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REDAKSIONEEL

Hierdie antwoorde is uiteenlopend. Party mense meen 
dat jou “naaste” slegs beperk is tot “jou eie familie”, ter
wyl an der dit tot “eie volksgenote” verbreed. ’n Ander 
baie populêre in ter pre ta sie se hap uit die samelewing  
is darem ’n bietjie groter wan neer dit “naaste” definieer 
as “elkeen wat van dieselfde rasgroep as jy is”. Daar is 
selfs ook dié wat meen dat die gelykenis van die barm
hartige Samaritaan ons wil leer dat iemand slegs jou 
naas te is wanneer jy, soos die Sa ma ritaan, oor die ver
moë beskik om aan iemand anders goed te doen. In dien 
jy, soos die priester en die Leviet, nie oor die mate riële 
vermoëns beskik nie, het jy geen verantwoordelikheid 
om vir iemand anders ’n naaste te wees nie. Jy kan dus 
maar verbyloop.

Gereformeerde lakmoestoets 
Nes daar in die wetenskap van ’n lakmoestoets gebruik 
gemaak word om sure en alkalië te onderskei, behoort 
ons ook van die gereformeerde lakmoestoets gebruik 
te maak om tussen hierdie interpretasies te onderskei. 
Hier die toets word deur die bekende Latynse uitdruk king 
beskryf: Scriptura sacra sui ipsius interpres (die Hei lige 
Skrif verklaar Homself). Wyle dr. RC Sproul ver dui delik 
dit soos volg: 

“Ons moet baie seker maak dat ons die Bybel as 
’n geheel lees. Ons moenie interpretasies uit ’n 
teks aflei, wat lynreg ingaan teen interpretasies 
waartoe die Bybel self op ander plekke kom nie. 
Die Bybel verklaar die Bybel; die Heilige Gees 
is sy eie uitlegger.”

Die toets vir die korrektheid van ons antwoorde is dus 
nie hoe akrobaties ons met ’n teks kan omgaan ten einde 
dit tot bykans ondenkbare posisies te verbuig nie. Die 
toets vir die korrektheid van ons antwoorde is baie meer 
eenvoudig: Word hierdie interpretasie ook deur die res 
van die Skrif gehuldig of nie? 

In hierdie artikel sal die tien gebooie as toetsteen vir 
hier die definisies gebruik word, maar ook as vertrek
punt vir ’n antwoord wat konsekwent deur die Skrif 
ge hand haaf word.

Twee tafels van die wet
In Matthéüs 22:3440 word die Here Jesus deur ’n wet
geleerde versoek met die vraag: 

Wat is die groot gebod in die wet? Hierop ant-
woord die Here: Jy moet die Here jou God liefhê 
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou 
hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En 
die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself. 

Onder gelowiges is daar eenstemmigheid dat hierdie ant
woord ’n samevatting van die tien gebooie is – liefde tot 
God en liefde tot die naaste (vgl. HK v/a 93). Oor watter 
van die gebooie by die eerste en watter by die twee de tafel 
hoort, is daar nie eenstemmigheid nie. Oor die verdeling 
van die gebooie hoef ons nie onnodig ha re te kloof nie. 
Ten diepste het elkeen van die tien gebooie met beide 
sake te doen – liefde tot God en liefde tot die naaste. 

Die “hoe” help met die “wie”
Ds. Schalk Strauss

Wie is my naaste? Só het meer as een skrifgeleerde deur die geskiedenis al gevra en só wil skrifgeleerdes en selfs 
ge wone gelowiges vandag nog weet. Met groot vaardigheid word die Skrif deur baie ingespan om vinding ry
ke ant woorde te gee. Dit is dikwels nie eenvoudige antwoorde nie, maar vereis dat die voor die hand lig gen de 
bete ke nis van die Skrif ter wille van subjektiewe interpretasies in diens van selfregverdigende motiewe, ge sy
stap word. Met ander woorde, dit is ’n kunsmatige poging om die nakoming van die opdrag tot naasteliefde, 
binne bereik van ontoereikende sondaars te plaas.
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Hier die twee aspekte is so met mekaar verweef, dat die 
twee de nie sonder die eerste kan gebeur nie. Wie God 
waar lik liefhet, het ook sy naaste lief (vgl. 1 Joh. 4:711).

Die opdrag om dus ons naaste lief te hê, is nie 
on ge de fi nieerd nie. Dit staan nie los van die 
in houd van die tien gebooie nie, maar word 
juis daardeur beskryf en gerig. Daarin vind 
ons die “hoe” van naasteliefde, maar sodra jy 
dit ont dek, ruim dit ook alle onsekerheid oor 
die “wie” uit die weg.

Liefde en naaste gedefinieer
Die tien gebooie definieer die liefde wat ons ons naaste 
verskuldig is. Wanneer ek my naaste liefhet, bely en ge 
tuig ek teenoor hom dat daar net een ware God is. Ek 
hou nie valse voorstellings van God aan hom voor nie. 
Ek gebruik sy Naam met eerbied voor ander. Ek weerhou 
my naaste nie daarvan om die Sabbat te heilig nie. Ek 
eerbiedig die gesag wat God in my naaste gesetel het. Ek 
beskerm en respekteer die lewe van ander. Ek verraai nie 
my vrou se liefde of maak inbreuk op ander se verhou
dings nie. Ek steel van niemand nie en ek beskerm an der 
se eiendom. My ja is my ja en my nee my nee, ongeag 
die persoon met wie ek te doen het en ek weerhou my 
van afgunstige begeertes wat my naaste benadeel.

Wanneer ek hierdie dinge teenoor enige iemand doen, 
dan is ek besig om aan so ’n persoon naasteliefde te 
be wys. Nes in wiskunde, is die omgekeerde van die ver
ge ly king egter ook waar. Enige iemand teenoor wie ek 
liefde volgens die voorskrif van God se gebod bewys, is 
dus my naaste. Op indirekte wyse gee die tien gebooie 

dus ook vir ons ’n definisie van wie my naaste is. Volgens 
hierdie definisie word selfs die opdrag om ons vyande 
lief te hê (vgl. Lk. 6:27), in perspektief geplaas.

Dit is hier waar die ander definisies vir naaste struikel 
en nie die lakmoestoets slaag nie. Indien ons aanvaar 
dat my naaste slegs my volksgenote of selfs mense van 
dieselfde ras as ek is, val die toepassing van die wet van 
God volgens hierdie definisie, vreemd op die oor. Dit 
sou beteken dat diefstal toelaatbaar is, solank dit net nie 
van Afrikaners of blankes (naaste) is nie. Of: Jy hoef net 
respek te hê vir die lewe van jou eie volks of rasgenote. 
Of: Jy is die boodskap dat daar net een ware God is, slegs 
aan lede van jou eie groep verskuldig.

Natuurlike affiniteite opgehef?
Speel ons natuurlike, ingeskape affiniteite dan geen rol 
nie? Dat God ons binne natuurlike samelewingsver ban de 
(gesinne, volke, rasgroepe, ens.) geskep het, word nie 
deur hierdie definisie van naasteliefde en van wie my 
naaste is, opgehef nie. Dit is juis binne hierdie verbande 
dat die uitleef daarvan primêr tot sy reg kom. Tog is dit 
nie tot hierdie verbande beperk nie. As gesin leef ons tog 
naas ander gesinne; as volk en rasgroep leef ons ook naas 
ander volke en rasgroepe. Dit is waar dat daar naastes 
is wat nader aan my is as ander, maar dit maak nie die 
wat verder van my staan, minder van ’n naaste nie. Die 
uitleef van die tien gebooie, geld ook vir die wat verder 
van my af staan.

Hoewel ons in hierdie uitgawe nie die “wie” ignoreer 
nie, val die fokus eerder, soos in die tien gebooie, op die 
“hoe” van naasteliefde. Wanneer ons die “hoe” in terme 
van God se gebod verstaan, raak die vraag na die “wie” 
eintlik irrelevant. LIG IN DUISTERNIS

Ouers, moedig gerus julle kinders aan om by die WhatsApp-kletsgroep aan te sluit. Ds. Henning 
Da fel administreer die groepie en antwoord graag jongmense se vrae. Skandeer die QR-kode 
om aan te sluit.

Is jy nog nie deel van die AP Kerk se amptelike Facebook-blad nie? Gaan "like" gerus ons blad by 
www.facebook.com/apkerk en word deel van ons aanlyngemeenskap waar ons daagliks nuus uit die 
kerkverband deel. 

YouTube: Is jy al ingeskryf op Lig in Duisternis Produksies se YouTube-kanaal? Gaan gerus na  
https://bit.ly/2y3q1Jk en teken in (“subscribe”) om op hoogte te bly van ons jongste produksies.

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste 
en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. (Mt. 22:37-39)
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AMPTELIK
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van die Here toe.
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ONTVANG DIE WOORD

Die gelykenis is rondom twee eenderse gesprekke ge
struk tureer. In beide gevalle vra die wetgeleerde ’n vraag 
(v. 25 en 29), waarna Jesus met ’n vraag van sy eie reageer 
(v. 26 en 36). Dan antwoord die wetgeleerde Jesus se 
vraag (v. 27 en 37), waarna Hy die wetgeleerde se vraag 
be antwoord (v. 28 en 37). Om egter sy tweede vraag te 
vra, het Jesus nodig om dinge volgens ’n be paal de manier 
op te stel (v. 3035). Christus gebruik dus die gelykenis 
as aanloop tot sy tweede vraag. 

In die eerste gesprek, word ons voorgestel aan ’n sekere 
wetgeleerde. Hy was ’n teoloog en het die wet van God 
geken. Die wetgeleerde wou Jesus deur sy vraag in ’n 
moeilike posisie plaas. Meester, wat moet ek doen om 
die ewige lewe te beërwe (v. 25)? 

Wanneer ’n mens mooi daaroor nadink, is dit ’n vreem de 
vraag, want wanneer doen ’n mens ooit iets om iets te 
beërwe? Hierdie vraag gaan eerder oor wat gedoen moet 
word om die een van wie geërf word, te beïndruk. Dit 
was hoe die wetgeleerde die mens se verhouding met 
God verstaan het.

Jesus antwoord deur hom daarop te wys dat om iets te 
erf, nie ’n soort beloning vir “dienste gelewer” is nie. Dit 
gaan nie oor “doen” nie. Die wetgeleerde se vraag was 
vrot van teologiese misverstande. Jesus reageer deur ’n 
vraag van sy eie: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? 
Die wetgeleerde antwoord deur uit Deuteronónium 6 

en Levítikus 19 aan te haal. Indien die wetgeleerde reg 
is, dan verkry ’n mens die ewige lewe deur God met jou 
hele hart, siel, krag en verstand lief te hê en jou naaste 
soos jouself. Hierop reageer Jesus: Jy het reg geantwoord, 
doen dit en jy sal lewe (v. 28).

Dit is moeilik om te verstaan hoe hierdie reaksie van 
Christus by die evangelieboodskap pas. Die verklaring 
is egter redelik eenvoudig. Jesus se antwoord bevestig 
dat dit is wat gedoen moet word as enige iemand iets 
wil doen om die ewige lewe te verkry. Enige een wat aan 
hier die standaard kan voldoen, het nie genade nodig nie. 

Uit die wetgeleerde se opvolgvraag in vers 29, is dit baie 
duidelik dat die Here Jesus hom in ’n hoek gehad het. 
Omdat hy homself wou “regverdig”, vra hy ’n opvolg
vraag. Waarom het hy nodig gehad om homself te 
regverdig as hy pas gehoor het dat hy reg geantwoord 
het? Hy wil homself regverdig omdat hy weet dat hy uit 
homself nie in staat is om aan die standaard te voldoen 
nie. Hy weet hy is uitgevang, daarom probeer hy om die 
standaard so bietjie makliker te maak deur te vra: En 
wie is my naaste? Is daar enige iemand wat so dwaas is 
om te dink dat hy of sy God waarlik met hul hele hart, 
siel, krag en verstand liefhet en hul naaste soos hulself? 
Ons slaag hoogstens soms gedeeltelik daarin. Indien die 
samevatting van die wet die standaard is vir iemand wat 
iets wil doen om die ewige lewe te beërwe, is so iemand 
in groot moeilikheid. Die wetgeleerde besef dit.

Die gelykenis van die 
barmhartige Samaritaan
Prof. Don Carson

Hoewel baie mense die gelykenis ken, hou min mense die konteks in gedagte. Die gelykenis maak deel van ’n 
gro ter gesprek uit. Wanneer jy die gelykenis uit sy konteks haal, is dit maklik om tot gevolgtrekkings te kom 
soos: Die ware Christen is hy wat na ander omsien, of wat barmhartigheid bewys. Só ’n verstaan pas in by die 
tydsgees. As dit egter al is wat hier gesê word, het jy nie die res van die boek nodig nie. Jy hoef nie te vra hoe 
die kruis, of die feit dat Jesus op pad na Jerusalem was, die betekenis beïnvloed nie. Al wat jy moet doen, is om 
seker te maak jy sien na die armes en onderdruktes om. ’n Teks sonder konteks raak ’n kapstok vir ons eie idees.
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Die vraag wat hy vra om homself te regverdig, stel ons aan 
’n minder prominente tema in Lukas bekend, naamlik 
selfregverdiging. In teologiese terme beteken “regverdig
making” dat God sondaars regverdig verklaar op grond 
van wat iemand anders, naamlik Jesus Christus, gedoen 
het. Dit staan teenoor selfregverdiging waarvolgens ’n 
sondaar homself regverdig verklaar op grond van wat hy/
sy gedoen het. In hierdie gesprek het ons met selfregver
diging te doen. Enige iemand wat reken dat hy/sy beter 
as iemand anders is en op grond daarvan darem ’n kans 
staan om gered te word, is besig met selfregverdiging. 
In die Evangelie volgens Lukas word selfregverdiging 
teenoor God se regverdiging gestel.

In plaas daarvan om te erken dat hy in ’n hoek gedryf 
is en eerder vir Christus te vra om hom te leer wat die 
regte pad is, probeer hy homself eerder regverdig. Hy 
stel ’n vraag wat hy dink sy verantwoordelikheid voor 
God minder sal maak. As ek “naaste” kan verskraal tot 
sekere mense en sekere groepe, dan sal dit vir my mak
li ker wees om my verantwoordelikheid na te kom en 
aan die standaard te voldoen. Ten einde sy teenvraag te 
vra, berei Christus eers die weg voor deur die gelykenis 
van die barmhartige Samaritaan.

’n Man reis van Jérigo na Jerusalem. Dit is ’n gevaarlike 
roete met heelwat geleentheid om deur boosdoeners 
oorval te word. Hy word aangeval en sy klere word alles 
gesteel. Hy word geslaan en vir dood agtergelaat. Die 
eerste verbyganger is ’n priester. Hy sien die slagoffer. 
Wat gaan hy doen? In eersteeeuse Palestina was die 
sa me lewing so gestruktureer dat jy kon sê wie iemand 
was bloot op grond van sy aksent en sy kleredrag. 
Pries ters kon byvoorbeeld Hebreeus praat terwyl die 
man op straat eerder Aramees gepraat het. Teen die 
kus gebiede het sommige selfs nog Fenisies gepraat en 
in Galiléa Siries of Grieks. Regeringsamptenare het 
La tyn gepraat. So, wie is hierdie man? Is hy ’n heiden, 
’n Jood of dalk ’n Samaritaan? Sy aksent gaan nie help 
om hom te identifiseer nie, want hy is bewusteloos. Sy 
klere kan ook nie help om hom te identifiseer nie, want 
hy is kaal gestroop. 

Dit is ook nie seker of die man dood is of nie. As hy dood 
was en die priester sou hom aanraak, sou dit beteken dat 
die priester seremonieel onrein sou wees. Hy sou dan 
moes omdraai na Jerusalem en ’n week se reini gings
prosedures moes ondergaan voordat hy na sy huis in 
Jé rigo kon terugkeer. Voorts het hy ook nie geweet of 
die boosdoeners hom dalk ook inwag nie. Hy maak dus 

eerder maar dat hy wegkom. Die volgende verbyganger 
is die Leviet – ’n soort junior priester. 

Ná hulle, kom die Samaritaan daar verby. Dit is be
lang rik om te weet wie die Samaritane was. Tydens die 
Noordelike ballingskap is die hele volk nie weggevoer 
nie. Sommige Israeliete het agtergebly en het met die 
heidenvolke vermeng wat uit ander dele na Israel gebring 
is. Dit het ook ’n invloed op die godsdiens gehad – dit het 
verwater. Gevolglik was die Jode en Samaritane nie baie 
lief vir mekaar nie. Volgens die Jode was die Samaritane 
’n bastervolk, hulle godsdiens ’n sekte en kon hulle nie 
vertrou word nie. Die Samaritane weer het die Jode as 
fanaties, eng en onderdrukkend beskou. Die Jode wou 
met die Samaritane geen omgang gehad het nie. Tog is 
dit die Samaritaan wat stop en help.

Die wetgeleerde wou by Jesus weet wie dan sy naaste is, 
maar Jesus wil by hom weet: Vir wie moet ek ’n naaste 
wees? Hoe word ek iemand se naaste? Hierdie vrae sny 
diep en skud dikwels die fondamente. Die wetgeleerde 
wil nie eers die woord “Samaritaan” gebruik nie en gee 
dus ’n generiese antwoord: Hy wat barmhartigheid aan 
hom bewys het (v. 37). Jesus se reaksie? Gaan en doen jy 
net so (v. 37). Wil jy jouself nou nog steeds voor mense 
regverdig? Hoe lyk jou selfregverdiging nou?

In die wyer konteks is dit belangrik om in gedagte te 
hou dat hierdie gesprek plaasgevind het terwyl Jesus 
doelbewus op pad na Jerusalem was om gekruisig te 
word (vgl. Lk. 9:51). Alles wat dus ná Lukas 9:51 gebeur 
het en deur Lukas opgeteken is, het op pad na Jerusalem 
gebeur. Dit staan in die skadu van die dreigende krui
siging. In hierdie konteks moet die gelykenis ook gelees 
word. Wie die gelykenis bloot interpreteer as ’n verhaal 
wat ons leer hoe om mense beter te hanteer, ignoreer 
die feit dat Jesus dit vertel het op pad na en met die oog 
op sy kruisiging in Jerusalem.

Verder moet Jesus se woorde in Lukas 10:20 ook in 
ge dag te gehou word waar hy die dissipels vermaan 
om hulle eerder te verbly daaroor dat hulle name in 
die he me l opgeskryf staan as oor die duiwels wat hulle 
onderwerp. Dus, hulle wie se name in die he mel op ge
skryf staan, is dié wat die ewige lewe beërwe. Ver ge
noegd heid en identiteit behoort nie gekoppel te word 
aan ons bediening, dit wat ons doen nie, maar aan die 
_______________________________________________________________

1 Met vergunning vertaal vanaf Gospel Coalition: https://bit.ly/3le9Pct
2 Navorsingsprofessor in Nuwe Testament by die Trinity Evangelical Divinity 

School.
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feit dat ons sondes vergewe is en ons name in die he
mel opgeskryf staan. Hierdie gedagte berei die weg vir 
die gelykenis.

’n Paar praktiese en pastorale toepassings, is die vol
gen de: As ons iets wil doen om die ewigheid te beërwe, 
dan moet ons God liefhê met ons hele hart, siel, krag en 
verstand en ons naaste soos onsself. Dit kan nie mand 
doen nie en dit sou beteken dat ons almal verlore is. 
Hoewel Jesus se bedoeling met hierdie gelykenis nie was 
om na Homself as die eintlike barmhartige Sama ri taan 
te ver wys nie, vertel Lukas dit op so ’n manier dat sy 
le sers nie anders kan as om die ooreenkoms en ver vul
ling in Chris tus raak te sien nie. Hy stop by die dooies, 
maak hulle lewend, voorsien vir hulle versorging en 

red hulle lewens wanneer ander nie wil of kan nie. Hy 
beloof selfs die betaling vir die versorging wanneer Hy 
nie teenwoordig is nie en die man dalk weer in die skuld 
gaan raak. Die Samaritaan se onderneming om ook vir 
toekomstige uitgawes in te staan en die rekening ten 
vol le te vereffen, verhoed dat hierdie man in slawer ny 
verval weens toekomstige skuld wat hy nie sal kan be taal 
nie. So sorg Christus ook dat die volle rekening vir ons 
sondes betaal word – op pad na Jerusalem.

Laastens verwag Christus ook van sy volgelinge om 
op te tree soos wat Hy self opgetree het. Sy opdrag om 
“net so” te gaan doen, is ’n teenmiddel vir godsdienstige 
skynheiligheid. Dit staan teenoor selfregverdiging. Wie 
Hom waarlik volg, probeer ook leef soos Hy geleef het.

In God se voorsienigheid het Lig in Duisternis Pro
duk sies (die AP Kerkverband se media-afdeling) die 
af gelope klompie maande ’n unieke plek en taak gekry. 
Video en klank is onlosmaaklik deel van ons daaglikse 
lewens. Tog is die vervaardiging daarvan nie nood wen-
dig so voor die hand liggend vir ’n omgewing soos die 
kerk wat normaalweg op papier en persoonlike kon  tak 
staatmaak nie.

Nuwe omstandighede ontsluit egter nuwe geleenthede. 
In die hartjie van die grendeltyd het ’n groepie entoe si-
astiese gelowiges saam met Lig in Duisternis Produksies 
besluit om ’n groot projek aan te pak. ’n Projek waarmee 
ons graag in hierdie deurmekaar “2020-Suid-Afrika” 
die boodskap van hoop en bevryding in Afrikaans wil 
uitbasuin. In ’n tyd waar hoop baie min is, wil ons graag 
wys dat daar aktuele en relevante hoop is wat nie sal 
teleurstel nie. Dit is hoe die gedagte aan ’n e-konsert, 
genaamd Hoop Ongegrendeld, gebore is.

Sedert die eerste gesprekke het ons ongelooflike seën 
ervaar. TLU SA, Helpende Hand en Maroela Media het 
saam met ons aan die werk gespring en sedertdien 
het heelwat ander rolspelers by ons aangesluit. Die 
doelwit is om fondse vir liefdadigheid en droogtehulp 
in te samel. Die meeste van die medewerkers neem 
gratis deel, omdat hierdie ’n saak na aan hul eie harte 
is. Selfs daar waar dinge nie bloot geskenk kan word 
nie, word ons op die hande gedra met goeie pryse. 
Ons dank die Here vir die deure wat Hy tot dusver 
oopge maak het.

Daar is drie fases aan die projek en by elke fase is daar 
’n ander groep mense wat ons graag wil betrek:

• Daar is ’n virtuele aanlyn koor waar ons almal 
nooi om saam te sing. Die sluitingsdatum vir 
inskrywings is 10 September (as jy egter ’n dag 
of wat laat is, sal dit nie teen jou gehou word nie). 
Kry al die inligting hier: https://ongegrendeld.
wordpress.com/

• Die afgelope tyd, te midde van hul eie swaarkry, 
het ’n klomp kunstenaars ons mense se harte 
aangegryp met Afrikaanse musiek wat nie net 
sing oor hoe ons voel nie, maar ook oor dit 
waarvoor ons hoop. Ons is tans besig om van 
hierdie musikante en sangers te betrek. Ons het 
reeds wonderlike terugvoer gekry.

• Laastens het ons ook vrywilligers met tegniese 
vaardighede nodig om die produksie te help 
versorg. 

Almal van ons val nie noodwendig in een van die bo-
ge noemde kategorieë nie. Jy sing dalk eerder “tegoor” 
as tenoor, maar dit beteken nie dat jy nie ’n plekkie in 
Hoop Ongegrendeld se span het nie. 

• Ons het gelowiges nodig wat vir ons voorbidding 
sal doen. 

• Ons het bemarkers nodig – hoe meer mense saam 
sing en hoe meer mense kaartjies vir die kon sert 
koop, hoe wyer strek die boodskap en die hulp.

• Laastens het ons ook borge nodig wat ons hande 
versterk.

Vir meer inligting of om ’n bydrae te maak, kontak my 
gerus by hoop@apkerk.co.za of 071 941 2785.

Ds. Henning Dafel

HOOP ONGEGRENDELD

LIG IN DUISTERNIS
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BYBELWOORDBLOK: NAASTELIEFDE – ROM. 12:1-21; 13:8-14

Dwars:
1. Rom. 12:10 / Minsaam, opreg
7. Rom. 12:9 / Deugsame
9. Rom. 12:21 / Bemeester
10. Rom. 12:9 / Opreg en eg wees
13. Rom. 12:20 / Voedselgebrek
15. Rom. 12:11 / Vol passie
16. Rom. 12:20 / Kole daar ophoop
17. Rom. 12:17 / Oorweeg
18. Rom. 12:13 / Daarop toelê
20. Rom. 12:9 / Korrup, bedorwe
23. Rom. 12:16 / Beskeie
25. Rom. 12:14 / Aankla, kwel
27. Rom. 12:19 / Gramskap
28. Rom. 13:9 / Onjuis

29. Rom. 12:16 / Beterweterig
32. Rom. 12:19 / Vergeld
33. Rom. 12:17 / Terugkry, afreken
34. Rom. 12:10 / Tot voorbeeld wees

Af:
2. Rom. 13:13 / Onenigheid 

veroorsaak
3. Rom. 12:20 / Vuurrooi skaamte
4. Rom. 13:9 / Wederregtelik neem of 

onteien
5. Rom. 12:15 / Treur
6. Rom. 12:16 / Eendragtig
8. Rom. 13:9 / Owerspel pleeg
9. Rom. 12:9 / Sonder valsheid

11. Rom. 13:12 / Sondige dade
12. Rom. 13:9 / Hunker, smag
14. Rom. 12:12 / Staan vas
17. Rom. 12:13 / Voorsien in hierdie saak
19. Rom. 12:14 / Verwens
21. Rom. 12:12 / Verdraagsaam
22. Rom. 12:20 / Teenstander
24. Rom. 12:12 / Verwagting
25. Rom. 12:12 / Verheug
26. Rom. 13:14 / Maak geen voorsorg 

daarvoor nie
30. Rom. 12:11 / Geesdrif in diens van 

God
31. Rom. 12:14 / Voorspoed toewens 

vir iemand
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Tot nadenke: Sommige mense vind behae daarin om ander te kritiseer en dikwels selfs liefdelose kritiek uit te spreek. Ons moet 
onsself gedurig onder soek of daar enige spore van hierdie kwaad in ons lewens aanwesig is.                 Opsteller: Daleen Pienaar 2020
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Die vraag wat gevra moet word, is dit: Wat leer die Skrif 
oor naaste? 

“Naaste” in die Ou Testament
Daar is twee woorde in Hebreeus wat met “naaste” ver
taal word:

• Die eerste is die woord ʿāmît (       ). Hierdie woord 
kan ook vertaal word met “die een die ander” (vgl. 
Lev. 19:11); of “metgesel” (vgl. Sag. 13:7).1 Die woord 
kom 12 keer in die Ou Testament voor en verwys 
ver al na partye wat in een of ander verhouding staan, 
hetsy bloedverwante, stam of volksgenote.2

• Die tweede, meer algemene woord is rēaʿ (    ). Hier
die woordjie het ’n baie breër vertalingspektrum 
wat vertalings soos “vriend”, “metgesel”, “geliefde” of 
onbepaald “enige persoon” insluit.3 Hierdie woord 
kom 184 keer in die Ou Testament voor en word in 
’n baie meer algemene betekenisveld gebruik. 

Ons weet dat Christus, sowel as die rabbi’s van sy tyd, 
die wet saamgevat het in twee gebooie: liefde teenoor 
God en liefde teenoor die naaste (vgl. Mt. 22:3739; 
Lk. 10:27). Die opsomming “jou naaste soos jouself ” 
in Matthéüs 22:39 en Lukas 10:27, is ’n aanhaling uit 
Le vítikus 19:18: Jy mag nie wraakgierig of haatdraend 
teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet 
jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here. Die woord 
wat hier gebruik word vir “naaste” is die meer algemene 
woord, naamlik rēaʿ, wat na enige persoon binne of buite 
volksverband kan verwys. 

Mense sê dikwels: “Ja, maar Levítikus 19:18 verwys 
na die ‘kinders van jou volk’ en dus is die ‘naaste’ die 
volks genoot.” Met die eerste oogopslag wil dit na ’n 
goeie argument lyk, maar dit neem nie in gedagte wat 
die Here net ’n paar verse later in dieselfde hoofstuk sê 
nie. In Levítikus 19:34 sê die Here: 

Die vreemdeling wat by julle vertoef, moet vir julle 
wees soos ’n kind van die land wat onder julle is. 
En jy moet hom liefhê soos jouself, want julle was 
vreemdelinge in Egipteland. Ek is die Here julle God. 

Dus, soos jy jou volksgenote liefhet, so moet jy ook die 
vreemdeling (d.w.s. diegene wat nie tot jou volk behoort 
nie) liefhê. 

“Naaste” in die Nuwe Testament
Wanneer ons nou na die Nuwe Testament blaai, sien ons 
dat Christus en sy teenstanders Levítikus 19:18 aan haal 
wanneer hulle die woordjie plēsion (πλησίον) gebruik.4 
Hierdie woord kan verwys na iemand wat naby ie mand 
anders woon en gevolglik vertaal word as “buur man” 
of selfs “broer”. In die Nuwe Testament word dit egter 
in ’n baie breër en algemene sin gebruik om na die me
demens te verwys.5 

In hierdie opsig is twee gedeeltes van belang vir ons ver
staan van die begrip “naaste” in die Nuwe Testament:6

• Die eerste is Matthéüs 5:43: Julle het gehoor dat daar 
gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy 

Die begrip “naaste” in die  
Ou en Nuwe Testament
’n Eksegeties-teologiese ondersoek
Dr. Barend Hefer

HOOFARTIKEL

... En wie is my naaste? (’n sekere wetgeleerde, 30 n.C. – Lukas 10:29). Die begrip “naaste” is deur die loop 
van die eeue deur ver skeie persone en groepe op verskillende wyses ver klaar. Daar is sommige wat van mening 
is dat die be grip “naaste” slegs verwys na jou volksgenote. Ander is weer van mening dat dit weer net wys op 
die geloofsge meen skap. Daar is ook diegene wat meen dat naaste slegs die ge ne is wat jy as jou naaste reken – 
ongeag etnisiteit of geloof. 
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haat. In die Bergrede (Mt. 57) lê Christus die wet 
van die koninkryk van God neer. In hierdie proses 
maak Hy ook regstellings aan die misverstande en 
verkeerde interpretasies van die rabbi’s, soos byvoor
beeld in die geval van Levítikus 19:18. Die rabbi’s 
het, soos baie mense vandag, Levítikus 19:18 buite sy 
verband aangehaal en daarom ’n verkeerde verklaring 
aan die begrip “naaste” gegee. Hulle het dit vereng 
tot “volksgenoot”. Gevolglik was dit toelaatbaar om 
die wat buite jou volk was, te haat sonder om die wet 
te oortree. In Matthéüs 4:4448 wys Christus egter 
daarop dat hierdie ’n verkeerde verklaring is. Hy wys 
daarop dat liefde vir die naaste nie net liefde vir jou 
volksgenoot of iemand wat tot jou groep behoort, 
insluit nie, maar ook jou vyande. Dit dien dan ook 
as die agtergrond vir die bekende gesprek tussen 
Christus en die wetgeleerde in Lukas 10:2537.

• In Lukas 10:2537 sien ons dat ’n sekere wetgeleerde 
met ’n strikvraag na Christus kom. Hy kleur die vraag 
in as “hoe kan ek in die hemel kom”, maar sy pri mê
re doel is om ’n debat met betrekking tot die begrip 
“naas te” te ontketen soos ons dan ook in Lukas 10:29 
sien. Dit is op hierdie punt dat Christus die gelykenis 
van die barmhartige Samaritaan vertel om die vraag 
na wie my naaste is, te beantwoord. Hy kies die fi guur 
van die Samaritaan vir twee redes: eerstens om te wys 
dat die naaste nie beperk kan of mag word tot jou 
volksgenote nie; en tweedens om te wys dat naas te 
nie beperk kan word tot jou vriende of mense wie 
jy ag jou liefde werd is nie. Die Jode en Samaritane 
was aartsvyande – etnies en godsdienstig. Daar is 
eg ter ook ’n ander saak wat Christus deur hierdie 
ge ly ke nis bloot lê: om te vra wie my naaste is, is die 
ver keer de vraag; die vraag wat gevra moet word, is 
eer der: “Vir wie is ek ’n naaste?” 

Daarom dat Christus in Lukas 10:36 afsluit met 
die vraag aan die wetgeleerde: Wie dan van hier
die drie, dink jy, was die naaste van hom wat 
onder die rowers verval het? Die antwoord is 
na tuur lik die een wat gehelp het – ten spyte van 
die vyandskap tussen die Jode en Samaritane. 

Vir wie is jy ’n naaste?
In die lig van die Ou en NuweTestamentiese getuienis, 
kan ons dus nie naaste beperk tot etnisiteit nie, ook nie 
tot die geloofsgemeenskap nie en veral nie tot my keuse 
nie. Ons kan egter nie hierby volstaan nie.

Soos ons gesien het, is een van die punte wat die begrip 
“naaste” in Ou en Nuwe Testament beklemtoon, die idee 
van “naby kom”. Wie is die Een wat vir ons dié Naaste 
is? Dit is Christus. Paulus skryf in Filippense 2:67 dat 
Christus sy hemelse heerlikheid prysgegee het om na 
ons te kom sodat ons verlos mag word. Christus is as ’t 
ware die Groot Samaritaan wat Hom neerbuig na sy 
vy ande – na jou en my – om ons te kom verlos van die 
sonde, die dood en die oordeel wat ons verdien het. As 
gelowiges word ons ook opgeroep om dieselfde gesind
heid te toon (vgl. Filip. 2:5). As Christus, toe ons nog 
vyande van God was (vgl. Rom. 5:8), vir ons ’n Naaste 
was en liefde aan ons betoon het; waarom sal ons nie 
ook ’n naaste vir ons vriende asook ons vyande wil wees 
nie? Of word ons nie as dissipels – dit is navolgers en 
leerlinge – van Christus opgeroep om in die voetspore 
van ons Here en Meester te volg nie?

Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste 
van hom wat onder die rowers verval het? En hy 
antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom be
wys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy 
net so. (Lk. 10:36-37)

_______________________________________________________________

1 Harris, RL, Archer, GL, Jr. & Waltke, BK eds., 1999. Theological Wordbook 
of the Old Testament. Thomas, RL, 1998. New American Standard Hebrew-
Aramaic and Greek dictionaries: updated edition.

2 Swanson, J, 1997. Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: 
Hebrew (Old Testament).

3 Gesenius, W & Tregelles, SP, 2003. Gesenius’ Hebrew and Chaldee lexicon 
to the Old Testament Scriptures. Brown, F, Driver, SR & Briggs, CA, 1977. 
Ehanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Vgl. ook Harris, 
RL, 1999. 2186 ָרָעה  RL Harris, GL Archer Jr., & BK Waltke, eds. Theological 
Word book of the Old Testament.

4 Hierdie woordkeuse van Christus en sy teëstanders is nie lukraak nie, maar 
’n aanhaling uit die Griekse Vertaling van die Ou Testament, die Septuagint 
(afgekort LXX). 

5 Louw, JP & Nida, EA, 1996. Greek-English lexicon of the New Testament: 
based on semantic domains.

6 Die woord plēsion kom 17 keer in die Nuwe Testament voor en uit daardie 17 
gevalle is 9 gevalle ’n direkte aanhaling van Levítikus 19:18.

LIG IN DUISTERNIS

Vakansie-geleentheid vir predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende: Gratis verblyf vir 10 dae per gesin 
(reiskoste heen en weer uitgesluit). Skoolvakansie 50% van verblyfkoste.  
Pligte: Preke op Sondae en feesdae wat in daardie tyd val. Indien nodig, 
hospitaalbesoek of ernstige siekte tuis. Begrafnis (addisionele vergoeding). 
Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde besoeke.

Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181
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Johannes Calvyn se 1557Kategismus, vraag 
en antwoord 222223, lui:

Wat beteken die woord ‘naaste’ vir jou?
Dit is nie alleen verwante en vriende of mense 
wat deur een of ander band aan ons verbind is 
nie, maar ook mense wat aan ons onbekend is, 
en daarom ook ons vyande.

Maar watse soort verbintenis het hulle dan 
met ons?
Hulle is wonderbaarlik aan ons verbind deur die 
band waarmee God die hele mensdom tegelyk 
verbind het. Dit is ’n heilige en onskendbare band 
wat deur niemand se boosheid tot niet gemaak 
kan word nie.

Hierdie verstaan van die begrip “naaste” as iets univer seel 
en daarom inklusief van alle mense, is dan ook in be gin
sel deurgaans deur gereformeerde teoloë gehandhaaf. 
Nogtans is Calvyn se besondere beklemtoning van die 
uni ver saliteitsbeginsel in terme van naasteliefde ook deur 
latere gereformeerde teoloë gekritiseer. RJ Rushdoony, 
die twintigste eeuse Amerikaanse Presbiteriaanse filo
soof en teoloog, sou byvoorbeeld die volgende kritiek 
teen Calvyn opper:

“This undue and disproportionate emphasis on 
[unconditional] love appears at times in Calvin. 
Combined with the inconsistent attitude on law, 
it gave ground for the development of liberalism 
out of Calvin.”1

Die universele broederskapsbeginsel wat kenmerkend 
van moderne liberalisme is, is volgens Rushdoony nie 
in lyn met die Bybelse beskouing van naasteliefde nie. 
Ten spyte van Rushdoony se kritiek, is dit nietemin 
ook belangrik om daarop te let dat Calvyn self in sy 

kommentaar op Matthéüs 12:48 skryf dat die band van 
die geloof die heiligste van alle menslike bande is, om dat 
gelowiges op ’n besonderse wyse in Christus aan me
kaar verbind is. Hierdie geestelike broederskap vereis 
op sigself ’n besondere toepassing van naasteliefde. Die 
kant aantekening van die Geneefse Bybelvertaling van 
1599 op Galásiërs 6:10, lui byvoorbeeld:

“Those that are of the household of faith, that is, 
those who are joined with us in the profession of 
one same religion, ought to be preferred before 
all others, yet in such a way that our generosity 
extends to all.”2

Die vader van die Protestantse Kerkhervorming, Martin 
Luther, skryf ook in sy kommentaar op hierdie vers dat 
“ons goeie werke dus in die eerste plek gerig moet wees 
op diegene wat dieselfde Christelike godsdiens as ons 
het – die ‘huisgenote van die geloof ’ – soos Paulus hul 
be skryf ” (vry vertaal uit Latyn: Schlebusch).

Vir die Hervormers was dit dus duidelik dat, alhoewel 
ons naasteliefde aan alle mense sonder uitsondering 
moet bewys, daar ’n nouer band tussen gelowiges is. 
Dit vereis ’n unieke verhouding met gepaardgaande ver
antwoordelikhede en voorkeur. Hier speel die verband 
van die gemeente, oftewel die sigbare kerk, natuurlik 
’n wesenlike rol. Ons sal nooit aan hierdie kant van 
die graf al weet wie almal aan die onsigbare Kerk van 
Chris tus behoort nie. Nogtans is dit histories binne die 
gereformeerde tradisie so verstaan dat dit in beginsel 
ons plig is om alle lidmate van ’n plaaslike gemeente 
van Christus, wat nie van die nagmaalstafel afgesny is 
nie, as ons geestelike broers en susters te beskou. Dit 
impliseer dat ons ook ’n besondere band met hulle het, 
wat ons nie met die res van die mensdom deel nie. Soos 
die Geneefse Bybelkommentaar en Martin Luther leer, 
beteken dit egter nie dat ons, wanneer ons die geleent
heid het, nie ook goeie werke aan selfs ongelowiges 
behoort te doen nie.

Die klassiek-gereformeerde 
beskouing van die begrip naaste
Toegepas op die kerk, gesin en volk 
Dr. Adi Schlebusch
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Alhoewel die geloofsband mense in Christus oor die 
gren se tussen gesinne, families, volke en rasse heen 
ver enig, bestaan die Kerk van Christus egter nie uit ’n 
groep losstaande individue nie. God het in sy voorsienig
heid ook natuurlike samelewingstrukture en verbande 
daar gestel waarbinne naasteliefde kan gedy. Daar is 
in die praktyk van ons menslike bestaan baie samele
wings  verbande, maar die nouste en intiemste hiervan 
is sekerlik die gesin. 

In hierdie verband skryf Calvyn in sy kommentaar op 
1 Timótheüs 5:8:

“Diegene wat nie na hul eie familie omsien nie, 
en veral nie hul eie huisgesin nie, het die geloof 
verloën. Dit is ’n plig wat die natuur self ons leer. 
Want daar is natuurlike affiniteite ... Teenoor ons 
eie huisgesin is die plig nog strenger. En daar 
moet in die besonder na hulle omgesien word 
... omdat hulle bloedverwante is” (vry vertaal uit 
Latyn: Schlebusch).

Gereformeerdes (Calvyn ingesluit) het dus ook besef dat 
naasteliefde tot iets niksseggend gereduseer sou word as 
dit bloot ’n sentiment sou wees, sonder om die realiteit 
van Godgegewe samelewingsverbande waarin naaste
liefde prakties toegepas kan word, in ag te neem. Dit is 
uit die bogenoemde kommentaar duidelik dat Calvyn 
ook verstaan het dat ons ’n besondere plig teenoor ons 
eie gesinslede het as dit by die praktiese uitoefening van 
naasteliefde kom. 

In hierdie verband is dit ook noemenswaardig wat die 
Engelse Presbiteriaanse predikant van die sewentiende 
eeu, Matthew Poole, op sy beurt in sy kommentaar op 
1 Timótheüs 5:8 sou skryf. Met verwysing na Paulus se 
klem op die versorging van die gelowige se “eie mense, 
en veral sy huisgenote” skryf Poole die volgende:

“... here is a manifest distinction between his 
own, and his own household, [as] they are dis-
tinguished by terms in the Greek, and as to the 
care which men and women ought to extend to 
them. By his own he means his relations, all of 
a man’s family or stock; by his own household, 
he seems to mean those who cohabit with him.”

Hierdie verstaan van naasteliefde was, histories gespro
ke, die gangbare standpunt onder gereformeerdes. Vol
gens hierdie siening funksioneer dit in die praktyk met 

inagneming van Godgegewe samelewingsver ban de. Dit 
begin by die gesin en brei uit na groter verbande (die 
familie, stam, volk en ander volkere). 

Geerhardus Vos, die vader van gereformeerde By bel
kunde, skryf byvoorbeeld aan die einde van die ne
gen tien de eeu dat die inenting van nieIsraeliete op 
die na tuur like olyfboom (Romeine 11), nie verwys na 
in di viduele Christene nie, maar na volke:

“This image is nowhere and never used of the 
im planting of the individual Christian into the 
mys tical body of Christ by regeneration. Rather, 
it signifies the reception of a racial line or natio-
nal line into the dispensation of the covenant ...”3

Vos bevestig dat die Kerk van Christus nie alleen uit 
in di wi due (of gesinne) bestaan nie, maar ook uit volke. 
In die dieselfde eeu skryf die gereformeerde teoloog en 
latere rektor van Princeton Universiteit, Charles Hodge, 
dan ook die volgende in sy kommentaar op Romeine 9:3, 
waar Paulus ’n besondere liefde vir sy eie volk uitspreek:

“Paul had two classes of brethren; those who were 
with him the children of God in Christ; these 
he calls brethren in the Lord, Philip. i. 14, holy 
brethren. The others were those who belonged to 
the family of Abraham. These he calls brethren 
after the flesh, that is, in virtue of natural descent 
from the same parent. Philemon he addresses 
as his brother, both in the flesh and in the Lord. 
The Bible recognizes the validity and rightness 
of all the constitutional principles and impulses 
of our nature. It therefore approves of parental 
and filial affection, and, as is plain from this and 
other passages, of peculiar love for the people of 
our own race and country.”

Histories het gesaghebbende gereformeerde teoloë dus 
nie net op die gesin gefokus nie, maar ook die beginsel 
van naasteliefde op die volk as samelewingsverband 
van toepassing gemaak. Hodge wys daarom ook uit 
dat Pau lus twee soorte broederskapsverhoudings ken 
– geestelik en fisies. Tradisioneel was die onderskeid 
en grense tussen verskillende gesinne en ook volke nie 
ge sien as ’n belemmering op die uitoefening van liefde 
teen oor die naaste nie. Inteendeel, dit is juis hierdie 
_______________________________________________________________

1 Rushdoony, One and the Many, p. 263. 
2 Geneva Bible, 1599, Galatians 6:10.
3 Vos, Reformed Dogmatics vol. 1: Theology Proper, p. 118.
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verbande wat die uitoefening van naasteliefde in die 
praktyk op ’n sinvolle en doelgerigte manier moontlik 
maak. Ware liefde word immers bewys deur goeie dade 
aan ander (vgl. 1 Kor. 13). 

Gegewe menslike vermoëns en beperkings in hierdie 
verband – elkeen van ons kan immers nie vir die hele 
wê reld sorg nie – is dit juis hierdie skeppingsorde met sy 
God ge gewe samelewingsverbande wat die nood saak li ke 
raamwerk vir die sinvolle beoefening van naasteliefde 
ver skaf. Die verband van die gesin laat byvoorbeeld toe 
dat ouers hul eie kinders bo ander kinders priori ti seer, 
wat verseker dat die kinders die nodige aandag en sorg 
kry om te ontwikkel en as gesonde en opgevoede ver
bondskinders van God op te groei. 

Wat die volk as samelewingsverband betref, skryf Jo han 
Heyns, die voormalige professor in Dogmatiek aan die 
Universiteit van Pretoria, byvoorbeeld ook in 1988 die 
volgende:

“[Binne] die identiteit of etos van ’n volk ... vind 
die individuele lede van die volk ’n noodsaak-
li ke oord van geborgenheid en ’n onmisbare 
saam bin dende sosiale organisme wat vir die 
per soons identiteit van die individuele lede van 
onskatbare betekenis is.”4

Die volk as verband dien dus ook as “oord vir gebor gen
heid” waarbinne naasteliefde op sinvolle wyse aan mens
like behoeftes kan voorsien. Die idee om nadere bloed
verwantskappe te prioritiseer in terme van die praktiese 
uitoefening van naasteliefde, was die algemeen aanvaarde 
standpunt van ons gereformeerde voorgangers. In ons 
gereformeerde tradisie het daar histories geen spanning 
bestaan tussen die universaliteitsbeginsel ten opsigte van 
wie ons naaste almal insluit en die prioritisering van die 
eie gesin, gemeenskap en volk in praktiese uitoefening 
van naasteliefde nie. Hoewel die samelewingsverbande 

die mees effektiewe ruimtes bied waarbinne naasteliefde 
uitgeleef kan word, het dit in die gereformeerde tradisie 
nooit prioriteit oor die geestelike verwantskap tussen 
gelowiges gehad nie. 

Naasteliefde moet, soos Calvyn verduidelik, aan almal 
be wys word as daar geleentheid is en die gelowige se 
naas te sluit dan ook nieverwante in, soos vreemde linge 
(vgl. Lev. 19:34). Soos ons egter ook sien uit ge re for
meer de kommentare op tekste soos 1 Timótheüs. 5:8 
en Ro mei ne 9:3, is dit duidelik dat bloedverwantskap as 
’n na tuur like basis vir besondere samelewings ver ban de 
ge sien is waarin naasteliefde dan ook op ’n beson dere 
wyse beoefen behoort te word.

Ten slotte moet opgemerk word dat die welbekende 
goue reël van Matthéüs 7:12, naamlik om aan ander te 
doen wat ons aan onsself gedoen wil hê, ’n deurslag ge
wen de rol in die historiese gereformeerde verstaan van 
naas teliefde gespeel het. Vir die Switserse Hervormer 
Hein rich Bullinger, was hierdie goue reël die kern be
gin sel van hoe naasteliefde in die praktyk toegepas 
be hoort te word.5 Hierin lê dan ook die kern van die 
histo rie se gereformeerde verstaan van naasteliefde as 
beide univer seel asook besonder of partikulêr binne die 
raamwerk van samelewingsverbande: om aan ander 
mense, gesinne en volke te gun wat jy jouself en jou 
eie gun, is die hart van naasteliefde. Daarom is naas te
liefde histories ook nie in sentimentele terme verstaan 
nie. Die kern van naasteliefde in die gereformeerde 
tradisie, het nog altyd neergekom op die omgang met 
ander mense in terme van die voorskrifte van die Wet 
van God. Hier die aspek van die gereformeerde tradisie 
moet dus ook in die besonder verstaan word in die lig 
daarvan dat Christus self gehoorsaamheid aan die Wet, 
liefde noem (vgl. Mt. 22:3540).
_______________________________________________________________

4 Heyns, Teologiese Etiek, deel II/2: Sosiale Etiek, p. 24.

5 Vgl. Bullinger, Sermonum Decades, p. 340.
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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

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
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In sy nuwe boek Discrimination and Disparities, argumenteer Thomas Sowell1 oor tui gend 
dat eensydige verduidelikings vir die oorsaak van dinge, altyd onbevredigend is. Ken nis 
van Aristoteles se vier oorsake behoort hierdie gevolg trekking te bevestig, maar nie alle 
mense het ’n klassieke opvoeding gehad nie. 

Deur nog dieper te delf as hierdie 
voor die hand liggende klassieke 
waarheid, poog Sowell om te 
oortuig dat ongelyke uitkomste, 
soos ongelykheid met betrekking 
tot inkomste, normaal, natuurlik 
en onvermydelik is.

Talle interessante feite word 
bladsy na bladsy kaalkop ter tafel 
gelê. Feite wat ons egalitariese2 
voorveronderstellings kelder. ’n 
Voorbeeld hiervan, met weinig 
uitsondering, is dat die oudste kind 
in elke gesin gewoonlik die hoogste 
intelligensie van al die kinders het 
en daarom ’n groter kans het om 
suksesvol te wees. Gelykheid is 
nóg ’n natuurlike, nóg ’n biologiese  
gegewe. Waar om verwag ons dan 
dat dit so moet wees?

Nog ’n interessante feit met 
betrekking tot ongelykheid, is 
die kultuurgedrewe liefde vir 
let ter kunde. Die Skotte was in 
dié verband vir ’n lang tyd die 
agteros, met Engeland en die res 
van die wêreld aan die voorpunt. 
Toe Protestantisme die wêreld 
tref, het dit die belangrikheid van 
geletterdheid op die voorgrond 
geplaas. Protestante se liefde om 
die Skrif te lees, het ’n toename 
in algemene geletterdheid tot 
gevolg gehad. Die uiteinde was dat 
Skotland een van die wêreldleiers 
gedurende die laat negentiende en 

vroeg twintigste eeu geword het. 
Kultuur maak saak.

Om rassisme en diskriminasie 
aan die klok van al hierdie ongelyke 
verdelings te hang, is om die ergste 
te aanvaar. Die Skrif eis egter dat 
ons nie mekaar se motiewe uit die 
staanspoor bevraagteken nie.

Sowell se argumente dat die 
vrye markstelsel toegelaat moet word 
om oplossings te bied, is boeiend. 
Hy wys daarop dat segre gasie vroeër 
deur sake onder nemings toegepas is 
– nóg weens trots, nóg weens haat. 

Sakeondernemings het segre
gasie toegepas vir voortgesette 
finansiële lewensvatbaarheid. 
As voorbeeld hiervan gebruik 
hy die bekende stryd tussen die 
Katolieke en die Protestantse 
Iere. ’n Geïntegreerde werksmag 
sou die oorsaak van “selfsugtige 
werksonenigheid” word, met 
voortspruitende “werksplekonrus”. 
Niks persoonlik van aard nie, maar 
die werk moet gedoen word.

’n Ander belangrike saak wat 
die nuus oorheers en ook deur 
So well aangespreek word, is huis
verbandongelykheid. Hy verwys 
na ’n onlangse studie in 2000 deur 
die Amerikaanse Kommissie vir 
Burgerregte. Nieblanke aansoe
kers vir huisverbande is nagenoeg 
twee maal meer afgewys as blanke 
aansoekers. Maar, wat die media en 

die akademici onder die mat gevee 
het, is dat blankes se aansoeke twee 
maal meer as dié van Asiate en 
inheemse Hawaise aansoekers af
ge wys is. Dit laat ons met die vraag: 
Is dit billik om in hierdie ge val van 
“rassisme” te praat? Dit is egter nie 
die laaste sê oor die saak nie. 

Die swart Amerikaanse eko
noom skryf: “Wat ewe ongelooflik 
was, is dat banke in nieblanke be
sit, teenoor nieblanke aan soe kers 
gediskrimineer het. Hier die banke 
het nieblanke ver band aan soekers 
meer afgewys as wat banke in blan
ke besit hulle (nieblankes) afgewys 
het.” Is banke in nieblanke besit 
dan meer rassisties in hul optrede 
as banke in blanke besit jeens nie
blanke verbandaansoekers?

Ons “alwetendheid”, wat ver oor
saak dat ons sulke feite ontken, hou 
’n onheilspellende waarskuwing 
in. Met verwysing na die tragedies 
van kommunisme en Hitler se 
so sia lisme, waarsku Sowell: “Die 
historiese gevolge veroorsaak deur 
die siening dat oortuiging, sonder 
aanspraak op bewyse of logika, tot 
dogma verhef word, behoort ons 
daarvan te weerhou om dieselfde 
pad te stap. Discrimination and 
Disparities is ’n móét lees vir elke 
verstandige persoon wat daarin 
belangstel om dringende kwessies 
op rasionele wyse te benader.

Discrimination and Disparities
deur Thomas Sowell

BOEKRESENSIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Thomas Sowell is ’n Amerikaanse ekonoom en sosiale teoretikus. Hy is tans ver bonde aan die Universiteit van Stanford se Hoover Instituut. 
2 Egalitarisme: die politieke/etiese teorie dat alle mense gelyk is en gelyke reg te moet hê.
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Die gebod
Die Here Jesus som die wet soos volg op: Jy moet die 
Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel 
en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. 
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself (Mt. 22:3739).

Oor die eerste en groot gebod is daar nie veel debat on
der gelowiges nie. God is immers goed, Hy is getrou en 
regverdig en sal die werke van sy hande nooit laat vaar 
nie. Dit is oor die tweede, wat aan die eerste gelykstaan, 
wat gelowiges dikwels verskillende sieninge het. Mense 
is immers nie getrou of regverdig nie. Mense laat ons in 
die steek, kom ons te na en tree selfs vyandig teenoor 
mekaar op, want die gevalle mens is van nature geneig 
om God en sy naaste te haat. 

Die innerlike stryd
Wanneer onreg en boosheid aan die 
orde van die dag is, kan dit maklik 
gebeur dat gelowiges met iets soos 
naasteliefde kan worstel. Hoe kan ek 
lief wees vir iemand wat ’n gruwelike 
plaasmoord uitvoer? Daar ontstaan 
dus ’n innerlike stryd rondom die 
ge bod oor naasteliefde. Die Gees van 
God dring die gelowige om die ge bod 
na te kom, maar die sondige natuur 
wil haatdraend optree teenoor almal 
wat goddeloos is. 

Die maklike manier om hierdie innerlike stryd op te 
los, is om op die “naaste” in naasteliefde te fokus. Ons 
definieer “naaste” dan só dat dit dié insluit vir wie ek 
bereid is om lief te wees en om uit te sluit dié wie ek 
wil haat. My naaste word dan beperk tot my gesin, my 
bloedverwante of my volksgenote en siedaar! 

Hierdie oplossing blyk heel goed te werk totdat ek my 
trompop in die Here Jesus se uitspraak in die bergrede 

vasloop. In Matthéüs 5 eis Christus meer van ons as 
net liefde vir daardie “naastes” wat ek na gelang van 
my voorkeur verkies.

Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou 
naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar 
Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën 
die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat 
vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en 
julle vervolg; sodat julle kinders kan word van 
julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy 
son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën 
op regverdiges en onregverdiges. (Mt. 5:43-45)

Lees ons dít, is dit maklik om dan te verklaar: Wel, dit 
is onmoontlik! Hoe het ’n mens iemand lief wat roof en 

moor en steel en verkrag? Sekerlik is 
dit geldig om iemand wat wreed aar
dige martelmoorde op die bejaardes 
van ons volk pleeg, as my vyand te 
be skou. Hoe kan God dan van my 
lief de verwag vir so ’n vyand? Verwag 
God van my die onmoontlike?

Hierdie verse is ’n dilemma vir enige 
gelowige wat erns met die Woord 
van God maak, wat ’n Geesgedrewe 
be hoeft e het om aan God gehoorsaam 
te wees, maar wat ook besef dat God 
’n regverdige God is wat geregtig heid 

eis en hierdie tipe gedrag verafsku. Die vraag is: Hoe 
ba lanseer ek God se liefde met sy regverdigheid in die 
uitleef van die opdrag om vir my vyand lief te wees?

Die oplossing is Bybelse liefde
Die antwoord op hierdie innerlike stryd lê nie in die 
definisie van wie my naaste is nie, maar eerder in wat 
met die liefde bedoel word. As jy reken dat jy jou naaste 
moet liefhê met ’n liefde soortgelyk aan die liefde wat 
jy in sepies en flieks sien of waarvan jy in boeke deur 

Wat beteken die “liefde”  
in naasteliefde?
Is dit ’n ongekwalifiseerde liefde?
Ds. Ruan Combrink

Jy moet die Here jou God 
liefhê met jou hele hart 
en met jou hele siel en 
met jou hele verstand. 

Dit is die eerste en groot 
gebod. En die tweede wat 

hiermee gelykstaan:  
Jy moet jou naaste liefhê 

soos jouself. 
(Mt. 22:37-39)
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sekulêre (en ongelukkig dikwels ook Christelike) skry
wers lees, sal jy altyd met hierdie dilemma sit. Geen 
mens kan so soetsappige, oppervlakkige liefde aan sy 
vyande bewys nie.

Die ander hedendaagse tendens is om liefde aan ver
draag saamheid gelyk te stel. Hierdeur kan jy jou eie 
ge wete sus deur ’n openbare vertoning van wat jy jou
self oortuig het ’n deug is. Om egter verdraagsaam te 
wees teenoor wat God nie verdra nie, is om jou plig tot 
weer leg ging, bestraffing en vermaning te versuim (vgl. 
2 Tim. 4:16). Om mense in hul sonde te los, is nie By
bel se verdraagsaamheid nie en beslis ook nie liefde nie!

Soek jy egter na ’n Bybelse definisie van liefde, vind jy 
ook ’n ontknoping vir wat vir jou na ’n onmoontlike 
opdrag lyk. Romeine 13: 810 stel die saak só:

Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om 
mekaar lief te hê; want hy wat ’n ander liefhet, het 
die wet vervul. Want dít: Jy mag nie egbreek nie, 
jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy 
mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer 
nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie 
woord 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. 

Ons vind dieselfde gedagte ook in 2 Johannes verse 56: 

En nou bid ek u, uitverkore vrou, nie asof ek u ’n 
nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die 
begin af gehad het: dat ons mekaar moet liefhê. En 
dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie.

 
Wêreldse liefde setel in die gevoel en die eie selfsugtige 
begeerlikhede van die sondige natuur. Dit bly gefokus 
op die mens en stel die wil van die mens bo die wil van 
God. Daarom sien ons hoe iemand in ’n fliek ’n verlowing 
kan verbreek en op sy troudag met die bruid se sussie 
wegloop. Sy gevoel vir die verloofde het gekwyn en in
tus sen het gevoelens vir die sussie begin ontwikkel! As 
verskoning word aangebied: Die gevoel is onbeheerbaar. 
Daarom word hierdie Hollywoodtipe liefde beskryf 
met uitsprake soos: ‘Jy kan nie die liefde voorskryf nie’, 
of soos die moderne denker, digteres en filosoof, Selena 
Gomez, dit stel: “The heart wants what it wants.”

Bybelse liefde fokus egter op jou optrede, dikwels ten 
spyte van jou gevoel, want Bybelse liefde kom van God 

af en stel sy wil bo die wil van die mens. Jy mag dalk voel 
jy wil ’n taxibestuurder te lyf gaan, dit is jou natuurlike, 
sondige reaksie, maar die wet van God verbied dit. Jy 
mag dalk voel dat daar al soveel by jou gesteel is met 
oneerlikheid, dat jy maar self ook oneerlik gaan begin 
handel, maar die wet van God verbied dit. Liefde is om 
reg op te tree ten spyte van die gevoel, meer spesifiek, om 
volgens God se wet op te tree ten spyte van jou gevoel. 
Bybelse liefde vloei voort uit God en boots God se liefde 
na. Daarom is dit ’n liefde wat, soos God se liefde, die 
lewe as doelwit het. Dit doen die naaste geen kwaad nie, 
maar wil opbou en stig. 

Daarom dat Christus die wet opsom as liefde vir God en 
jou naaste. Om die wet van God na te kom teenoor elkeen 
waarmee jy te doen kry, is om liefde teenoor daardie 
persoon te bewys. God vereis nie van jou om ’n intieme 
vriendskap met jou vyand te vestig nie! Trouens, dit is 
dikwels makliker om die wet van God teenoor iemand 
na te kom as daar soveel afstand as moontlik tussen jul le 
bly! God vereis beslis ook nie van jou om sondaars se 
goddelose optrede kritiekloos te aanvaar nie! 

Bybelse liefde is nie warm gevoelens nie, dit is nie senti
ment nie, dit is nie tere herinneringe nie. Hierdie dinge 
sal jy nooit voel teenoor jou vyande nie. Bybelse liefde is 
Bybelse optrede ten spyte van my persoonlike gevoelens 
(Lees gerus die immergewilde gedeelte oor die liefde in 
1 Korinthiërs 13 en let op al die werkwoorde). 

As ons dan ’n voorbeeld van Bybelse liefde soek, 
sê Johannes 15:13: Niemand het groter liefde as 
dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.

Die Here Jesus het nie gevoel daarna om Homself as 
on skul dige oor te lewer om vir die sondes van ander 
gemartel en gekruisig te word nie. Hy sweet bloed in 
Get sé mané as Hy die Vader vra om die beker by Hom 
te laat verbygaan. Tog tree Hy op ten spyte van sy emo
sies. Hy sterf vir mense en so versoen God sy uit ver
ko renes met Hom terwyl hulle nog sy vyande was (vgl.  
Rom. 5:10).

Wêreldse idees oor liefde verval dikwels in ’n blote 
toegee tot die sondige menslike natuur. Bybelse liefde 
is om deur die kragtige werking van die Heilige Gees 
te kies om die volle implikasies van die wet van God 
uit te leef, nie net teenoor diegene wat dieselfde aan ons 
doen nie, maar selfs teenoor diegene wat ons as vyande  
beskou. LIG IN DUISTERNIS
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Skeppingsverskeidenheid
Hierdie belydenis verwoord die waarheid dat daar niks 
be staan buite God se wil en raad om nie. Na sy raad 
en beskikking het God self volke en nasies gewil en ge 
skep. Soms word dit voorgestel asof die bestaan van 
ver skil len de volkere onder die wolk van die onge hoor
saam heid by die toring van Babel staan. Maar al was 
die verstrooi ing by Babel die gevolg van mense se on ge
hoorsaamheid, is die bestaan van verskillende volke re 
wat daaruit voortgevloei het, ’n wilsbeskikking van  
God self. 

Daarom kan ons met blydskap saam met die 
res van Artikel 13 bely: “... sy mag en goedheid 
is so groot en onbegryplik dat Hy sy werk baie 
goed en regverdig beskik en doen, selfs wanneer 
die duiwels en goddelose onregverdig handel.”

Wie die skeppingswerk van God aanskou, staan in stom
me verbasing oor die veelvuldigheid van God se ge na de 
en die veelkleurigheid van sy handewerk. Ver bo wat 
ons ooit kan dink of deurgrond, skep God in ver skei
denheid. Die skepping is nie ’n grys eendersheid nie, 
maar ’n onoorsienbare verskeidenheid. Hierdie groot 
verskeidenheid handewerke van God verkondig sy lof 
en besing sy grootheid, soos dit onder meer in Psalms 
19 en 140 onder woorde gebring word.

Die gelowige, wanneer hy na die groot verskeidenheid 
in die skepping kyk, kan ook nie anders as om in lof
prysing die wonder van God se handewerk te waardeer 
nie. Dit is die werke van God, wat aan Hom behoort. 

Elk een van hierdie skeppingswerke, groot en klein, is 
deur God geskep tot taak en diens. Almal is aan Hom 
ver antwoordelik om gehoorsaam aan sy wil, hulle diens
werk te doen. Die waarde van die skepping is dan daarin 
geleë dat dit deur God en vir God gemaak is. Hy is die 
Here en die skepping is syne.

As kroon van sy skepping is ’n besondere taak en diens
werk aan ons as mense gegee. Ons is aangestel as heer sers 
oor God se handewerk. Daarom behoort ons ook met 
groot verantwoordelikheid en versigtigheid met al God 
se werke om te gaan. Ons heers in sy Naam en in ons 
heerskappy moet iets van die beeld en gelykenis van God 
’n gestalte vind. Die beeld en gelykenis word vertoon in 
die ware regverdigheid en heiligheid waarmee ons, in 
die krag van die Heilige Gees, aan God gehoorsaam en 
toegewyd lewe. 

Volkeverskeidenheid
Die bestaan van verskillende volkere is deel van die 
lofwaardige verskeidenheid in God se skeppingswerk. 
Om in ’n bepaalde volk gebore te word, is nie toeval of 
’n gelukskoot nie. Dit is God se wilsbeskikking oor die 
dienslewe van sy skepsel. Die volk waarin ’n mens gebore 
word, is genaderuimte uit die hand van God. Dit vra van 
’n gelowige dat hy die kosbaarheid van sy volkswees sal 
insien en dit sal koester.

Volkswees is immers nie iets wat by keuse joune word 
of wat jy kan koop of verwerf nie. ’n Volk bestaan im
mers nie uit enkelinge nie, maar uit gesinne. Gelowige 
gesinne vorm die volk van God in ’n volk; verbind deur 
die verbond waarvan die doop die teken is. Daarom 
be staan ’n volk nie as ’n losse groep sonder bande nie. 

Volkseie kerk:  
naasteliefde in praktyk
Dr. Hendrik Breytenbach

In die Nederlandse Geloofsbelydenis bely ons soos en saam met die kerk oor alle eeue die ware geloof. In Ar
ti kel 13 bely ons: “Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskape het, hulle nie laat vaar het of aan 
die toeval of geluk oorgegee het nie, maar hulle na sy heilige wil so bestuur en regeer het dat in hierdie wêreld 
niks sonder sy beskikking gebeur nie ...”
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In teen deel, ons word aanmekaar verbind as volk deur 
’n gedeelde taal, kultuur, waardesisteem, ensovoorts. 
Ook die bande wat ons aan mekaar bind, is nie toeval 
of geluk nie. Ons is soos ons is in die goeie skeppingswil 
van God; in die volk waarin ons as gelowiges gebore 
word, geroep tot gehoorsaamheid en toewyding aan 
Hom. Ons eerste heerserswerk en dienswerk is in ons 
eie volksverband – om ons volkslewe en volkskultuur 
on der Christus se heerskappy te stel.

Dit hou egter nie in dat ons die dinge wat aan ons volk 
as kultuurgrootheid eie is, wat ons anders maak, wat ons 
deel gee aan die Goddelike verskeidenheid, noodwendig 
moet prysgee om kerk te word nie. Ons moet ons volks
lewe onder die gesag van Christus bring; ons moet ons 
kultuur en volkseie kersten – juis sodat dit des te meer 
tot lof van God kan dien in die wonderlike koor van die 
stemme van volkere wat hom ophemel (vgl. Ps. 96:7). Dit 
kan ons net doen as ons ons unieke volkseien dom me 
as gawes uit God se hand waardeer. 

Motivering vir naasteliefde
Wanneer ons egter besef dat volkswees ’n kosbare skep
pingswerk van God is, kan ons dit reg waardeer. Dan 
begryp ’n mens met verbasing die wonder daarvan dat 
God aan jou volk ook ’n ewigheidswaarde gee, want Hy 
laat nie die werk van sy hande vaar nie (vgl. Openb. 21:3). 

Dan kan ’n mens saam met generaal CF Beyers 
sê: “God het my ’n Afrikaner gemaak, daarom 
moet ek die beste Afrikaner wees wat ek kan.” 

“Beste Afrikaner” kan jy net wees as jy self heers oor en 
dien met jou lewe in gehoorsame toewyding aan God. 
Dan kan jy jou evangeliseringstaak en kersteningstaak 
teenoor jou eie volk tot sy reg laat kom in deernis met 
jou volk. 

Om volksmens te wees wat die regte waarde van volks
wees ken en in jou volkswees die Here verheerlik en 
dien, beteken dus dat jy in die eerste plek gelowige moet 
wees. Gelowige wees beteken kerk wees – die Here s’n 
te wees – in die lewensruimte waar Hy jou geplaas het 
en wat Hy vir jou geskep het.

Eers wanneer jy waardeer wat God jou gegee het, kan jy 
met waardering kyk na die unieke en eie wat God aan 
ander gegee het. Dan kan jy sê: As God jou broer in die 

geloof ’n Xhosa gemaak het, moet hy die beste Xhosa 
wees wat hy kan. Vir hom beteken dit nie minder as 
om eers gelowige te wees en eers kerk te wees, vóór hy 
werklik die dienswerk en dienswaarde van sy eie volk 
en sy roeping in sy eie volk kan waardeer nie.

Wanneer ’n gelowige egter die waarde van sy eie volk 
en die waarde van die ander volk as regverdige en goeie 
skeppingsdade van God besef, kan daar geen aandrang 
wees om die kerk tot ’n grys eendersheid te laat verword 
nie. Dit verhoed ’n gelowige om sy eie volk te verhef asof 
dit iets méér is as skepping, maar dit verhoed ook die 
gelowige om sy eie volk te verag asof dit iets minder is. 
Dit verhoed ook die gelowige om die kerk as iets los en 
teenoor sy volk te sien, want elke gelowige is kerk binne 
die volksruimte waarin God hom geplaas het.

Die gebod van die Here is duidelik: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself. Liefde tot die naaste is tog juis om 
jou naaste toe te laat en selfs daartoe te help om die 
Here te dien en in sy eie uniekheid te glo. Daarom moet 
ons mekaar verdra; mekaar ruimte gee om elkeen self 
dienskneg van God te wees. Net so moet ons mekaar in 
liefde die ruimte gee om kerke te wees in die wonderlike 
verskeidenheid volkere wat God gewil het. Dit versteur 
nie die eenheid van die kerk of die broederlike liefde 
onderling nie. Inteendeel: Dit dra daartoe by dat ons in 
alle tale, met alle kulture, in alle volkseie uniekheid die 
lof van God kan besing deur sy groot genadewerk oor 
sondaars in Jesus Christus ons eie te maak en ander te 
gun om dit hulle eie te maak. 

Die oorsprong van volkseie kerke lê dus nie in ’n sondi ge 
ver deeldheid nie, maar in ’n genadige verskeidenheid wat 
God geskep het. Dit word al op Pinkster dag duidelik, 
wanneer God, die Heilige Gees, in die taleverskeiden
heid die groot dade van God verkondig. Dit getuig van 
sy liefde – die liefde wat ons ook in die volkseie kerk tot 
sy reg wil laat kom. Immers, die kerk van Jesus Chris tus 
is verspreid en verstrooid oor die hele wêreld; nogtans 
is dit saamgevoeg en verenig met hart en wil in een 
en dieselfde Gees, deur die krag van die geloof (NGB  
art. 27). 

Hoe arm sou ons nie wees en hoe skraal die loflied tot 
eer van God as die kerk net op een noot kon sing nie! 
Daarom dank ons God vir die groot rykdom wat Hy 
aan sy kerk gee in die groot verskeidenheid van volkseie 
kerke wat elkeen sy eie stem voeg in die skeppingsgroot 
koor wat die Here loof. LIG IN DUISTERNIS
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Is inheemse volke mense of nie? Dit klink miskien na 
’n vreemde vraag vir ons dag, maar vir baie mense 

gedurende die sestiende eeu was dit nie so duidelik nie. 
Om die waarheid te sê, in 1550 was daar ’n debat in die 
Spaanse stad Valladolid oor hierdie einste vraag. Aan die 
een kant was Bartolomeu de las Casas, ’n Rooms Ka to
lie ke biskop. Volgens hom was inheemse Amerika ners 
vol ledig mens, nes die Spanjaarde, en daarom moes alles 
moontlik gedoen word om hulle deel van die Rooms 
Katolieke Kerk te maak. Aan die ander kant was daar 
Juan de Sepulveda, Dominikaanse monnik. Hy was van 
mening dat al lyk inheemse Amerikaners na mense, was 
hulle nie in staat om Christene te word nie en moes 
hulle daarom slawe gemaak word. Dit is nie seker wie 
die argument gewen het nie, maar beide benaderings 
tref ’n mens deur die loop van die geskiedenis aan.

Daar was nog altyd dié wat meen dat die evangelie slegs 
vir seker mense beskore is en nie vir ander nie. In die 
tyd voor, gedurende en ná Christus se aardse bediening, 
was daar baie wat geglo het dat die boodskap van die 
Bybel slegs vir die Jode was. God sal tog niks met die 
heidene te doen wil hê nie. Dink maar net aan Jona en 
sy houding teenoor Ninéve.

Wat van ons? Wat is ons standpunt oor wie die evangelie 
mag hoor of nie? In beginsel is dit maklik om saam te 
stem dat die evangelie die wêreld rond aan mense uit 
verskillende kulture en volke verkondig moet word. Dit 
is maklik as ons van mense praat wat ver van ons af is. 
Hoe staan sake egter nader aan die tuisfront? Hoe sal 
ons reageer as die Here, argumentsonthalwe, begin om 
elke Sondag boemelaars na ons kerk toe te laat kom? Of 
miskien mense met allerhande sosiale probleme? Wat 
sal ons doen as ons kerkbanke met daardie soort mense 
begin vol raak? Sal ons hulle met ope arms verwelkom?

Wat sou ons Meester doen? Om die vraag te beantwoord, 
is dit nodig om sy gesprek met die SiroFenisiese vrou 
in Markus 7:2430 te bestudeer. Hy het hierdie heidense 

vrou in die omgewing van Tirus en Sidon ontmoet. Haar 
dogter het ’n onreine gees gehad. Sy het gehoor dat Jesus 
in die omgewing was, hom opgesoek en haarself aan 
sy voete gewerp. Sy het Hom gesmeek om haar dogter 
te genees. 

Die Here Jesus het haar ’n vreemde antwoord gegee. 
Hy het gesê: 

Laat eers die kinders versadig word; want dit is 
nie mooi om die brood van die kinders te neem 
en vir die hondjies te gooi nie. (Mk. 7:27) 

Die vergelyking word geïmpliseer: Die kinders stel die 
Jode voor en die hondjies die heidene. Die brood is dit 
wat Christus deur sy lewe en bediening gebring het. Met 
die eerste oogopslag lyk dit soos ’n vergelyking wat nie 
van goeie smaak getuig nie. Veral die vergelyking tussen 
honde en heidene.

Tog bewys ons Here Homself hier as ’n baie wyse Leer
meester. Hy maak ’n stelling om te sien hoe sy leerling 
daarop sal reageer. Hy wil hê dat sy op die regte manier 
sal reageer, sodat Hy haar kan help. Die vrou moet haar 
versoek regverdig. Sy moet geloof openbaar. Hoe despe
raat is sy? Selfs belangriker is die vraag hoe sy Chris tus 
en wat Hy vir heidene soos sy kan doen, beskou.

Haar antwoord is gewaagd, uitgeslape en terself der
tyd verstommend nederig: Ja, Here, maar die hondjies 
eet da rem onder die tafel van die kinders se krummels 
(Mk. 7:28). Sy erken sy gesag deur Hom as “Here” aan 
te spreek. Sy stry nie met Hom nie. Sy erken haar lae 
sta tus. Sy sê basies: Vergelyk U my met ’n hondjie? Ek 
stem saam. Ek is nie ’n kind in u huis nie. Ek aanvaar 
wat U sê en skep selfs moed daaruit, want ek weet dat 
selfs die hondjies van die oorblyfsels op die tafel kry. 
Kan ek as se blief daarvan kry?” Sy erken dat die Jode, 
ge du rende die verlossingsgeskiedenis, voorkeur gehad 
het. Sy glo egter dat Jesus ’n Verlosser vir die heidene 

Mens of nie?1

Ds. Wes Bredenhof2
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is. Hy sal die lewe van haar geliefde dogter herstel en 
haar van die demoon verlos. Die Here Jesus doen dit. 
Hy prys haar ge loof en genees haar dogter.

Tensy ons Jode is, is ons van nature in dieselfde bootjie 
as die SiroFenisiese vrou. Ons is almal hondjies. Deur 
geloof in Christus word ons egter verander in sy kinders 
en word ons deel van sy gesin. Ons word met kos gevoer, 
gekoester deur sy liefde en ons word sy erfdeel beloof. 
Ons word dit waartoe ons geskep is om te wees. Ons 
moet nooit ophou om verwonderd te wees oor die feit 
dat dit alles genade is nie.

As ons dit in gedagte hou, sal dit ook vrug dra in die 
wyse waarop ons na ander kyk – hulle wat nie dieselfde 
sosiale stand as ons het nie, wat anders as ons lyk of wat 
uit ’n ander kultuur kom. God se genade was wyd en diep 
vir ons en behoort ook wyd en diep genoeg vir hulle te 
wees. Dit behoort na vore te kom in die wyse waarop 
ons met hulle omgaan. So was dit vir ons Meester in 
Markus 9. Hy het aan hierdie vrou brood gegee en nie 
haar heidense agtergrond teen haar gehou nie. Dissipels 
van Christus behoort dieselfde op te tree.
_______________________________________________________________

1 Met vergunning vertaal vanaf: https://bit.ly/3i2NlZs 
2 Predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk, Launceston, Tasmanië.

LIG IN DUISTERNIS

VN-verslag: Die kerk is vyand van menseregte
In Maart vanjaar berig die Spaanse webblad La Verdad 
Ahora (Die Waarheid Nou) oor die Verenigde Nasies se 
verslag getiteld “Freedom of Religion or belief” wat in 
dieselfde maand vrygestel is.1

In die artikel word gewys op die feit dat die opsteller van 
die verslag, Ahmed Shaeed, tot die gevolgtrekking kom 
dat godsdiens oor die algemeen, wat natuurlik die Chris
tendom insluit, ’n vyand van menseregte is. Hierdie voor
oordeel teenoor onder meer die Christelike godsdiens, is 
duidelik uit die volgende aanhaling uit die verslag:

The Special Rapporteur is deeply concerned at numerous 
reports ... alleging that religious interest groups are enga ged 
in campaigns characterizing rights advocates working to 
combat gender-based discrimination as ‘immoral’ actors, 
seeking to undermine society by espousing ‘a gender ideo-
lo gy’ that is harmful to children, families, tradition and 
re li gion. Invoking religious tenets as well as pseudoscience, 
such actors argue for the defence of traditional values rooted 
in interpretations of religious teachings about the social 
roles for men and women in accordance with their alleged 
naturally different physical and mental capacities; often 
calling on governments to enact discriminatory policies.

Dit is duidelik dat die VN die Christelike kerk as ’n sonde
bok beskou wat diskriminasie en geslagsgeweld deur 
middel van sy dogma aanblaas. In die verslag word Pole 

as ’n voorbeeld hiervan voorgehou omdat hulle kwansuis 
vroueregteaktiviste intimideer en stigmatiseer.

Ook die verslag se uitsprake oor aborsie, spreek duide
lik van ’n antiChristelike sentiment. Die VN vereis dat 
regerings die nodige stappe sal doen om te verseker dat 
dokters nie op grond van gewetensbesware kan weier om 
aborsies te doen nie.

Voorts word ook kritiek uitgespreek teen die feit dat 
vroue en LGBT+ persone beperk of nie toegelaat word om 
tot die inhoud van hul geloof by te dra nie: 

[They are] denied the right to manifest their beliefs through 
gender equal interpretations of their faith, advocates or 
individuals working to combat gender-based violence 
and discrimination may be punished or stigmatized for 
attempts to do so. For many, their only option is to accept 
the discriminatory beliefs, rules and internal workings of a 
religion or belief or leave. 

Die onderliggende eise van die VN is duidelik: Godsdiens
vryheid kan nie as verskoning vir uitsprake teen gender 
ideologieë gebruik word nie en gewetensbeswaar nie as 
rede vir die weiering om aborsies uit te voer nie.


1. https://bit.ly/3kIgLOI
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Vier algemene vrae oor vriendskap en 
besigheid met my homoseksuele naaste1

Kan ek as Christen vriende 
hê wat ’n homoseksuele 
oriëntasie uitleef?

Iemand wat met ’n homoseksuele 
oriëntasie worstel, maar dit nie 
uitleef nie, behoort met baie 
ondersteuning en simpatie hanteer 
te word. Gesonde vriendskappe 
kan sulke kosbare mense juis 
bewaar van versoekings. Iemand 
wat hierdie leefstyl uitleef, moet 
egter, soos enige ander geval waar 
ooglopende sonde betrokke is, 
baie duidelik kennis neem van jou 
ferme standpunt. Dit beteken nie 
dat jy brutaal en afstootlik hieroor 
moet wees nie, maar dit beteken 
ook nie dat jy kan optree asof alles 
in die haak is nie. Kyk ook na die 
volgende antwoord. 

Kan ek besigheid doen met 
iemand van wie ek weet 
dat hulle ’n homoseksuele 
leefstyl uitleef?

In 1 Korinthiërs 5:913 gee die 
Here vir ons ’n baie goeie riglyn 
om nie net oor homoseksualisme 
nie, maar ook oor ander sondes 
waarin mense leef, te oordeel. 
Paulus wys daarop dat daar baie 
gevalle van openbare sonde is 
en dat ons ons uit die wêreld 
sou moes onttrek indien ons 
kontak met sulke mense wil 
vermy. Bowendien bied kontak 
op die regte tyd en plek ook die 
geleentheid vir getuienis, waar 
ons mag getuig oor waar óns 
raad vir ons sonde gevind het. 
Dit toon Paulus as die vernaamste 

sondaar (vgl. 1 Tim. 1:15) ons baie 
duidelik deur sy eie voorbeeld. 
Die gedeelte in 1 Korinthiërs 5 is 
egter net so duidelik daaroor dat 
die situasie heeltemal verander 
as ons praat van mense wat 
aanspraak daarop maak dat hulle 
Christene is en deel van die kerk 
is. In sulke gevalle moet die tug sy 
pad loop, met die sagte vermaning 
wat altyd eerste is. Maar, impliseer 
vers 11, indien sodanige persoon 
in sy/haar sonde volhard, mag ons 
nie meer met dusdanige persoon 
gemeenskap hê nie. As ons nie 
eers meer met hulle saam mag eet 
nie, beteken dit tog ook dat ons 
nie besigheidsvennootskappe mag 
sluit nie. Wat hier verstaan moet 
word, is dat die eer van die Here 
in die gedrang kom. Iemand sê dat 
hy/sy ’n kind van die Here is, maar 
lewe nie so nie. Daardeur word 
die Naam van die Here gelaster 
(vgl. Rom. 2:2124; 2 Sam. 12:14). 
Juis daarom beveel die Here dat 
jy (as gelowige) jou van sulke 
mense moet afskei. Dit is daarom 
by hierdie vraag, asook die eerste 
vraag, baie belangrik om reke
ning daarmee te hou of iemand ’n 
belydende Christen is al dan nie. 
In die breë geld dat ek met enige 
mens wat ek nie ken nie, besigheid 
kan doen, sonder om navraag 
te doen. Normale transak sies is 
nie verleenthede nie en dit kan 
selfs geleenthede word in diens 
van die koninkryk. Christene 
wat egter in beroepe rondom die 
huweliksbedryf staan, is besig met 
’n werk wat help om die huweliks
instelling te vier en te versier en 

te verheerlik. In sulke gevalle 
kan Christene nie met ’n goeie 
gewete meewerk aan ’n viering 
wat teen hul geloofsoortuiging is 
nie.2 In sekere lande en state word 
die boetes teen Christene wat 
konsekwent weier om by sodanige 
huwelike betrokke te wees, 
byvoor beeld reeds toegepas op 
beroepe soos fotograwe, bakkers, 
spyseniers en bloemiste. Christene 
sal in die toekoms ernstig moet 
besin oor die koste verbonde aan 
sulke beroepe. Alle Christene 
sal ook, soos wat alreeds begin 
gebeur, fondse moet begin stig 
en dit help opbou vir regshulp 
wat medebroeders en susters 
mag benodig.

My kind het “getrou” met 
iemand van dieselfde geslag. Ek 
kan tog nie my kind verwerp 
nie? Onder watter voorwaardes 
kan ek wel die bande met my 
kind behou?

Niemand is verwerp as God hulle 
nie verwerp het nie. Tog het 
God aan die kerk die taak gegee 
om mense te waarsku as hulle 
God en sy gebod minag en so 
hulself op die pad van verwerping 
plaas. Die kerk het daarom die 
opdrag om die tug toe te pas op 
belydende Christene wat God 
se geopenbaarde wil verlaat. Dit 
beteken dat, indien ek en my kind 
deel van die kerk is, ek dieselfde 
stappe van tug op my kind moet 
toepas as wat ’n ge loofwaardige 
kerk dit sou doen. Dit is nie 
noodwendig finale verwerping 
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nie; dit is juis liefdevolle handeling 
om jou kind moontlik vir die 
ewigheid te behou, asook om 
te bewys dat Christus voor jou 
familie kom (vgl. Mt. 10:37). Die 
kind wat weggedwaal het van 
God moet dus baie duidelik beleef 
dat hy/sy ook weggedwaal het 
van sy/haar ouers af. Dit beteken 
noodwendig ook dat die samesyn 
nie op die normale hartlike 
wyses kan geskied nie. Hoe die 
kontak wel met ’n goeie gewete 
voor God kan plaasvind, moet 
in elke geval afsonderlik en met 
wysheid beoordeel word. Wat wel 
belangrik is, is dat die persoon wat 
in openlike sonde leef, nie moet 
beleef dat die dade gesanksioneer 
word nie. So ’n persoon moet ook 
baie duidelik besef dat, indien 
daar by die huis van die ouers 

gekuier word, daar op die ouers se 
voorwaardes gekuier word en dat 
iets soos saamslaap in dieselfde 
kamer nie onder hulle dak geduld 
sal word nie. Elke ouer moet in 
die lig van 1 Korinthiërs 5:913 
hierdie saak biddend voor die 
Here uitmaak.

Kan ’n Christen met ’n goeie 
gewete die “huwelik” van ’n 
familielid of vriend bywoon 
wat met iemand van dieselfde 
geslag “trou”? Indien nie, 
waarom woon Christene dan 
die “verdagte” huwelike by van 
mense wat byvoorbeeld weer 
trou nadat hulle kort vantevore 
“geskei” is?

Om so ’n plegtigheid by te woon, 
dra baie sterk die boodskap 

oor dat jy dit op een of ander 
wyse tog goedkeur (vgl. 1 Kor. 
5:913). Dit mag dalk raadsaam 
wees om vir die persoon vooraf 
te verduidelik waarom jy dit nie 
gaan bywoon nie. Dit mag ook 
soms raadsaam wees om voor en 
ná die plegtigheid ’n bepaalde 
soort kontak met die persoon of 
persone te behou, met inagneming 
van al die bogenoemde opmer
kings. Christene wat nie Bybelse 
gronde vir egskeiding het nie en 
sommer weer trou, behoort op 
dieselfde wyse hanteer te word.
________________________________________

1 Hierdie artikel het oorspronklik in die 
Junie 2015-uitgawe van Die Boodskapper 
onder die opskrif “Vier algemene vrae oor 
vriendskap en besigheid met homoseksuele 
persone”, verskyn.

2 Kyk gerus in hierdie verband na die kort ver
dui deliking van dr. John MacArthur by http://
www.gty.org/blog/B140605/johnmacarthur
onchristiansbusinessandgaymarriage
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S M E LT O O N D
Onse “Moeder” wat woon in die hemel?
Sedert 2016 bepleit die befaamde orrelis, dr. Ockie 
Vermeulen, in ’n reeks van drie artikels dat die 
taalgebruik in die Afrikaanse kerklied meer “inklusief” 
moet wees.1 Sy navorsing is geprikkel deur prof. 
Christina Landman wat al in 2002 haar teleurstelling 
met die “uitsluitende en seksistiese taal van die Liedboek 
van die kerk” uitgespreek het. 

In sy ondersoek het hy kers opgesteek by die drie 
grootste gereformeerde kerkgemeenskappe in Amerika. 
Die Presbiteriaanse liederebundel se motivering van die 
gebruik van inklusiewe taalgebruik, resoneer met hom: 
“This adaptation ... is informed by an awareness that 
much of the received language of religious traditions 
enshrines social values that obscure the goodness of 
God, which far transcends all our labels and categories 
and hierarchies” (2016artikel).

Sy eerste artikel kan as reaksie beskou word op ’n 
antwoord wat hy van lede van FONK2 en Flam3 ontvang 
het. Hoewel hierdie groepe reeds ’n benadering van 
gendersensitiwiteit volg, handhaaf hulle die standpunt 
dat die geloofstaal van die Skrif nie aangepas behoort 
te word waar dit oor God se Vaderlike eienskappe 
gaan nie. Volgens Vermeulen is dit verstok en getuig 
dit steeds van ’n “heteropatriargale ingroep” in die NG 
Kerk, genaamd heteroseksuele wit Afrikaanse mans, 
se oorheersing.

Hy staaf sy bogenoemde standpunt deur na statistiek in 
die NG Kerk te verwys. Ten spyte van die feit dat vroue 
vir jare reeds tot die amp toegelaat word, is daar steeds 
heelwat minder vrouepredikante as manspredikante 
in die NG Kerk. Ten spyte van die NG Kerk se belydenis 
dat apartheid sonde was, is hulle huiwering om die 
Belharbelydenis te aanvaar, ’n bewys daarvan dat hulle 
steeds inherent rassisties is en ander rasgroepe uitsluit. 
Die NG Kerk se wipplankryery ten opsigte van die 
kwessie rondom selfdegeslagverhoudinge, veroorsaak 
steeds dat lede van die LGBTgemeenskap uitgesluit 

word. Uitsluiting en onderdrukking is dus steeds 
springlewendig en gesond.

Volgens hom word hierdie marginalisering van 
sekere groepe (volgens Vermeulen: vroue, die LGBT
gemeenskap en anderskleuriges) veroorsaak deur die 
patriargale stelsel, wit Afrikanermans wat die hele 
tyd voor wil loop en sinodebesluite (bv. dat vroue nie 
in die amp mag dien nie – GKSA) wat mense uitsluit. 
Hy gebruik ’n aanhaling van prof. Jurie le Roux om 
die sondebokke te identifiseer. Volgens Le Roux is 
daar twee groepe gelowiges in die kerk – goeies en 
slegtes. Laasgenoemde is die wat vir die probleme 
verantwoordelik is: “'Slegte gelowiges' is [...] vervalle 
in ’n wêreld van vaste en onbuigbare waarhede wat net 
hulle ken [...]. Meestal is hulle goeie mense, gaan kerk 
toe en glo dat dit bars, maar hulle het God gevang, ken 
die politieke waarheid, en wil daarom altyd voorloop, 
voorsê, oorneem en versmoor” (2016artikel).

“Die handhawing en bevoordeling van die ingroep se 
belange vorm die basis van diskriminasie in die NG Kerk 
(na aanleiding van Greenwald & Pettigrew 2014) en 
kortwiek dus 'n inklusiewe benadering in die kerk se 
strukture en teologie – iets wat in skerp kontras teenoor 
Jesus se aardse bediening staan” (2018artikel).

Vermeulen se “teologiese affiniteit” word blootgelê 
wanneer hy verklaar: “Ek voel my verál tuis in die 
sogenaamde reformist Christian feminist theology en 
reconstructionist Christian feminist theology waarvan 
albei Christelik gefundeer is” (2016artikel). Vanuit 
hierdie teologiese basis, lewer hy ’n pleidooi vir 
inklusiewe taal in die kerklied. Feministiese teologie 
word gebruik om te wys hoedat sekere groepe steeds 
vandag uitgesluit word. Hy maak ruim gebruik van 
kontekstuele hermeneutiek wanneer hy Christus se 
inklusiewe benadering as motivering gebruik vir ’n 
verandering in die kerklied wat die gemarginaliseerdes 
’n groter gevoel van “hoort” sal gee. Volgens hom moet 

•  September 2020  •
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die konteks waarin geleef word, in die geloofstaal van die 
kerk en die woordeskat van die kerk weerspieël word.

Die rede vir die oorwegende gebruik van manlike 
uitdrukkings om God in die Bybel mee te beskryf, kan 
volgens Vermeulen ook voor die konteks of denksisteme 
van die antieke tyd gelê word. Dit weerspieël bloot die 
samelewing waarin die Bybel sy ontstaan gehad het. 
’n Tweede rede hiervoor, meen hy, is dat dit slegs ’n 
“grammatikale fenomeen” is – ’n metaforiese wyse om 
oor God te praat.

In sy 2019artikel, maak hy sy gedagtes meer konkreet 
deur voorgestelde wysigings vir sekere liedere aan die 
hand te doen. Sy voorstelle ten opsigte van Gesang 36 
(Liedboek Lied 198) spreek vanself.

Oorspronklike bewoording

1. God is my lied, sy almag ken geen perke;
Heer is sy Naam, volmaak sy skeppingswerke;
Die groot heelal is sy gebied.

2. Niks is van my, dis alles u genade;
Ek sien u goedheid oral, troue Vader –
u lof sal op my lippe bly.

3. Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie,
Want niemand kan soos Hy ’n redder wees nie –
aan Hom my lof, aan Hom my lied.

Voorgestelde bewoording

1. God is my lied, haar almag ken geen perke;
Rots is haar Naam, volmaak haar skeppingswerke;
Die groot heelal is haar gebied.

2. Niks is van my, dis alles u genade;
Ek sien u goedheid oral, troue Vader –
u lof sal op my lippe bly.

3. Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie,
Want niemand kan soos God ’n redder wees nie –
aan God my lof, aan God my lied.

Hoewel dit waar is dat Christus ’n inklusiewe benadering 
ten opsigte van sy bediening gevolg het, ignoreer dr. 
Vermeulen die feit dat hierdie benadering nie ruimte 
vir die akkommodering van sonde geskep het nie. So 
sluit Chris tus byvoorbeeld die owerspelige vrou as 
randfiguur in sonder om haar sonde te akkommodeer. 

Hy beveel haar eerder: “Gaan heen en sondig nie meer 
nie” (Joh. 8:11).

Die aandrang dat die kerk by sy tyd en konteks moet 
aansluit ten einde in te sluit, hou ook nie water nie. Dit 
is interessant dat dr. Vermeulen hom ook hiervoor op 
Christus se inklusiewe benadering beroep. In die proses 
ignoreer hy egter die feit dat Christus, in sy inklusiewe 
benadering, dit nooit nodig geag het om die geloofstaal 
van die Ou Testament by sy huidige konteks aan te 
pas nie. Hy ag dit byvoorbeeld nie nodig om na God 
as die “Hooftollenaar” te verwys ter wille daarvan om 
tollenaars ’n gevoel van “hoort” te gee nie. Hy verwys 
ook nie na God as vrou ter wille daarvan om die vroue as 
gemarginaliseerde groep in te sluit nie. Inteendeel, Hy 
leer ons eerder om te bid: “Onse Vader”. 

In hierdie artikels is daar ’n duidelike poging om die 
kerk te herdefinieer. Miskien is dit beter om te sê dat dit 
eerder ’n poging is om nuwe inhoud op Bybelse begrippe 
soos byvoorbeeld “inklusiwiteit” en “gemeenskap” af te 
dwing sodat dit die tydsgees reflekteer. Die evangelie 
word van sy verlossingskrag gestroop deur bloot ruimte 
vir die sonde te skep.

Tereg merk dr. Vermeulen op dat die kerk “sing wat hy 
bely”. Die vraag is egter of ons nog gaan sing wat ons bely 
as ons die kerklied verander soos wat hy voorstel? Hoe 
rym so ’n benadering byvoorbeeld met ons belydenis 
wanneer die Heidelbergse Kategismus in vraag en 
antwoord 120 vra: “Waarom het Christus ons beveel om 
God aan te spreek as Onse Vader?”

Lees ’n mens ’n artikel soos die van dr. Carin van 
Schalk wyk getiteld ‘Ons Godsbeelde moet verruim’4, 
kan ’n mens nie help om te wonder of die klassiek
gereformeerde bely denis inderdaad nog die belydenis 
van al die Afri kaanse gereformeerde kerke is nie? Het 
die teologie van sommige kerke nie reeds só geskuif, 
dat dit op ’n wesenlike verandering van die belydenis 
neerkom nie? 


1. ‘Agter elke man: Onderweg na inklusiewe taalgebruik in die Afri

kaan se kerklied’ – https://bit.ly/3gUypwj; ‘Onderweg na inklu sie
we taalgebruik in die Afrikaanse kerklied (2): Die heteroseksuele 
witman as god’ – https://bit.ly/3gTfja5; ‘Sing ’n nuwe lied in ’n 
nuwe taal’, Vir die Musiekleier, Desember 2019, jaargang 39, no. 46. 

2. Kyk http://www.vonkk.co.za. VONKK staan vir Voortgesette 
Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek.

3. Kyk http://www.flam.co.za. Hierdie werkgroep is verantwoor
delik vir die skep en uitbreiding van Afrikaanse kerkliedere in ’n 
kontemporêre musiekstyl.

4. Kerkbode, 23 Julie 2020, https://bit.ly/30PUuH0
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Toe ek uiteindelik in September 
in SuidAfrika aan kom, is ek 
dadelik na Swellendam. Ek was 
verbaas om te hoor dat die polisie 
’n jong man in verband met die 
dood van my vader gevang het. 
Volgens sy verklaring was hy 
die enigste aanvaller. Ek het ook 
uitgevind dat my vader voor 
sy dood ’n beskrywing van sy 
aanvaller aan die polisie gegee 
het. Die aanvaller was op daardie 
stadium as verhoorafwagtende in 
Swellendam se tronk aangehou.

Ek het dadelik die tronk gekontak 
en toestemming ge vra om met 
die beskuldigde te mag gesels. 
Die polisie het my versoek 
ondersteun, maar my gewaarsku 
dat dit sy reg was om so ’n 
gesprek te weier. Hy het egter, 
omdat hy geweet het wie ek was, 
ingestem en selfs versoek om 
my te sien.

Op 15 September is ek na die 
tronk. Ek is na ’n vertrek begelei 
waar ek van aangesig tot aangesig 
met my vader se aanvaller gekom 
het. In my enigheid het ek om 
God se leiding gebid sodat ek 
kon weet wat om te doen. Ek het 
opgestaan, hom beleefd op sy 

volle name aangespreek, hom met 
die hand gegroet en bedank dat 
hy bereid was om my te sien.

Ek vra hom toe: “Meneer W, kry 
jy genoeg kos hier?” Sy antwoord: 
“Ja, dankie.” My tweede vraag: 
“Het jy vrede in jou gemoed?” 
Sy antwoord: “Meneer, ek is baie 
ongelukkig. Ek het die afgelope 
drie nagte tot God in my sel 
gebid, maar dit is asof my gebede 
net tot by die plafon gereik het.”

Ek sê toe: “Meneer W, ek is die 
enigste kind van die ou man 
wat jy op die 10de Julie vir dood 
agtergelaat het agter die deur 
van sy huis in Barrydale en van 
wie se aanranding jy beskuldig 
word. Ek het daarna uitgesien 
om in September ’n week lank by 
hom te kon kuier, maar soos jy 
kan sien, is dit nou onmoontlik.” 
Hy het geknik, afgekyk en niks 
gesê nie.

Ek het voortgegaan; “Meneer 
W, baie jare terug was my pa nie 
’n Christen nie, maar daar het 
’n tyd in sy lewe gekom toe hy 
hom van sy sondes bekeer het 
en Jesus Christus as sy Here en 
Verlosser aanvaar het. Daarom 

is hy nou in die hemel en wag hy 
vir my om by hom aan te sluit. 
Ek kan jou verseker, meneer W, 
dat as jy vrede met God maak 
en nou moet sterf, hetsy aan ’n 
hartaanval of weens die doodstraf 
vir moord of aan natuurlike 
oorsake, jy ook hemel toe sal 
gaan. Ek kan jou ook verseker 
dat my vader die eerste sal wees 
om jou daar te verwelkom. As 
jy egter nie tot bekering kom en 
jou sondes bely nie en jy in jou 
sondes sterf, verseker ek jou dat 
jy die ewig heid in die helse vuur 
en verdoemenis sal deurbring. 

“Meneer W, jy moet weet dat, 
ongeag die feit of jy ’n Christen 
word of besluit om in jou sondes 
te volhard, as jy deur die hof 
skuldig bevind word, sal ek 
sekerlik die swaarste straf vereis. 
Ek sal nie om versagting pleit nie, 
selfs al word jy ’n Christen, maar, 
as jy berou het en jou tot Jesus 
keer, bied ek aan jou die ewige 
lewe in die hemel as jy sterf.

“Drie mense het op ’n koppie 
genaamd Gólgota gesterf. Twee 
was veroordeelde misdadigers, 
maar die Een in die middel, die 
Here Jesus, was onskuldig. Soos 

Die soewereiniteit van God in die 
redding van my pa se moordenaar1

Prof. Nigel Lee

In April 1994 het ek beplan om my ouers in Barrydale (naby Swellendam), as deel van ’n reis na Amerika, 
te besoek. In Julie 1994 is my vader (toe amper 86) egter beroof en vir dood agtergelaat. My ma (wat daarna 
nie meer by haar verstand was of beheer oor haar liggaamlike funksies gehad het nie) was permanent 
gehospita li seer. ’n Week ná die aanval is my vader oorlede.
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jy weet sluit misdadigers daardie 
mense in wat ou mense aanrand 
en vir dood agterlaat nadat 
hulle besteel is. Beide daardie 
misdadigers het die spot gedryf 
met die onskuldige Jesus wat 
tussen hulle gekruisig is. Een 
van hulle het egter berou gekry 
en vir die ander een gesê: ‘Ons 
word regverdig geoordeel, want 
ons kry die straf wat ons vir ons 
dade verdien, maar hierdie man 
(Jesus), het niks verkeerd gedoen 
nie.’ Die berouvolle misdadiger 
het toe na Jesus gedraai en vir 
Hom gesê: ‘Here, dink aan my 
wanneer U in u koninkryk kom.’ 
Jesus het hom geantwoord: 
‘Waarlik, Ek sê vir jou dat jy 
vandag saam met My in die 
paradys sal wees.’

“Meneer W, kan jy nie jouself in 
een van hierdie twee misdadigers 
langs Jesus op Gólgota herken 
nie? Wil jy in jou sondes 
sterf en hel toe gaan soos die 
onberouvolle misdadiger? Of wil 
jy soos die ander misdadiger, jou 
sondes bely, die Here Jesus as jou 
Here erken en deur Hom verseker 
word dat jy saam met Hom in die 
hemel sal wees? As jy dit verkies, 
sal ek dadelik die tronk verlaat, 
maar ek sal ook bevoorreg voel 
as jy wil hê ek moet bly om jou te 
wys hoe om ’n Christen te word.”

Meneer W het probeer om my in 
die oë te kyk en gesê: “Meneer, 
sal jy my asseblief wys hoe om ’n 
Christen te word?” Ek het besef 
dat die vier polisiemanne in die 
vertrek ophou werk het en na 
ons gesprek geluister het. Ek vra 
toe vir een van hulle vir ’n Bybel. 
Die beampte het blitsvinnig 
’n Bybel gebring en met groot 
respek aan my oorhandig. Ek het 
by Johannes 3:16 oopgemaak en 

meneer W gevra of hy kan lees. 
Hy het sy kop geknik waarna ek 
die Bybel aan hom gegee het met 
die versoek dat hy moes lees. Hy 
het dit hard en duidelik gelees 
en toe gesê: “Ek is ’n té groot 
sondaar!” Ek het geantwoord: 
“Meneer W, daar staan ‘elkeen’ en 
dit sluit jou ook in wanneer jy jou 
vertroue in Christus plaas.”

Die atmosfeer was gelaai. 
Almal in die vertrek het die 
teenwoordigheid van die Heilige 
Gees aangevoel. Die stilte was 
vreesaanjaend. Toe vra ek: 
“Meneer W, wil jy na Jesus kom?” 
Hy het geantwoord: “Ek wil.” 

Só het dit gebeur dat twee 
sondaars wat beide die hel 
verdien, prof. Nigel Lee en sy 
vader se moordenaar, meneer W, 
saam op hul knieë gegaan het. Ek 
het my arm om sy skouer gesit en 
eerste gebid. Ek het God vir ons 
ontmoeting gedank; my onlangse 
sondes voor Hom bely en Hom 
toe gevra om ter wille van 
Christus, genade aan meneer W 
te bewys.

Toe was dit sy beurt: “Here, 
ek is ’n verskriklike sondaar. 
Moet asseblief nie dat Satan my 
vernietig nie! Ek is jammer oor al 
my sondes. Vergewe my asseblief 
ter wille van Jesus wat vir mense 
soos ek gesterf het.”

Toe ons opstaan het ek hom 
verseker: “Meneer W, as jy dit 
waarlik bedoel het, is jy nou my 
broeder. In daardie geval, hier is 
my regterhand van gemeenskap. 
Ek sal jou op enige manier help 
wat vir my moontlik is. Hier 
is my adres in Australië. As jy 
aan my skryf, beloof ek om elke 
brief vir die res van my lewe 

te beantwoord. Wanneer is 
jou verhoor?”

Hy antwoord toe: “Donderdag 22 
September.” Ek het beloof om op 
daardie dag vir hom te bid, dat 
geregtigheid sal seëvier en dat 
hy voortdurend God se genade 
sal ontvang, ongeag die uitkoms. 
Ek het hom gegroet en die tronk 
ten aanskoue van stomgeslaande 
polisielede en verwarde 
medegevangenes verlaat.

Op pad terug na Barrydale, het 
ek God geloof en die hele pad 
lofpsalms tot eer van sy Naam 
gesing. Ek het besef dat God nie 
dood is nie, maar lewe. Hy het 
my siel en, so glo ek, die siele van 
elkeen in die daardie vertrek in 
die tronk, ontvang.

Vier dae later het ek weer die tronk 
besoek. Meneer W. het my met ’n 
glimlag ingewag. Sedert ons vorige 
ontmoeting het hy die Bybel gelees. 
Hy het bely dat hy vrede gehad het. 
Ek het hom aangemoedig om sy 
verhaal met die medegevangenes 
te deel en die waarheid tydens sy 
verhoor te praat. Ek het hom ook 
aangemoedig om vir die res van sy 
lewe vir die Here te werk en van 
Hom te getuig. Hy het toe vir ons 
albei gebid. Hy het God vir my 
besoek gedank en Hom gevra om 
my te seën waar ek ook gaan.

My medesondaar, is dit wel 
met jou siel? Is jy seker dat jou 
verhouding met God reg is? Die 
Here Jesus verseker ons: 

Maar as julle die mense hulle 
oortredinge nie vergewe nie, sal 
julle Vader julle oortredinge ook 
nie vergewe nie. (Mt. 6:15)

________________________________________

1 Vertaal en verkort: https://bit.ly/30giaEb
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TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

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

Baie naby aan die amfiteater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

Hartenbos Woonstel
Puik selfsorg woonstel. Stap na strand
Skottel TV. Onderdak braai op patio

Slaap 1-6. Baie gewild. Beste tarief heel jaar

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

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

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

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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2020

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5857

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
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Die gevangenisdeure staan vir almal oop. Ek het al ver
skeie beroepslui daar bedien: ’n landdros, skoolhoof, 
on der wy sers, advokate, prokureurs, tandartse, medie se 
dokters, lektore, skoolsielkundiges, burgemeesters, po
li ti ci en selfs gewese leraars. Niemand is te goed om nie 
te val nie. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas 
dat hy nie val nie (1 Kor. 10:12).

Wie in die gevangenis beland, ervaar berou, verwerping, 
magteloosheid en ongekende frustrasie. Hulle arms strek 
net sover as wat die tralies dit toelaat en kan derhalwe 
niks vir hul geliefdes tuis doen nie – magteloosheid!

’n Gevangene se naasbestaandes deel sy straf indirek 
saam met hom, want hulle moet ander mense vir hulp 
in die oë kyk. Die gevangene kry egter die swaarste, want 
hy het hulle in die penarie laat beland en God bedroef.

Maandagoggende sing hulle graag:

Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, ver
dra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontbreek 
nie en U wreek nie op my sonde en sondeskuld. 
Ver van my, uit diep mishae vir my plae, het my 
vriende weggegaan. Selfs verwante wil nie bly nie 
naby my nie, maar hul staar van ver my aan. Wil 
my Heer, in hierdie lewe nie begewe; wees nie ver 
van my gebed! Hoor die roepstem van ’n lyder, o 
Bevryder wat my altyd uit wou red. (Beryming 
Ps. 38:1, 10, 17)

Uit dieptes, gans verlore, van redding ver van
daan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my 
vergaan; uit diep van donker nagte roep ek, o 

Here, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim 
in u oor! (Beryming Ps. 130:1)

Liefdevolle Hemelvader tot U nader ek met diep 
verslae hart. Troos my tog in al my lyding; gee 
bevryding uit my angste nood en smart. Gee my 
lig in donker dae, ook waar vrae dikwels nog my 
hart laat beef. Laat my volg u Gees se leiding 
tot bevryding – van die kwaad wat in my leef. 
(Ges. 310:1, 3)

Gevangenisbearbeiding is evangelisasiewerk. Baie van 
hulle wat die dienste bywoon, erken dat hulle kerklos 
geraak het. Sommige kom in die tronk tot bekering. In 
1991 bid ’n gevangene: “Dankie Here, dat ek hier be
land het, anderster sou ek U nooit as my Verlosser en 
Saligmaker leer ken het nie.” ’n Mens se verleentheid is 
dikwels God se geleentheid! 

Benewens ’n verlies aan vryheid, kan ’n gevangene ook 
sy menswaardigheid verloor. Daar gaan lelike dinge in 
tronke aan. Moet dus nie ons volksgenote in die ge van
ge nis in julle gebede vergeet nie. Mense sê gou: “Dit is 
sy eie skuld!” Dit is waar, maar was dit nie vir genade 
nie, kon dit net sowel hulle gewees het. 

Christus vra medelye met noodlydendes: Voor
waar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het 
aan een van die geringstes van hierdie broeders 
van My, het julle dit aan My gedoen. (Mt. 25:40) 

Bid vir die gevangenes en hul geliefdes tuis. Vryheid is ’n 
ge nadegawe van God. Was dit nie daarvoor nie, het som
mi ge van u miskien nie nou Die Boodskapper gelees nie! 

Naasteliefde in praktyk:
Dertig jaar van gevangenisbediening
Ds. AE van den Berg 

Toe ek in November 1990 ’n lidmaat in die gevangenis besoek het, sou ek nooit kon dink dat dit tot ’n daar
opvolgende bediening sou lei nie. Geen mens besef wat sy vryheid vir hom werd is nie, totdat hy dit verloor. 
Ek werk al vir 30 jaar met gevangenes. Nie een van hulle sou kon droom dat hulle ooit daar sou beland nie. 

LIG IN DUISTERNIS
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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

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

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)

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 / 012 943 4102 
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

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za
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OLIFANTSHOEK

50ste Huweliksherdenking
Broer Fanie en suster Anna Momberg het hulle 
50ste huweliksherdenking op 28 Maart 2020 gevier. 
Voorwaar ’n groot mylpaal met baie genade.

Hulle is op 28 Maart 1970 op Glaudina in die ou 
Wes-Transvaal in die huwelik bevestig. Hulle is nog 
altwee baie aktief in die AP Kerk Olifantshoek.

Die gemeente wens hulle hartlik geluk en net die 
mooiste toe vir die jare wat nog vir hulle saam 
beskore is. Hulle is voorwaar ’n voorbeeld vir ons 
almal. Ons beste wense vergesel hulle.

Wegneem steak-ete
Bergenrus tehuis vir bejaardes is hierdie jaar 40 jaar 
oud. Die Dorpswyk het op 31 Julie ’n wegneem 
steak-ete aangebied. Die Kalahariwyk het die 
ouetehuis se wegneem steak-ete geborg. Voorwaar 
’n pragtige gebaar. Die ou mensies het die ete 
vreeslik geniet. 

Mag Bergenrus net gaan van krag tot krag. Ons 
bid dat die Vader se hand van genade oor hulle 
uitgestrek sal bly.

Stephnie Lamprecht

BESTELLINGS:  
boekwinkel@apk.co.za of www.apk.co.za/boekwinkel

DIE CHRISTEN SE REIS NA DIE EWIGHEID 

Prys: R135,00
The Pilgrim's Progress is meer gedruk, gelees en vertaal as 

enige ander boek na die Bybel. Beleef jou eie reis na die 
hemelse Jerusalem. John Bunyan is in 1628 in Engeland 
gebore en deur sy vrou na die Here gelei. Hy het kort 
hierna begin preek en is daarvoor in die tronk gegooi. 

Hierdie boek is gedurende sy 12 jaar in die tronk geskryf. 
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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 hartlik welkom by ons erediens Sondag oggend 
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 (padkaart op bl. 9). 
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 dienste 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 hartlik welkom by ons eredienste Sondagoggend 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 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

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: JULIE/AUGUSTUS 2020, BL. 27
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OUDTSHOORN

Sondag, 5 Julie 2020: 
dubbelloop-geloofsvreugde
Ten spyte van die inperkingsmaatreëls wat tans geld, 
deel ons in die dankbaarheid en vreugde van twee 
gesinne in ons gemeente. Weereens besef ons dat God 
self sy kerk in stand hou met twee belydenisafleggings 
en die bediening van die doop. 

Yolanda Serfontein en Sue Engelbrecht het tydens ’n 
erediens wat deur ds. Johann Jacobs waargeneem is, 
belydenis van geloof afgelê. Die gemeente ontvang 
Yolanda en Sue in liefde as lidmate van die gemeente 
en nooi hulle uit om saam met ons te werk met die 
verkondiging van die evangelie en die uitbreiding van 
die kerk. 

Wat ’n vreugdevolle gebeurtenis 
toe ds. Jacobs agt kinders doop. 
Die een ouerpaar is Koos en Sue 
Engelbrecht wat onlangs deel van 
ons gemeente geword het. Hulle het 
hul vier dogters laat doop: Amanda, 
Jolanda, Melissa en Riana. Ons ken 
dié vier reeds goed – as dominee 
‘amen’ sê, dan waai die skoentjies 
onmiddellik! Die ander ouerpaar is 
Willem en Yolanda Serfontein wat 
hul drie dogters en seuntjie laat 
doop het. Die dogters is Andrea, 
Jessica en Wilmien. Die seuntjie 
is Eben Willem (noemnaam EW) 
Serfontein, die agtste geslag om dié 
naam te dra en te laat voortleef. 

Namens die gemeente dra ons graag ons geluk-
wensing oor aan al die ouers en grootouers van al 
die kinders wat gedoop is. Ons bid dat elke kind wat 
gedoop is in die liefde van die Here sal opgroei om vir 
Hom ’n ligstraal te wees. 

Ds. Johann, ons spreek ook ons dankbaarheid teenoor 
jou en Trix uit vir al die moeite en opoffering wat julle 
deurgaans vir ons gemeente doen. Julle harde werk in 
ons gemeente word raakgesien en waardeer, en juis 
dit het daartoe bygedra dat ons gemeente dié Sondag 
dubbelloop-geloofsvreugde kon beleef. 

Ingestuur

Bellie en Eben Serfontein met hul kleinseun, EW

Die agt kinders wat gedoop is, saam met hulle families

Ds. Jacobs doop een van die Serfontein dogters

SEPTEMBER 2020  31



IN DIE SPORE VAN GISTER met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

Die groot leuen deur die waarheid 
ontmasker – Dr. Pieter Möller

Vandeesmaand is die maand waarin dr. Hendrik Verwoerd verjaar het, asook vermoor is. 
Min mense is ná hul dood so verguis soos hy. Die ironie is dat alles kwaadwillige propagan
distiese snert is wat deur oningeligtes, selfs in eie geledere, geglo word.

Die grootste onsinnighede wat sedert 1948 oor die 
Na sio nale Partyregerings verkondig is, het met die 

aanslae op die lewe van dr. Verwoerd ’n hoogtepunt bereik. 
Ironies genoeg, is die toon in die wanvoorstellings en 
onwaarhede deur blanke liberaliste aangegee. Natuurlik 
was ander duistere magte agter die liberaliste en kom
mu niste kliphard aan die werk. Die deursnee swartmens 
het hierdie wolhaarstories vir soetkoek opgeëet. Nêrens 
word, soos te verwagte, ooit gewys op die offers wat die 
blan ke SuidAfrikaanse belastingbetaler oor baie jare 
gebring het om swart SuidAfrikaners op te hef nie en dat 
swartmense in SuidAfrika veel beter daaraan toe was as 
hulle rasgenote in Afrika nie. Dit word verswyg dat talle 
skole en ander fasiliteite vir hulle gebou is, maar dat dit 
op aanstigting van ANC/SAKPbelhamels afgebrand is. Die 
leu se van hierdie terroriste was: Liberation before edu ca-
tion. Nooit word erken nie dat in die hoogbloeitydperk 
van die Verwoerdbewind die ekonomiese groeikoers 
by voor beeld 5,4%, hoër onder swartmense as die 3,9% 
onder blankes was. Werkloosheid en gepaardgaande 
misdaad was seldsame verskynsels. Die mae was vol en 
om dat hulle hiermee tevrede was, het hulle min in die 
po li tiek belanggestel. Die gedurige geneul oor hulle ag
ter ge ble wendheid en sogenaamde historiese benadeling, 
is gerieflikheidshalwe uit die lug gegryp.

In teenstelling met wat gereeld deur sogenaamde 
ken ners beweer word, was dr. Verwoerd nie die vader 
van die beleid van afsonderlike ontwikkeling nie, maar 
van self sprekend het hy dit heelhartig onderskryf. Hy moes 
’n keuse tussen integrasie en algehele segregasie (skei
ding) maak. In sy keuse van skeiding van die rasse was 
volksbelang uiteraard voorop, want hy was van mening 
dat integrasie uiteindelik op swart oorheersing sou uit
loop. Hoe reg was hy nie! Op ’n ewewigtige en regverdige 
wyse was hy in sy keuse egter nie net op blanke belange 
ingestel nie. GH Calpin, redakteur van The Natal Witness, 
gee byvoorbeeld erkenning aan sy opregte strewe na 
geregtigheid vir alle bevolkingsgroepe in SuidAfrika. 
In sy boek At last we've got our Country back voeg hy in 
hierdie verband daaraan toe: Niemand kan dr. Verwoerd se 
toesprake oor apartheid en rasseskeiding lees sonder om te 
besef dat hy opreg was in sy bedoeling dat sy beleidsrigtings 

met geregtigheid en billikheid teenoor almal toegepas moet 
word nie (vertaal).

Ingevolge die beleid van afsonderlike ontwikkeling, 
is op politieke gebied voorsiening daarvoor gemaak dat 
elkeen van die nege etniese eenhede (volke), buite die 
blanke gebied tot aparte nasies kon ontwikkel deur aan 
elkeen ’n grondgebied (tuisland) toe te ken. Die bedoeling 
hiervan was selfstandige ontwikkeling met die oog op 
volledige onafhanklikheid. Liberale en kommunistiese 
teenstanders was egter nie tevrede met die vordering wat 
swartes onder die beleid van afsonderlike ontwikkeling 
gemaak het nie, want indien dit slaag, sou hulle duistere 
planne met die oog op die toekoms van SuidAfrika nie 
verwesenlik kon word nie. Ná dr. Verwoerd se dood is 
hier die beleid geleidelik afgetakel en uiteindelik van die 
tafel gevee. Uiteindelik was die Afrikanervolk sonder ’n 
land en, menslik gesproke, sonder ’n toekoms gelaat.

Dat die haat van Afrikanervyande nie die houding 
van die deursnee swartmens weerspieël het nie, word 
onteenseglik bewys deur die feit dat dr. Verwoerd gewild 
en geliefd onder talle swartmense was. Honderde het 
met verloop van tyd sy raad gevra en hom selfs met die 
by naam Rapula (vader of gewer van die reën) vereer. Die 
vyand beweer steeds dat hy swartes gehaat het, maar 
niks bewys die teendeel beter nie as die feit dat hy selfs 
’n Nigeriër met studiegeld gehelp het. Net voor sy dood 
het hy ook hoofman Jonathan, van Lesotho, op ’n staats
besoek ontvang. 

’n Kolos soos Hendrik Verwoerd verskyn net een maal 
in ’n leeftyd, deur die genade van Bo, op die toneel. Die emo
sie wat tydens sy dood en begrafnis by die Afrikanervolk 
waarneembaar was, getuig onteenseglik van die agting en 
liefde wat daar vir hom was. Ian Smith, die destydse Eerste 
Minister van Rhodesië, vat in sy huldeblyk ná dr. Verwoerd 
se dood hierdie Afrikaneredelman se Christelike deugde 
die mooiste saam: To those who knew him personally, and 
I count myself as one of those who had the privilege, his 
sincerity in everything he undertook, his gentleness and his 
kindness towards all people, his championing of civilised 
and Christian ideals, and his wise counsels in times of peace 
and adversity, will be greatly missed. LIG IN DUISTERNIS
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Wil jy deel van ons 
virtuele koor wees?

Lees meer op bl. 6 of besoek  
ongegrendeld.wordpress.com/

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

Die Kerkjaarboek 2021
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 per Kerkjaarboek 2021  
(posgeld ingesluit) is:

Opsie 1: R160,00  
Kerkjaarboek volledig met statistiek

Opsie 2: R110,00 
Slegs dagstukkies

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



ONDERSTEUNERS

1

FINANSIËLE KUNDIGHEID & EFFEKTIEWE ENTREPRENEURSKAP
2

BEJAARDES & GESTREMDES
3

#HELPJAG
4

SKOOLTASSIEPROJEK
5

#HELPHETTA
6

FROUEVONDS

7

ONS WINKELS

8

STUDIEFONDS
9

INTERNASIONALE SKAKELING
10

#STOPHONGER & KOSBLIKKIE

11

BEMAGTIG ‘N KIND

12

Wie is SOLIDARITEIT HELPENDE HAND?

Hoe en waar kan jy HAND bysit?

SKENK1

SKENKINGSWINKELS2

VRYWILLIGERS BY TAKKE3

012 111 8360  |  diens@helpendehand.co.za  |  www.helpendehand.co.za

Word deel van die span van minstens 1 200 
vrywilligers wat op plaaslike vlak werk. Skakel 
012 111 8360 of diens@helpendehand.co.za 
om na jou naaste tak verwys te word.

Helpende Hand se skenkingswinkels is die 
middelpunt vir die insameling en verspreiding 
van lewensmiddele. Daar word daagliks klere, 
komberse, meubels, toerusting, boeke en 
ander lewensmiddele daarvandaan versprei. 
Die begunstigdes is tehuise vir bejaardes, 
kleuterskole en individue wat hulp benodig. 
Ons takke ontvang ook skenkings en versprei 
dit deur hulle netwerke na behoeftige 
gemeenskappe.

Besoek www.helpendehand.co.za vir jou 
naaste winkel!

Ons het meer as 40 000 ondersteuners 
landwyd, wat maandeliks finansieel bydra en 
ons in staat stel om armoede te voorkom, te 
verlig en te verbreek. Jy kan ook deur ‘n 
debietorder ’n maandelikse bydrae van 
minstens R50 maak.

SMS die woord “hand” na 45763 (SMS’e kos 
R2) en ons sal jou kontak. Jy kan ook ‘n 
eenmalige bedrag aan Helpende Hand skenk.

Ons bankbesonderhede is soos volg:
Rekeningnaam: Solidariteit Helpende Hand

Bank: FNB  |  Takkode: 250 655
Rekeningnommer: 623 314 45503
Verwysing: Die projek wat jy kies

om te ondersteun 

Helpende Hand het tans 150 takke in 10 streke wat daarop gefokus is 
om die funksionering van ons aktiwiteite so doelgerig en vaartbelyn as 
moontlik te maak. Ons het ongeveer 40 000 ondersteuners wat 
saamwerk aan ons doel en strewe. Hierdie takke en streke maak 
nasionale streek- en takprojekte ‘n moontlikheid en ‘n werklikheid.

Die Frouevonds fokus op opleiding en die hantering van armoede in 
die lewens van jong meisies en vroue. Die naam is doelbewus verkeerd 
gespel om aan te dui dat alles nie altyd regloop nie en daar soms ’n 
brug na sukses nodig is. Die Frouevonds dien hierdie doel.

In 2015 het Helpende Hand 14 winkels gehad. Vandag kan ons met 
dankbaarheid sê dat ons in 2019 reeds ons 50ste winkel oopgemaak 
het. Die winkels dra by tot ‘n verskeidenheid projekte; ons sentrums, 
ons studielenings en skep werk vir ons kontrakteurs. Die inisiatief vorm 
daarby ‘n wonderlike netwerk binne Helpende Hand.

In 2015 is R25 miljoen tussen behoewende studente verdeel en in 2019 
is die beskikbare bedrag al ongeveer R41 miljoen per jaar. Sedert 2015 
is ‘n bedrag van R145,1 miljoen aan studente uitbetaal.

Internasionale skakeling is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand 
wat daarop gemik is om fondse uit die buiteland te genereer in die 
stryd teen Afrikaner-armoede.

Daar is tans meer as 8 000 kleuters wat deel uitmaak van Solidariteit 
Helpende Hand se voedingsprojek. Die projek fokus daarop om 
behoeftige kleuterskole te ondersteun met koopbewyse om kos aan te 
koop. Om te verseker dat hierdie kleuters genoeg voedsel ontvang, 
moet Helpende Hand 1,5 miljoen etes hierdie jaar voorsien.

Bemagtig ‘n kind is ‘n inisiatief om geleenthede vir behoeftige kinders 
moontlik te maak; om kinders uit armoede en uitdagende maatskaplike 
omstandighede op te hef, sodat hulle hul volle vermoë kan 
verwesenlik. Hierdie fonds voorsien in behoeftes soos: Koshuis gelde, 
Vervoer na skool, remediërende onderrig, terapie ens.

Finansiële kennis, opvoeding rondom finansies, begrotingsadvies, 
asook entrepreneur-bevordering. Die ontwikkeling van idees, die 
implementering en ondersteuning daarvan. Die bedoeling van 
Helpende Hand met hierdie twee veldtogte is soos volg: Leer werk met 
wat jy het en bou voort op wat aan jou toevertrou is.

Bejaardes lê Helpende Hand na aan die hart en deur middel van 
verskeie inisiatiewe fokus Helpende Hand om persone ouer as 60 jaar 
te ondersteun, te bederf en te vereer. Deur katarakchirurgie en 
gehoorapparate maak ons ondersteuners ‘n groot verskil in die 
bejaardes se lewens.

Die #HelpJag-veldtog se doel is om wildsvleis aan te wend en te 
verseker dat proteïene deel van ’n behoeftige kind se daaglikse 
maaltyd uitmaak, dat hulle gesond en gelukkig grootword. Die 
#HelpJag-veldtog het 6 550 behoeftige kleuters in 2018 van ‘n 
gebalanseerde maaltyd voorsien.

Die skooltassie-projek waar tassies met skryfbehoeftes aan Gr 1’s 
voorsien word, gaan elke jaar onverpoosd voort. In 2019 is 5 000 
tassies uitgedeel. Hierdie tassie-projek is ’n vlagskipprojek wat wyd 
bekend is en ‘n reuseverskil in die lewe van kinders maak.

HelpHetta is die veldtog waarin ons poog om die lewe van meisie-wees 
te vergemaklik deur in die behoefte aan sanitêre ware te voorsien, 
waar dit nie bekostig kan word nie. In 2019 het ons 3 000 meisies per 
maand van sanitêre ware voorsien en die impak daarvan op die 
verbreking van armoede is noemenswaardig.

VAN HART
TOT HAND
NA ANDER

Vanuit die gemeenskap, vir die gemeenskap
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Ons het almal seker al iewers van #BlackLivesMatter gehoor. Aan 
die een kant is daar mense wat ongelukkig is en glo dat hulle die 
reg het om te breek en te plunder. Daar is ook ’n groep blankes 

wat hulself byvoorbeeld soos slawe in boeie vasmaak om te probeer wys 
hoe jammer en skaam hulle daaroor is dat hulle ander mense te na gekom 
het. Aan die anderkant is daar mense wat ongeduldig is met die hele 
affêre en glo dat niks fout is nie. Altwee kante raak al meer ongeduldig 
en haatdraend.

Beide kante gebruik dikwels die Bybel, maar meermale gebruik hulle dit 
net as ’n wapen teen die ander kant. Daar word te min gevra hoe God wil 
hê ons moet redeneer.

Die Bybel leer baie mooi dat ons sekere dinge moet liefhê en ander 
dinge moet haat. Ons moet sonde haat. Ons moet God liefhê (Mt. 22: 37). 
Ons moet ons broeders liefhê (1 Joh. 4:20). Ons moet ons naaste liefhê 
(2 Petr. 1:7). Ons moet selfs ons vyande liefhê (Mt. 5:44). Hy wat nie liefhet 
nie, sê 1 Johannes 4:8, het God nie geken nie, want God is liefde.

1 Timótheüs 1:5 leer ons wat die doel van die wet van die Here is: Maar 
die doel van die gebod is liefde uit ’n rein hart en ’n goeie gewete en ’n 
ongeveinsde geloof.

Hier leer ons ook waar hierdie liefde vandaan kom en hoe die dinge wat 
daardie liefde keer, verwyder kan word. Daar staan dat hierdie liefde uit  
’n rein hart, ’n goeie gewete en ’n ongeveinsde geloof kom. 

Bron
LiefdeLiefde

van

Die
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Jou hart kan tog nie rein wees as jou gewete jou aankla nie. Die enigste 
manier hoe jou gewete jou nie meer sal pla nie, is wanneer jou sonde alles 
deur Jesus Christus aan die kruis betaal is. Jou geloof in God is dus die 
ding wat maak dat jou hart rein en jou gewete goed word. Ons moet dus 
mooi verstaan dat ons eers regtig kan liefhê as ons ’n ongeveinsde geloof 
in Jesus Christus het. 

Daar is ’n klomp dinge wat keer dat ons ons liefde uitleef soos wat God 
dit wil hê, byvoorbeeld skuldgevoelens en vrees.

As ek skuldig voel, fokus ek dikwels net op myself, omdat ek myself 
jammer kry. Ek kan onmoontlik ander se behoeftes raaksien as ek myself 
die heeltyd jammer kry, nie waar nie? Soms is ek hardkoppig en maak asof 
ek niks verkeerd gedoen het nie. Dit is skynheilig en vernietig verhoudings 
baie vinnig. Soms probeer ek my eie skuld minder maak deur eerder op 
ander se foute te fokus. Só keer skuldgevoelens dat ek ander liefhet.

Dieselfde met vrees. Dikwels is my eerste reaksie agterdog: Watter 
skelmstreek voer hierdie een in die mou? Wat wil hulle nou weer met my 
maak? Jy kan nie vir iemand anders omgee as jy die heeltyd agterdogtig 
is nie, dit is onmoontlik!

Die grootste liefde wat ’n Christen aan enige mens kan gee, is om hom 
of haar van die evangelie te vertel. Dit is interessant om te sien dat hoe 
banger mense is, hoe minder sendingwerk hulle doen. Vrees maak dat jy 
nie vir ander kan lief wees nie. 

Jesus Christus het juis gekom om hierdie dinge weg te vat. Aan die kruis 
het Hy al jou skuld betaal, jy hoef dus nie meer skuldig te voel nie! Jy hoef 
ook nie bang te wees nie. Dit maak nie saak hoeveel bangmaakgoed daar 
hier op aarde is nie – wat jy ook al hier verloor, weeg nie op teen die skat 
wat jy in die hemel het nie. Geloof help ons om lief te hê soos wat God 
ons roep om te doen. 

Groete, ds. Henning

Gebruik die skakel en sluit gerus by ons WhatsApp-kletsgroep aan 
om onder meer vrae te vra wat ons hier kan probeer antwoord. Maak 
asseblief seker dat jy die groepie se reëls volg.
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GÉNESIS 11
Ná die sondvloed het die mense weer baie geword. Hulle het almal 
dieselfde taal gepraat en bymekaar gebly. Al het God vir hulle gesê dat 
hulle oor die aarde moes versprei om dit te bewerk en te versorg, het die 
mense dit nie gedoen nie. Hulle het almal in die stad Sínear gebly.

Hulle het besluit om ’n groot en hoë toring te bou. Op die manier, het 
hulle gedink, sou hulle altyd kon sien hoe wonderlik hulle is. Hulle wou vir 
hulself naam maak. Hulle het bakstene van klei gemaak en dit in die vuur 
laat hard word sodat die bakstene sterk was. Hierdie bakstene het hulle 
een vir een bo-op mekaar gesit sodat hulle toring al hoër en hoër geword 
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het. Hulle het gedink: “Sjoe, kyk hoe wonderlik is ons! Ons maak sommer 
ons eie pad na die hemel.”

Die Here het nie met hulle saamgestem nie. Hy het gesien wat hulle doen 
en daarom het Hy besluit om ’n einde aan hulle planne te maak. God het 
gesê dat dit nie goed is dat almal so op een plek bly nie, daarom gaan Hy 
maak dat hulle mekaar nie meer kan verstaan wanneer hulle praat nie.

Die volgende dag het die bouers weer vroeg aan hulle groot toring begin 
bou. Toe die een bouer vir bakstene vra, het die ander man net sy skouers 
opgetrek. Hy kon glad nie meer verstaan wat die bouer vir hom sê nie. ’n 
Bietjie verder het ander dieselfde probleem gehad – hulle kon mekaar ook 
nie verstaan nie. Het jy al gehoor hoe vreemd dit klink as iemand in ’n taal 
praat wat jy nie verstaan nie?

Die Here het hulle taal verwar. Dit het gemaak dat die bouers nie meer 
kon bou nie en daarom het hulle hul gereedskap maar neergesit. Dinge 
was vreeslik deurmekaar.

Groepies mense wat dieselfde taal praat het bymekaar gebly. Hulle het 
van die ander af weggetrek en vir hulle ’n plek gekry om te gaan bly en 
werk. So het die Here hulle gedwing om te doen wat Hy hulle beveel 
het – almal het in hulle eie rigting gegaan en hulle het die hele aarde vol 
gaan bly. 

Die stad met die halwe toring het maar net so bly staan. Hulle het hom ’n 
naam gegee: Babel. Dit beteken “verwarring”.

Prys: 
R75,00

Die wonderlike boodskap wat hierdie boekie bring saam 
met sy fraai illustrasies, smeek om voorgelees te word. 
Die prenteboek van 28 bladsye, wat ook 4 inkleurbladsye 
insluit, word aanbeveel vir kinders 3-9 jaar.

BESTELLINGS: www.apk.co.za/boekwinkel 
T: 012 362 1390; boekwinkel@apk.co.za
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Om ons vyande lief te hê, is ’n vreemde begrip. Die woord “liefhê” en 
die woord “vyand” pas nie by mekaar nie, omdat ons van nature 

geneig is om ons vyande te haat. Dit is egter die verkeerde benadering. 
Ons kry op vele plekke in die Bybel die opdrag om ons vyande lief te hê.

Matthéüs 5:43-44: Julle het gehoor dat daar gesê is: Julle moet julle 
naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar Ek sê vir julle: Julle moet 
julle vyande liefhê; seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle 
haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.

Maar hoekom, behalwe vir die feit dat dit ’n opdrag van God is, moet 
ons ons vyande liefhê? 
Die antwoord is eenvoudig: Omdat God ons eerste liefgehad het in ’n tyd 
toe ons nog sy vyande was en Hom gehaat het (vgl. Rom. 5:8). Sy liefde 
vir ons was so groot dat Hy sy 
eniggebore Seun gestuur het om in 
ons plek vir ons sondes te kom sterf 
en op so ’n manier vir ons redding 
en die ewige lewe te bring.

Hoe moet ons dan ons vyande 
liefhê?
Uit ons eie kan ons dit nie regkry 
nie. Ons het die hulp van God en die 
Heilige Gees, wat kragtig in ons werk, 
nodig om dit reg te kry. 

Corlia Gouws

Jy moet jou vyande

liefhê!liefhê!
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In Lukas 6:27-36 en in Matthéüs 5:43-48 kom Jesus tot ’n eenvoudige 
gevolgtrekking. Ons moet soos ons hemelse Vader wees. Ons moet 
regverdig en barmhartig wees. Ons moet volmaak lewe en liefhê soos ons 
Vader in die hemel liefhet.

Spreuke 24:17: As jou vyand val, verheug jou 
nie; en as hy struikel, laat jou hart nie juig nie.

Spreuke 25:21: As jou vyand honger het, gee 
hom brood om te eet; en as hy dors het, gee 
hom water om te drink.

Die Here Jesus lê baie klem daarop dat ons barmhartig moet wees 
teenoor ons vyande. Ons moet onsself nie verlustig in ander se 
mislukkings nie en ons moet ons vyande versorg in tye van nood en 
sodoende vir onsself ’n skat in die hemel bymekaarmaak.

Almal wil barmhartigheid hê. Die Bybel leer vir ons dat barmhartigheid 
oor oordeel seëvier. Om dus barmhartig te kan wees, moet ons wraak 
teen ons vyande opgee en die oordeel oor ons vyande in die hande van 
God los.

Om ons vyande lief te hê, beteken nie dat ons moet toelaat dat hulle 
aanhou om ons seer te maak nie. Dit sal beteken dat ons daarin misluk 
om onsself lief genoeg te hê dat ons ander ook sal liefhê. Ons moet ons 
vertroue daarin plaas dat God ons teen ons vyande sal beskerm. 

Dit is baie belangrik dat ons aanhou om op God te vertrou en vir ons 
vyande te bid. Om vir ons vyande te bid, is die beste manier waarop ons 
barmhartigheid teenoor ons vyande kan bewys.

Om werklik lief te wees vir ons vyande, beteken dat ons hulle sien as 
mense wat barmhartigheid, genade en liefde van ons Vader in die hemel 
af, nodig het.

Hanteer ander soos wat jy wil hê ander mense jou moet hanteer. Meer nog, 
hanteer ander mense soos Christus jou hanteer het toe jy sy vyand was!
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