uitgangspunte wat versigtig geweeg moet 
word om by die wese van die vraag uit te kom.

“Die wat verder van my staan” is ook my naaste
Baie interessante woorde wat op dié onderwerp be
trek king het, soos: “enige iemand”, “die wat verder van 
my staan”, “universaliteitsbeginsel”, “naaste as iets uni
verseel”, ensovoorts, word gebruik. Die standpunt wat 
hier gevolg en verdedig word, kom daarop neer dat nie 
net die eie, die eie familie, die eie geloofsgenoot, die eie 
volksgenoot jou naaste is nie, maar ook die ander een 
wat verder van jou staan. 

Die tien gebooie word as toets aangelê om dié stand punt 
te verdedig. Ons stem met die skrywer saam dat “ek” my 
liefde vir die Here en sy Woord, my eerbied vir ander, 
my geloof, my eerbiediging van die sabbat, ensovoorts, 
teenoor almal, ongeag geloof, volk, identiteit, kleur, 
ensovoorts, moet uitleef en voorleef.

Ons stem ook met die skrywer saam dat ons Skrif met 
Skrif moet vergelyk. Die skrywer verreken egter nie die 
betekenis en die wese van die woord “naaste” nie. Soos 
wat die woord “naaste” hier gebruik word, kry dit die 
betekenis van ’n eenrigtingverkeer: van my na my naaste 
toe. Die woord “naaste” beteken wesenlik medemens 
of ewemens.

Die skrywer is reg: Ek moet my naaste, ander, liefhê, maar 
wat hy vergeet, is dat hier sprake is van ’n wedersydse 
korrektief! Wat doen my naaste aan my? Ek is ook my 
naaste se naaste!

God self grens “my naaste” af
Die “wêreldnaaste” lei tot die wêreldkerk, die wêreldgeloof 
en wat uitmond in die wêreldryk. Dit is presies wat met 
uni ver saliteitsbeginsel, waarna verwys is, bedoel word. 

“Naaste” kan ook anders verstaan word. God open baar 
Hom aan ons as die Skeidingmaker. Hy skep nie net deur 
skeiding te maak tussen lig en duisternis, waters en land, 
waters en waters nie, maar Hy skep ook volke, nasies 

en ta le en skei mense van mekaar soos by Babel. Is dit, 
in die lig van hierdie openbaring, God se wil om een, 
in een gestrengelde, wêreldgelykvormige wêreldnaaste 
te promoveer?

Ons neem, soos die skrywers in dié betrokke uitgawe, 
ons vertrekpunt in die Tien Gebooie. In Romeine 13:910 
lees ons: Jy mag nie egbreek pleeg nie, nie doodslaan nie, 
jy mag nie ... word in hierdie gebod saamgevat: “Jy moet 
jou naaste liefhê soos jouself. Die liefde doen die naaste 
geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van 
die wet.

Die Boerevolk moet die tweede tafel van die wet ge hoor
saam wees en dit uitleef. Hulle moet aan hulle naaste 
goed doen, sendingwerk doen, hulp verleen op baie 
terreine, aan hulle werk verskaf, dikwels ten koste van 
hulself en vir hulle bid.

Daar kan nie sprake wees van ’n eenrigtingverkeer, waar 
die Boerevolk bly gee, bly help, bly bid en sy naaste 
hom bly besteel, bly verkrag, bly uitmoor, bly martel, 
ensovoorts, nie. 

Die saak van die naaste het egter ook ’n dieper kant wat 
nie misgekyk moet word nie:

• As almal ons naaste is, het ons volk mos geen vyande 
nie en ook niks om te vrees nie en dit is presies waar 
die wetteloses en chaosskeppers ons wil hê.

• Die Here maak self die onderskeiding tussen naaste 
en verste. Om hierdie rede, sê Jehu vir Josafat: Moet 
’n mens die goddelose help, en het u lief dié wat die 
Here haat? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van 
die Here (2 Kron. 19:2). Waarom verkeer die Boere
volk vandag in ’n toestand van beproewing? As die 
goddeloses ons naaste word, soos in die geval van 
Josafat, dan ontvlam die toorn van God. 

• Wêreldnaaste gee ook aanleiding tot wêreldgeloof en 
wêreldkerk en hierdie instansies word gekenmerk 
deur grensoorskreiding. Die grense tussen gelowe 
(sinkretisme), kulture, identiteite en volke, word 
uit gewis deur die proses van vermenging.

• Wat het dan van die liefde vir die eie geword, soos 
wat die Here voorskryf? Jy moet jou naaste liefhê soos 
jouself.

Die ambivalente vraag oor naaste (verkort)

Vervolg op bl. 24
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Terwyl ek met haar gesels, maal die komende naweek se 
beplanning in my kop My mahulle kom kuier en ons 
wil graag al les gereed hê om hulle heerlik te trakteer. In 
die week daar na gaan ons ook by my skoonmahulle in 
Wit bank kui er, voor ’n belowende vakansie saam met 
vrien de by Wees gerus. Ons het omtrent vir almal reeds 
ge skenke ge koop, tog het vroulief gevra dat ek ’n paar 
goed ná werk sal kry. Maar nou kuier ek by tannie Hannie. 

Ek: “Ek sal vir die faktotum vra om vanmiddag na die 
kraan te kom kyk, tannie.”

Tannie Hannie: “Dankie , my kind. Ek sal dit so waardeer.”

Ek: “Wat is tannie se planne vir Kersfees? Gaan tannie 
bietjie kuier of kom tannie se seun hier kuier?”

Tannie Hannie: “Nee, my hartjie. Ek is Kersfees maar 
weer alleen. Johan kom nooit meer kuier nie, nie eers 
vir Kersfees nie ...” Ek sien die seer in haar oë en hoor 
die eensaamheid in haar stem. My hart huil saam met 
haar oor die eensaamheid.

Gevoelens van eensaamheid
In sy boek getiteld Hoe hanteer ek ...?, noem ds. AJ Bar
nard sewe gevoelens van eensaamheid:

1. Verlatenheid. Dit is ’n gevoel, nie ’n toestand nie. 
Be jaardes beleef hierdie gevoel te midde van die 
feit dat hulle binne ’n tehuis saam met ’n hele 
aantal ander bejaardes woon. Hulle voel soms 
hulle is van God en van die mense verlate.

2. Waardeloosheid. Vele bejaardes, die wat in ouete
hui se bly en dikwels ook dié wat privaat bly, 
beleef die gevoel dat hulle waardeloos is. Dit is 
belang rik dat hulle betekenis en doel vir hulle 
lewens moet kry.

3. Vergetenheid. Gedurende die COVID19gren
del  tyd, was hierdie een van die belangrikste 
gevoelens wat op die voorgrond getree het. Veral 
by die bejaar des wat al tekens van Alzheimer
siekte begin toon het. Hulle kon nie verstaan dat 
hulle geliefdes nie meer kom kuier het nie en het 
be gin voel hulle geliefdes het hulle vergeet.

4. Doelloosheid. Hulle voel daar is geen doel in die 
le we nie. Die een dag is soos die ander. ’n Reisiger 
na nê rens. As iemand doelloos voel, dan voel hy 
dik wels ook eensaam.

5. Verworpenheid. Bejaardes voel soms niemand 
hou van hulle nie. Hulle voel hulle menings, 
gevoelens en mens wees word verwerp.

6. Vyandigheid. Soms voel hulle hul leef in ’n vyan
dige wê reld waar almal teen hulle is en niemand 
hulle ver staan nie. In ouetehuise kan hulle soms 
glo dat die personeel hulle teiken, dat hulle goed 
gesteel word, dat hulle beskinder word en dat 
almal vir hulle lag.

7. Verlange. Verlange na kinders, kleinkinders, 
ander familie en vriende, is groot. As hulle vir ’n 
tyd niks van hul geliefdes hoor nie, raak die ver
lange groter. Hulle kyk gereeld na foto’s en praat 
oor die verlede. Dit maak die verlange erger. 

“Ek is Kersfees maar weer alleen”
Nico Swart 1

Dit is 12 Desember 2019. Ek kom kyk hoe dit met tannie Hannie Minnaar2 gaan. Sy het in die onderhouds boek 
geskryf dat haar kraan lek en ek weet ook sy sukkel met ’n knie wat soms pyn. Tannie Hannie is een van ons 
subsidiegevalle. Sy kry net ’n SASSA-toelaag en ’n klein pensioen. Dit is nie naastenby genoeg om die eenheids-
koste van die kamer te dek nie. Oom George, haar man, is omtrent drie jaar gelede aan kanker in die provinsiale 
hospitaal in Middelburg oorlede. Haar enigste seun, Johan, en sy vrou met hulle twee hoërskooldogters, bly 
in Kanonkop, ongeveer 2 km van die ouetehuis af.
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Eensaam en alleen in die Skrif
Reeds in Génesis word die kwessie van eensaamheid 
aangespreek. In Génesis 1:18 sê God: Dit is nie goed dat 
die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ’n hulp maak wat 
by hom pas. Alhoewel hierdie gedeelte hoofsaaklik van 
toepassing op die verhouding tussen man en vrou is, is 
die beginsel van eensaamheid dieselfde. Eensaamheid 
is nie goed nie.

Psalm 68:7 bevat die tema van God se versorging en 
om gee. Vers 7 sê: God laat die eensames woon in ’n huis-
gesin ... Dit demonstreer dat God weet wat die im pak 
van eensaamheid is en dat eensames versorging en ge
bon denheid nodig het. 

Een van die bekendste gedeeltes in die Skrif wat handel 
oor bejaardes, is Prediker 12. In vers 4 staan die vol gen de: 
... en die deure na die straat gesluit word ... Een van die 
kenmerke van die meeste bejaardes is dat hulle min der 
sosiaal word. Hulle verkies om in hulle kamers/woon
eenhede te bly. Alhoewel hulle dit self doen, verhoog 
dit die gevoel van eensaamheid.

Markus 14 (ook Mt. 26, Lk. 22 en Joh. 18) verhaal die 
ge skie denis waar die Here Jesus in die tuin van Getsé
ma né voor die kruisiging gaan bid het. Hy wil nie alleen 
wees nie en neem drie dissipels met Hom saam. Hulle 
kan egter nie wakker bly nie en dit is amper asof die 
Here Jesus hulle verwyt dat hulle Hom alleen gelaat het. 
Drie keer praat Hy met hulle oor die feit dat hulle slaap 
en nie saam met Hom waak nie. Hoewel eensaam heid 
nie die primêre saak is waaroor dit in hierdie gedeel
tes gaan nie, bevestig dit wel dat Hy ook eensaam en 
alleen was.

Wat kan ons doen om te help?
Hulp vir eensaamheid lê opgesluit in die beginsel in 1 
Jo hannes 1:7: Maar as ons in die lig wandel soos Hy in 
die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar ... Dit is 
baie nodig dat daar hulp vanuit die gemeenskap (van 
die gelowiges) vir die bejaardes moet kom. Die mees te 
ouetehuise se begroting word maar dun gesny en daar 
is gewoonlik net ruimte in die begroting vir es sen siële 
goedere en personeel. Plek vir bykomende gees telike en 
sielkundige hulp is gewoonlik nie deel van die be gro ting 
nie. Daar is egter verskeie maniere om te help. 

Families en vriende kan help, kerke kan help asook skole 
en besighede. Hier volg ’n aantal voorstelle vir hulp. Dit 
kan op verskeie kreatiewe maniere uitgebrei word.

1. Familie en vriende moet probeer om soveel 
as moontlik besoek te doen. Daar bestaan vir 
bejaardes nie iets soos te veel kuier nie. In die 
COVID19grendeltyd het verskeie tehuise 
(gewoonlik in lyn met departementele regu
lasies) verskillende maatreëls gehad ten opsigte 
van besoeke. Probeer egter om binne daardie 
maatreëls besoeke te doen.

2. Maak seker die bejaarde kry gereeld nuus en 
foto’s van die familie. Hulle koester daardie 
foto’s en spog selfs daarmee by ander inwoners. 
Dit beteken vir hulle baie.

3. Baie van die bejaardes is bang vir tegnologie, 
by voorbeeld selfone. Probeer hulle oortuig om 
wel selfone en ander tegnologiese hulpmiddels 
te kry. Leer hulle ook, met baie geduld, om die 
tegnologie te kan gebruik. As hulle geleer het 
om WhatsApp, Facebook en ander toepassings 
te kan gebruik, help dit hulle om kontak te 
hou. Dit verdryf die gevoel van eensaamheid so 
’n bietjie.

4. Kerke kan uitreike doen of betrokke raak met 
aktiwiteite soos Bybelstudies, bidure of sang
geleenthede. Betrek ook die bejaardes by funk
sies en projekte, byvoorbeeld kerkbasaars. 

5. Skole het soms aanbiedinge soos konserte of 
revues. Gee die bejaardes die geleentheid om 
die kleedrepetisie gratis by te woon. Leer ook 
die kinders om by hulle oupas en oumas te gaan 
kuier. Dit kan gedoen word deur gereelde aksies 
waar groepe kinders na die ouetehuise gaan. 
Lees ’n gedig, sing ’n liedjie, vertel ’n grappie 
... enigiets!

6. Besighede kan help met projekte. Vind uit of 
die oue tehuise fondsinsamelingsprojekte het en 
raak daarby betrokke. Vele ouetehuise en orga
ni sasies is baie afhanklik van vrywilligers.

Slot
Eensaamheid by bejaardes is ’n groot hartseer. Hulle het 
hulp nodig om dit te kan verwerk. Daar is vele kreatiewe 
wyses om betrokke te wees en te help. Dit is egter nodig 
dat vrywilligers ’n wil, gemotiveer deur die liefde van 
Christus, sal hê om betrokke te wees. 
_______________________________________________________________

1 Bestuurder SAVF tehuis vir bejaardes, Middelburg (Tvl.).
2 Om die identiteit van persone te beskerm, word ’n skuilnaam gebruik.
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Die fondament waarop hierdie stelling gebou is, is ons 
ver houding met ons Vader in die hemel wat juis met die 
ouderdom verinnig. Met meer ervaring en meer her in
ne ringe word die handelinge van God net meer en meer 
sigbaar. In hierdie artikel gaan dit nie oor die ge nade in 
die algemeen nie, maar oor die wonderlike voor reg om 
te deel in die lewe van kleinkinders.

Die wonder van ’n nuwe lewe
Pa, ek verwag! Towerwoorde wat in ’n oomblik ’n radi
ka le verandering in jou program, uitkyk, verwagtinge 
en liefde bring. Woorde wat jou laat besef die lewe is nie 
ver by nie – jy het nog iets om te doen. So breek daar 
’n fase van nuwe drome aan waarin jou kleinkind in 
die sentrum staan. Nie om te sê jou kind is vergete nie. 
Daar die liefdesband is steeds lewend, maar daar kom 
een by wat jou vul met nuwe ideale en planne vir die 
jong nuweling. Dit is heerlik omdat jou toekoms nou 
’n klein kind insluit, sonder die spanning en stryd van 
die daaglikse grootmaakproses. ’n Mens wil uitroep: 
Dan kie, my kind dat jy verwag, dit gee my weer iets om 
na uit te sien en ’n lus om te lewe! 

Die horlosie draai terug
Dinge wat deel van jou lewe was toe jou eie kinders 
nog klein was en reeds vergete is, word nou belangri ke 
akti witeite. Jy bevind jouself weer deel van die kleuter
skool, die laerskool, die hoërskool, sport, akademie of 
net die drome oor jou kleinkind se toekoms. Saam met 
jou kleinkind is al die dinge weer lekker. Jy is daar om 
aan te spoor, te bemoedig en te troos. Jy word gebruik 
om hulle te help rondry, om raad te gee en deel te word 
van ’n hele nuwe ontdekking saam met jou kleinkind. 
Jy ken later die maats by die skool en skree kliphard vir 

hulle ook langs die sportveld. Skielik is daar tyd om die 
heeldag by ’n sportbyeenkoms te sit terwyl daar skaars 
tyd was om gewone werkies by die huis te doen. Amper 
ongesiens het jou lewe en verwagtinge weer koers gekry 
en dit is so lekker. Hierdie nuwe prioriteit het sommer 
al jou ander verpligtinge van laste na vreugdes verander. 

In Psalm 128 leer ons dat dit ’n seën is om jou 
kleinkinders te sien en daardie seën hou in dat 
daar ’n herwaardering van jou hele lewe gekom 
het. Weg is die krampagtige gejaag om by alles 
uit te kom, want die dinge wat tog so belangrik 
was, weeg bykans nooit op teen die betrokken-
heid by ’n kleinkind nie. 

Geestelike verdieping
Ons kleinkinders word nie as engele gebore nie. Ten spyte 
van wat ons dink, is hulle in sonde ontvang en gebore. 
Grootouers kan maklik dink dat hul klein wonderwer
kies nooit foute kan maak nie. Dit sou ’n onreg teenoor 
jou kleinkind wees as jy dit dink en ’n kansellering van 
al jou liefde vir daardie kind. Nee, sonde mag nie deur 
gewaande liefde verdoesel word nie. Inteendeel, dit 
is juis hier wat ons baie waardevol kan wees. Toe ons 
kin ders klein was en hulle ons teleurgestel het, was ons 
kwaad. Ja, ons het vir hulle gebid, maar tog was dit met 
’n ongelukkigheid in die gemoed. Vir ’n kleinkind is 
dit effens anders. Nou is jou voorbidding nie beïnvloed 
deur die las van grootmaak en dissiplineer nie. Nou is 
dit deurspek met liefde en omgee sonder ander invloede. 
As ons eerlik met onsself is, sal ons erken dat ons gebe
de met die koms van kleinkinders nuwe intensiteit en 
erns bygekry het. Selfs ons gebede vir ons kinders word 
meer, omdat ons die gevare vir ouers en hul kinders ken 

Pa, ons verwag!
Grootouers se rol in hul kleinkinders se lewens
Prof. Izak Brink

So dikwels is senior burgers baie negatief in hulle uitkyk op die lewe. Ja, ons roem daarop dat ouderdom nie 
iets is wat mense sonder daadkrag sal deurstaan nie; ’n bedekte manier om net weer simpatie te soek, want dit 
is tog so swaar om oud te wees. Natuurlik is daar nuwe pyne en kwellinge wat met die tyd bykom, maar ons 
ver geet net te gou van die geleenthede wat ook meer word.
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en hulle daarteen wil beskerm. Deur ons gebede is ons 
gedurig besig by ons kinders en kleinkinders en groei 
onsself in ons vertroue op God.

Betrokkenheid deur ervaring
Daar is ’n gesegde wat lui dat elke mens geregtig is op sy 
eie foute. Dit geld ook van ons kinders en kleinkin ders. 
Ons is nie daar om die grootmaak van kleinkinders oor 
te neem, omdat ons fout vind by ons kinders nie. Ons 
het ervaring van die lewe en dit kan ons wel gebruik om 
raad te gee as dit gevra word, sonder om oor te neem. 
Kri tiek kan opbou, maar dit kan ook skade veroorsaak. 
Wees versigtig en laat die belange van kinders en klein
kinders voorop staan. Daar bestaan ’n besondere ver
hou ding tussen grootouers en hul kleinkinders. Hierdie 
verhouding is die geleentheid om jou ervaring van die 
lewe deur te gee sonder om hulle af te breek of met jouself 
te vergelyk. Om dit te doen, moet ons luister as hulle 

praat of vrae vra. Ons het dalk meer tyd as hul ouers 
en kan sinvolle insette lewer. Wees beskikbaar vir hulle 
sonder om jou op te dring en luister twee maal voor jy 
raad gee. Die vertroue van ’n kleinkind is goud werd en 
dit mag ons nooit goedkoop maak deur hulle probleme 
aan ander oor te vertel nie.

Lewe uit liefde
Kleinkinders beteken nuwe liefdesverhoudings op ons 
gevorderde leeftyd. God het ons so lief dat Hy aan ons 
kinders gegee het en deur hulle ook kleinkinders. Ons 
kinders het ons lief en deel hulle kinders met ons. Ons 
is oorlaai met liefde en as dit reg waardeer word, sal dit 
oorgaan in die betoning van dankbaarheid wat in liefde 
na vore sal kom: liefde vir God, liefde vir ons kinders 
en dan liefde vir elke kleinkind wat God aan ons gee. 
Hierdie voorreg gee aan ons verwagtinge nuwe stukrag, 
al word ons jare minder. LIG IN DUISTERNIS

Wees op die uitkyk vir hierdie publikasie 
wat eersdaags beskikbaar sal wees.

BRIEWE

Waardering vir die 
Oktober-uitgawe (verkort)
Gert van Tonder van Kleinfontein skryf:
Baie dankie vir hierdie besondere uitgawe wat 
hoofsaaklik oor die Black Lives Matterbeweging 
handel. Dit lig die spesifieke onderstrominge uit 
waaraan ons die afgelope 24 jaar blootgestel is – 
veral ons kinders in die staatskole. Hoewel CVO
skole as alternatief gestig is, is dit hartseer dat 
weinig van ons mede APkaners se kinders in dié 
skole is. Die CVOskool in Lynnwoodweg moes 
al uit sy nate gebars het as al die AP kerklidmate 
in die Ooste hulle kinders soontoe geneem het. 

Ander sake wat my bekommer, is hoe maklik 
ons die uitdrukking “God is in beheer” gebruik, 
terwyl ons eintlik daarmee bedoel dat “Gods 
water oor Gods akker” moet loop. Ons ken nie 
meer ons Bybels nie. Verder is ons vreesagtig vir 
goed soos COVID19 en die regulasies daaroor. 
Ons ken die regulasies beter as ons Bybels en is 
meer gehoorsaam daaraan as aan ons Bybels. 
Logiese denke ontbreek.

Laastens is ek ook bekommerd oor die ver
staan van God se liefde. Die Tien Gebooie word 
in baie kerke nie meer gelees nie, omdat daar 
gesê word dat dit met Christus se koms verval 
het. Al hierdie dinge is deel van die breinspoe
ling deur die Nuwe Marxistiese massamedia.

T: 012 362 1390 
boekwinkel@apk.co.za LIG IN DUISTERNIS
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H U L D E B L Y K

Ds. Louis Louw (10/12/1937–03/07/2020)

Gedurende Oktober 1997 het ds. Louw vir ons die eerste keer ’n erediens in die AP 
Kerk Clocolan kom waarneem. Op 15 Maart 2003 word hy amptelik by ons bevestig en 
op 15 Januarie 2017, ná bykans twintig jaar, neem ons afskeid van ds. Louis en tannie 
lsabel Louw.

In die 20 jaar het hy baie meer as ’n predikant vir ons gemeente geword. Vir som mi ge 
was hy ’n pa, vir ander ’n vriend en vir ander ’n broer. Hy het ’n Clocolaner geword wat 
die lief en leed van ons plattelandse gemeenskap gedeel het. Hy was vir ons ’n gestuurde 
van die hemelse Vader op ’n tydstip wat die gemeente ’n goeie herder so bitter nodig ge
had het. Met sy kalm en rustige manier van preek, het hy ons gemeente op koers gehou.

Ds. Louw was ’n man van God asook ’n ware Afrikaner. ’n Lidmaat het onlangs aan my gesê dat hy altyd bang was 
dat wanneer ds. Louw die opening by ons Geloftedagvieringe waargeneem het, die geleentheidspreker niks meer 
kon byvoeg nie.

Dit was vir ons ’n hartseer dag toe ons op 7 Julie die boodskap van tannie lsabel gekry het dat ds. Louw ná ’n lang 
siekbed oorlede is. Dit is egter vertroostend om te weet dat hy nou by sy Vader is.

Davie Strauss

H U L D E B L Y K

Ds. Jan Viljoen (18/09/1935–22/07/2020)

Ds. Jan Viljoen is gebore op 18 September 1935 te Bloemhof en het in 1952 aan die Hoër
skool Brandfort in die Vrystaat gematriku leer. Hy begin sy studies aan die Universiteit 
van die Vrystaat. Hy verwerf sy BA Honneursgraad en voltooi sy teologiese opleiding 
aan die Universiteit van Stellenbosch onder leiding van prof. dr. Kolie Kotzé. 

Hy word op 6 Desember 1962 gelegitimeer. As proponent word hy beroep na die NG 
Kerk Villiers en op 23 Maart 1963 word hy as leraar van die gemeente bevestig. Hy tree 
in die huwelik met Helena Emillia van Sandwyk op 29 September 1963. Die Here het 
be skik dat hulle drie seuns aangeneem het: Jan, Daan en Len.

Hy bedien die volgende gemeentes: KrugersdorpSuid, VryheidOos, Willowmore, Brits (waar hy 17 en ’n half jaar 
leraar was), Koedoeskop, Matjiesfontein en Steenbokpan. Ná die verwikkelinge in die NG Kerk, besluit ds. Jan en 
sy vrou om by die AP Kerk aan te sluit. Hy bedien die gemeentes Mooinooi, Thabazimbi en Vaalwater. Op 18 Sep
tember 2011 ontvang hy demissie en preek op ad hocbasis by verskillende AP kerke. Die Here het dit so beskik dat 
sy vrou, Lientjie, in 2017 oorlede is. Daarna het ds. Jan hom in Pretoria gevestig en later in Brits Rusoord Ouete huis. 
Op 22 Julie 2020 is hy skielik oorlede .

Ds. Jan was ’n dinamiese evangeliese prediker wat diep spore in die kerk van Jesus Christus getrap het. Sy pastorale 
werk, huweliksberading en geestelike werk in die gemeentes sal altyd onthou word. Sy nalatenskap sal nog vir baie 
jare in talle gemeentes sigbaar wees. Ons eer die Here vir ’n man soos ds. Jan Viljoen.

Lammie Viljoen (AP Kerk Sanddrift)
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H U L D E B L Y K

Ds. LLE (Bertie) de Lange (24/01/1942–06/07/2020)

Dit is met diepe leedwese dat ons moes verneem dat ’n gerekende leraar van ons kerkverband 
ons ontval het. Ds. Bertie de Lange, emeritus leraar, is op 6 Julie 2020 ná ’n voertuigongeluk 
en etlike weke se intensiewe sorg, oorlede. Nadat vroeë tekens van beterskap ingetree, en 
hy reeds uit die intensief oorgeplaas was met die oog op verdere herstel, was die tyding 
van sy heengaan onverwags. Ons berus egter in die volmaakte wil van ons hemelse Vader. 

Ds. Bertie se lewe en voorbeeld was vir ons wat die voorreg gehad het om nóú met hom te skakel, tot groot inspi
ra sie. Ons onthou sy aktiewe betrokkenheid by kultuurorganisasies en in ander hoedanighede in Bloemfon tein die 
afgelope jare. Dit het van hom ’n geliefde leraar en gewaardeerde vriend en volksgenoot in talle kringe ge maak. Sy 
betekenisvolle lidmaatskap van die gemeente waarvan hy en sy eggenote lidmaat was (sy nog steeds), sy on baat sug
tige diens in die kultuurakker en sy entoesiastiese deelname ter bevordering van ons volksaak, is van die be son de re 
eienskappe wat ons sal bybly. 

Hy het sy plek in die gemeentelike opset, vroeër as leraar, maar ook as lidmaat, met onderskeiding volgestaan. Hy het 
sy bydrae in kultuurorganisasies met oortuiging gemaak en hom deurgaans vir die konsolidering van ons volksaak 
beywer. Gedurende die laaste jare het hy ’n leidende rol in Oranje Selfhelp vervul en ’n hele organisasie daaromheen 
tot stand gebring. Die lot van die noodlydendes het hom na aan die hart gelê. Tussendeur het hy steeds in gemeentes 
in die Vrystaat met prediking uitgehelp. Hy sal nie meer by ons Woensdagaandse Bybelstudiebyeenkomste wees nie, 
maar ons sal sy bydrae met dankbaarheid onthou. Ons eer sy nagedagtenis en wil teenoor sy eggenote, Elizabeth, 
en die kinders, ons innige meelewing betuig. Ons bid hulle toe die liefdevolle vertroosting van ons hemelse Vader.

Hugo Hayes (AP Kerk Bainsvlei, Bloemfontein)

H U L D E B L Y K

Ds. MG (Mattheus) Fourie (24/03/1938–04/07/2020)

“Stil broers, daar gaan ’n man verby”, is ’n gesegde wat respek en agting toon vir ’n per
soon wat erns gemaak het met sy werk vir sy Skepper en sy volk. Ds. “Matt” Fourie was 
ie mand wat groot erns gemaak het met Woordverkondiging, die weerlê van valshede en 
om ander in lankmoedigheid te leer.

Ds. Matt was voor die stigting van die AP Kerk, predikant in die NG Kerk en het die volgende gemeentes be dien: 
Piet Retief, Theu nissen en Noordhoek. Ná ’n tydperk uit die bediening, het die roepstem van die Here weer tot 
hom gekom om vir Hom diensbaar te wees. So het hy sy lewe gerig tot die AP Kerk en begin deur die kombinasie 
van plaaslike gemeentes Paul Roux en Lindley van 1989 tot 1994 te behartig, waarna hy ’n beroep aanvaar het na 
Hoopstad gemeente waar hy in 2003 geëmeriteer het. Daarna het hy met beperkte opdrag sy bedienning voort
gesit te Reddersburg. Daarna was hy veral werksaam in die sentrale gemeentes van Bloemfontein. Ten spyte van 
sy gesondheid wat in die laaste paar jare erg gekwyn het, het ds. Matt baie hulpvaardig sy dienste veral aan Bloem
fonteinNoord verleen. Gedurende ’n moeilike tyd van my lewe het hy my bemoedig en ondersteun.

Op 4 Julie 2020 is die laaste bladsy van sy lewensboek voltooi. Vir ons wat saam met hom in sy laaste jare gegroei het, 
is en bly dit ’n groot verlies. Sy pastorale sorg sal nie vergeet word nie en ons sal bou op die woorde wat hy so gereeld 
aangehaal het: “Jy is nooit EENSAAM nie, want jy het in die geloof altyd EENSAAMMETJOU op die lewenspad.”

Ds. André van den Berg (jr.) 
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BRIEWE

Die ambivalente vraag  
oor naaste
• Gaan dit by die Here net altyd om liefde? 

Dawid sê in Psalm 5:6: Die onsinniges sal voor 
u oë nie standhou nie; U haat al die werkers 
van ongeregtigheid. en Here, sou ek dié nie 
haat wat vir U haat en ’n afsku hê van dié wat 
teen U opstaan? (Ps. 139:2122). 

• Ander voorbeelde van die afgrensings van 
naaste deur die Here self :
– “Volksgenote” word as sinoniem vir 

“naaste” ge bruik (vgl. Lev. 19:16).
– “Broer” word as sinoniem vir “Naaste” 

gebruik (vgl. Lev. 19:17).

Antwoord van die Redakteur:
Ruimte ontbreek om ’n volledige antwoord te 
gee, maar die Septemberuitgawe antwoord na 
my me ning reeds die genoemde besware. Ek 
voeg dus slegs enkele opmer kings by.

1. Die skrywe wek die indruk dat naasteliefde 
voor waar delik is: Indien my naasteliefde nie 
wederke rend beantwoord word nie, hoef ek 
so iemand nie as naaste te beskou nie. Só ’n 
siening is vreemd aan die Skrif.

2. Die skrywer kaap die term 
“universaliteitsbeginsel” om die indruk 
te skep van ’n subtiele poging tot ’n “een 
wêreldorde”. Hiermee word die konteks 
waarin dr. Schlebusch die uitdrukking 
gebruik het, naamlik as die gangbare siening 
binne die gereformeerde tradisie, geïgnoreer.

3. Oor die gebruik van die verskillende woorde 
vir “naaste” sal dit die skrywer loon om weer 
na dr. He fer se artikel (bl. 89) hieroor te 
gaan kyk.

4. Die Bybel weerspreek homself nie. Dawid 
se haat vir God se vyande en Christus se 
opdrag om ons vyande lief te hê, staan dus 
nie teenoor mekaar nie. Ware liefde sluit ook 
haat in. Juis omdat ons ons vyande liefhet, 
haat ons die boosheid wat hulle boos maak 
aangesien ware liefde se uiteindelike doelwit 
die redding van sondaars is.

BESOEKERS WELKOM! 

AP KERK WARMBAD: Eredienste 9:00, AP kerk gebou, 
h.v. Katjiepiering- en Huilboslaan.  
Navrae: Wilma Smith, 014 161 0676 of 079 703 4304;  
Oudl. Willie Conradie, 082 923 5935

AP KERK KNYSNA: Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, 
Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee,  
083 769 9313 of 044 382 1510 (na-ure)

AP KERK BRAKRIVIER: Besoekers, nuwe intrekkers en 
vakansiegangers is hartlik welkom by ons eredienste 
Sondae om 09:30 in ons kerkgebou te Seesterlaan 2A, 
Reebokhoogte. Leraar: Vakant, preekreëling met prof. 
R Marè. Voorsitter van Kerkraad:  
Oudl. Doep du Plessis, 082 789 4918; 
Saakgelastigde: Steve Olivier, 083 564 4709

AP KERK SUIDKUS: Eredienste 09:00. AP kerkgebou, 
Alexander weg 58, Gayridge, Margate.  
Navrae: Kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236

AP KERK RIVERSDAL: Alle vakansiegangers en 
nuwe intrekkers is hartlik welkom by ons eredienste 
wat elke Sondag om 10:00 in ons AP kerkgebou, 
Heidestraat, Riversdal gehou word. Stilbaai nog geen 
tye beskikbaar.  
Saakgelastigde en Kassier: Annalize Horn,  
072 637 0380 of e-pos: apkriversdal@gmail.com

AP KERK GANSBAAI: Die AP Kerk Gansbaai (vroeër 
Onrusrivier) nooi alle besoekers, vakansiegangers 
en be lang stellendes om ons eredienste die tweede 
en die vierde Sondag van die maand op Gansbaai by 
Birkenhead Bootklub, Gansbaaihawe om 10:00 by te 
woon. Kontakpersone: Oudl. Brakel Beukes (sr.), 
071 060 6093 of Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK GROTER DURBAN: Alle besoekers, nuwe 
intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul 
va kan sie  klere) van Scottburgh tot Stanger word 
uitgenooi na ons erediens op Sondae om 09:00. 
Adres: Titrenweg 240, Seaview, Durban.  
GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079.  
Navrae: Elsabé Roodt, 082 444 0860

AP KERK MOSSELBAAI: Alle vakansiegangers is 
hartlik welkom by ons eredienste Sondae om 09:00 
in ons kerkgebou te Soetdoringstraat, Heiderand, 
Mosselbaai. Persone van elders wat in die hospitaal is, 
kan ons ook kontak. Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 
09:00 – 13:00. Leraar: Ds. Dawie Pretorius,  
tel.: 082 771 7011 of tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND: Die AP Kerk 
Namakwaland (Springbok) nooi alle besoekers, nuwe 
intrekkers, vakansiegangers en belangstellendes om 
Sondagoggende die erediens om 09:00 by te woon. 
Die straatadres is Kowie Cloetestraat, Springbok. 
Navrae: Oudl. M Dixon, tel.: 027 744 1197 of  
sel: 082 628 0044

AP KERK GEORGE: Besoekers en nuwe intrekkers is 
hartlik welkom by die gemeente se eredienste elke 
Sondag oggend in die kerkgebou op die hoek van St. 
Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George. Eredienste: 
Die eredienstye verander vanaf 7 April 2019 van 10:30 
na 09:30.  
Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186

Vervolg vanaf bl. 17

LIG IN DUISTERNIS
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BLOEMFONTEIN MOEDERGEMEENTE

60ste Huweliksherdenking
“En nou bly geloof, hoop, liefde – hierdie drie; maar die grootste 
hiervan is die liefde.” Twee verliefdes, Johan en Christobel 
Gouws, het 60 jaar gelede op 15 Oktober 1960 in die 
Tweetoring Kerk, Bloemfontein trou aan mekaar beloof, en dit 
gestand gedoen.

God het hulle geseën met drie kinders wat streng grootgemaak 
is volgens Bybelse waardes. Vandag is hulle oupa en ouma van 
nege kleinkinders, drie agter kleinkinders, en nog ’n dogtertjie 
wat eersdaags haar opwagting gaan maak. Hulle was van die 
stigterslede van die AP Kerk Bloemfontein Moedergemeente. 
Hierdie egpaar se liefde, respek en omgee vir mekaar en hulle 
medemens is in alle opsigte duidelik sigbaar.

Baie geluk en dankie van ons almal, vir die goeie voorbeeld wat julle vir ons stel. Mag julle nog lank 
vir mekaar en vir ons gespaar bly. Die liefde oorwin alles.

Hannatjie Erasmus

POSTMASBURG

Doopgeleentheid van twee 
nefies op dieselfde dag
Wat ’n spesiale dag was 9 September nie vir 
die Meyer- en Coetzee-gesinne en geliefdes 
nie! Ruhan Meyer en Marius Coetzee is beide 
gedoop deur ds. Johan Verdoes. Die gemeente 
verwelkom hulle as dooplidmate.

Op die foto verskyn voor v.l.n.r.: Frikkie en 
Chanè-Mari Coetzee saam dopeling Marius, 
Armand en Gerda Meyer saam dopeling Ruhan 
en boetie Janco, agter is ds. Johan Verdoes.

Mariëtte Vermeulen

SUIDKUS VAKANSIEVERBLYF TE UVONGO 
(HELE JAAR), ILLOVO (DES) EN UMZUMBE (DES)

*See Uitsig *Naby hoofstrande *Sommige met 
lugreëling & TV *Slaap 3&9 *Swembad *Buite 
Braai *Omheinde Parkering *Pensioenarisse  

vanaf R300 per nag (buite seisoen)

Skakel Jopie du Plessis Eiendomme by  
082 858 7047, e-posadres: jopiedupl@gmail.com

Manaba Beach/Margate
Ithaca woonstelle is loopafstand van Lucien en Margate 

strande geleë. Dit is ’n oopplan woonstel wat 4 slaap 
(2 volwassenes en 2 kinders). Geriewe sluit in ’n 

swembad, kinderspeelarea, braaigeriewe en ook ander 
ontspanningsgeriewe. Stap afstand van Manaba Spar. 

Vir meer inligting/foto’s kontak Ester 073 268 0336
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A P  K E R K D A S S EA P  K E R K D A S S E

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  

Loopafstand van die strand. Pragtige see-uitsig.  
Motorhuis en onderafdak parkering in 

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

PLAAS WINDHOEK by BLOEMFONTEIN
Dagbesoek/Groepe, Akkomodasie, Kampeer, Troues/
Funksies. 230 ha vrye natuur: stap in veld, rantjies 
klim, swem in klipdam, windbuks skiet, speelparkie, 

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

Skakel Gertrud by 083 708 4044  
www.farmwindhoek.co.za

BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

Onder: 4 persone. Bo (trappe): 7 persone.  
Veilige parkering, onderdak braaigeriewe, 

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

minikombuis en –badkamer, lugreëling, TV, braai- en 
vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

Skakel Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

DOONSIDE (2 km van Toti)
Shangrila: Seefront, 2 + 3 slaapkamers; sommige DSTV.  

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

082 821 2601 / 012 006 1064 
www.shangrilaholidayflats.co.za

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel (Doonside naby 

Winkelspruit) teen strand (70 m). Pragtige see-uitsig. 
3 Slaapkamers, 2¼ badkamers, veilige sekuriteitsbeheerde 
parkering onder die gebou. Naby groot winkelsentrums. 

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

JEFFREYSBAAI
1 Slaapkamer-balkonwoonstel met 

seeuitsig en sekuriteit vir 4 persone. 

1 Desember tot 15 Januarie 2020
SKAKEL: Gawie le Roux – 082 9237010

TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

4 Slaapkamer. +/- 500m Vanaf hoofstrand.  
+/- 300m Vanaf winkels en stalletjies.  

Baie naby aan die amfi-teater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2020

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5857
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MARKEN

Nuwe kerkraadslede
Die AP Kerk Marken het op 13 Septem-
ber 2020 twee nuwe kerkraadslede in 
die amp bevestig. ’n Gemeente wat 
waar skyn lik een van die “jongste” kerke 
in die kerkverband is, het seker ook een 
van die kleinste lidmaatgetalle. Die unie-
ke is dat die kerk om die helfte uit bely-
den de lidmate en dopelinge bestaan. 
Ere dienste vind twee maal ’n maand 
plaas om 11:15 (selfs in die bloedige 
Bosveldhitte) en die bedie ning word 
moontlik gemaak deur ’n bedienings-
ooreenkoms met die AP Kerk Ellisras wat 
70 km wes van Marken geleë is.

’n Verdere interessantheid is dat daar op ’n gereëlde basis méér besoekers in die erediens as lidmate 
is en dit terwyl die lidmate self 100% teenwoordig is. DANKBAARHEID is die wagwoord van hierdie 
klein Bosveldgemeente.

Indien u weer by Marken verbyry, is dit ’n moet om ook by die pragtige kerkgebou, op die Jemima-
pad sowat 5 km buite Marken, ’n draai te maak. Dit is die kort afdraai op u roete werd.

Ds. Arno Nieuwhof

OLIFANTSHOEK

Doop
Baie geluk aan Pieter en Emmari Sweetnam met die doop van hul seun-
tjie, Tommie, op 4 Oktober 2020. Ds. Johan Verdoes het die pleg tig-
heid waargeneem. Ons bid dat klein Tommie vir julle net vreug de sal 
bring en dat die Here Jesus hom ook styf in sy vaderarms sal vashou.

Oudste gemeentelid
Oom Adam Spengler is die oudste gemeentelid in die AP Kerk 
Olifantshoek, asook die oudste inwoner van die Bergenrus Tehuis vir 
Bejaardes. Hy is 94 jaar oud. Hy sing só graag op dié hoë ouderdom 
vir die ander inwoners rondom hom. 

Emmers vol koekies
Bergenrus Tehuis se inwoners sê baie, baie dankie aan die Witsandwyk 
wat vir elkeen ’n emmer koekies gestuur het. Die koekies is met baie 
vreugde ontvang en dié wat dadelik begin eet het, sê dit smaak heerlik.

S. Lamprecht

V.l.n.r.: Ouderling Hennie Viljoen (voorsitter van die 
kerkraad), ds. Arno Nieuwhof, ouderling Arie Bornman 

(bevestig) en diaken Donald Mclellan(bevestig).
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MIDWAY VERSORGINGSENTRUM
Kwaliteit sorg vir Alzheimers en Demensie-pasiënte

Kontak: Sharon Jansen van Rensburg 
082 441 6840 • midwaycare@mweb.co.za

www.midwaycare.co.za • Faks: 086 689 8892
Posbus 11467, TIEGERPOORT, 0056

PRETORIA OORNAG WOONSTEL
Rustig en skoon. Naby N1,  

Menlyn Mall en vyf hospitale. Selfsorg.  
Covid-19 gereed.

Kontak Rosi by 082 748 5042

Natal Suidkus – Southport
Lekker, gerieflike selfsorg tuinwoonstelle te huur 

vir vakansie. Ten volle toegerus. Loopafstand  
van die see, braaigeriewe, see uitsig, DSTV ens.  
Kom ontspan in ’n rustige stil omgewing! 

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

2 Slaapkamer – 6 persone. See- en brander-uitsig 
van balkon. 2 x onderdak parkering

Skakel Liezl vir tariewe 082 788 9304 of  
skakel of sms Thys: 082 921 1922

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

grens van Margate en Uvongo. Loopafstand na 
die strand. Pragtige see-uitsig. Billike tariewe

Skakel Willie of Poppie Brits: Tel. 039 317 2076, Sel: 082 746 4852
Queenstraat 18, Uvongo

VOLKSHULP 2000
Volkshulp 2000 is ’n geregistreerde,  

nie-winsgewende welsynorganisasie wat 
na hulpbehoewende volksgenote omsien. 
Volkshulp 2000 ontvang geen hulp van die 

Staat of buitengewoon groot ondernemings nie. 
Ons is ten volle afhanklik van donasies en ander 
skenkings deur volksgenote. Hulp behoe wende 

volksgenote se getalle neem toe. Gesinne, 
kinders en bejaardes is die slagoffers van 

omstandighede buite hulle beheer. 

Ons doen ’n beroep op volksgenote om ons  
te help om die toenemende nood te bestry. 

Belastingkortingsertifikate is  
op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Straatadres:  
Steadlaan 246, Queenswood, Pretoria

Tel. nr.: 012 755 8201/2,

Posadres:  
Posbus 11824, Queenswood 0121

Bankbesonderhede: 
Tjekrekeningnommer: Absa 10176514, 

takkode: 632 005

BLOKKIESRAAISEL ANTWOORDE: OKTOBER 2020, BL. 19

Ps. 119:1: Wandel • Ps. 119:14: Genadiglik • Ps. 119:19: Allerhande  
Ps. 119:29: Vreemde • Ps. 119:50: Lewend • Versteekte woord: Einde
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ORANIA

Dankfees 2020
Die grendelstaat van die jaar 2020 het nie net 
gesin ne, besighede en gemeenskappe hard getref 
nie, maar het ook ’n direkte invloed op ons kerk se 
plaaslike gemeentes gehad. Die AP Kerk Orania is 
’n gemeente wat in ’n meer geslote gemeenskap 
funksioneer, maar dit het nie gemaak dat ons die 
effek van die grendelstaat kon vryspring nie.

Ons nuut-beroepe predikant, ds. Ruan Combrink, 
moes noodgedwonge sy intreepreek via die 
internet uit sy kantoor doen toe die grendelstaat 
net voor sy bevestiging uitgeroep is. Net soos 
al die gemeentes landswyd, was die kerkraad 
ook baie bekommerd oor die welstand van die 
gemeente, die gemeenskap en die geldsake. 
Die vrees vir die virus het egter gou oorgewaai en 
die kerkraad het besluit dat die gemeente moet 
voortgaan met die bediening van die nagmaal op 
22 Augustus en die aanbieding van die dankfees 
op 29 Augustus.

Daar was ’n bekommernis oor hoe die gemeente en gemeenskap sou reageer op die dankfees, maar 
ons kan met groot waardering teenoor ons hemelse Vader getuig dat dit die regte besluit op die regte 
tyd was! Die gemeentelede en die gemeenskap het in groot getalle opgedaag en die lekker koue dag 
sommer warm gekuier rondom die kosstalletjies en vermaaklikheid soos speletjies, boeresport en dies 
meer. Ds. Ruan Combrink en gesin is ná 19 preke uiteindelik amptelik verwelkom in die gemeente. 
Die belydenisklas het hom net daarna gearresteer en toegesluit, waarna die gemeente “borg” moes 
betaal om hom vry te laat! Gelukkig het dominee Combrink net ’n uur van die fees misgeloop.

Ná die Dankfees 2020 kan ons as gemeente getuig dat die gemeenskap van gelowiges onder 
lidmate een van die belangrikste kernfaktore in enige gemeente is en wat onlosmaaklik deel van ons 
lewens moet wees. Nie net het die Here ons geseën met wonderlike samesyn nie, maar het Hy ons 
ook finansieel in so ’n mate geseën, dat ons gemeente maklik al ons verpligtinge kon nakom. Die 
slagspreuk van die dankfees dié jaar was: Soli deo Gloria en ons kan dit dankbaar eggo: Aan God 
al die eer!

Gerhard Schütte

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978
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Die mediaekoloog, T. David Gordon, skryf dat die 
mens liedere skryf en hierdie liedere kenmerkend van 
dié mens raak. Die probleem wat hierdie stelling on mid
del lik vir die kerk inhou, is die vraag: Hoe beïnvloed dit 
die kerklied? Hierdie reeks artikels poog om die plek 
van musiek in die erediens, kriteria vir die kerklied en 
ontwikkeling van kerkmusiek aan te spreek.

Hedendaagse himnologiese (himnes/gesange) navor sing 
is baie gefokus op die “worship wars”. Die gebruik van 
psalms, gesange, ander geestelike liedere, die groeiende 
gospelbeweging, gebruik van instrumente en die plek 
van musiek binne en buite die erediens, ontlok hewige 
gesprekke. Twee aspekte dui die wortel van die kwaad 
hier aan, naamlik dat die definisie van aanbidding 
roekeloos of sorgeloos aangewend word en tweedens 
word musiek as ’n kwessie van voorkeur misplaas. Vol
gens Calvyn is teologie ’n geïntegreerde geheel. Iemand 
wat dus gereformeerd in sy teologie is, behoort nie ’n 
ge re formeerde teologie van aanbidding te laat vaar nie. 

Aanbidding
Wat is aanbidding? Psalm 100:2 leer ons dat ons die 
Here moet dien met blydskap en met gejubel voor sy 
aan gesig moet kom. Die kernwoord hier is om te “dien”. 
Die ondersoek na die ware aanbidding van ’n regverdige 
God, is ’n uitvloeisel van die Reformasie se soeke na wat 
be skryf kan word as die “smal weg” (vgl. Mt. 7:1314) – 
iets wat ons nie uit die oog moet verloor nie. 

Tydens die Hervorming het twee belangrike beginsels 
na vore gekom waartussen ons moet onderskei: die 
re gu latiewe en die normatiewe beginsels. Calvyn se ar
gu ment was dat slegs aanbidding eksplisiet deur God 

beveel (regulatief) word en in die erediens hoort, terwyl 
die Roomse, Anglikaanse en selfs Lutherse tradisies al
gemene norme gegee het. Dit wat die Skrif nie pertinent 
verbied het nie, is wel toegelaat. Hierdie reeks artikels sal 
hopelik vir u wys dat die proses nie so eenvoudig is nie. 

Invloed op kultuur
Musiek het ’n invloed op sowel kulture as individue. 
Na sies het volksliedere, sportliedere en kunsliedere. 
In di vi due sing oor die natuur, liefde, persoonlike erva
rings, ensovoorts. Gordon skryf dat musiek geestelik, 
mees terlik, pastoraal of wat ook al kan wees, maar nooit 
gering geag moet word nie. Iemand soos Max Weber 
het sosiologiese studies met betrekking tot musiek in 
die samelewing gedoen. Universiteite bied selfs kursusse 
hierin aan. Die meeste gelowiges het ’n gegronde stand
punt oor die doop, die nagmaal, ouderlinge, diakens 
en dies meer, maar wanneer dit by kerkmusiek kom, is 
hulle ongeërg. Volgens Gordon is dit kommerwekkend. 

Die Amerikaanse skrywer, Lucy Caroll, wys op die skerp 
daling in getalle by die Rooms Katolieke van Ame rika. 
Sy skryf dit toe aan die liedere wat ontleen is aan Pro
te stantse kerke wat slegs in die simboliese han deling 
by die nagmaal glo, terwyl die RoomsKatolieke Kerk 
die transsubstansiasiebeginsel handhaaf (brood en wyn 
wat tydens nagmaal fisies die liggaam van Christus 
word). Sy kom tot die gevolgtrekking dat “as we sing, 
we believe”. Die Presbiteriaan, Terry Johnson, bevestig 
hier die woorde in sy stelling dat aanbidding die uit
druk king is van die tradisie waarin ’n gemeente hulself 
bevind of die een wat binnekort in die spesifieke groep 
sal heers. Die meeste teologiese skrywers bevestig hier die 
gedagte dat die aanbidding, of meer spesifiek die sang 

LOOF DIE HERE

Himnologie: ’n Inleiding
Braam van Tonder1

Oor geslagte heen is musiek deel van volke se kulture en elkeen van hierdie kulture word tot ’n mindere of 
meer dere mate deur musiek beïnvloed. 
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binne die erediens, die leerstellings van die kerk vir die 
gemeentelid vaslê. 

Estetiese relativisme
Een aspek in die benadering tot die kerklied 
is die estetiese relativisme binne die ere
diens. Hierdie onderwerp sal in van die 
volgende artikels in meer diepte bespreek 
word. Kortliks kan hier slegs genoem word 
dat musiek nie net ’n kwessie van voorkeur 
is nie. Génesis 1 begin reeds om die este
tiese waarde van God se skepping aan te 
toon. God het na sy werke gekyk en gesien 
dat dit goed was. Ons strewe om heilig te 
wees, het ook hierdie estetiese waarde. Hamilton Fyfe 
skryf: “The truth of art is higher than the truth of fact.” 
Regdeur die geskiedenis het die kunste al vele oproer 
veroorsaak. Om musiek binne die erediens as ’n kwes
sie van voorkeur af te maak, moet sterk afgewys word. 
Musiek het ’n definitiewe invloed. 

Reformasie nodig?
Die Trinity Hymnal van 1961 skryf: “It is well known that 
the character of its song, almost equal with the character 
of its preaching, controls the theology of a church.” Die 
drastiese verandering wat Protestantse kerkmusiek ge
durende die laaste dertig tot veertig jaar ondergaan het, 
kan dus nie sonder meer geïgnoreer word nie. Hierdie 
reeks artikels begin dus met ’n kritiese evaluering van 
die huidige situasie binne die kerk en kontemporêre 
aanbidding. As daar in die laaste dertig tot veertig jaar 
soveel verandering binne die erediens plaasgevind het, 
moet ons baie duidelik ondersoek instel na die grond 

waarop dit geskied het. Dalk het dit tyd geword om 
weer te reformeer. Dalk is musiek die deel wat in diepte 
gereformeer moet word om suksesvol te wees. 

Het u al die naamborde gesien wat lui “Con
temporary worship”? Die klem val slegs op 
die eietydse. Hoekom kry ons nie “Teo logiese 
Beduidende Aanbidding”, of “Aanbidding 
deur God geëis” borde nie? Net so word 
die Praise and Worshipbundels se kriteria 
vandag feitlik uitsluitlik op teenswoordige 
beduidendheid gevestig. Waar is dogmatiese 
en kategetiese beginsels, literêre estetika, 
uitstekende musiek rakende melodie, ritme, 

harmonie en vorm? Alhoewel dit mag klink na kritiek 
gemik op die gospeltradisie, spring die reformatoriese 
kerke glad nie hierdie tendense vry nie. Baie resente 
him no logiese navorsing spreek kommer uit oor die op
lei ding van kerkmusici. Daar is uitstekende navorsers, 
maar wêreldwyd is daar ’n tekort aan opleidingsinstansies 
en professionele himnoloë of kerkmusici.

In sy artikel Reformation, Creeds and Worship, skryf dr. 
Charles Gregg Singer dat ons, die reformatoriese geslag, 
die opsigters is van die Reformatoriese sukses in al sy 
aspekte. Moderne liberaliste en evangeliste wat hulself 
wil vrymaak van die Bybelse metodes van aanbidding om 
aan hulle hedendaagse behoeftes te voldoen, het slawe 
van die moderne kulturele lewe geword. “We have an 
inheritance that is truly Biblical and we are its stewards. 
We dare not surrender any part of it.”

Hartenbos  
vakansie-akkomodasie

Marjohandie Woonstel: 3 slaapkamer, 2 badkamer, 
oopplan kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, 

wasmasjien, skottelgoedwasser, tuimeldroeër, onderdak 
ingeboude braai. Loopafstand van die see.

Die Huisie: 3 slaapkamer, 2 badkamers, oopplan 
kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, wasmasjien, 

verskuifbare braaier. Loopafstand van die see. 

Bring eie bad- en swemhanddoeke.  
Geen troeteldiere of bediendes nie. 

Kontak Cornelle 082 377 4896

2023  
DV – VOLGENDE 
STUDIETOER NA 
EGIPTE/ISRAEL

Hou 2023 in gedagte. By die AP Akademie 
word alreeds beplan vir die volgende 

studietoer. Studente, predikante, lidmate, 
vriende en familie is almal welkom.

Toerleier: Prof. Gerrit Smit  
(gerrit.smit@apa.ac.za)

_______________________________________________________________

1 Dosent in Himnologie by die AP Akademie (MMus in Kerkmusiek).

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za
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IN DIE SPORE VAN GISTER met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

Johannes Hendrik (Hans Dons) de Lange: 
onbesonge Voortrekkerheld – Dr. Pieter Möller

Ofskoon Hans Dons de Lange in die volksmond minder bekend as byvoorbeeld die Trek-
leiers Potgieter, Maritz, Uys, Retief en Pretorius is, het hy met sy leierskap en dapperheid 
ongetwyfeld geen geringe rol voor en tydens die Groot Trek gespeel nie. Sy bynaam was 
glo te danke aan sy rooi-blonde baardjie. Hy is op 8 Desember 1799 in Grahamstad gebore.

Aan die Oosgrens het die behandeling wat die Oos-
grensboere van die Engelse owerheid aan die Kaap 

ontvang het, hom met reg gegrief. Tydens die Sesde 
Oosgrens(Xhosa)-oorlog het hy hom met sy doodsver-
agtende dapperheid onderskei. Dit het bekend geword 
dat hy by geleentheid Xhosas met sy geweerkolf dood-
geslaan het, toe hy nie meer kon skiet nie. Die gesind-
heid en houding van die owerheid het tot gevolg gehad 
dat hy, soos vele mede-boere, hom begin voorberei het 
om die Kolonie te verlaat. Hy was dan ook lid van die 
Uys-kommissie wat die moontlikheid van vestiging in 
Natal moes gaan ondersoek.

In September 1836 het hy die Groot Trek as een van 
twee kommandante met die Maritz-trek meegemaak. 
Voort aan sou hy ’n al belangriker rol begin speel. Ty dens 
die eerste strafekspedisie teen die Matabeles in Januarie 
1837, het Potgieter hom in beheer van die veiligheid van 
die laers ge plaas. Hy het dan ook toegesien dat die laers 
in ’n uitstekende toestand van verdediging was. Omdat 
die veiligheid van die laers vir hom so belangrik was, was 
hy gedurende die Groot Trek gedurig op ver kenning uit. 
Hy het ook vertroue ingeboesem omdat hy hom nooit 
by verskille, geskille of ’n geskinder ingelaat het nie.

Hans wou Retief graag met sy tweede besoek aan Din-
gaan vergesel, maar Retief wou hê dat hy moes bly om 
die laer te beskerm. Sodoende het hy die dood vryge-
spring. Tien dae later, 16-17 Februarie 1838, toe die 
Zoe loes tydens die nag van verskrikking die niksver-
moe dende laers oorval het, het Hans gehelp om mense 
na veiligheid te bring en om die Zoeloes te verdryf. 
Hans was lid van die gesamentlike kommando wat op 
11 April 1838 by Italeni in ’n hinderlaag gelei is en Uys 
en nog 9 mense gedood is. Daarna was hy in bevel van 
die laer by die Boesmansrivier. Hy het hom vier maande 
later weer eens tydens die driedaagse Zoeloe-aanval op 
Veglaer (eers genoem Gatslaer) onderskei weens die 
dapperheid wat hy aan die dag gelê het. Hierna was hy 
nie net die oë en ore van die laers nie, maar het hy die 
moedelose mense ondersteun en bemoedig. 

Met die voorbereiding vir die tweede strafekspedisie 
teen die Zoeloes, het Andries Pretorius hom as een van 
sy ses kommandante aangestel. Hans en sy dertigtal 
verkenners moes voortdurend verkenning doen sodat 
die kommando nie onverhoeds oorval word nie. Met 
Pretorius se goedkeuring het hy ’n nagtelike aanval 
op kaptein Joob, wat met Dingaan geheul het en by die 
aan val op Veglaer betrokke was, gemaak en hom op 
loop gejaag.

Aan die vooraand van die Slag van Bloedrivier was dit 
Hans en sy verkenners wat aan Pretorius berig gebring 
het dat die hele Zoeloe-mag in aantog was en daar toe 
laer getrek is. Ná die oorwinning is die Zoeloes op 
27 Desember 1838 weer by die Wit Umfolozi-rivier 
aan ge val in ’n poging om nog van die gesteelde Voor-
trek kerbeeste te herwin, maar die kommando is in ’n 
hin derlaag gelei en moes onder die bekwame leiding 
van Hans de Lange die hele dag poog om hulle pad oop 
te skiet. Uiteindelik is daarin geslaag, maar ongeluk kig 
met die verlies van ses lewens.

Hans de Lange se lewe is op 61-jarige ouder-
dom op uiters tragiese wyse beëindig toe hy 
op 26 Maart 1861 weens beweerde moord, 
deur die Engelse opgehang is. Die hele ge beu-
re staan onder ernstige verdenking. 

’n Swartvrou wat by hom gewerk het, het by Hans gekla 
dat sy in die nag verkrag is en Hans se plaaswerkers het 
die skuldige uitgewys. Daarop wou Hans die swarte, 
Ncatya, na die Vrederegter op Ladysmith neem. Hy 
was te perd en die swarte te voet. Langs die pad het die 
swar te hom aangeval en het ’n gestoei ontstaan waarop 
Hans se geweer afgegaan het en die swarte gedood is. 
Ten spyte van alle pogings tot bemiddeling, is Hans 
opgehang. Soos by Slagtersnek, het die tou gebreek 
en is deur van die aanwesiges gepleit dat hy nie weer 
opgehang moes word nie, maar alles tevergeefs. So is 
die lewe van hierdie Voortrekkerheld op veragtelike 
wy se beëindig. LIG IN DUISTERNIS
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VIR BESTELLINGS: 012 362 1390 of boekwinkel@apk.co.za of www.apk.co.za/boekwinkel

Het jy My waarlik lief? 
’n Bybelstudie uit Maleági 

Prys: R60,00
“Het jy My waarlik lief?” Dit is die oorkoepelende vraag 

wat die Here deur die profesie van Maleági aan die 
orde bring. Hy vlek ons harte oop deur onder meer 
ons gesindheid, huwelike en dankoffers onder die 

vergrootglas te plaas. Ons word gekonfronteer met 
vrae soos: Hoe tree ons op in moeilike tye? Wat is ons 
siening van Christus? Hoe dink ons oor die komende 
oordeel? Onderwerpe soos die uitverkiesing en die 

verantwoordelikheid van voor gangers, kom ook onder 
die loep. As jy verlang na ’n dieper kennis van God, 
is die profesie van Maleági vir jou. Weet egter dat jy 
tydens die eerlike bestudering daarvan ook jouself 

beter gaan leer ken as wat jy dalk sou wou.



T: 012 362 1390  /  boekwinkel@apk.co.za

’n Brandende Hart
In 365 dagstukkies deur Calvyn se Institusie

Hierdie jaar se dagstukkies is geskryf aan die 
hand van Johannes Calvyn se Institusie soos wat 
dit deur ds. Duvenhage vertaal en verkort is. Dit 
bied aan ons die geleentheid om vir ’n hele jaar 
aan die voete van hierdie groot kerkvader uit ons 
gereformeerde tradisie te sit. 

Verkoopprys (posgeld ingesluit) is:

Opsie 1: R160,00  
Kerkjaarboek volledig 
(Dagstukkies + Statistiek)

Opsie 2: R110,00  
Slegs dagstukkies (’n Brandende Hart)

Opsie 3: R240,00 (Spesiale aanbod) 
Dagstukkies + Woord in die Hart (Deel 3)

Om te bestel, skakel 012 362 1390 of  
stuur ’n e-pos na boekwinkel@apk.co.za

Slegs dagstukkies
Prys: R110,00

Dagstukkies + Statistiek 
(Kerkjaarboek volledig)

Prys: R160,00

Dagstukkies +  
Woord in die Hart (Deel 3)

Prys: R240,00
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Oumense?!?
Om oud te word, is ’n spesiale 
geskenk van die Here af wat Hy nie 
vir almal gee nie. Wanneer ’n mens 
jonk is, dink jy miskien nie dat dit 
so wonderlik is om oud te word 
nie, maar as jy na die nuus gaan 
kyk, skrik jy soms as jy sien hoeveel 
jongmense en selfs kinders sterf.

Wanneer jy klein is, is dit lekker om 
saam met oupa en ouma te kuier 
en met hulle te gesels. Hulle bederf 
jou en speel lekker saam met jou, 
maar soos jy groter word, word 
hulle ouer. Dan raak dit vir hulle 
al moeiliker om wilde speletjies te 
speel – hulle wil, maar hulle kan net 
nie meer nie. Daardie tyd van hulle 
lewens is verby.

Dit is hartseer om te sien hoe 
vinnig jongmense met die oumense 
in hulle lewens geïrriteerd raak of 
van hulle vergeet. Dit is iets wat 
nie by Christene pas nie. Die Bybel 
praat hard en duidelik daaroor. 
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Ek wil jou graag uitdaag om na 
die bejaardes in jou lewe uit te 
reik – hier is ’n paar idees oor goed 
waaroor julle kan gesels:

Iets waaraan jy miskien nog nie 
gedink het nie, is dat iemand 
wat in 2020 80 jaar oud word, 
reeds in 1940 gebore is. Dit 
beteken dat so ’n oom of tannie 
tydens die Tweede Wêreldoorlog 
grootgeword het. Al het hulle niks 
daarmee te doen gehad nie, sal 
hulle interessante stories kan vertel 
oor meelsiffies en streepsakke – 
gaan vra hulle maar. 

So iemand was 6 jaar oud toe die 
eerste rekenaar, die ENIAC gebou 
is (die rekenaar was omtrent 160m2 
groot en 50 ton swaar!). Dieselfde 
persoon was 21 toe Suid-Afrika ’n 
republiek geword het, 27 toe die 
eerste man in die ruimte in gestuur 
is en 29 toe die eerste man op 
die maan geland het. Die oom of 
tannie was 49 toe die Berlynse 
muur geval het en 61 toe die 
vliegtuie op 9 September 2001 in 

die World Trade Centre vasgevlieg 
het. Al hierdie dinge het lank terug 
gebeur, maar glo my, ou mense 
het ongelooflike veranderinge in 
hierdie wêreld gesien gebeur – 
gaan praat so ’n bietjie met 
hulle daaroor!

Nie net kan oumense baie stories 
vertel nie, maar ’n mens word nie 
so oud sonder om ’n ding of twee 
te leer nie. Oumense verstaan 
miskien nie wat ’n Samsung Galaxy 
A31 is of hoe Facebook werk nie, 
maar hulle was ook eens op ’n tyd 
jonk. Hulle verstaan jou probleme 
dalk beter as wat jy dink – miskien 
het hulle goeie raad.

Daar is ook ’n laaste belangrike 
gedagte waaroor ek wil hê jy moet 
dink. Oumense was almal iewers 
jonk. Baie van hulle het wonderlike 
dinge in hulle tyd gedoen, maar 
die wêreld wat hulle geken het, 
het verander. Ek dink een van die 
moeilikste goed moet wees om te 
sien hoe al jou vriende en familie 
stadig maar seker almal doodgaan 
en minder word. Dit gebeur 
partykeer dat so ’n oom of tannie 
niks meer familie oor het nie – dit 
moet baie eensaam wees. Dink 
net hoe ’n groot verskil jy in so ’n 
oumens se lewe kan maak deur net 
’n bietjie om te gee.

Groete, ds. Henning

Gaan kyk byvoorbeeld na die Tien 
Gebooie: “Eer jou vader en jou 
moeder.” Dit geld ook vir jou oupa 
en ouma. Dit kan miskien ’n baie 
interessante Bybelstudie wees 
om te gaan kyk hoeveel keer daar 
oor oumense in die Bybel gepraat 
word. Jy leer dalk net iets. 
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GÉNESIS 21
Ná baie jare het die Here vir Abraham en Sara ’n pragtige babatjie gegee. 
Hy was ’n seuntjie en sy naam was Isak. Abraham en Sara het begin dink 
dat dit nooit gaan gebeur nie, maar die Here het sy belofte gehou – is dit 
nie wonderlik nie?

Toe Isak 3 jaar oud was, het hulle ’n groot partytjie gehou. Hulle was baie 
bly omdat hy so ’n mooi, gesonde seuntjie geword het. Daar was baie 
lekker kos en almal het dit geniet.

Ismael was ook daar. Hy was ’n bietjie ouer as Isak. Ismael was nie saam 
met die ander mense bly nie. Hy kon nie verstaan hoekom almal so 
opgewonde oor Isak is nie. Hy was ’n bietjie jaloers op Isak en het hom 
begin terg. 

Sara, Isak se ma, het dit gesien en dit het haar baie hartseer gemaak. Ná 
die partytjie het sy na Abraham toe gegaan en vir hom gesê: “Abraham, 
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dinge werk nie meer by die huis nie. Dit sal beter wees as jy Ismael en sy 
ma, Hagar, wegstuur sodat hulle nie meer by ons bly nie.” Abraham het 
nie van die plan gehou nie. Ismael en Isak was al twee sy seuns en Hagar 
was Abraham se byvrou. 

In die nag het God met Abraham kom praat en aan Abraham gesê dat hy 
na sy vrou moet luister. Abraham moes Hagar en Ismael wegstuur. God 
het verduidelik dat hy ’n baie spesiale plan met Isak het en dat Ismael 
nie deel van daardie plan is nie. God het ook vir Abraham gesê dat hy ’n 
ander plan met Ismael het en dat hy vir Hagar en Ismael sal sorg.

Die woestyn was baie warm en hulle het gevoel hoe die son hulle brand. 
Hagar het dors geword en ’n slukkie water gevat en toe nog een. Ismael 
was ook dors. “Kan ek ook water kry, Mamma?” het hy gevra. Toe sy vir 
hom die watersak aangee was dit leeg – daar was niks meer water nie! 
Ismael was baie dors en sy voete was swaar. Hy kon nie meer verder loop 
nie en die sand was warm. Hy was so moeg dat hy onder ’n bos op die 
warm sand gaan lê en slaap het. Hagar het nog ’n entjie aangestap en 
ook op die grond gaan sit. Sy was bang dat haar seuntjie van die dors sou 
doodgaan. Sy was baie hartseer en wou dit nie sien nie.

Skielik het sy ’n stem gehoor. Dit was nie Ismael s’n nie. ’n Engel van die 
Here het met haar gepraat. Hy het vir haar gesê: “Hagar, moenie bang 
wees nie. Ek het gehoor hoe jy huil en Ek sal vir jou en jou seun sorg.” 
Toe Hagar haar oë oopmaak, was sy baie verbaas. Net ’n klein entjie van 
haar af was ’n put vol water! Sy het vinnig gegaan en die watersak vol 
water gemaak sodat Ismael kon drink.

“Ismael,” het sy geroep, “ek het vir jou water gebring!” Ismael het die 
water gedrink en vinnig beter gevoel. Hy kon nou weer saam met sy ma 
verder stap. Die Here het vir hulle gesorg. 

Abraham het die Here vertrou. Die volgende môre het hy vroeg opgestaan 
en hulle weggestuur. Hy het brood en water vir hulle as padkos gegee. 
Hagar het haar seun gevat en geloop totdat sy in die woestyn gekom het. 
Dit was die pad wat sy moes vat om by haar land te kom, want sy het in 
Egipte grootgeword.
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Ons het die volgende vrae vir ’n paar kinders gevra:
Waarom is jou oupa(s) en ouma(s) vir jou spesiaal? 
Wat is die beste raad wat hulle al vir jou gegee het?

As driejarige dogtertjie kon ek nie 
wag vir Ouma se koms van die plaas 

af. Ek het graag by Mamma van 
maagseer gekla sodat ek ’n dag by 

die kleuterskool kon “bank”. Ouma het 
gou geweet dat saam speel ons enigste 
opsie is. En so het ons dag saam begin. 
Ouma is my beste maatjie. Ek het haar 

graag gegrimeer en vir haar en ons 
bure, Juanita se “Is jy nog kwaai met 
my,” gesing! Haar woorde aan my sal 

ek nooit vergeet nie. “Jy is perfek, want 
God maak nie foute nie.”

Die reuk van mieliepap laat my tone krul van lekkerkry. Die smaak van bil  tong 
laat my mond water. Die beste van al die kos wat my oumas maak, is dat hulle 
die bestanddeel gebruik wat alles tongklaplekker laat smaak. Die bestanddeel 
is liefde. Die wind wat deur my hare vloei as ek op my oupas se bakkies ry, is 
net so lekker. My oupas en oumas is my alles. Hulle sal my altyd ondersteun. 
Hulle is trots op my selfs al voel dit asof die wêreld se sorge op my skouers 
rus. Ek het hulle vreeslik baie lief.

My oupas en oumas is vir 
my spesiaal omdat hulle 
in moeiliker tye as ons kon 
lewe en steeds hulself na 
Jesus ons Verlosser kon 
draai en steeds dankbaar 
was vir alles wat hulle ge-
had het. Ek kon nooit raad 
vra by my oupas en oumas 
nie, maar my rolmodel, 
Laurika Rauch, sê altyd 
alles werk op die ou end uit, 
want Jesus is in beheer. 

Marjohandie Heunis

Marla Strauss

Theuns de Jager

My oupa en ouma, Piet en Elaine Marx van Mosselbaai, is ’n formidabele 
span. Dankie tog dat hulle met mekaar getrou het en nie met onskuldige 
men se nie! My oupa glo: “As die vark moet dood, moet hy dood, al skree 
hy ook.” My ouma, daarenteen, glo dat ’n goeie bord boerekos die wêreld 
glad om sy as laat draai. Een ding weet ek: As my oupa in die Anglo- Boere-
oor log was, sou die Britte teruggekruip het Engeland toe as hulle nie vinnig 
genoeg kon hardloop nie. En as my ouma die boere kon kos gee, het hulle 
nageslagte nou nog gesmul!

Ben Breytenbach
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My oupas en oumas is vreeslik spesiaal vir my om twee redes: Hulle is lief vir 
my en my een ouma werk in ’n boekwinkel! My ander grootouers bly op die 
plaas en dis vir my so lekker om daar te kuier. Die plaas en die see is albei 
lekker, ek kan amper nie kies nie! Gelukkig hoef ek nie te kies nie. Hulle almal 
het ’n spesiale plek in my hart! Ek kan hulle altyd van al die slegte dinge vertel 
en dan gee hulle vir my raad. Hulle help my met probleme!

Hendré Strauss

My ouma en oupa is spesiaal omdat hulle gemaak is van verstaan en geweef is 
uit liefde. Oupa se raad is dat ouma altyd reg is en dat ouma nie soveel geduld 
het nie. Ouma se raad is om hard te praat, want oupa is doof en dat mans 
alles moet eet, maar nie alles moet weet nie. My oupa het my leer be stuur 
en leer my elke dag van liefde deur sy voorbeeld. My ouma het my ge leer 
om die beste ouma-koekies te bak en om nie skaam te wees vir wie ek is nie. 

Rhodé du Toit

My ouma Annette is die beste tot die weste. Sy gee altyd vir my sjokolade 
en soms lemonade. Ek bly altyd haar seuntjie. My oupa Adam is so snaaks 
soos ’n bobbejaan op ’n kraan. Saans lê hy in die helder maan. Maar vir altyd 
bly ek sy boeta. 

My ouma Jeanette is soos my pet. Sy is altyd daar vir my. Ek is nog altyd haar 
kindjie. My oupa Leopold is soos ’n hardwerkende mol. Ek sien hom altyd op 
dieselfde kol. Hy help my met alles en noem my sommer Knoppers. Ek is lief 
vir my oumas en oupas.

AJ van Niekerk

Ouma Annette, my beste ondersteuner en kampvegter. Sy maak seker sy 
woon ELKE aktiwiteit by. Sy het altyd ’n “tjokkie” vir my. Sy leer my om vir 
an der daar te wees. Oupa Adam vertel altyd die beste staaltjies, leer ons die 
snaaks te liedjies, doen die vreemdste skoppe en laat ons op hom klim en 
klou ter. Hy sing uit volle bors en leer my om nie skaam te wees nie. 

Ouma Jeanette, hardwerkende ouma wat nie die woorde “ek kan nie” ken nie. 
Bo-baas kok en bak die beste verjaarsdagkoek. Haar les aan my: “Wat ge beur, 
moet gebeur, want dit is die Heer se wil.” Oupa Leopold, hardwer kend en 
streng, maar vol grappe. Hy kan die lekkerste “rug-kielie” en die beste pop-
pe kas bou. Hy leer my die geskiedenis wat ek moet onthou.

Eljoné van Niekerk
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