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REDAKSIONEEL

Christelike Weste
In die inleiding tot sy boek Politics after Christen dom, 
skryf David VanDrunen dat die Weste gedurende die 
tydperk vanaf die Middeleeue tot diep in die moder ne 
era, deur ’n hoofsaaklik Christelike samelewingstruk
tuur gekenmerk is. Hoewel kerk, staat en ander ge
meen skaps instellings gedurende hierdie tyd tegnies 
van mekaar onderskei kon word, is hulle aan mekaar 
ver bind deur hul toewyding om ’n samelewing te skep 
wat deur ’n gemeenskaplike Christelike kultuur ge ken
merk is. Hoe wel die Reformasie in die sestiende eeu 
die karakter van die Christendom wesenlik verander 
het, het dit nie ’n einde aan Christelike samelewings 
gebring nie.

Die wyse waarop die stad Genève gedurende die ses
tien de eeu onder leiding van Calvyn hervorm is, is ’n 
goeie voorbeeld van so ’n Christelike samelewing. In 
1538 word Calvyn en Farel uit die stad verban omdat 
die stadsvaders nie gehou het van die hervormings wat 
Calvyn voorgestel het nie – onder meer die instelling 
van die kerklike tug. Twee jaar later (1540) versoek hulle 
Cal vyn egter om terug te keer omdat hulle ’n oplossing 
vir die onsedelikheid en losbandigheid in die stad gesoek 
het. Toe Calvyn in 1541 terugkeer, het hy hom toegespits 
op die implementering van Christelike beginsels en die 
kerklike tug om sodoende die stad na ’n heilige stad, in 
ooreenstemming met God se wil, te verander.

Tydens die AP Akademie se teologiese dag van 2014, 
wys ds. Johan Schütte daarop dat Genève aan die hand 
hiervan ’n voorbeeld van ’n Christelike samelewing ge
word het. God se reg en sy geregtigheid het in so ’n mate 

ge geld dat Bernardino Ochino, ’n Italiaanse vlugteling, 
soos volg oor die stad getuig: 

“Vloek en skel, onreinheid, owerspel, onrein 
le wens soos wat ek op al die plekke waar ek 
al ge woon het teengekom het, bestaan nie 
hier nie. Hier is nie bordele of prostitute nie. 
Nie mand bly op die sypaadjies nie en almal 
is betaamlik ge klee. Die mense gee soveel vir 
me  kaar om dat niemand nodig het om te be del 
nie. Die mense vermaan mekaar broe der lik 
soos wat Christus dit voorgeskryf het. Mense 
het nie reg sake met mekaar nie, daar is geen 
simonie, moord of partyskappe nie, maar net 
vrede en wel willendheid.”

Opkoms van die liberalisme
Met die aanbreek van die sogenaamde moderne era, 
het dinge egter begin verander. Met die opkoms van 
die Verligting en die ontwaking van liberalisme, is 
tra  di  sio nele teologiese sienings uitgedaag. Dit is veral 
die in vloed van die kerk op die samelewing wat onder 
ver den king begin kom het. VanDrunen wys daarop 
dat die Chris telike samelewing nie onmiddellik ver
dwyn het nie, maar dat die gebruike, veronderstellings 
en struk ture van die Christendom stadig maar seker 
weg ge kalwe is.

Die verleidende woorde van Satan in die tuin van Eden, 
“julle sal soos God wees” (vgl. Gén. 3:5), kan as ’t ware 
as die slagspreuk van en dryf rag ag ter die liberalisme 

Wanneer geregtigheid uit die 
Regverdige se hande geneem word
Ds. Schalk Strauss

In die tyd waarin ons leef, het die uitdrukking “sosiale geregtigheid” ’n politieke gonswoord geword. On ge luk
kig weergalm dit ook deesdae in baie kerke en in baie Christene se lewens as ’n nuwe soort standaard waarna 
gestreef moet word as teken van postmoderne heiligmaking. ’n Vraag wat by ’n mens ontstaan, is waarom 
mense dit deesdae nodig ag om ’n begrip soos “geregtigheid” deur ’n byvoeglike naamwoord te laat bepaal? 
Wanneer het mense anders begin dink en wat het dit veroorsaak? Die antwoorde op hierdie vrae sal ons help 
om die deformasie (verval) binne ons samelewing te identifiseer sodat ons reformerend daarop kan reageer.
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be stempel word. Die mens, met sy natuurlike (sondige) 
be hoeftes en be geer tes, is al meer op die voorgrond ge
plaas en het God uit die sentrum begin verdryf. 

Dit het ook ’n invloed gehad op die boodskap van die 
kerk. Dr. RC Sproul wys daarop dat liberalisme gepoog 
het om die Christelike geloof van sy bonatuurlike ka
rak  ter te stroop. Die gevolg was dat die waarde van die 
Christelike geloof verskraal is tot etiese aspekte met 
be trek king tot die (hoofsaaklik) materiële behoeftes van 
die mens. ’n Begrip soos “geregtigheid” se fokus het ge
volg lik ook begin verskuif weg van ’n regte verhou ding 
met God (wat ook ons samesyn raak), na ’n eensy di ge 
be klem toning van die regte en behoeftes van die sa
me lewing. Die Switserse teoloog, Emil Brunner, het 
nie verniet na hier die liberale teologie as “ongeloof” 
ver wys nie.

PostChristelike samelewing
Die dorings en distels wat deur ’n liberale teelaarde soos 
dié voortgebring word, is die postChristelike sa me le
wing waarin ons ons tans bevind. Volgens VanDrunen 
is dit ’n samelewing wat gekenmerk word deur die op
koms van gewelddadige ideologieë, wêreldwye oorloë 
en die omverwerping van morele standaarde. Waar die 
mens in die sentrum staan en sy begeertes en natuurlike 
drange die hoogste maatstaf word, is dit te verwagte.

In ’n postChristelike, sekulêre samelewing is Chris
te li ke begrippe soos geregtigheid steeds in om loop, 
maar dit kry nuwe betekenis. Dit word geherdefi ni eer 
en moet dus nou deur ’n byvoeglike naamwoord soos 
“sosiale”, bepaal word. Ge lyk heid word die nuwe reg en 
die samele wing word die nuwe regter.

Geregtigheid in die hande van die gemeenskap
Ons word dikwels so meegesleur deur die optrede van 
so siale geregtigheidsaktiviste, dat ons die kwessie soms 
verskraal tot die blote praktiese aspekte wat te doen het 
met die “regverdige behandeling” van die samelewing. 
Met ander woorde, ons fokus dikwels so op ge reg tig
heid vir die gemeenskap, dat ons nie raaksien dat die 
ba sie se vertrekpunt hiervan uiteindelik ook gereg tig
heid deur die gemeenskap is nie. Waar God se plek in 
die sa me lewing deur die mens ingeneem word, moet 
sy ge reg tigheid ook noodwendig plek maak vir ’n nuwe 
soort geregtigheid.

Geregtigheid word dus in die hande van die gemeenskap 
geplaas wat impliseer dat die gemeenskap ook die norm 

bepaal vir wat reg en regverdig is. Daardie gemeenskap 
is dikwels ’n ongeduldige en oproerige gemeenskap 
wat alles in hul pad meesleur en uit die weg vee. Dit is 
waarom groepe soos Black Lives Matter en die EFF, wat 
hulself as sogenaamde stryders vir sosiale geregtigheid 
beskou, kan doen wat hulle wil en daarmee wegkom. 
Aan gesien daar nie meer ’n objektiewe beginsel vir ge
reg tigheid is nie (self in die howe hoor jy die heersende 
sosiale retoriek), bepaal hulle self wat gangbaar is en wat 
nie. Hulle eien hulself die reg toe om te plunder en te 
vernietig, terwyl die liberale media dikwels hul optrede 
as “geregverdig” aanprys.

Hoewel dit die idee van vryheid skep (die gemeen skap 
besluit self), raak dit die teelaarde vir tirannie en ’n nu
we, wreder soort onderdrukking. Die een groep se “reg” 
is die ander groep se “verkeerd”. Uiteindelik raak dit ’n 
mag stryd waarin die sterkste groep die toon aangee. 
Bun du geregtigheid seëvier. Onderdrukking van ander 
groepe deur middel van ’n beleid soos swart ekonomiese 
bemagtiging, raak ’n geregverdigde beginsel in diens 
van die groter groep se eiesoortige geregtigheid strewes.

Terug in die hande van die Regverdige
So ’n postChristelike gemeenskap roep natuurlik om 
re for masie. As gelowiges kan ons nie apaties staan en dit 
as blote politiek afmaak nie. Politiek spruit immers voort 
uit wat jy bely en is daarom uitvloeisel van wie of wat 
jy aan bid. Grondige hervorming vereis meer as om een 
groep in die samelewing met ’n ander groep te vervang, 
want uiteindelik gaan dit dieselfde noodlottige gevolge 
hê. Daarom gaan hierdie uitgawe uit van die beginsels 
wat deur prof. Alwyn Swanepoel tydens vanjaar se teo
lo giese dag ten opsigte van grondige verset (reformasie) 
ge stel is: Verander die aanbidding van die samelewing 
en sy kultuur en politiek sal volg. Die artikels fokus dus 
op hierdie drie terreine. Dit ontbloot afgodspraktyke 
waar deur die heersende kultuur en politieke beleid 
ge voed word, maar stel ook die Christelike alternatief. 

Hierdie alternatief behels dat die reg weer in die hande 
van die Regverdige geplaas sal word. Dit vra weer ge loof 
in die bonatuurlike en vereis kniebuig voor die Al mag
tige wat as Regter oor elkeen sal oordeel. Dit vereis die 
af reek van die humanistiese hoogtes en sosiale altare, 
maar vereis ook iets in die plek daarvan. Soos in die 
dae van koning Josía vra dit dat die sentrums van ons 
aan bidding herstel sal word sodat die Wetboek daarin 
voor gelees en die samelewing aan die hand daarvan 
her vorm kan word (vgl. 2 Kon. 22). LIG IN DUISTERNIS
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AMPTELIK

LERAARS
Leraar oorlede
Ds. G Smit is op 6 September 2020 oorlede. Ons 
bid sy naasbe staan des die troosryke bystand van die 
Here toe.
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ONTVANG DIE WOORD

Uit vrees vir die katastrofe kasty die profeet homself 
en die volk wat aan sy sorg toevertrou is, om soms toe 
te laat om deur die geweld van die storm meegesleur te 
word, sonder om weerstand te bied en net maar hul lot 
voor God te bekla. Ander kere weerstaan hy weer die 
storm met alle mag en verkondig hy die verskriklike 
ver nie tiging van elkeen wat die kerk van God bedreig. 
Hy verklaar dat God sy kerk sal vermeerder, selfs al lyk 
dit asof die kerk uitgewis is. Aangesien daar egter nie 
rus vir die liggaam is totdat die Hoof terugkeer nie, roep 
hy die verdruktes op tot geduld en beloof hy ’n komende 
oordeel waartydens die goddeloses se goddeloosheid 
geopenbaar en gestraf sal word.

Die profeet sê: Here, onse God, ander here buiten 
U het oor ons geheers ... (v. 13). 

Dit is ongetwyfeld die begin van die weeklag oor die 
onregverdige tirannie wat die ar me, onderdrukte Is
rae liete in gevangenskap beleef het. Hoewel Jesaja lank 
voor hierdie gebeure sou sterf, het hy dit vooruit gesien 
en dikteer hy nou aan hulle die klag te wat hulle moet 
bring. Ten einde die klagte en die gedagtegang van die 
profeet te verstaan, moet ons eerstens weet waarvandaan 
alle gesag kom en tweedens vir watter doel God magte 
aangestel het.

Die eerste word vir ons duidelik uit die woorde van die 
apostel wat verklaar: ... daar is geen mag behalwe van 
God nie. Dit is duidelik dat geen mag, groot of klein, op 
enige ander manier tot stand gebring word behalwe deur 
die volmaakte verordening van God nie. Wie dus ook 

al poog om die regering omver te werp wat deur God 
daargestel en deur sy woord toegelaat is, is eintlik besig 
om die troon van God wat Hy hier op aarde gevestig 
het, te bestry.

Die doel en rede waarom God in swakke mense hier die 
beeld van sy eie krag en majesteit afgedruk het, is nie 
om ons goed te laat voel oor onsself of om hom wat in 
’n gesagsposisie is, meerderwaardig teenoor ander te 
maak nie. Hy doen dit sodat ons altyd moet onthou dat 
ons aangestel is as luitenant van Hom wie se oë alles 
sien – ook hoe ons namens Hom as sy amptenare op tree. 
Paulus stel die doel van gesagsdraers duidelik: Om die 
kwaaddoeners te straf en dié wat goeddoen, te prys (vgl. 
Rom. 13:34). Hieruit is dit duidelik dat die swaard mag 
nie aan die mens gegee is om daarmee na willekeur om 
te gaan nie. Die doel is uitsluitlik om ’n samelewing te 
skep waarin mense tot God se eer kan leef. Regeerders 
moet hulself dus afvra of hulle só regeer dat dit duidelik 
is dat God oor hulle heers, of staan hul heerskappy langs 
God, los van God of selfs teenoor God.

Die eerste ding wat God van konings verwag, is ken
nis van sy wil soos in sy Woord geopenbaar. Twee dens 
verwag God eerbaarheid en dat regeerders hulle moet 
beywer om die opdragte in sy wet getrou na te kom. 
Konings het nie absolute mag nie. Hulle mag word 
deur God se Woord beperk. As hulle dus straf waar 
God nie beveel het nie, is hulle niks anders as moor
denaars nie en as hulle spaar waar God beveel het om 
te straf, is hulle medeaanspreeklik vir en skuldig aan  
die boosheid.

Jesaja 261

John Knox

Jesaja is in hierdie teks soos ’n ervare skeepskaptein wat weet hoe om sy skip deur die vaarwater van ’n storm 
te stuur deur soms weerstand te bied teen die geweld van die branders en soms meer skiet te gee. Hy sien die 
verwoesting wat in die ewige raad van God bepaal is en wat op Jerusalem en Juda wag. 
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Jesaja kla teenoor God oor die heerskappy van die Ba
biloniërs (die “ander here buiten U”) wat met hardheid, 
sonder enige genade of barmhartigheid, oor God se volk 
regeer het. Hulle eintlike doel was om God se volk en 
hul Godsdiens uit te wis. 

Ná die klaaglied van die profeet, verklaar hy die 
vertroue van die volk: ... deur U alleen prys ons 
ú Naam (v. 13). 

Ten spyte van hul swaarkry, eer die volk vir God. Hulle 
gedenk God se insettinge en beloftes, al het hulle Hom 
nie genoegsaam verheerlik toe Hy in liefde oor hulle 
regeer het nie. Die versoeking was groot om te midde 
van hul swaarkry en die goddeloosheid in Babel, in God 
se teenwoordigheid te begin twyfel en om sy wet en hul 
Godsdiens waardeloos te ag. Dieselfde versoekings staar 
ons in die gesig wanneer dit lyk asof die kerk, die ware 
aanbidding van God en die suiwere verkondiging van 
die Woord en bediening van die sakramente, vernietig 
of bedreig word.

Wat behoort ons reaksie te wees wanneer God ons reg
verdiglik, weens ons oortredings en ondankbaarheid, in 
soortgelyke omstandighede bring? Hierdie belydenis is 
nie dié van skynheiliges nie. Dit is die kragtige werking 
van die Heilige Gees wat sy kinders in verdrukking en 
eensaamheid vertroos. Ons plig is om God nie net in 
tye van vrede en voorspoed te dien nie. Hy wil hê dat 
ons Hom ook te midde van ons en sy vyande, sal erken 
en verheerlik.

Dit is egter nodig om dieper na te dink oor die oordele 
van God. Die volk Israel was die enigste volk wat God 
reg geken het en onder wie sy wette en insettinge, of
fers en kultiese gebruike gegeld het. Hulle het sý Naam 
aangeroep en Hy het aan hulle sy bewaring en bystand 
beloof. Wat het dan veroorsaak dat Hy hulle oorgegee 
het aan sulke ekstreme omstandighede waarin selfs sy 
Naam gelaster is? Omdat die volk die wet en insettinge 
van God verontagsaam en daarin nie gewandel het nie 
(vgl. Eség. 20). Selfs Juda het in die voetspore van Israel 
ge volg en in afgodery verval. 
 
Ons moet kennis neem hoe belangrik dit is om God se 
in settinge en verordeninge, sy reg, wat aan ons en ter 
wil le van ons geopenbaar is, na te volg. Gehoorsaamheid 
is beslis die hoogste offer wat God vereis. Deur die groot 
Herder, ons Here Jesus, word ons deur die Woord op
ge roep tot ’n heilige lewenswandel, na liggaam en gees 

en van geestelike diensbaarheid. Daarvoor het Hy sy 
genadetroon, die suiwere prediking van sy Woord, in 
ons midde opgerig tesame met die bediening van die 
sakramente.

Sou jy, o Skotland, maar ’n koning gehad het wat met 
genade en in reg en geregtigheid oor jou geheers het! 
Onderwerp jouself aan die Here God, gehoorsaam sy 
insettinge en wandel in sy weë. As jy dit nie wil doen nie, 
moenie jouself vly nie. God se geregtigheid is vandag 
nog dieselfde. Met dieselfde oordeel waarmee Hy Juda 
en Jerusalem besoek het, sal Hy jou besoek. Wanneer 
ongeregtigheid die plek van geregtigheid inneem sodat 
bedrog en geweld sy troon oorheers, verwyder God 
die magtiges en maak Hy seuns hulle vorste en laat Hy 
moedswilliges oor hulle regeer (vgl. Jes. 3:4).

As hierdie teëspoed ons tref sodat goeie mense 
deur goddelose mense onderdruk word, laat 
ons dan die vinger na onsself wys as die enigste 
oorsaak vir ons ellende. As ons na God se stem 
geluister het en Hom gehoorsaam het, sou Hy 
ons voor die oë van die wêreld beloon het.

Vanaf vers 14 tot vers 19 lyk dit asof die profeet deur me
kaar praat en selfs teenstrydige dinge sê. Byvoorbeeld 
dat dooies nie herlewe nie (v. 14) en dan weer dat hulle 
sal herlewe (v. 19). Ons moet egter in gedagte hou dat 
Jesaja verskillende groepe voor oë het – gelowiges, die 
Ba bi loniërs, die skynheiliges onder die volk, ensovoorts. 
Hy praat met hulle almal. 

Eerstens trek hy te velde teen al die trotse vyande van 
God se volk en teen almal wat God laster en verlaat 
het. Vir hulle maak God dit duidelik dat Hy hulle in 
sy oordeel só sal vernietig, dat selfs die gedagtenis aan 
hul le sal vergaan (v. 14). Hulle wat reken dat God hulle 
niks kan maak nie, hulle karkasse sal verstrooi word 
terwyl die stank daarvan oor die aarde sal trek. Daar 
sal vir hulle geen hoop op lewe wees nie. Deur hierdie 
uitspraak word tiranne gewaarsku en die kerk getroos. 
Hoewel tiranne in al hul hoogmoed hier op aarde regeer 
het en God se kinders gespot en vertrap het, sal die 
bordjies tydens die opstanding verhang word. Dan sal 
die wat God se kinders vervolg en vertrap het, Hom sien 
wie hulle deurboor het tesame met die heerlikheid van 
diegene wat hulle verdruk het. Hierdie gedagte behoort 
ons geduldig te maak ten tye van lyding. Dit behoort 
_______________________________________________________________

1 Opgesomde vertaling. Lees die volledige preek hier:  
https://bit.ly/31VD9wG
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ons te troos sodat ons nie, ten aanskoue van hierdie 
onreg, heeltemal moed verloor nie. In ons God is daar 
wysheid en krag. Hy kan in ’n oogwink die vreugde van 
ons vyande in ewige rouklag verander, terwyl Hy ons 
hartseer in ewige vreugde kan omsit.

Deur die woorde van verse 15 en 16 vertroos die pro
feet die verdruktes met die wete dat, hoe swaar die 
verdrukking ook mag wees, die nageslag van Abraham 
so vermeerder sal word dat die grense van die land sal 
uitbrei. Deur jou lyding sal God meer verheerlik word 
as ten tye van jou voorspoed. Dit was ’n ongelooflike 
belofte. Om te dink dat die vernietiging van Jerusalem 
die wyse is waardeur God die Joodse volk sou vergroot! 
Om dit te verstaan, moet ons onthou waarom God 
beloftes aan Abraham gemaak het en wat die inhoud  
daarvan was.

Hy het na Abraham uitgereik en Homself aan hom ge
openbaar. Hy beloof aan Abraham ’n groot nageslag. 
Hierdie nageslag verwys nie net na sy vleeslike nageslag 
nie, maar na hulle wat sy geestelike nageslag sou wees. As 
ons nou aanvaar dat die ware kennis van God, sy wys
heid, geregtigheid, barmhartigheid en krag gedurende 
die ballingskap aan die volk verkondig is, kan ons nie 
ontken dat God toe besig was om sy volk te vergroot nie 
al het dit uit ’n menslike oogpunt gelyk asof Hy hulle 
van die aarde wou vee.

Sonder twyfel wou Satan deur die verstrooiing van die 
Jode die nageslag van Abraham verlei, die ware kennis 
van God vernietig en ’n weersin in God by die volk 
opwek. Waarom anders het die Babiloniërs vir Daniël 
en sy vriende saam met die ander jongmanne “opge
lei”? Daniël en sy vriende het hierdie slinkse optrede 
van die duiwel raakgesien en dit weerstaan. Wanneer 
Daniël later Nebukadnésar se droom uitlê, maak hy dit 
baie duidelik dat die uitleg daarvan nie van die sterre 
afomstig was nie, maar van die enigste, ware God. 
Nadat Sadrag, Mesag en Abednégo weier om voor die 
afgodsbeeld te kniel, vaardig Nebukadnésar ’n bevel uit 
dat húlle God die enigste ware God is.

So sien ons hoedat God begin het om sy Naam te vestig 
en kennis oor Hom uit te brei sodat mense tot aan bid
ding van Hom kon kom. Dit doen Hy deur hulle wat in 
ballingskap is. Hierdie wonderlike werk van God het van 
een ryk na ’n volgende oorgegaan. Die geskiedenis van 
Daniël tydens die regering van Darius, die koning van 
die Meders en Perse, getuig ook hiervan. Daniël word 

deur God bewaar toe hy, weens sy aanbidding van die 
enigste, ware God, in die leeukuil gegooi word. In reaksie 
hierop, verklaar Darius ook dat die God van Daniël die 
lewende God is en aanbid moet word.

In die tyd van Kores, wat die ballinge vrygelaat het, is 
hierdie kennis verder uitgebrei. Kores verklaar dat die 
God van die hemele aan hom opdrag gegee het dat daar 
vir Hom ’n huis in Jerusalem gebou moet word. Daar
om stuur hy die volk terug om die tempel te herbou en 
verklaar dat hierdie God die enigste God is (vgl. Esra 
1:23). Só kan ons sien hoe God sy beloftes hou en sy 
volk vergroot selfs wanneer dit lyk asof sy volk en die 
ware Godsdiens, uitwissing in die gesig staar. 

Ten spyte van Satan se teenstand, is die tempel en Jeru
sa lem uiteindelik herbou en in bewaring gehou tot met 
die koms van die Messias as heerlikheid van die tweede 
tempel. Sy kruisdood en opstanding ooreenkomstig die 
Skrifte, het die ware kennis oor God herstel. Deur die 
boodskap van die evangelie het God sy volk, die nageslag 
van Abraham, verder uitgebrei.

Ons skep moed hieruit wanneer die kerk in ons dag ook 
deur ongelowiges en die papiste bedreig word. Die vyand 
lyk oorweldigend en die ware gelowiges min. 

Teenoor die versoeking om te twyfel en uitwis
sing te vrees, laat ons onsself met die belofte 
be wapen dat God sy kerk sal bewaar en ver
meer der selfs al lyk dit vir mense asof die kerk 
dit nie gaan maak nie.

In vers 16 wys Jesaja op die volk se pleitroep tot God 
gedurende benoudheid. Deur die tugtiging van God 
doen die volk nou wat hulle nie in tye van vrede en 
voorspoed gedoen het nie. Dit gebeur selde dat mense 
op regte gehoorsaamheid bewys sonder dat die hand 
van God hulle daartoe dring. God besoek dus sy kin
ders deur sy roede van genade om hulle na Hom te laat 
terugkeer. Dit is van hierdie soort besoeking dat Jesaja 
hier spreek. Hy wil sy kinders na hom laat te rug keer 
vanuit die korrupte wêreld. Hy wil hulle speen van die 
giftige borsmelk van die bose wêreld wat die siel so kan 
vergiftig dat dit nie meer die waarheid van God kan 
verteer nie.

Die mens besoek God wanneer daar na sy Woord ge
luister word of deur deelname aan die sakramente. 
Hierdie soort besoeking kan egter maklik skynheilig 
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wees. Daarom moet elkeen homself ondersoek om se
ker te maak dat hy God met opregte motiewe soek. Die 
besoeking waarvan Jesaja spreek, is ’n reaksie van die 
volk op God se tugtiging. Hulle smeek om sy genade. 
Waarom anders het God sy troon tussen ons opgerig 
en sy heilige wil aan ons bekendgemaak, as dat ons dit 
moet gehoorsaam? Waarom anders verlos Hy ons, as 
dat ons getuies van sy verlossing teenoor die wêreld 
kan wees? Dit is ondenkbaar dat ’n mens só in opstand 
teen God kan wees dat nóg sy plae, nóg sy genade hom 
tot bekering kan lei. Laat ons dan deur die Gees onder 
sy genadige hand buig en onophoudelik tot Hom roep 
om ons te herstel. Hierdie uitroepe sal nie tevergeefs  
wees nie.

Vanaf vers 17 kry ons die tweede deel van die profeet se 
klagte namens die volk. Dit voel asof daar nie ’n einde 
aan hul swaarkry is nie. In hierdie laaste paar verse 
van die hoofstuk stry die profeet teen die volk se mis
moedigheid. Hy verseker hulle dat die uitverkorenes 
se grootste vyand, die dood, deur die lewe oorwin is. 
Die dode wat aan God behoort, sal opgewek word (v. 
19). Hiervan getuig ook die profeet Eségiël (vgl. Eség. 
37). God se opwekking van die gelowiges het nie net 
betrekking op die laaste dae wanneer gelowiges wat in 
Christus gesterf het, opgewek sal word nie. Dit het ook 
betrekking op God se bewaring wanneer Hy die kerk 
uit die kloue van tiranne verlos. 

Wanneer ons dan in ons dag die lyding en verdruk king 
van die ware gelowiges deur die goddelose aanskou; 
wan neer die goeie verag word; bose dinge in stand 
ge hou word; die waarheid van God vertrap word; en 
ge lo wi ges se ware aanbidding van God, vertrap word, 
laat ons dan hierdie wonderlike werk van God in ge
dag te hou. Hy bring lig in duisternis, orde in die chaos 
en lewe uit die dood. 

In vers 20 stel Jesaja die volk aan God voor wat hulle 
roep om by Hom skuiling en rus te vind. Al is hierdie 
“ka mers” nie sigbaar nie, is hulle werklik. Dit bied rus 
vir die gees al word die liggaam aan verdrukking bloot
ge stel. Hierdie “kamers” is God se beloftes. Wanneer die 
aanslae kom, laat God dié wat in sy beloftes hul ver troue 
stel en wat na die waarskuwings van sy profete luis ter, 
ingaan en skuiling vind in die geheime kamers van sy 

beloftes. Die antwoord op ons onsekerheid in tye van 
ver druk king, is dat God steeds ons God is. Hy het sy 
volk lief en sal hulle beskerm, nie net in tye van ver
druk king nie, maar selfs in die aangesig van die dood.

Laat ons altyd die geregtigheid van God in gedagte hou 
en hoe afskuwelik sonde is. Boweal, laat ons onthou 
hoe afskuwelik afgodery in God se oë is. Ten tye van 
ons verdrukking moet ons die wonderlike dade van 
God in gedagte hou waardeur Hy die kerk selfs onder 
die mees uitdagende omstandighede bewaar het. Die 
bose werke van verraaiers en wrede onderdrukkers sal 
nooit ongestraf bly nie, maar die onderdruktes sal Hy 
uit genade verlos. In tye van verdrukking moet ons nie 
net aan God se dade uit die voortyd dink nie, maar ook 
aan hoe Hy selfs in ons tyd al redding gebring het. Hy 
het nie sy kerk van vandag minder lief as die kerk van 
gister nie. 

Laastens verseker God die verdruktes dat Hy sal kom 
om met al die bloeddorstige tiranne van die wêreld af te 
reken (v. 21). Die kerk se probleme sal nie voor die we
der koms van Christus eindig nie. Tog teken die pro feet 
die ewige God hier wat sal kom om rekenskap te eis van 
elkeen wat boos opgetree het. Die aarde sal teen hulle 
getuig van die bloed wat deur hulle op die aarde vergiet 
is. Indien tiranne maar hierdie woorde vir waar gehou 
het, sou hulle hulself dalk bedwing het. Tog reken hulle 
God niks meer as ’n afgod nie en hulle dink dat hulle 
alle wysheid in pag het. Hulle dink daar is niemand wat 
hulle tot verantwoording sal roep nie. Die Gees van die 
Here getuig egter van die teendeel. 

Gelowiges se bloed sal die aarde benat, maar te 
midde daarvan, kan hulle hulself in die hande 
van God oorlaat. 

Hy is die regverdige Regter wat sekerlik sal oordeel en 
rekenskap van elke druppel onskuldige bloed sal eis. Die 
stryd is tussen Jesus Christus, die Prins van geregtigheid 
en vrede, en Satan, die prins van die wêreld. Hulle magte 
het nog altyd stryd gevoer. Dit stryd teen die leër van 
Christus, is dieselfde stryd as wat teen Hom gevoer is. 
Al is die getroues dikwels soos slagskape, kan hulle 
moed skep aangesien Hy, ter wille van Wie hulle ly, nie 
sal vergeet om hierdie onreg te vergeld nie.

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za
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Ons dink hieroor na binne ’n baie spesifieke konteks – 
die konteks van die derde Afrikaner – die toestand wat 
anders is as hulle wat voor die twintigste eeu (eerste 
Afri kaner) en gedurende die twintigste eeu (tweede 
Afri kaner) geleef het.2 Sommige noem dit postmodern, 
maar in hierdie kringe sou ons eerder koers wou aandui 
deur te praat van postsekulêre, alternatiefmoderne, 
derde Afrikaners. 

Ook vir ons tyd geld egter steeds: Egte reformasie in ’n 
samelewing en kultuur gebeur uitkringend vanaf ’n baie 
definitiewe middelpunt: Eers aanbidding, dan kultuur, 
dan politiek.3 Christelike verset veronderstel hierdie 
stewige onderbou. Dit verseker ook dat ons gesond sal 
wees voor ons stryders wil wees. 

Aanbidding
Verandering in ’n samelewing, ook by onsself, begin by 
aanbidding. Dit is hier waar ons ten diepste verander 
word na die beeld van dit wat ons aanbid. Daarom moet 
grondliggende verandering altyd by hierdie kern be gin 
(vgl. Ps. 115:8; Rom. 12:12; Efés. 4:2324). In die sen
trum van elke samelewing is daar een of ander god (of 
die lewende God) om wie daar gewentel word en in wie 
se belang verandering deur bepaalde wette en gebooie 
uit gewerk word. Teologika help ons om die god of God 
uit te ken wat in ’n bepaalde kultuur geëer word.

Dit is insiggewend om aanbidding as sentrum van die 
be gin af in die Bybel raak te sien. So lees ons by voor
beeld dat die vader van ons geloof, Abraham, as pel grim 
op die plekke waar hy kom, telkens ’n altaar oprig (vgl. 
Gén. 12:7,  8; 13:18). Hy het in gemeenskap met God 

ge leef en reeds as pelgrim uit die beloftes van die Here 
in ’n vreemde land geleef. Omdat die lewende God sy 
be lang rik ste verwysingspunt was, het hy selfs in sy dis
puut met Lot (vgl. Gén. 13:18) nie na die skynbare be ter 
land gebied gegryp nie. Die aanbidding van die le wen de 
God was voor alles kenmerkend waar Abraham ge bly 
het. Ook wan neer die ballinge terugkeer, staan aan
bid ding sen traal. Die bou van die tempel is eerste op 
die agen da (Esra), of dit was veronderstel om eerste te 
wees, soos ons later by Haggai verneem. En eers hiermee 
saam kry die herbouwerk van Jerusalem betekenis en 
dit waarvan Nehemía vertel.

As ons in ons dag van die wyse raad verneem van an
ker dorpe en ankergebiede waarin ons moet oorweeg 
om saam te trek, moet ons daarom besef dat ankerdorpe 
son der die ware Anker, niksseggend is. Ons sing mos: 

“’n Vaste burg is onse God, ons skuil in Hom die 
sterke”, en ons bely mos “... want as die Here die 
stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagters.” 

Aanbidding bring ons in besondere gemeenskap met 
Hom wat die ware Burg en die ware Anker van ons le
we en van ons ankerdorpe is. Daarom is dit dringend 
nood saaklik dat ons in die identifisering van vestings, 
bur ge, ankerdorpe en ankergebiede in ons dag, voor 
enig iets anders, ondersoek sal instel na hoe dit gaan met 
die aanbidding aldaar.

In die aanbidding in dorpe is daar twee sake wat aan dag 
vra. Ons moet eerstens waak dat die bediening in dorpe 
gekenmerk word deur ’n tipe korrelasieteologie wat 

Teologika vir die derde Afrikaner:
Gedagtes oor die onderstel van 
Christelike verset 1

Prof. Alwyn Swanepoel

HOOFARTIKEL

Verset teen die afbreek van ons tyd is vir seker nodig, maar hoe lyk die onderbou van Christelike verset? As 
dit nie in tiptop kondisie is nie, kan nugtere en geloofwaardige verset nie baie doeltreffend wees nie. Die on
der soek hiervan vereis meer as logika. Dit vereis ook teologika.
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in sommige teologiese opleiding ongelukkig mode ge 
word het. Hierdie teologie wil die Bybel in die raam
werk van die heersende denkstrominge inpas (laat kor
releer). Die veronderstelling is dat heersende denkwy 
ses en ma nie re basies deur die Heilige Gees gegee is en 
dat ons nou die Bybel daarmee in verband moet bring  
en korreleer. 

Wat ons hier duidelik moet verneem, is dat jy óf 
verander word na die beeld van God en sy Woord, 
en jou kategorieë, links of regs, daardeur laat kor
rigeer, óf omgekeerd, die Bybel laat buikspreek 
vir jou doen en dinkgewoontes. 

Dit is juis waarom ons die tweede saak po sitief moet uit
bou waar ons kan. Die gereformeerdkatolieke teologie 
is daarvan deurdronge dat die Woord sal heers oor die 
si tu asie, die Teks oor die kon teks. Dit is be langrik dat 
ons ’n geloofwaardigheid daar oor sal hê en dat mense sal 
beleef dat ons hieroor na links en regs ver maan, sodat 
dit duidelik sal wees dat ons in diens van God staan en 
nie van enige groepsbelange in die eerste plek nie.

Die koppelwoord, gereformeerdkatoliek, word hier 
be re kend gebruik. Dit is hoe die eerste Hervormers 
hul self beskou het. Die Presbiteriaan, Mark Jones, wys 
daar op dat diegene wat hulself as waarlik gerefor meerd 
(truly reformed) klassifiseer, te dikwels wel godvresend 
is, maar die gereformeerde tradisie maklik tot be paal
de sake versmal en nie genoegsaam erkenning gee aan 
broeders buite hul tradisie nie.4 Een van die beste voor
beelde wat nie hieraan skuldig is nie, is prof. Her man 
Bavinck. Hy het dit geleef en geskryf dat ons nie ’n 
mosie van wantroue in die reddingskrag van Christus 
en die werk van die Heilige Gees moet openbaar nie en 
moet oppas om in die naam van gereformeerd eintlik 
gereformeerdsektaries te wees. 

Ons het dit baie nodig om hierdie vrye visie op die re
for matoriese tradisie vorentoe te neem. Bevryding kom 
voor werke en die eksodusmotief in die Bybel be klem
toon dit so duidelik: Vryheid van die slawerny, deur God, 
staan voor alles en is die hart van die evangelie. Dit het 
sentraal gestaan by Luther en die Reformasie. Daarom 
behoort die vryheid in Christus steeds die toon aan te 
gee vir ons goeie werke, dogmas en gevoelens en moet 
ons insien dat ’n perfeksionistiese beklemtoning van 
korrektheid, ja selfs van korrekte dogma sonder hierdie 
vryheidsgrond, ’n afleiding weg van Christus af is. Ons 
het eredienste van aanbidding nodig, in ankerdorpe, 

an ker gebiede en elke ander dorp, wat opgewek hierdie 
vryheid in Christus bedien en wat vanuit hier die sen
trum vol is van waarheid in ons belydenis, goed heid in 
ons verkondiging, en skoonheid in ons liturgie. 

Kultuur
Waar mense in hierdie Christelike vryheid in die daag
likse kultuur leef, moet daar noodwendig rimpelings 
wees wat kenmerkend is van vry mense wat vir God leef. 
Henry van Til is bekend vir sy stelling dat kultuur eint lik 
niks anders is nie as die uiterlike kant van godsdiens.5 
Dit bevestig die gedagte dat vry mense in hulle hele 
kultuur hierdie vryheid behoort uit te straal. 

Die liberalisme is natuurlik voor in die koor met 
vry heids gedagtes. Dit parasiteer egter op egte 
vry heid. Ons mag nie egte vryheid inboet net 
om dat sommiges val se vryheid voorstaan nie. 
Juis daarom moet ons in die kulturele uit le wing 
be klem toon dat die antwoord op die libera
lis me nie konserwatisme is nie, maar eerder 
li beraliteit. 

Hierdie stelling moet verduidelik word. Prof. Tobie Ha
nekom het tereg die liberalisme getipeer as die gods diens 
van die onbekeerde hart.6 Die rede is dat dit uit gaan 
van die individu as sy/haar eie wet. Dit gee voor dat 
in di vidue totaal selfstandig is, los van enige kul tuur of 
taal of plek of familie, of deesdae selfs geslag. Die ware 
jy is hiervolgens vryswewend en moet dus loskom van 
hierdie dinge om werklik vry te wees en hoef slegs toe 
te tree na die mate wat dit vir jou sinvol is. 

Die antwoord van diegene wat hierteen reageer, be hoort 
egter nie te wees om vryheid te bevraagteken nie, maar 
eerder die valse aard daarvan. Ware vryheid is aan be
ve lenswaardig. Die woord liber in liberaal, wat “vry” 
be te ken, behoort eintlik aan Christene. Ware vryheid 
ge beur juis in en deur verbintenisse waarin God se ko
nin kryk gesoek word. Die politieke denker, Yuval Le vin, 
wys in sy publikasie, A Time to Build, daarop dat hier die 
_______________________________________________________________

1 Lesing gelewer by die teologiese dag van die Afrikaanse Protestantse 
Akademie (APA) op 27 Januarie 2020 (verkort).

2 Vgl. in hierdie verband die gebruik van die begrip derde Afrikaner by 
Carel Boshoff in sy publikasie van 2014: NP van Wyk Louw en die derde 
Afrikaner. Pretoria: FAK.

3 Vgl. https://bit.ly/3lC0njp en https://bit.ly/31S0srv

4 https://bit.ly/331926D 

5 Vgl. HR van Til. 2001. The Calvinistic Concept of Culture. Grand Rapids: 
Baker.

6 Vgl. TN Hanekom. 1951. Die Liberale Rigting in Suid-Afrika: ’n Kerkhisto-
rie se Studie. Stellenbosch: CSV.
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ouer siening van vryheid juis noodsaaklik is indien ons 
ge ne sing in ons samelewings wil sien. Hy is daarvan 
oor tuig dat ons grootste uitdagings nie die druk van 
bui te is nie, maar eerder die interne swakheid van ons 
instel lings. Daarom stel hy dat ons eerste taak nie is om 
na buite te veg nie, maar eerder na binne ons instellings 
te bou. Levin wys daarop dat vryheid nie net vryheid 
van iets is nie. Die ouer gedagte van vryheid was juis dat 
ons ook vry word vir iets. Ons het daarom ook nodig 
om vir vryheid gevorm te word, sê hy. Dit is hier waar 
hy die belangrikheid van al ler hande instellings on der
streep. Dit is ook hier waar ons die komplemente ren de 
kant van vryheid wat vir gereformeerdes so belang rik 
is – in Christus langs die weg van God se onderrig ting 
in sy wet – waardeer. 

Levin stel dat ons moet raak sien dat dit juis in en deur 
die instellings is wat ons innerlike vryheid op praktiese 
wyses uiterlik in die samelewing sigbaar word. Volgens 
Le vin het dit ongelukkig begin gebeur dat ons instel lings 
nie meer plekke van vorming is nie, maar plekke van 
ge win vir eie agendas. 

Hierdie bouwerk en vorming vir vryheid in ons vry ste
de, vrydorpe en vrygebiede, beklemtoon verder dat ons 
nie maar antimense is nie, maar vir iets baie be son ders 
onsself beywer. Dit is liberaliteit of dan egte vryheid. Die 
verrassende is dat sulke egte vryheid juis vergestalt word 
in die konserwatiewe of dan klassieke tradisie. Daar is 
egter ’n verskil tussen die konserwatiewe of klas sie ke 
tra disie en konserwatisme. Met konserwatisme word hier 
bedoel dat jy bloot vashou aan hoe dinge in die ver le de 
was en jou nie laat lei deur die Woord om krities met 
die verlede om te gaan nie. Dit beteken nie dat alles uit 
die verlede sleg was nie, maar wel dat die Woord oor die 
hede sowel as die verlede heers. Reformasie beteken dat 
ons juis vry is om liberalisme sowel as konserwatisme 
te beoordeel. Skrif en tradisie was nog altyd belangrike 
kriteria in egte reformasie, maar dan tradisie van meer 
as die onlangse verlede en tog ook so dat die Woord 
altyd eerste kom.

Die goeie nuus is dat die konserwatiewe of klassieke  
tradisie self vol vryheid is. Binne die konserwatiewe tra
di sie is daar medestanders en medestryders. Mede stan
ders is baie na aan jou, maar medestryders verder van 
jou, ter wyl baie oogmerke steeds gedeel word. Waarvoor 
ons tans moet werk in die kultuur, is om nie onnodig 
al die krag in binnegevegte uit te put nie. Ons moet 
eer der so ver moontlik saam met medestanders sowel 

as mede stry ders werk om die erfenis van die kon ser
wa tiewe tradisie in plaaslike instellings te konsen treer 
en te konsolideer. 

Beteken dit bloot die klakkelose herhaling van die 
ver lede? Dit is een van die uitdagings wat ons moet be 
antwoord. Die eerste teenantwoord is dat die libera lis me 
weer net wil fokus op ’n skynbaar tradisielose toekoms. ’n 
Verdere antwoord is dat die konserwatiewe tradisie baie 
diepgrondiger te werk gaan en juis vra hoe die verlede 
en die toekoms bemiddel word aan die hand van die 
Woord en beproefde denk en doengewoontes (tra di sie). 
NP van Wyk Louw wys daarop dat ons nie bloot in die 
tradisie is nie, en ook nie bloot buite die tradisie staan 
nie, maar dat ons eerder vanuit die tradisie werksaam 
behoort te wees.7 Sodoende waardeer en erken ons ook 
die werk van die Heilige Gees in die hier en nou. 

Politiek
Kom ons neem ’n praktiese voorbeeld. ’n Vorm van 
po li tieke vryheid wat reformerendes op sy kop moet 
keer, is die kwessie van multikulturele visie. Die Rus
sie se martelaar, Alexander Solzhenitsyn, het hieroor 
te reg opgemerk: 

“In die onlangse tyd het dit ’n mode ge word om 
te praat van die gelykstelling van nasies en van 
verskillende volke wat in die smeltkroes van 
die he den daag se samelewing verdwyn. Ek stem 
nie hiermee saam nie ... Al wat hier gesê moet 
word, is dat die ver dwy ning van hele nasies ons 
net soveel sal verarm as wan neer al die mense 
identies sou word ... Nasies is die ryk dom van 
die mensdom ... Die minste onder hulle ... bevat 
op sigself ’n spesiale aspek van God se ontwerp.”8 

Joseph Pearce wys op grond hiervan daarop hoe om die 
multikultirele mantra op ’n outentieke wyse aan te durf. 
Hy wys daarop dat ’n egte multikulturele visie in die 
vorm van ’n verskeidenheid van nasionale kulture, die 
enig ste geloofwaardige vorm daarvan is. Die probleem 
is nie dat ’n multikulturele visie sleg is nie, maar eerder 
dat die vorm daarvan wat aan ons deur die globaliste 
verkwansel word, eintlik hoegenaamd nie multikul tu
reel genoem kan word nie, sê Pearce. Hy wys daarop dat 
die hedendaagse multikulturalisme eintlik maar net ’n 
smeltpot wil hê waarin alles gestandaardiseer word in 
’n globale kultuur met eintlik net een taal wat die hoër 
funksies verrig. So word dit uiteindelik ’n wêreldwye 
mo nokultuur en gaan die egte visie verlore. 
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Wat leer ons deur hierdie voorbeeld? Dat ons bekrag tig 
moet optree om nie die woordeboeke aan die liberalis me 
oor te gee vir herdefiniëring nie. Multikultureel kan ’n 
goeie betekenis hê en ons moet ons jongmense daar op 
wys en daarin meevoer dat ons opgewonde is oor God 
se verskeidenheid. Dr. Abraham Kuyper het gesê dat 
nie eenheid nie, maar eenvormigheid die vloek van die 
moderne lewe is.9 Daarmee kan ons hartlik meegaan. 
Juis daarom kan ’n egte multikulturele visie opgewonde 
wees oor die veelvormigheid van nasies. In Christus 
is daar ook wel ’n bepaalde soort eenheid waarna ons 
behoort te streef. Wat ons wel oor eenheid en ook oor 
verskeidenheid kan sê, is dat die probleem ook hier 
nie met die woorde is nie, maar met die betekenis wat 
daaraan toegedig word. Let in hierdie verband op die 
kri tiek van prof. Danie Goosen op die Belharbelydenis:

“As Belhar met ‘eenheid’ ’n gedifferensieerde 
eenheid sou bedoel (dit wil sê ’n eenheid wat die 
veel heid as noodsaaklik vir ’n gesonde eenheid 
ver staan) dan sou hy waarskynlik so ’n nuwe 
be na dering vanuit Afrikanergeledere kon on
der steun. Vanweë die sterk aanwesigheid van 
apart heid in die agtergrond, kan Belhar dit 
waarsky nlik nie doen nie. In reaksie op apart
heid gee ’n ongedifferensieerde opvatting van 
een heid eerder die pas aan.”10 

Dit gaan dus nie oor ’n probleem met eenheid as so da
nig nie, maar oor bepaalde definisies en vorme daar van. 
In verband gebring met teologika en toegepas op die 
politiek: Ons sou vanuit ons eerbiedige nadenke oor 
die Drieeenheid en die feit dat sy skepping iets van sy 
beeld vertoon, voorspraak wil maak vir bepaalde vorme 
van eenheid en verskeidenheid soos wat ons dit vanuit 
ons stamelende denke oor die Drieeenheid aflei. Oor 
eenheid sou ons wou bely dat ons daaraan dink as gedif
ferensieerde eenheid en oor gedifferensieerdheid dat dit 
’n eenheid veronderstel waarin daar nie vervreemding 
van mekaar is nie. Ons sou selfs kon stel dat die visie 
op die Triniteit en die verbondsgemeenskap rigting ge
wend kan wees om leiding te gee oor die wyse waarop 
SuidAfrika ’n gemeenskap (eenheid) van gemeen skap pe 
(verskeidenheid) kan wees.

Hierdie gedagtes kan waarskynlik beter in federale ge
meenskapsopvattings tot uiting kom en die bedoeling 
hier is om slegs daarop te wys dat dit vanuit ons on twy
felbare geloof ook teologies geloofwaardig verdedig kan 
word. Dit beteken dat ons met opgewondenheid aan 

alternatiewe politieke modelle mag werk sonder om 
bloot die verlede te vergeet of klakkeloos te herhaal. 
Om dit geloofwaardig te kan doen, moet ons egter die 
slag gate van identiteit in ag neem.

Prof. Danie Strauss wys daarop dat ons, wat identi teit 
betref, maklik in ideologie verval wanneer ons nie 
in gestel is op die koninkryk van God in die sentrum 
van ons identiteite nie.11 Hy wys daarop dat iemand, 
wat identiteit betref, gelyktydig ’n pa kan wees, ’n oud
Tuk kie, ’n kerklidmaat van ’n bepaalde kerkverband, 
’n Afrikaner, sowel as ’n SuidAfrikaner. Al hierdie 
iden ti teite kan gelyktydig geld, solank almal om die 
koninkryk van God gesentreerd is. Dit beteken dan dat 
’n bepaalde identiteit wel sterker na vore tree soos die 
konteks dit bepaal, maar dat identiteite nie noodwendig 
teen mekaar afgespeel hoef te word nie. Wat ideologie 
doen, sê Strauss, is om een van die identiteite sentraal te 
stel, in die plek van die koninkryk van God, en dat alle 
ander identiteite rondom die nuwe troonposisie wentel. 
So word identiteit dan idool (afgod) en ook negatiewe 
ideologie. Dit is belangrik om dit te onthou indien ons 
anderkant die tipiese polarisasie wil tree waar dit klink 
of die linkses SuidAfrika voor alles, en die regses die 
Afrikaner voor alles wil opstel. Om veelvuldige identi
tei te te hê waarin ons streef om God se koninkryk te 
eer, bevry en bekragtig ons om oral diensbaar te wees 
soos wat die konteks dit vra. 

Slot
Die meeste van ons is bekend met die lering van die 
ba siese voorwaardes vir Christelike verset: ’n bekeerde 
volk, onder mindere magistrate, met wyse beraads la
ging en met hoop op sukses. Dit impliseer: Bekeer de 
mense wat iewers gevoed en versterk word deur aanbid
ding in lewenskragtige kerke. Dit beteken allerhande 
in stel lings in die kultuur waarin hulle vir hul vryheid 
gevorm word. Dit beteken ook mindere magistrate in 
die politiek wat ’n egte visie kan kommunikeer en kan 
aandui dat ons die stryd vir die regte doel stry waarin ’n 
hele Goderende kultuur en politiek uit ons aanbid ding 
voortvloei. Met hierdie noodsaaklike veronderstel lings, 
is ons eers gereed vir geloofwaardige verset en kan ons 
die duine aandurf. 
_______________________________________________________________

7 Vgl. Louw, NP van Wyk. 1986. Versamelde prosa 1. Kaapstad: Tafelberg.

8 https://bit.ly/3252Vih 

9 Vgl. Kuyper se toespraak uit 1869 met die titel, Eenvormigheid, de vloek 
van het moderne leven. Dit is in 2016 heruitgegee deur Wentworth Press.

10 Goosen, D. 2015. Belhar: die rustelose spook.

11 Kyk, D.F.M. Strauss, Die mens en sy wêreld, 1989, p. 21.
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Die polisie in Minneapolis in die VSA het op 25 
Mei 2020 ’n man in verband met vervalste geld 

ge ar re steer. Hy het hom teen die polisie verset en moes 
in be dwang gebring word. Die man, George Floyd, het 
gesterf nadat die polisieman hom vir 8 minute op die 
grond met sy knie op die nek vasgedruk het terwyl sy 
kol le gas toegekyk het. Die gevolg was dat wydver sprei de 
onluste teen sogenaamde “polisiebrutaliteit” deur Black 
Lives Mat ter (BLM), wat vanuit Minneapolis regoor die 
VSA en daarvandaan na die res van die wêreld, ver al 
Euro pa, versprei het. Dit, ten spyte daarvan dat Floyd 
se nadoodse dwelmtoetse positief was en dat die doods
oor saak moontlik ’n hartaanval was. Daar is op baie 
plek ke geplunder, mense aangerand en met ge peupel
brutaliteit vermoor.1

Een van die gevolge was dat talle “koloniale” en kon
fe de rale standbeelde soos die van generaal Robert E. 
Lee, ver wyder of omgegooi is. Van die standbeelde wat 
in die slag gebly het, was dié van vader Junipero Serra 
(17301784). Hy was ’n RoomsKatolieke sendeling wat 
talle sendingstasies in Las Californias (Nuwe Spanje), 
oftewel Kalifornië vandag, gestig het. Volgens die skry
wer, Anthony Esolen, was Kalifornië voor Serra se koms 
ge ken merk deur armoede, hongersnood en geweld. 
Hy het die Indiane geleer om landerye te maak, te be
sproei, oly we, appels, lemoene en wingerde te verbou, 
yster smee werk te doen, en meulens te bou en handel 
te dryf. Daar het aktiewe handel met die buitewêreld 
om Kaap Hoorn ontwikkel. Te dankie aan vader Ser
ra, is Kali for nië van San Diego tot San Francisco in ’n 
vooruitstrewende gebied omskep.2

Volgens die Los Angeles Times3 (10/06/2020) word die 
ver wy dering van Serra se standbeeld geregverdig deur 
hom te impliseer met die bekendstelling van nuwe siek
tes, slawerny om homself te bevoordeel en ander ge waan
de misdade. Volgens Esolen was die probleem beide die 
Meksikaanse en die daaropvolgende streeksregering van 
Kalifornië. Grond is deur gewetenlose spekulante wat 

munt uit die weerloosheid van die mense geslaan het, 
onteien op grond van die onsekerheid van titelaktes.4 

BLM se aanslag op Serra is niks anders as leuens en ka
rak termoord van ’n heilige man wat sy lewe vir sy me
de mens opgeoffer het nie. Dit is maar net een voorbeeld.  
Die een vraag bly: Waarin is die geregtigheid om on
skul dige mense se lewens te vernietig in weerwraak vir 
po li sie optrede wat slegs binne hulle mandaat opgetree 
het? Om hierdie vraag te antwoord, moet ons kyk na die 
ideo logiese basis van BLM, naamlik kulturele Marxisme.5

Kulturele Marxisme of neoMarxisme is ook eufemis ties 
bekend as Kritiese Teorie. Daar het sedert die 1920’s ’n 
re valuering van Marxisme plaasgevind, beginnende 
met Antonio Gramsci en wat later uitgeloop het in die 
Frankfurt Skool van onder andere Adorno, Horkheimer 
en andere.6 Kengor beskryf die Frankfurt Skool soos 
volg: The practitioners of the ideas ... were intellectually 
and spiritually vapid. Their notions were inane, yes, but 
they were also dark. Indeed, it would not be so bad if their 
ideas were just dumb. Their ideological nostrums were tox
ic, sometimes literally deadly, and poisonous to the soul.7

Gramsci het begin met die idee dat Marxisme baie 
wy er moet strek as bloot die ekonomiese basis en die 
pro le tariaat en dat dit die samelewing as geheel moet 
omvat. Die rewolusie begin nie noodwendig vanuit die 
nood van die proletariaat nie, maar vanuit die akademie 
en an der gemeenskapsinstellings wat geïnfiltreer en 
ge trans formeer moet word. Hy het dit die “lang mars 
van kom munisme deur die samelewing” genoem. Kul
turele Marxisme se idee is dat die Westerse samelewing 
deur onderdrukkende strukture, veral die huwelik, die 
gesin, die kerk en die staat, gekenmerk word. Dit moet 
geon der myn en getransformeer word. Die finale effek 
is dat die staat absolute mag oor die individu moet 
hê en dat die individu sy selfstandigheid ter wille van 
afhanklikheid van die staat moet prysgee. Die individu 
moet net bloot ’n atoom in die groter staatsmasjinerie 

Black Lives Matter en Bafomet
Grondbeginsels van die kulturele Marxisme
Attie Louw
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wees. Die staat moet ook alle gemeenskappe en alle 
as pek te van ge meen skaps lewe in homself inkorporeer. 
Hier voor moet nie net gemeenskapstrukture ondermyn 
word nie, maar moet die morele basis 
van die individu ook ondermyn word, 
insluitend wat betref sy geslagtelikheid 
en sy huweliks en gesinsverhoudinge.8 

Die patologisering en vernietiging van 
samelewingsnorme, insluitend tra di
sio nele geslagsrolle, huwelik, gesin en 
die kerk, is eie aan die Marxisme. Die 
mees demoniese aspek van die Marx
is me is egter die rela ti vering van die 
waar heid tot die wil van die party in 
die tra disionele Marxisme, of tot die 
so si ale konteks in die kulturele Marx
isme. Die dwangmetodiek verskil egter van dié van die 
klassieke Marxisme. Waar laasgenoemde op staats ge
weld staatgemaak het, verkies die kulturele Marxisme 
“sagter” metodes van openbare verkleinering, ad homi
nemaanvalle en verbanning uit die gemeenskap. Daar 
word gepoog om die waarheid te herdefinieer deur die 
despotiese afdwing van “politieke korrekte” spraak. Die 
opponent se gedrag word as patologies gedefinieer deur 
een of ander isme en fobie daaraan te koppel, soos 
rassisme of xenofobie.9

Die doel van die kulturele Marxisme is om die same le
wing ongesiens te infiltreer en van binne af uit te hol. Ons 
sien dit in die hippiebeweging en die meegaande sek sue
le rewolusie van die 1960’s, asook die studenteopstande 
van 1968 en Woodstock van dieselfde jaar. Die eertydse 
hippies is in die samelewing opgeneem, insluitend die 
akademie en die ekonomie, waar die aftakelende proses 
voortgesit is. Die ironie is dat, terwyl die kommunisme 
in 1989 in duie gestort het, die kulturele Marxisme op 
die drumpel van ’n magsoorname gestaan het.

Enige vaste gemeenskapstruktuur of instelling wat nie die 
staat is nie, is volgens die kulturele Marxiste onderdruk
kend van aard en moet vernietig word. Die werklikheid 
word in twee dele verdeel: die onderdrukkers en die 
onderdruktes. Die een is totaal boos en die ander totaal 
goed. Daar word ’n metanarratief geskep wat elk een in sy 
besonderse lig stel, of dit nou waar is of nie. Aan die een 
kant word die onderdrukkers aan hulle eie etiek onder
werp en genadeloos volgens hulle eie foute gekritiseer as 
demonstrasie van die boosheid van die sisteem wat die 
onderdrukker daargestel het. Aan die ander kant word 

enige fout aan die onderdrukte se kant, toegeskryf aan 
sy slagofferskap en word hy van enige blaam onthef. ’n 
Voorbeeld: Blankes is onderdrukkers en dus per defi ni

sie rassiste. Swartmense kan dus as die 
onderdruktes per definisie nie rassisties 
wees nie. Enige poging van enige lid van 
die slagoffergroep om sy slagofferskap 
te ontken, word afgemaak as sou hy die 
onderdrukkende sisteem geïnter na li seer 
het.10 Die ironie is dat enige definisie wat 
rassisme definieer volgens wie en wat die 
mens is, ten diepste rassisties is. Dit is 
hier waar die Marxisme sy eenheid met 
Nazisme toon. Vra maar vir ses miljoen 
ver moorde Jode wat die hoogste prys 
moes betaal vir wie en wat hulle was.

Ons sien hierdie dinamiek duidelik uitspeel in die geval 
van George Floyd en vader Serra. Die leuenagtige me
ta nar ra tief van Floyd as die slagoffer en die rassistiese 
samelewing (wat vader Serra insluit) as die onderdruk
kers, word verder in ’n kringloop van gepeupelgeweld 
en verdere polisiereaksie versterk. 

Die Marxisme het die drang om alles wat menslik is, te 
vernietig en met hulle eie gedegenereerde strukture te 
vervang. Die Middeleeuse alchemiese formule, naamlik 
solve et coagula, kom hier in gedagte. Die doel was om 
edelmetale soos goud te probeer skep (coagula) vanuit 
nieedele metale soos lood, deur laasgenoemde op te 
los (solve). Die mens, die huwelik, die gesin en die staat 
moet opgelos word en weer van vooraf saamgestel word.11 
Die gevolg was meer as 100 miljoen moorde in die kom
munisme se sleurstroom oor die afgelope 100 jaar. Die 
boom word aan die vrugte geken. Ons sien hierdie solve 
et coagula getatoeëer op die voorarms van die halfbok, 
halfmens, dubbelslagtige demoon Bafomet. 
_______________________________________________________________

1 George Floyd Protests: A Timeline. New York Times. https://bit.ly/34QMlUZ 
2 Esolen, Anthony. Nostalgia: going home in a homeless world. Regnery 

Gateway. 2018. Bl. 65-66.
3 https://lat.ms/34QUSr2 
4 Esolen, bl 66.
5 Kyk: Elder, Alasdair. The Red Trojan Horse, A Concise Analysis of Cultural 

Marxism, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, bl. 126-133 
vir ʼn kort oorsig oor die werkinge van die BLM.

6 Elder, 2017, gee ʼn goeie oorsig oor die onderwerp
7 Kengor, Paul. The Devil and Karl Marx. Communism's long march of death, 

deception, and infiltration. Tan Books. 2020. Amazon Kindle uitgawe. 
Ligging 5142.

8 Elder, bl. 70-72.
9 Ibid, bl. 99.
10 Ibid, bl. 99-104.
11 Solve et coagula is die sentrale tema van die Marxisme beginnende by 

Marx en Engels se Kommunistiese Manifes van 1848.
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Waarom is jy nie ten gunste 
van BLM nie?

Wanneer kleur in enige gesprek 
ingebring word, is daar altyd 
kontroversie betrokke. Die feit 
dat die beweging se naam aan 
’n spesifieke kleur gekoppel is, 
bevestig hierdie kontroversie. Die 
oorgrote meerderheid van ons 
samelewing (“silent majority”), 
is sterk gekant teen die tipe 
bewegings. Die realiteit is dat die 
breër samelewing meestal stil is 
en dat bewegings soos BLM deur 
’n klein minderheid vir eie gewin 
aangehits word. Dit is juis die stilte 
wat toegelaat het dat Hitler kon 
doen wat hy gedoen het voor en 
tydens die Tweede Wêreldoorlog.

Waarom het jy besluit om 
jouself teen BLM uit te 
spreek en nie maar net stil 
te bly nie?

As ek die nadraai van my uitlatings 
kon voorsien, sou ek heel 
waarskynlik stilgebly het. Ek is nie 
iemand wat lief is daarvoor om 
kontroversie te veroorsaak nie. My 
uitsprake was nie bedoel gewees 
om die reaksie uit te lok wat dit 
uitgelok het nie. Terugskouend is 
ek egter nie spyt daaroor dat ek 
myself uitgespreek het oor iets 
waaroor ek baie sterk voel nie. 

Volgens my het BLM ’n verskrik
like negatiewe invloed op die 
samelewing waarna ek glo baie 
van ons strewe. Die feit dat BLM 
se fondasie op Marxisme gebou 
is en die verwydering van die 
familiestruktuur, steek my dwars 
in die krop. Dit het my verskriklik 
gepla dat soveel sportmanne, 
sonder om enige vrae te vra en 
duidelikheid te kry oor waarvoor 
hierdie beweging staan, net 
opgespring en die stroom gevolg 
het. Soos ’n klomp skape het hulle 
blindelings die voorloper gevolg. 
Daar is te veel dinge rondom 
hierdie beweging wat vir my sê: 
Wees versigtig; wees bekommerd. 
BLM het nie die waardes wat 
ons in ’n samelewing wil hê, as 
fondasie nie.

Meen jy dat jou standpunte 
tot viktimisering gelei 
het? Hoe het jou uitlatings 
byvoorbeeld jou werk 
beïnvloed?

Die een aspek wat my uit die veld 
geslaan het, is die sogenaamde 
stilmaakkultuur (cancel culture) 
en dreigemente wat ek ná my 
uitlatings gekry het. Ek dink nie 
my uitlatings was kontroversieel 
nie. Ek het bloot vrae gevra en 
gesê dat ’n mens saam moet staan 
en dat alle lewens saak maak. 

Ons sien egter meer en meer dat 
daar van die linkse kant van die 
politieke spektrum, absoluut geen 
ruimte vir die akkommodering 
van opponerende standpunte is 
nie. Hulle is selfs bereid om jou 
werk te bedreig, indien jy dit durf 
waag om iets te sê wat teenoor 
hulle uitgangspunte staan. 

Ek het dit eerstehands 
by my werk ervaar. Een 

maatskappy met wie ons 
saamwerk, het verskriklik te 
velde getrek teen die feit dat 
ek die standpunte ingeneem 

het wat ek ingeneem het. 
Dit maak dit baie moeilik 
om ’n opinie te lug, veral 

wanneer onskuldige mense 
onder jou, se werk indirek 
in gedrang gebring word 

as gevolg van jou eie 
persoonlike oortuigings.

Hoe reageer jy op die 
stelling dat ouens soos 
jy wat julself teen BLM 
uitspreek, julself aan die 
“verkeerde kant” van die 
geskiedenis bevind?

Ek dink nie daar is enigsins iets 
daarmee verkeerd om aan die 
sogenaamde “verkeerde kant” 

Boeta Dippenaar
ONS GESELS MET ...

Boeta Dippenaar
Die voormalige Proteakolwer, Boeta Dippenaar, was onlangs in die kollig weens sy sterk standpunte teen die 
Black Lives Matterbeweging (BLM). Hy het goedgunstiglik ingestem om met ons hieroor te gesels.
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van die geskiedenis te wees as ’n 
mens se beginsels en waardes aan 
die regte kant van die geskiedenis 
is nie. Ek dink ’n mens moet 
begin onderskeid tref tussen wat 
populisties is teenoor wat korrek 
is. Ek het baie nagedink oor 
alles wat ná my uitspraak gebeur 
het, want dit het met tye regtig 
ongemaklik geraak. Ek het diep 
gedelf om seker te maak of dit 
wat ek gesê en gedoen het, dan 
werklik so verkeerd was. Wanneer 
ek dit egter na my waardes en 
geloofsoortuigings terugtrek, vind 
ek dat ek myself aan die “regte 
kant” van die geskiedenis bevind. 
Dit is al wat ek kan doen. Ek sal 
liewers aan die regte kant van my 
geloofsoortuigings en waardes 
wees, as aan die “regte kant” 
van die geskiedenis volgens die 
meerderheid se opinie.

SA Rugby en Krieket is 
reeds op sleeptou geneem 
deur hierdie ideologiese 
beweging. Dink jy dit 
gaan ook in ons skole ’n 
vastrapplek kry? Gaan 
daar ook van ons kinders 
verwag word om te kniel?

Ek kan ongelukkig nie namens 
SA Rugby praat nie, maar ek dink 
die een groot fout wat Krieket SA 
gemaak het, was om nie ’n neutrale 
standpunt in te neem nie. Dit was 
eenvoudig. Hulle kon bloot gesê 
het: “Ons ondersteun nie BLM 
nie, maar is ook nie teen iemand 
se oortuigings nie. Spelers wat 
dus voel dat hulle uit oortuiging 
wil kniel, is welkom om dit te 
doen. Die spelers wat dit egter 
nie wil doen nie, sal ook ons volle 
ondersteuning hê om ook hulle 
oortuigings uit te leef.” Sodoende 
kan spelers, ten spyte van hulle 
verskille en oortuigings, saam 

krieket speel ten gunste en ten bate 
van die hele SuidAfrika. Krieket 
SA het dus ’n gulde geleentheid 
deur hul vingers laat glip.

Dit is nie ’n vraag of skole 
volgende aan die beurt gaan kom 
nie. Dit het reeds gebeur. Ek weet 
spesifiek van ’n skool of twee in 
Pretoria waar die matrieks dit 
op die laer grade begin afdwing 
het. Ek weet dit, omdat ’n direkte 
familielid van my sy dogter uit 
een van daardie skole gehaal 
het, omdat hy nie bereid was om 
haar deel van hierdie ideologie 
te maak nie. Die hartseer is 
dat daar nie ’n politieke wil is 
om verskillende menings te 
respekteer en aan elkeen ’n 
billike geleentheid te gee om 
sy standpunt te stel nie. Na 
my mening gaan ons meer 
en meer sien hoedat politieke 
partye hierdie “flavor of the 
month” gaan napraat. Nie 
omdat dit noodwendig reg is 
nie, maar omdat dit die in
ding is om te doen.

Wat dink jy kan 
ouers doen om hulle 
kinders teen hierdie 
soort ideologiese 
breinspoeling te 
beveilig?

Die belangrikste aspek wat 
ons as ouers moet onthou, is 
dat ons die grootste invloed 
op óns kinders het. Ons moet 
teruggaan na ons kernwaardes 
en geloofsoortuigings: dat 
Christus vir ons sondes gesterf 
het; dat Hy die middelpunt 
van ons lewens moet wees; 
waardes soos samehorigheid, 
respek vir ander (al verskil 
ons), dissipline, wet en orde. 
Wanneer ’n mens hierdie tipe 

waardes in jou kinders “installeer”, 
sal hulle die vermoë hê om 
bewegings soos BLM te sien vir 
wat dit is. Ons het nie nodig om 
meer as dit te doen nie. 

Die vestiging van geloofs oortui
gings en Bybelse waardes kan 
slegs in ons kinders se fondasie 
vasgevang word indien ons 
die nodige tyd saam met hulle 
deurbring. Dit begin by klein 
dingetjies soos om saam te eet en 
saam Bybelstudie te doen. Ons het 
nie nodig om een of ander spesiale 
beweging te hê of ’n wonderwerk 
te verwag nie. Ons moet teruggaan 
na ons wortels toe.

5.

6.
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Die begrip sosiale geregtigheid strek dieper as bloot se
man tiek. Die eietydse verstaan daarvan is baie anders 
as wat ons in die Bybel lees en wat ons gereformeerde 
voor ouers as ‘geregtigheid’ verstaan het. Die artikel kyk 
kort liks na Herman Bavinck se verduideliking van die 
‘so siale vraagstuk’ aan die einde van die negentiende eeu. 
Vanaf hierdie tydstip in die geskiedenis kyk ons na die 
huidige verstaan van sosiale geregtigheid en die im pli
ka sies vir die gemeenskap en die kerke in SuidAfrika. 

Historiese en reformatoriese perspektief
Voltaire (16941778) en JeanJacques Rousseau (1712
1778) het die filosofiese en teoretiese raamwerk, en 
so doen de die slagspreuk “vryheid, gelykheid en broe
der skap”, geskep. Die nuwe rewolusionêre owerhede 
vanuit die Franse rewolusie het die kerk onderdruk, 
die RoomsKatolieke monargie afgeskaf, die eiendom 
van die kerk genasionaliseer, 30 000 priesters verban 
en nog honderde vermoor. In Oktober 1793 word die 
Christelike kalender vervang deur een met die datum 
van die rewolusie as jaartelling.2 

Volgens John Bolt3 kan die jaar 1891 as ’n hoogwater
merk in die ontwikkeling van die Christelike sosiale 
bewussyn in die moderne wêreld beskou word. Deel 
hiervan was die insette deur Herman Bavinck4 by die 
Eerste Christelike Sosiale Kongres wat op 912 November 
1891 in Amsterdam gehou is. Die insette van Bavinck 
voorsien ’n fundamentele beredenering uit die Skrif oor 
geregtigheid en ’n antwoord op die “sosiale vraagstuk” 
van die tyd.

Die Nederlandse Calvinistiese herlewing onder leiding 
van Abraham Kuyper het ook gesoek na ’n Christelike 
alternatief vir sowel liberale individualisme, as sosia
lis me se verbintenis tot rewolusionêre klassekonflik. 

Die oorweldigende ellende van die nuwe industriële, 
verstedelikte wêreld van die laat negentiende eeu, was 
konkreet sigbaar. Christelike gevoelens rakende die 
werk likheid van sosiale toestande, in teenstelling tot 
die onvermydelike tirannie van opstandige mense, het 
Cal vinistiese denkers versigtig vir alle vorme van so
sia lisme gemaak.

Herman Bavinck se bydrae
Bavinck weerstaan die idee om die boodskap van die 
Nuwe Testament tot ’n primêr geestelike boodskap te 
beperk en gebruik die Ou Testament as die bron vir sleu
tel beginsels. Genade en geestelike redding kanselleer nie 
geregtigheid nie, want deur ons verhouding met God 
reg te stel, behoort dit ook ’n regverdige verhouding met 
ander mense moontlik te maak. 

Vir Bavinck is verskille en ongelykhede tussen 
mense nie inherent sondig nie, maar ’n skep pings
gegewe. Die grondslag daarvan is in die wil van 
die Skepper en die dualiteit soos manlik en vrou
lik, ouers en kinders, meesters en sla we, heersers 
en onderdane, is deel van die skep pings orde. 

Hierteenoor is selfs Christelike sosialisme ’n dwa ling en 
word dit as afguns gesien om ryk men se en ‘kapita lis te’ 
as sondaars of onder druk kers te tipeer. Dit is ’n leuen en 
baie ver nie ti gend om sommige universeel vry te spreek 
en ander as sondebokke vir ons menslike toestand te 
ver klaar, omdat dit strydig is met die leer van die ver
soe ning deur Christus. 

Al is ongelykheid as sodanig nie sleg nie, is verarming 
en ander vorme van menslike ellende egter euwels waar
op gereageer moet word. ’n Besef van afhanklikheid 
vir daaglikse brood, maar bowenal dankbaarheid vir 

Sosiale geregtigheid
Wat kan die hede by die verlede leer?
Pieter Cloete1

Hierdie kort agtergrondartikel is ’n terugskouing oor ons gereformeerde erfenis, ’n vergelyking met dit wat 
vandag as ‘sosiale geregtigheid’ beskou word en die implikasies daarvan in sosiologiese perspektief.
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seëninge, maak barmhartigheid en deernis ’n integrale 
deel van dissipelskap. Uit ons herstelde gemeenskap 
met God in Christus en die geestelike gelykheid wat 
dit ge ne reer, kom daar genade en krag wat verskille en 
on der skei dings versag en medelydende harte wat die 
wê reld verander. Omdat die verlossing in Christus die 
ver skil lende aardse verhoudings waarin ons ons bevind, 
her nu, maar dit nie uitskakel nie, is daar groot ruimte 
vir die bediening van barmhartigheid. 

Eietydse verstaan van sosiale geregtigheid
Joe Boot5 verduidelik die kernbetekenisse van die begrip 
‘sosiale geregtigheid’. Dit veronderstel sosiale skuld. 
Waar skuld sosiaal en nie individueel is nie, is dit groep
skuld en is dit verantwoordelik vir skade wat dit kol lek
tief aan ander as die slagoffers doen. Dit veronderstel 
konflik tussen sosiale klasse, maar sluit ook patriargie, 
homofobie, kolonialisme, seksisme, ensovoorts in. Die 
verwesenliking van sosiale geregtigheid word gesien as 
’n groot gelykmaking tot ’n egalitêre (gelyke) orde. Alle 
mag, rykdom en gesag moet oorgaan in die hande van 
die ‘onderdruktes’, soos meestal verteenwoordig in die 
staat wat ’n eliteburokrasie word. Sosiale geregtigheid 
ontken grotendeels die skeppingsleer, waar God alle 
dinge definieer, onderskei en in terme van sy skep
pings doel orden. 

Dr. Voddie Baucham bied ’n kritiese opsomming van 
die sosiale geregtigheidbeweging.6 Dit sluit onder meer 
die identifisering van die benadeeldes as permanente 
slagoffers in en bepaal wie die skuld dra. Dit bepaal ook 
dat die herverdeling van mag en hulpbronne ’n reaksie 
op die ‘benadeelde’ groep se griewe moet wees. Baucham 
identifiseer ’n belangrike kwalifiseerder, naamlik dat die 
minderbevoorregte groep of lede van die groep, nooit die 
skuld dra vir hul eie, selfs afwykende gedrag nie, omdat 
daar geen blaam op die slagoffer geplaas mag word nie. 

Uit hierdie uitgangspunt word die verstaan van 
die Bybel en van die wêreld waarin ons lewe, 
voort durend aangepas en beleef ons die verval 
op verskeie vlakke in ons kerke en samelewing.

’n Bron afomstig uit die NG Kerk7 erken dat benade
rings ontleen uit die wetenskap en postmoderne denke 
’n beduidende invloed op denke oor die gesag van die 
Bybel uitoefen. Hiervolgens word die Bybelboeke as die 
re sul taat van mensewerk gesien – dus ‘mensewoorde 
oor God’ en dat ons God uit hierdie mensewoorde 
hoor. Dit lei tot die aanwending van ’n verskeidenheid 

twyfelagtige teoretiese insigte van sekulêrakademiese 
oorsprong. Neomarxistiese teorieë skep ’n sosio po li
tie ke en intel lek tuele klimaat wat ook neerslag in die 
kerk en in teologiese gesprekke vind. Wat hierdie teo
rieë deel, is die beweerde onreg wat aangespreek moet 
word deur die aanvaarding van kollektiewe skuld vir 
bevoorregting, veral van lank terug, as oorsaak vir alle 
huidige ongelykheid. Vandaar dan ook die wegbeweeg 
van die reformatoriese begrip van geregtigheid, soos 
dié van Bavinck.

Impak op ons instellings
Teen die agtergrond van dié aannames in konflikteorie 
en verstaan van ons sosiale orde, het twyfelagtige in ter
pre tasies ’n tuiste in ons meningsvormende instellings, 
soos onderwys, die kerke en die media ingeneem.8 Die 
idee van sosiale geregtigheid word deur neoMarxis
tie se aannames oor die samelewing gedryf. Die femi nis 
Kimberlé Crenshaw9 gebruik byvoorbeeld die intersek
sionali teits teorie om verdrukking en ongelykheid as die 
oorvleueling van verskillende veranderlikes, insluitend 
klas, geslag, ras, etnisiteit en ouderdom te verduidelik. 
Die uitgangspunte van hierdie teorie word onkrities aan
vaar, of stilswyend gelyk gegee en dit sluit mededingen de 
of alternatiewe interpretasies uit. Die kategorie (veral ras 
en geslag) waarin die teorie jou kollektief indeel, bepaal 
jou verdrukking. Feite en bewyslas raak irrelevant. Die 
groepe waarin ons ingedeel word, bepaal wie ons is – 
daarom word dit ook ‘identiteitspolitiek’ genoem. Dit 
reduseer indiwiduele gedrag, persepsies en houdings 
tot aannames oor die groep waarby jy ingedeel word of 
wat aan jou toegeskryf word. 

Wat hierdie teorieë deel, is die beweerde ‘rassisme’ wat 
aan gespreek moet word deur die erkenning en be ly de
nis van kollektiewe bevoorregting van lank terug as die 
_______________________________________________________________

1 Dosent in Sosiologie en medewerker by die AP Akademie.

2 https://bit.ly/34QJPOu 

3 John Bolt, professor in Sistematiese Teologie, Calvin Theological Seminary, 
Grand Rapids, Michigan. https://bit.ly/32JTnZf 

4 Herman Bavinck (1826-1909) was predikant van die teologies-
konserwatiewe, Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 
Tydgenoot van Abraham Kuyper.

5 Joe Boot. 2014. Is Justice Social? In The Calvinist International. Ezra 
Institute. https://bit.ly/3lBV8zY 

6 https://bit.ly/2YPBjeY 

7 Outeur onbekend. Gereformeerde Skrifgebruik & Skrifbeskouing: 
Skrifgebruik en Skrifbeskouing in die NG Kerk.

8 Pieter Cloete. Postmodernisme: impak op denke in die NG Kerk.  
https://bit.ly/2Z3NzIW 

9 Columbia Law School. ‘Kimberlé Crenshaw on Intersectionality,  
More than Two Decades Later.’ https://bit.ly/3jsUpzq en  
https://bit.ly/32DAjM9
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oorsaak vir alle huidige onreg. Dit word dan aan onge
lyk heid gelykgestel. Vandaar die eis van voortdurende 
boetedoening en ondergeskiktheid. 

Volgens Michael O’Fallon10 skep die interseksiona li
teits teorie, of minstens die denke daaragter, ’n slag
off er kultuur. By sekulêre opvoedkundige instellings 
word patriargie en beweerde ‘wit voorreg’ as verwerplik 
be skou. Postmodernisme wen ook veld binne die mees 
kon serwatiewe vestings. Die aantreklikheid van veral 
die idee van ‘sosiale geregtigheid’, laat dit veld wen in 
konserwatiewe, Bybelse Christelike kringe, terwyl dit 
versprei na kerke en Christelike organisasies.

Oorweging van sosiale geregtigheid
Eietydse verstaan van sosiale geregtigheid, soos dit dui
delik uit die hedendaagse gebruik daarvan in radikale en 
progressiewe sosialistiese bewegings is, wyk af van die 
re formatoriese vertrekpunte daaroor, soos deur Herman 

Bavinck reeds in die 1890’s ontwikkel is, hoewel in ’n 
ander historiese konteks. 

Daar is egter ook behoudende perspektiewe op sosiale 
ont wikkelingsprogramme en die onderrig in die sosio lo
gie wat voortbou op onder meer Bybelse riglyne vir die 
opheffing van mense wat in armoede en onreg vasgevang 
is.11 Dit gee hedendaagse inhoud aan Bybelse riglyne, 
met behoud van reformatoriese uitgangspunte en die 
grondbeginsels van omgee, soos in die gelykenis van 
die barmhartige Samaritaan (Lk. 10: 3035) en selfhelp 
en rentmeesterskap soos in die gelykenis van die talente 
(Mt. 25:1428). Dit hou ook by die Skrifwaarhede van 
die skepping, die sondeval, verlossing en voleinding. 
_______________________________________________________________

10 Michael O’Fallon. 2019. https://bit.ly/2QCnxIb

11 Ongepubliseerde Leergids oor Gemeenskapsontwikkeling. Dit word tans 
aangebied by Die Afrikaanse Protestantse Akademie en is gebaseer op 
opleidingsmateriaal, konsultasiewerk en navorsing deur die skrywer van 
hierdie artikel, asook in ’n publikasie: Pieter Cloete. 2019. Autonomous 
Communities. 

Laastens is die ooreenkomste tussen die ANC en die 
BLM duidelik. Die sogenaamde struggle van die ANC, 
het baie wyer gestrek as bloot die stryd teen die ou 
apart heids regering. Dit was ’n stryd teen die Christelike 
Wes te. Daar is duidelik bonatuurlike magte teenwoordig 
wat beide oorspan.12 Dit is beide ironies en tragies dat 

hier die organisasies, om hulle moorddadige kritiek op 
die Weste met sy koloniale geskiedenis te regverdig, juis 
die mees moorddadige uitvoerproduk van die Weste 
ooit, naamlik die Marxisme, as godsdiens gekies het.
_______________________________________________________________

12 Vgl. Kengor vir die demoniese aard van die Marxisme en hoe dit van 
Marx af ontwikkel het tot die huidige seksuele identiteitspolitiek.
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Black Lives Matter en Bafomet
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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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BYBELWOORDBLOK : (A) DIE WETBOEK WORD TERUGGEVIND!
2 Konings 22:1-20; Psalm 119:1-72

Hoe werk (A)?
’n Beginpunt en 
pyltjies wat die rigting 
van die woordvloei 
aandui.

Begin by AARDE, 
volg die pyltjies nou
geset en behou telkens 
slegs 2 letters om ’n 
nuwe woord te bou.

Elke woord bestaan 
uit 5 letters; ’n 
teksleidraad word 
telkens bokant 
elke vyfselruitjie 
aangetoon.

Korrekte woorde moet 
telkens ingeskryf  
word om die legkaart 
te kan voltooi.

Hoe werk (B)?
Ontrafel die teks 
Numeriese waardes 
word in die legkaart 
aan letters toegeken.

Gebruik hierdie 
waardes om die 
teks in die ruitjie te 
ontsyfer.

Hoe werk (C)?
Vind die versteekte 
woord in gekleurde 
selle met behulp van 
die leidrade.

Skryf die woorde in 
die roostertjie op hul 
regte plekke. 

Leidrade word 
kronologies gegee en 
is nie ’n aanduiding 
van die posisie van die 
woord nie.

Gemeenskaplike 
letters wat in elk van 
die vyf woorde gevind 
kan word, word in ’n 
vierkant aangetoon.

Tydens Manasse se regering het die Wetboek in onguns geraak en dit is iewers in die tempel weggepak.  
In die tyd van Josía is die Wetboek egter tydens die herstelwerk aan die huis van die Here herontdek.

LEIDRADE (Kronologies gerangskik ):  
Ps. 119:1, Ps. 119:14, Ps. 119:19, Ps. 119:29, Ps. 119:50
WENK VIR VERSTEEKTE WOORD:  
Daardie tydstip wanneer alles vir die psalmdigter verby is.

Opsteller: Daleen Pienaar 2020
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Dalk is jy ook al teen hierdie tyd keelvol om van Black 
Lives Matter (BLM) te hoor. Met el ke plaasaanval en 

moord word die weersin net gro ter. Hoe kan net sekere 
lewens saak maak? Hoe kan ’n  ad ver tensie vir sjampoe 
meer reaksie ontlok as gesinne wat uitgewis word? 

Politieke korrektes het baie vinnig begin om “black lives 
matter” hul eie slagspreuk te maak en by openbare by
een komste die knie as simboliese en rituele vereensel
wi ging daarmee te buig. Hierdie artikel wil egter nie op 
die BLMbeweging rea geer omdat dit ’n rasgefokusde, 
sosialistiese beweging is nie, maar juis omdat dit ’n 
gods dienstige beweging is wat vanuit hulle aanbidding 
die kultuur en politiek van die hele wêreld wil veran
der. Danksy die media se be rig gewing oor die opstande 
en aggressie waarmee dit ge paard gaan, is baie mense 
bewus van ’n aantal kulture le en politieke droombeelde 
van die beweging. Tog weet bit ter min blykbaar van 
die godsdienstige basis wat as die ver trekpunt daarvan 
dien. Die feit is dat BLM oor baie meer as ’n slagspreuk 
gaan. Dit is ’n radikale kultus wat verskeie omstrede 
ge loofstandpunte huldig; standpunte wat glad nie deur 
Christene ondersteun kan word nie. 

’n Nuwe godsdiens
Onkunde oor hierdie standpunte behoort eintlik nie te 
bestaan nie, aangesien die drie vrouens wat BLM in 2013 
begin het (Opal Tometi, Patrisse Cullors en Alicia Gar
za) almal al in die openbaar verklaar het dat dit nie net 
oor hardhandige polisieoptrede gaan nie. Dit was ver al 
Cullors se onderhoud met dr. Melina Abdullah wat die 
sluier oor die geestelike sy van die beweging gelig het.1

Voor elke byeenkoms is daar ’n ritueel waar die ver
moor de “slagoffer” se gees opgeroep word. Cullors het 
ge sê: “... it is literally al most resurrecting a spirit so they 
can work through us to get the work that we need to 
get done.” Sy reken dat daar sodoende ’n politieke en 
ook geestelike verbintenis tus sen die betogers en die 
“slag offer” se gees bewerkstellig word. Dit is ’n gebruik 

wat vanuit die Afrikagodsdiens te se aanroeping van die 
voorvadergeeste spruit. Die oor le de nes se geeste word 
opgeroep om vir hulself ge reg tig heid te bewerk. 

Dr. Abdullah is die organiseerder van BLM in Los An
ge les en het self al tydens so ’n seremonie die leiding ge
neem.2 Hulle het blomme in ’n sirkel gepak om daarmee 
’n “heilige spasie” te skep en die deelnemers het na die 
allerheiligste middel van die sirkel verwys as die “kerk”. 
Binne die sirkel was slagspreuke met veelkleurige kryte 
geskryf. Roubeklaers betree die sirkel dan as ’n heilig
dom. Hulle word stil in bepeinsing. Hulle kniel. Hulle 
huil. Hulle is stille roubeklaers. Die plek waarop ’n swart 
persoon deur die polisie gedood is, word as ’n altaar 
beskou, ’n heilige plek waar daar oor die dood gerou 
kan word. As deel van die ritueel hou almal hande vas 
en word slagoffers se name oorenoor herhaal, terwyl 
’n vloeistof as drankoffer op die grond uitgegooi word in 
na volging van die Ifageloof uit WesAfrika. Dr. Abdullah 
verduidelik dat hierdie ritueel ’n vorm van aanbidding is.

Vanuit BLM het ’n netwerk van organisasies ont staan 
wat die Movement for Black Lives (M4BL) ge vorm het 
as ver enigde front vir hulle eise. Die groei ende lys eise 
kan op hulle webblad gelees word.3 Hul stry nie slegs 
vir ras se kwessies nie, maar die beweging sien hulself 
as die verpersoonliking van ’n geesgedrewe sosiale ge
reg tig heid. Hulle het ’n verering van “vryheidsvegters” 
soort gelyk aan die verering van heiliges. ’n Leraar wat dit 
on der steun, stel dit ook gelyk met die Roomse verering 
van heiliges.4 Die beweging is ’n kookpot waarin talle be
stand dele met mekaar vermeng word: geestelike praktyke 
en gebruike van Afrikagodsdienste, voorvaderaanbid
ding, danse, mantras, oproep van geeste, alternatiewe 
ge ne sings praktyke soos aku punk tuur, reiki, terapeutiese 
massering en toordokters se tradisionele genesing. 

Cullors is van mening dat tradisionele geloof mense 
on der druk en pleit vir ’n spiritualiteit wat die radikale 
vermoë het om mense se menswees te genees. Daarom 

BLM: ’n Nuwe godsdiens  
vir ’n nuwe wêreld
Ds. Johan Schütte
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noem prof. Hebah Farrag van die Universiteit van Ca
li fornia BLM tereg ’n “ander en nuwe geloof.”

Danksy die optrede van Marxiste soos die EFF en BLF 
dink ons baie keer dat hulle net daarop fokus om dit wat 
bestaan, af te breek. Daar word heeltemal te min gevra 
na dit wat hulle in die plek van die heersende orde tot 
stand wil bring. BLM se geskoolde Marxiste help ons 
hiermee deur die beleid wat hulle geformuleer en op 
hulle webblad gepubliseer het. 

’n Nuwe kultuur en politieke bestel
Vanuit hul spiritualistiese wortels wil hulle die kultuur en 
politiek van die hele wêreld verander. Die ganse be staan
de orde word beskou as ’n stelsel van onderdrukking, 
ver al die Westerse kultuur. Dus moet bestaande ge meen
skappe, gesinne, geslagtelikheid, gevangenisse en gods
diens tige praktyke met nuwe alternatiewe vervang word.

In die aftakeling van die bestaande orde is dit nie vreemd 
dat die gesin as bousteen daarvan in BLM se visier is nie. 
Hulle wil die Westerse voorskrif van ’n gesonde fa mi
lie struk tuur ontwrig en dit met uitgebreide onder steu
ningstrukture waar die gemeenskap die kind opvoed, 
vervang. Openbare skole moet van leersentrums na wel
syns dienspunte verander word waar multikulturele pro
gramme en gratis aborsies vir min derjariges aangebied 
word, terwyl alternatiewe seksuele keuses beskerming 
sal geniet. LGBTQ+ en feministiese leiers tree baie sterk 
op die voorgrond binne die beweging. Hulle beywer hul 
vir die wettiging van prostitusie en is ook ten gunste van 
die wettige besit van en handel in dwelms.

Die voorgestelde wysigings toon baie duidelik aan uit 
watter omstandighede daar hieroor gedink is. Ons sal 
egter moet vra of dit enige verbetering aan daardie 
omstandighede gaan bring. Die feit is dat kinders uit 
vaderlose huise meer geneig is tot verslawing, armoede, 
misdaad en tronkstraf as diegene wat binne ’n tradi sio
nele gesin opgevoed word. Liefdevolle gesinne is die 
ba sis vir ’n gesonde gemeenskap. BLM probeer egter 
ge meen skappe bou deur met gesinne weg te doen. In 
hul le verwerping van die Bybelse rol van die vaderfi guur, 
verswak hulle die gemeenskap net nog verder. Dit is 
ironies dat ’n beweging wat so teen sistemiese probleme 
uitvaar, die opvoeding van kinders deel van die staat se 
verantwoordelikheid wil maak.

Hulle wil verder ’n sosialistiese kultuur van welvaarts
verdeling skep waar amper alles gratis moet wees: 

ge sondheid, skole, kos, eiendom, geslagsveranderings, 
ensovoorts. Verder moet daar duidelike belastingvoor
dele vir gekleurdes ingestel word, terwyl ryk blankes 
meer sal moet opdok.

BLM beywer hulle nie slegs vir die dekriminalisering 
van prostitusie en die dwelmbedryf nie, maar eis ook 
te rug werkende skadevergoeding aan en die vrylating 
van almal wat daarvoor in hegtenis geneem is. Dit vorm 
deel van die nuwe kultuur van welvaartverdeling wat 
geskep moet word en het selfs internasionale oogmerke. 
Hulle dring byvoorbeeld aan op skadevergoeding aan 
enige land, nasie of gemeenskap wat deur Amerikaanse 
oorloë benadeel is.

Hul politieke doelwitte is om ’n wêreldwye bevrydings
beweging te wees wat ’n einde aan die vervlegte stelsels 
van blanke oorheersing, imperialisme, kapitalisme en 
patriargie bring. Daarom smee hulle bande met “bevry
dingsbewegings” regoor die wêreld.

’n Gelowige reaksie
Hierdie is glad nie ’n omvattende uiteensetting van alles 
wat die BLMbeweging wil bereik nie, maar dit gee tog 
’n eerlike weergawe van waarna hulle streef. Die BLM 
uto pia is ’n plek wat heeltemal die teenoorgestelde is 
van God se koninkryk wat besig is om te kom. Wanneer 
ons daarop reageer, moet dit altyd met die evangelie van 
Jesus Christus wees. Die grootste probleem waarmee 
die mensdom worstel, is nie ’n vervlegting van blanke 
oorheersing, imperialisme, kapitalisme en patriargie 
nie, maar die feit dat die insondegevallemens teen 
God in opstand gekom het. BLM is maar net ’n nuwe 
uitdrukking daarvan. Die oplossing vir die probleem 
is glad nie daarin om jou knie te buig as teken dat jy 
darem nie ’n rassis is nie. Dit is om jou toevlug tot Jesus 
Christus te neem wanneer die Heilige Gees jou van jou 
sonde oortuig het. Dit is om jou sonde voor God te bely 
en om in gehoorsame toewyding aan die Here te leef, 
terwyl die Heilige Gees jou daagliks heiliger maak.

Teenoor die droomwêreld van die BLMutopia staan 
die werklikheid van samelewings wat gekersten en tot 
eer van God ingerig word soos wat die mense, gesinne 
en geslagte die ware God aanbid, vanuit geloof leef en 
’n Christelike kultuur bou.
_______________________________________________________________

1 https://bit.ly/3h9HJMd

2 https://bit.ly/3h6mLhm

3 https://bit.ly/2ZfpoY7 (Let wel: https://bit.ly/3iOnh5c)

4 https://bit.ly/3ip0rkg
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Kurrikulum
Die woord “kurrikulum” is ’n breë term. Dit word in die 
algemeen gedefinieer as ’n program of plan vir onder
rigenleer wat nie net beperk is tot ’n paar aspekte van 
onderrigenleer nie. Dit is eerder allesomvattend.

Daar word ooreengestem dat ’n kurrikulum uit die 
vol gende komponente bestaan: doelwitte, leerinhoud, 
leerstrategieë en assessering. ’n Volledige kurrikulum 
word as ’n geïntegreerde geheel gesien met die vier in
ter afh ank like komponente. 

Vir die bepaling van inhoud is daar redelik een stem
mig heid dat die volgende beginsels gevolg word: die 
sie ning van kennis, die realiteit, die mens en die leer en
onderrigbeskouing. Onderliggend aan hierdie beginsels 
lê sekere voorveronderstelde filosofieë wat ’n teoretiese 
weergawe van die bepaalde lewens en wêreldbeskouing 
vorm. Die filosofiese begronding of idees is die funda
mentele beginsels wat die kurrikulum se ontwerp en 
inhoud bepaal. 

Tydens die ontwikkeling van die kurrikulum het hierdie 
beginsels ’n bepalende invloed op die formulering van 
die doelwitte asook die keuse van die inhoud. Dit word 
geïllustreer aan die hand van twee voorbeelde waar na 
die Christelike alternatief gebied word.

Humanisme
Humaniste sien die mens as vry, outonoom en selfe
palend. Hul siening van opvoeding en onderrig is om 
die kind se gedrag só te vorm dat die kind soomloos by 
die samelewing kan aanpas. Kognitiewe of akademiese 
ont wikkeling is die belangrikste instrument hiertoe. ’n 
Hu ma nistiesgeoriënteerde kurrikulum sal hierdie doel
stel lings bevat en vakke soos wiskunde en wetenskap sal 
oordrewe prioriteit geniet.

Marxisme
Marxisme is ’n sosiale, politieke en ekonomiese ideo lo gie 

wat sy oorsprong by Karl Marx het. Marx fokus op die 
voort durende stryd tussen die kapitaliste en die wer
kers klas en glo dat hierdie konflik uiteindelik tot ’n 
revolusie sou lei. Deur die revolusie sal die werkersklas 
die kapitaliste oorwin en op so ’n manier uiteindelik die 
ekonomie beheer. 

Tradisionele Marxiste beskou die onderwysstelsel as in 
diens van die heersende elite en die werkersklas is daar
aan ondergeskik. Die hoofdoel van Marxisme is om ’n 
klas lose samelewing te bewerkstellig.

Die lewens en wêreldbeskouing van Marxiste het ’n 
be pa lende invloed op skoolkurrikulums. Die fokus van 
die Marxiste is die onderdrukker (kapitalis) versus die 
onderdrukte (werker). Die onderdrukte moet bevry 
word van die onderdrukker. Velerlei vorme van gesag 
byvoorbeeld die polisie, skoolrëels, ensovoorts, is dan 
vorme van onderdrukking.

Die vrug van jare se indoktrinasie sien ons van
dag in ons samelewing. Daar word hard geroep 
oor die on der druktes wat gely het onder kolo nia
lis me en wit kapitaal. Die jong volwassenes wat 
nou die hardste skree vir so ge naamde geregtig
heid en bevryding, was ’n paar jaar terug op die 
skoolbanke. 

In my soektog na voorbeelde van Marxisme in ons 
Suid Afrikaanse kurrikulum, het ek heelwat skool boe
ke deurgesnuffel. Daar is nie genoeg ruimte in die ar
ti kel om al die voorbeelde aan te haal nie. Die leser 
sal self ook navorsing moet doen. Tog lig ek kortliks 
drie vakke uit, naamlik: Tale, Sosiale Wetenskappe en 
Le wens oriëntering.

Taal of Geletterdheid 
Stadig maar seker het die doelwitte van die tale verander 
vanaf werklike diepgaande geletterdheid na menslike 
voorkeure van taal in konteks. Tale word gesien as ’n 

Kulturele Marxisme in  
ons onderwyskurrikulum
Wat is die Christelike alternatief?
Saskia Meijer1
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vaar digheid wat aangeleer moet word om voorberei 
te wees vir die werkerslewe in plaas van diepgaande 
kulturele ontwikkeling en toepassing op alle lewenster
reine. Voorgeskrewe werke is soms subtiel deurtrek van 
ideologieë (waaronder ook Marxisme) en kinders word 
geleer om slegs selektief krities te wees. 

Sosiale Wetenskappe
Met die regte bril op, is Marxistiese idees ook in hierdie 
vak herkenbaar veral as ’n mens soek na die lyn van on
derdrukker teenoor onderdrukte. In ’n graad 9 Sosiale 
Wetenskaphandboek is daar agt eenhede wat op een of 
ander wyse oor die onderdruktes handel.

Die temas begin by die twee Wêreldoorloë en word 
soos volg gelys: die tydperk van diskriminasie en on
der drukking, apartheid, ’n tydperk van weerstand en 
ver andering, die burgerregtebeweging in die VSA, die 
ver anderde posisie van die vrou in die vorige eeu, re ge
rings span saam vir menseregte en veranderde waar des 
en ideologieë. 

Hierdie inhoud is doelbewus so gekies om die ideolo gieë 
in die vrugbare aarde van jong ontvanklike harte te plant. 
Kinders in graad 9 sluit ’n fase af en slegs enkeles kies 
dan weer geskiedenis as ’n vak wat tot graad 12 gevolg 
word. Vir die grootste deel van die jaar hoor hulle les ná 
les, week ná week en maand ná maand die refrein van 
die onderdruktes en die onderdrukkers wat in ’n groot 
mate hulle lewens en wêreldbeskouing bepaal.

Lewensoriëntering
Die verskuilde Marxisme word ook in Lewensoriëntering 
aangetref. Een van die doelwitte van Marxisme is om 
die pilare van die Westerse kultuur waaronder gesin en 
familie, demokrasie, algemene reg, vryheid van spraak 
en so meer, af te kraak en af te breek. Wanneer gesins 
en familiewaardes afgebreek is, is die kinders van die 
samelewing weerloos. Die kultureelMarxistiese stra
te gie om die gesinslewe te ondermyn, sien ons terug in 
die pogings om die seksuele regte van kinders so jonk 
as vyf jaar deur eksplisiete en ontoepaslike inhoud 
sogenaamd te “beskerm”. Kinders word vanaf ’n vroeë 
ouderdom geleer om permanente verhoudings aan te 
knoop. Die vroeë verseksualisering en die normalisering 
van transgenderisme word die doelwit. Seuns en dogters 
word aangemoedig om te glo dat hulle vry is en dat hulle 
selfepalend is. Hulle eie begeertes en vermoëns staan 
sentraal. Talente moet slegs ontwikkel word ter wille 
van die self. Die probleem in veral die skoolkonteks is 

dat as kinders self bepaal wat hulle talente, vermoëns en 
begeertes is, wat is dan die norm? Hoe gaan die skool dan 
te werk om hierdie sogenaamde vryheid te ontwikkel? 

Geen kurrikulum is ooit neutraal nie. Dit is die terrein 
van politiese stryd en die inhoud word bepaal deur die 
kennis en verstaan van die wat aan bewind is. Tog het ’n 
kurrikulum die potensiaal om ’n kragtige transforme
ren de stuk gereedskap te wees – positief of negatief. 
Dit kan samelewings vernietig, maar dit kan ook die 
fon dament lê vir kinders wat later as volwassenes die 
re for mering van die samelewing vanuit die Skrif begeer. 

In bostaande ideologieë, naamlik Humanisme 
en Marxisme, is die mens die sentrum van aan
bidding, die stukrag agter al die elemente van 
die kurrikulum. Die aanbidding van die mens 
werk dan uiteindelik, en meestal met negatiewe 
ge volge, deur tot in alle samelewingsverbande. 

Die Christelike alternatief
In ’n Christelike kurrikulum staan die Woord van God 
altyd sentraal. Om ’n Christelike kurrikulum te ontwik
kel, is gewis geen maklike taak nie, veral nie as die meeste 
skole rekening moet hou met onderwerpe, standaarde 
en uitkomste wat deur die regering bepaal word nie. 
Gelowige ouers en onderwysers moet baie krities sowel 
as kreatief met die vasgestelde onderwerpe handel. 

’n Christelike kurrikulum gaan doelwitte anders for
muleer as enige ander sekulêre kurrikulum. Dit volg 
leerstrategieë wat beklemtoon dat die kind na die beeld 
van God geskape is. Die inhoud word aangebied vanuit 
die wete dat God die bron van alle kennis is. Assessering 
geskied vanuit die wete dat die kind se waarde nie in sy 
punte lê nie, maar in sy beeldskap van God. 

In praktyk wil dit die kind leer wie God is, wie hy as 
mens is en wat sy skeppingsdoel is. Die doel is om die 
kind se lewens en wêreldbeskouing só te vorm dat die 
kind sy ellende verstaan en die verlossing in Christus 
deur die geloof aangryp. Daardeur sal hy tot ’n lewe van 
dankbaarheid aangespoor word. Die kind leer dat God 
soewerein is en dat Hy alles deur sy almag geskep het. 
Hy leer dat ons ’n opdrag op hierdie aarde het, naam
lik die kultuurmandaat (vgl. Gén. 1:28). Die kind leer 
van geloof versus ongeloof en nie onderdrukker versus 
onderdruktes nie.

Vervolg op bl. 31

_______________________________________________________________

1 Uitvoerende Hoof: Instituut vir Christelike Onderwys
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Die rede vir die oorenweerbekgeveg het dus niks te 
doen met die betekenis van die uitdrukkings nie. Wat 
eer der nodig is, is dat ons ingestel moet wees op die po
li tie ke betekenis van die uitdrukkings en om dit vas te 
stel, is dit nodig dat ons na die huidige gebruik daar van 
moet kyk. Anders gestel, die uitdrukking “black lives 
matter” sou won der like sentiment gedra het indien ons 
dit in ’n per soon like brief van iemand soos William Wil
ber force aan sy moeder gevind het. In die mond van ’n 
swart aktivis wat mense oproep om polisiebeamptes te 
vermoor, is dit egter taalverkragting, ’n voorbeeld van 
ver regaande en haatdraende slang. Indien so iemand sê 
“black lives matter”, is dit beter om onmiddellik te ant
woord: “Nee, beslis nie op die wyse wat jy dit bedoel nie.”

Opstokerpropaganda uit Frankfurt
Die slagspreuk “black lives matter” is tipiese opsto ker
propaganda so reg uit die bek van die Frank furt se skool 
wat eintlik baie goed in sy doel slaag. Later meer hieroor. 
Nodeloos om te sê, is wit liberales gaande oor die uit
druk king vir redes wat in verband staan met David Stove 
se kwetsende uitdrukking waarin hy na wit tes ver wys 
wat “die voorreg van mag afgesweer het [en] die voor
reg van skuld ont dek het”. Dit is nog meer waar van die 
evan geliese rasgeneeshere wat, onder leiding van die 
Heilige Gees, dieselfde vir rasseverhoudinge beteken as 
wat Benny Hinn vir rumatoïede artritis beteken!

Ek het eenkeer ’n treffende tekenprentjie gesien wat wys 
hoe ’n huis afrand terwyl die brandbestryder die huis 
langsaan natspuit omdat, soos hulle dit stel, “alle huise 
saak maak”. Dit is egter ’n wanvoorstelling. Dit moet 
eerder wys hoe die brandbestryder die brandende huis 
natspuit, terwyl die polisie die brandstigters wat in die 
huis langsaan skuil, arresteer. Die feit dat die brand stig
ters “eerbare slagspreuke” op pad na die vangwa uitroep, 

moet nie maak dat ons die feit dat hulle vir die brand 
ver antwoordelik is, uit die oog verloor nie.

Christene en kleurblindheid
Sonde, insluitend rassesonde, kan slegs in die teen
woor dige tyd gepleeg word. Ons kan en behoort altyd te 
poog om die latere gevolge van sonde uit die verlede, te 
han teer – restitusie, rekonsiliasie, ensovoorts, maar ons 
kan nooit die impak van sonde uit die verlede aan spreek 
deur in die teenwoordige tyd vir erger sonde plek te maak 
nie. As jy die wonde van ’n verlede vol haat wil regstel, 
dan is ’n hede gevul met haat, nooit die oplossing nie.

Oorweeg die volgende:
1. X skiet vir Y dood. Hy sê dat hy nie bedoel het om 

hom dood te skiet nie. Dit was ’n ongeluk. Daar is 
goeie rede om te vermoed dat dit waarskynlik nie ’n 
on geluk was nie.

2. X skiet vir Y dood. Hy sê dat hy dit opsetlik ge doen 
het en dat almal wat soos Y lyk, op die self de manier 
dood gemaak moet word.

In die eerste geval sal jy nie te vinnig ’n oordeel vel nie. 
Jy sal sorg dat daar ’n ondersoek en ’n verhoor is. Kies 
jy soos om in die tweede voorbeeld te redeneer, sal jy 
maak soos die skieter in Dallas toe hy die polisie voor die 
voet afgemaai het, omdat alle polisielede dit volgens hom 
verdien het.3 Ons behoort egter eerder soos in die eerste 
geval te reageer, ongeag of X en Y albei wit, albei swart of 
een van albei is. Vir enige iemand wat Christus lief het, 
behoort kleur geen verskil aan hul optrede te maak nie. 

Julle mag in die gereg nie partydig wees nie; julle 
moet klein sowel as groot aanhoor; julle mag 
niemand ontsien nie, want die gereg is die saak 
van God (Deut. 1:17).

Die probleem met  
Black Lives Matter 1

Douglas Wilson2

Op sigwaarde geneem, is die uitdrukking “black lives matter” ’n uitdrukking waarmee geen redelike mens sal 
verskil nie. Natuurlik maak swart lewens saak. Dieselfde is waar van die reaksie dat alle lewens saak maak.

24  DIE BOODSKAPPER



Het ons regtig nodig om te weet watter kleur X en Y in 
hierdie geval was ten einde te bepaal hoe ons oor hulle 
dink? As jy nie weet hoe jy morele oordeel in sulke si tu
asies gaan toepas voordat jy nie eers weet wat die kleur 
van X of Y is nie, dan is jy besig om uitermatig teen die 
Woord van God te rebelleer, om dit sommer reguit te 
stel. Die Goue Reël is nie wit of swart nie. Die Goue Reël 
is presies die kleur wat dit moet wees.

Eenrigting oorlog
Wat die Black Lives Matteraktiviste wil hê, is ’n skeef
getrekte situasie van ’n eenrigting oorlog. In ’n oorlog 
is jy in ’n dodelike stryd met ’n groep gewikkel. As dit 
op ’n groot genoeg skaal plaasvind, kan dit gebeur dat 
jy jouself in ’n situasie bevind waar jy teen vyande moet 
veg (en hulle dalk moet doodmaak) wat miskien so eer
baar is soos wat die vermoorde Dallaspolisielede was. 
Dit kan soms gebeur, selfs in ’n geregverdigde oorlog. 
Dit kan in beide rigtings gebeur en dit is wat oorlog so 
verskriklik maak.

Tydens polisieoptrede is dit altyd die doel om, waar 
moontlik, ’n misdadiger lewend gevange te neem. Wan
neer hy gevang is, behoort hy die voordeel van die twyfel 
en ’n regverdige verhoor te hê. In polisiewerk hanteer 
jy altyd individue as individue. Soms is dit baie moei
lik (soos met betogings), maar dit is altyd die vereiste. 
Wanneer betogings egter die norm begin raak, het jy de 
facto eintlik met ’n burgeroorlog te doen. 

Wat die opswepende retoriek van Black Lives Matter 
(BLM) wil hê, is dat die reëls van oorlog in een rigting 
moet geld met so min as moontlik polisiereaksie van die 
ander kant af. So iets is net eenvoudig onmoontlik en as 
soda nig val dit onder daardie dinge wat beslis nie gaan 
gebeur nie. BLM probeer nie om hierdie onmoontlikheid 
te laat gebeur nie. Wat hulle wil hê, is chaos, sodat hulle 
in ’n posisie kan wees om iets anders te laat gebeur – re
vo lusie. Wag maar en sien.

Ek het reeds die Frankfurtskool van vlak vier Kritiese 
Teorie genoem. Daarvolgens kan niemand wat deel uit
maak van die onderdrukte klasse, per definisie, aan iets 

skuldig wees nie. Om lid van een van hierdie klasse te 
wees, is dus nogal ’n redelike voorreg. As jy byvoorbeeld 
swart is, kan jy nie ’n rassis wees nie. Regstelling: As jy 
deel is van die regte soort onderdrukte swartes, kan jy 
nie ’n rassis wees nie. Clarence Thomas4, byvoorbeeld, 
kan wel ’n rassis wees, omdat hy uit die onderdrukte 
klas geskop is vir sy wangedrag, naamlik om vir homself 
te dink.

Altyd terug na die evangelie
Kritiese Teorie is dus ’n sosiale teorie wat die groot 
evan ge liese waarheid van regverdigmaking, vervals. In 
naaping van die apostel en in ’n poging om die evan ge lie 
van genade van sy eer te beroof, sê die BLMbeweging 
aan die mees afstootlike mense ... daar is dan nou geen 
veroordeling nie ...

Dit is egter holklinkende woorde, want dit kom uit die 
mond van leuenaars. Hulle boodskap is nie gebaseer op 
die plaasvervangende werk van Jesus Christus nie. Ie
mand wat die evangelie verkondig, kan sê dat daar geen 
veroordeling is nie, maar niemand anders nie. Indien ’n 
verkondiger van die evangelie onderneem om hierdie 
boodskap te verkondig, moet hy dit sonder aansien des 
persoons aan elke skepsel verkondig. Hy moet dit doen 
in die gees van ’n ou Sondagskoolliedjie wat ek as kind 
geleer het: “... preek vir rooi en geel, swart en wit ...” 

Hierdie planeet is regtig op sy kop gekeer en ons kort 
predikers wat die boodskap van die evangelie verklaar. 
Die uitspraak dat daar in Christus geen veroordeling is 
nie, word egter sonder diskriminasie aan almal aan ge
bied – Jood en Griek, swart en wit, man en vrou, slaaf 
en vry man. Dit word aangebied slegs op grond van die 
kruis van Christus.

BLM ontken die evangelie en almal wat hul le ondersteun, 
is in die versoeking om dieselfde te doen.
_______________________________________________________________

1 Vertaal met vergunning: https://bit.ly/3jOW4PO 

2 Konserwatiewe teoloog en leraar van Christ Church in Moscow, Idaho, VSA.

3 https://nyti.ms/32yxixT

4 Regter in die Amerikaanse hooggeregshof. Hy word deur baie as die mees 
konserwatiewe lid van die hooggeregshof beskou.
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Vakansiegeleentheid 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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Hoofstuk 1: Die leerstuk oor laer magistrate
Hierdie leerstuk verklaar dat wanneer meerdere of hoër 
burgerlike gesag onregverdige of onsedelike wette maak 
of besluite afondig, die mindere of laer burgerlike gesag 
die reg en die verantwoordelikheid het om die meerdere 
gesag daarin teen te staan. Indien nodig, het die mindere 
gesag selfs die reg en verpligting om hulle aktief teen 
die meerdere gesag te verset.

Hoofstuk 2: Geanker in interposisie
Interposisie is daardie roeping van God wat ’n mens 
daar toe dring om vir iemand in die bres te tree – om 
jou self gewillig tussen die verdrukker en sy beoogde 
slag off er te posisioneer. In Exodus 1:1522 lees ons van 
Fa rao se bevel dat alle manlike Hebreeuse babas deur die 
vroed vroue doodgemaak moes word. Die vroedvroue 
het geweier om aan Farao se bevel gehoor te gee en het 
allerlei voorwendsels gebruik om hulle ongehoor saam
heid te verdoesel. Hulle het namens die hulpelose babas 
geïnterponeer en het daarmee standpunt ingeneem 
teen Farao se onderdrukking. Interposisie vind dus 
plaas wanneer ’n persoon of ’n groep interponeer of 
hulleself posisioneer tussen die verdrukker en sy beoogde 
slagoffer. Waar die interposisie van ’n laer magistraat ter 
sprake is, interponeer hy vir die mense – hy plaas hom
self tussen die onbillike wette of besluite van die hoër 
ge sag en die mense. Hy tree ook op ter beskerming van 
die oppergesag van die reg. Die interposisie van die laer 
ma gistrate bedaar die regverdige oordeel van God op 
nasies wat sy reg beswadder.
 
Hoofstuk 3: Alle gesag is gedelegeer
Die leerstuk oor laer magistrate herinner die hoër gesag 
daaraan dat hulle gesag beperk is. Geen gesag in burger
like regering het soewereine regeermag nie. Die gesag wat 
hulle besit, kom van God af. In Daniël 4:17 lees ons: ... dat 
die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor 
die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil ...

Daarom is almal in gesagsposisies toerekenbaar aan God 
en moet hulle volgens sy reg regeer. ’n Tiran is iemand 

wat die reg van God ondermyn of bevraagteken; wat 
’n aanslag op die persoon, eiendom of vryheid van sy 
onderdane maak; wat die grondwet skend.

Hoofstuk 4: Die fundamentele verantwoordelik
heid van laer magistrate is drievoudig
Eerstens moet hulle enige wette of besluite van die hoër 
gesag, wat die reg of die Woord van God oortree, afwys en 
hulle daarteen verset. Tweedens moet hulle die persoon, 
eiendom en vryheid van almal binne hulle regsgebied, 
teen enige onregverdige of onsedelike optrede van die 
hoër gesag beskerm. Derdens mag hulle wette of besluite 
van die hoër gesag wat die grondwet skend, nie toepas 
nie en indien nodig, hulle daarteen verset.

Hoofstuk 5: God se wet is die objektiewe maatstaf
Die reg van God is die objektiewe maatstaf waaraan 
ge meet word of owerhede onregverdige of onsedelike 
wet te maak. Die ongehoorsaamheid van die laer ma gi
straat is nie subjektief nie. Sy optrede is net regverdig
baar wanneer die hoër gesag duidelik die reg van God 
on der myn, óf wette maak wat ’n blatante aanslag op die 
persoon, sy eiendom of die vryheid van die mense in 
sy gesagsgebied maak, óf wette maak of beleid daarstel 
wat die grondwet skend.

Hoofstuk 6: Die oppergesag van die reg
Eenvoudig gestel: die reg is koning. Almal is onder
wor pe aan die wette van die land, die koning en die 
on der daan, regeringsamptenare en burgers en dié reg 
is onbevooroordeeld ten aansien van almal. Wat is die 
grondslag vir die oppergesag van die reg? God se reg 
was die voorbeeld waarvolgens die oppergesag van die 
reg vir die Westerse beskawing vasgestel is. Sy reg is 
gesien as die “hoogste reg”, aan wie alle mense en alle 
owerhede toerekenbaar is. Die oppergesag van die reg is 
’n wonder van die Westerse beskawing, aangevuur deur 
die Christendom. Die Grieke het kennis gedra van die 
oppergesag van die reg en het dit ten uitvoer probeer 
bring, dog met weinig sukses. Maar Westerse Christene 
het ’n transendentale1 reg in die Bybel raakgesien. Hulle 

OPSOMMING: 
The Doctrine of the Lesser Magistrates: 
A Proper Resistance to Tyranny and a Repudiation of 
Unlimited Obedience to Civil Government – Matt Trewhella
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het God se sedewette, asook Bybelse beginsels oor gesag 
en owerheid gestalte gegee, wat as “die oppergesag van 
die reg” bekend sou staan.
 
Hoofstuk 7: Die predikante van Magdeburg
Die leerstuk oor laer magistrate is vir die eerste keer 
ge du rende 1550 deur Lutherse predikante van die dorp 
Mag deburg (Duitsland), in die Magdeburg Belydenis, 
uit een gesit. Ander reformatore het op hierdie leerstuk 
voortgebou.

Hoofstuk 8: John Knox
Die mees uitstaande opstel wat oor dié leerstuk handel, 
is dié van John Knox in sy Appèl aan die Adeldom van 
Skotland (1558). Knox het dit duidelik gemaak dat laer 
magistrate nie moet wegkruip agter die verskoning dat 
hulle dié met hoër gesag eenvoudig moet gehoorsaam 
nie. Knox skryf met minagting: “Nou sing almal die self de 
deuntjie: ‘Ons moet aan ons konings gehoor saam wees, 
goed of sleg; want God het dit so gewil’”. Knox meen 
dat laer magistrate nie net die taak nie, maar ook die 
verpligting het om te interponeer waar onderdrukking en 
tirannie heers en dat hulle die skans vir die mense teen 
onregverdige wette moet wees. Hy gebruik die voorbeeld 
in Daniël 3 waar koning Nebukadnésar se onregverdige 
wet alle onderdane gebied het om die goue beeld wat 
hy laat maak het, te aanbid. Daniël se drie Godvresende 
vriende het geweier om die wet te gehoorsaam. Hulle 
optrede was op tweërlei wyse toerekenbaar aan God. 
In die eerste plek het hulle as indiwidue God se eer 
bo dié van ’n aardse koning gestel. In die tweede plek 
het hulle opgetree as laer magistrate ter wille van die 
mense (vgl. v.12, wat aandui dat hulle gesagsposisies 
beklee het). Hulle minagting van die onregverdige wet 
is teologies verantwoordbaar. Op die dreigement van ’n 
brandende vuuroond, antwoord hulle die koning: Ons 
ag dit nie nodig om u hierop ’n antwoord te gee nie. As 
onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan 
sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o 
koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o 
koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld 
wat u opgerig het, nie sal aanbid nie (Dan. 3:1618). Hulle 
stand punt was ook teosentries. Hulle het Nebukadné sar 
se wet as onregverdig beskou, omdat dit teenoor God se 
wet gestaan het. As volgelinge van God en as laer ma
gi strate, was hulle verplig om die wet te verontagsaam 
en standpunt daarteen in te neem.

Hoofstuk 9: Verraderlike laer magistrate
Laer magistrate kan, net soos hul hoër eweknieë, on reg 

verdig optree. Wanneer dit gebeur, is dit die verantwoor
delikheid van die hoër magistraat, gelyke medema
gi strate, of selfs ondergeskiktes van die misleidende 
ma gistraat, om te interponeer en die laer magistraat 
tot verantwoording te roep. Wanneer onderdrukking 
plaas vind – van die kant van hoër of van die kant van 
laer magistrate – gebeur dit selde dat ál die laer magi
stra te in verset daarteen opstaan. Selfs wanneer ’n laer 
magistraat standpunt inneem, skaar die meerderheid 
hulle gewoonlik aan die kant van die onderdrukker.

Hoofstuk 10: Tirannieke hoër magistrate
Hoër gesag hou van onderdanigheid. Laer magistrate 
en hul mense moet besef dat interposisie ten opsigte 
van onregverdige wetgewing met stryd gepaard gaan. 
Reputasies sal skade ly en die uiteinde kan arrestasie of 
mishandeling van een of ander aard inhou. Toe Moses 
die Farao gebied om die Israeliete te laat trek, het Farao 
beveel dat hulle werkslas nóg swaarder moet wees (vgl. 
Ex. 5:911). Die roeping van interposisie moet nóg eer, 
nóg politieke strewe in die oog hê. Dit is ’n roeping ter 
wille van die eer van God.

Hoofstuk 11: Die optrede van die mense
Watter rol moet die mense speel in die toepassing van 
die leerstuk oor laer magistrate? Hulle moet hul besware 
by die laer magistraat indien en hom ondersteun wan
neer hy standpunt ten gunste van hul besware inneem. 
Die laer magistraat sal nie optree alvorens die mense 
hom daarna versoek en hy verseker is van hulle onder
steuning nie.

Hoofstuk 12: Oor die toekoms
Die Christenskrywer, CS Lewis, praat van ’n tirannie 
waar die staat poog om die burgers afhanklik van haar 
te maak, om hulle sodoende stadig maar seker te ver
kneg. Hy skryf: “Van alle tirannies, is dié wat oënskyn lik 
met goeie bedoeling onderdruk, die gevaarlikste. Dit 
sou beter wees om te leef onder rowersadel as onder 
‘alomteenwoordige’ agies. Die rowersadel se wreedheid 
mag somtyds sluimer en hulle hebsug ’n punt van ver
sa diging bereik. Húlle wat ons egter onderdruk vir ons 
eie beswil, sal dit sonder ophou doen, want dit word 
gedoen onder goedkeuring van hul gewetens.” 

Die interposisie van laer magistrate is absoluut nood
saak lik vir die handhawing van vryheid. Die tyd het 
aan ge breek vir hulle om standpunt in te neem.
_______________________________________________________________

1 Verhewe.
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“Black Lives Matter (BLM) is ’n onregmatige adolessente rebellie op soek na ’n regsaak. Hulle het net mooi geen 
morele grond vir wat hulle doen nie.”

Daar is beslis swart teenstemme wat 
die hoofstroom se BLM-rillerstorie 
intellektueel bekwaam weerlê. Die 
samelewing is besig om merkwaardig 
te herorganiseer. Die akute brandpyn 
van die BLM-retoriek is veral die 
demoniese ondertoon. Daarvolgens is 
“blankes” per defini sie skuldig vir wie 
weet wat alles. Dit lyk egter asof swart 
teenstemme verswyg word, uit vrees 
vir die erkenning: Die eksperiment 
van die “Nuwe (Liberale) Suid-Afrika” 
het misluk. ’n Senutergende vrees 
word ook duidelik, dat stereotipes 
soos “swart” téén “wit” en “wit” téén 
“swart” krag verloor. Die uitgangs punt 
van a-simptomatiese rassisme by alle 
blankes word gestook. Revo lusionêres 
werk ook gretig saam met diegene 
wat aan patologiese “wit” skuld ly, om 
die kwessie van verontregting tot ’n 
heksejag te maak. Intussen sak die 
morele hoëgrond onder liberales weg. 

Ayaan Hirsi Ali
Met onder meer ’n Magistergraad in 
politieke wetenskap van Leiden Uni-
versiteit, asook drie jaar parlemen-
têre ervaring in Nederland en tans 
verbonde aan die Hoover Instituut by 
Stanford Universiteit (VSA), is Ayaan 
’n swartvrou van net oor die 50 jaar. 
Sy is allesbehalwe ’n dom mens wat 
naïef inkoop op die roemryke verlede 
van die sogenaamde “Westerse beska-

wing”. As vlugteling het sy uit Somalië 
in Nederland aangekom. Sy ken 
Marxisme eerstehands. Sy ken Islam 
eerstehands. Sy ken Afrika- denke, 
in besonder Afrika-stamgebon den-
heid, eerstehands. Sy leef onder 
doodsdreigemente vanuit Afrika en 
die Midde-Ooste. Wat is haar mening 
oor wat tans aan die gang is met die 
vlaag op vlaag swart onrus wat so 
oor die wêreld spoel? Uit persoonlike 
ervaring is Ayaan ten volle daarvan 
oortuig dat swartmense hulself 
vrywillig op die mark van slagoffer- 
wees verkoop. Die netto- resultaat 
van so ’n gedagte raamwerk volgens 
Ayaan Hirsi Ali, bevorder slegs dis-
funk sionele gesinne, disfunk sionele 
gemeenskappe, asook disfunksionele 
nasionale gebiede, met die risiko om 
’n disfunksionele wêreld te bevorder.

Walter E. Williams
Prof. dr. Walter E. Williams is ’n 
hoogsbejaarde swartman (84 jaar) en 
kom uit die dae van die burgerregte-
beweging van die VSA. Sy boodskap is 
reguit: “Verdra geen dwase!”; oppas 
vir diegene (Poverty pimps) wat 
met armoede handeldryf en vandag 
“ongelykheid” skree. As emeritus 
professor (Ekonomie) word hy saam 
met die ekonoom Thomas Sowell (90 
jaar) gereken as een van die swart 
post-liberale pioniere. Prof. Williams 

spot graag soos volg: “Dank die 
Vader, ek het my kwalifikasies verwerf 
voordat dit vir liberale blankes mode 
geword het om van swart mense te 
hou.” Waarom praat hy so? Die he-
den daagse liberale skoolonderwys 
doen volgens hom aan swartmense 
geen guns nie. Sedert die vroeë 1980’s 
al, tree hy ook op as ’n uitgesproke 
aktivis teen die ideologie van swart 
ekonomiese bemagtiging en die 
staatsdwang van ’n minimum loon. 
Staatsinmenging in die ekonomie is 
vir hom gelyk aan gewapende roof. 

Die agtste gebod: “Jy mag nie steel 
nie,” so stel hy onomwonde, “geld tog 
nie net totdat ’n bepaalde groep in die 
samelewing die meerderheid politieke 
stem verkry het nie”. Waar van praat 
hy? Toegepas op Suid- Afri ka kan ’n 
mens ’n illustrasie wat hy gebruik, só 
verduidelik. Gestel daar is ’n hulpbe-
hoewende tannie wat jy in die straat 
raakloop. Jy kry haar regtig jammer. 
Jy gee vrywillig R1 860,00 per maand 
van jou eie, eerlik-ver dien de geld om 
haar te help. Dit is tog edel, geen fout 
daarmee nie. MAAR, gestel jy kry die 
tannie jammer, stap na jou buurvrou 
oor die pad met ’n vuurwapen en 
dwing háár om R1 860,00 te gee sodat 
jy die tannie waarvoor jy so jammer 
voel, kan help? Sonder twyfel, met al 
die goeie bedoelings daarby, is jy tog 
strafregtelik vervolgbaar vir gewa-
pende roof. 

Neem die voorbeeld nou ’n stap ver-
der. Gestel jou buurvrou stem nie met 
jou saam nie en verdedig haarself. 

S M E LT O O N D
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Daarom gaan oortuig jy eers ’n klomp 
ander mense voor jy weer by haar 
opdaag. Julle verkry die meerderheid 
stemme in ’n demokrasie. So kom jy 
nou met staatsmag by jou buurvrou 
en dwing haar eenvoudig deur belas-
ting om van haar swaarverdiende 
geld te gee, sodat jy die ou tannie 
met R1 860,00 per maand kan help. 
Laat ons nugter wees, basuin prof. 
Williams. Dit bly steeds gewapende 
roof! Sy weloorwoë standpunt is dat 
sulke staatsoptredes swartmense 
meer skade berokken, as wat slawer-
ny en segregasie ooit gedoen het. Ook 
wys hy dat die reg op wapens in die 
Amerikaanse konstitusionele debat 
juis handel oor die magsmisbruik 
deur owerhede. Dat owerhede vandag 
soveel regkry, is volgens hom maar 
net ’n teken van die morele verval wat 
daar al in die sogenaamde “Weste” 
plaasgevind het. 

Shelby Steele
Stel jy die vraag oor BLM aan nog ’n 
senior figuur van die swart konser wa
tiewe beweging, dan antwoord prof. 
Shelby Steele: “BLM is ’n onreg matige 
adolessente rebellie op soek na ’n reg
saak. Hulle het net mooi geen morele 
grond vir wat hulle doen nie.” Sy oupa 
was nog ’n slawekind, terwyl dr. Steele 
self (emeritus professor, Engels) 
betrokke was in die burgerregtestryd. 
Volgens hom is dit oneties om vandag 
kompen sasie geld van blankes te eis. 
In die eerste plek, so oordeel prof. 
Steele, straf jy die verkeerde mense. In 
die tweede plek stel jy daarmee niks 
reg nie. Hy reken dat BLM die fokus 
van die werklike probleme binne die 
swart gemeenskap probeer weghaal. 
Van watter soort probleme praat hy? 
Morele probleme. Loshande heel bo 
aan die lys, sê prof. Steele, is die feit 
dat die swart gemeenskap met die 
vyfde gebod sukkel – “eer jou vader en 
jou moeder”, asook die sewende gebod 
– “jy mag nie egbreek nie”. Jy het 
een voudig vir Ma sowel as Pa nodig 
om ’n gesin in eerbaarheid en God-

vresendheid op te voed. Die huidige 
geslag is volgens prof. Steele ’n lewen-
de bewys daarvan dat elkeen wat die 
Godgegewe voorreg van ’n gesonde 
gesinstruktuur verag, hul ’n menigte 
van probleme op die hals haal.

Jason L. Riley
Die prominente swart joernalis, Jason 
L. Riley, wat onder meer vir die Wall-
street Journal skryf, verwerf tans be-
kendheid met boeke soos Please stop 
helping us: how liberals make it harder 
for blacks to succeed (2016) en False 
Black Power (2017). Daarin vra hy dat 
linkses asseblief tog eerlik moet raak 
met die harde feite. Om voortdurend 
te sanik oor slawerny en segregasie as 
die vermeende bron vir alle probleme 
onder die swart bevolking, versuur 
die samelewing met valsheid wat sake 
net vererger eerder as om volhoubare 
oplossings te bevorder. Dit is hoogtyd 
dat linkses verantwoordelikheid aan-
vaar vir wat nóú verkeerd gaan. Sedert 
die jare sestig van die vorige eeu, loop 
dinge selfs meer verkeerd as in die tyd 
van slawerny en segregasie. Waarom? 
Die rede, sê Riley, is dat linkses toe-
stande bevorder wat swartmense met 
politieke mag bedwelm. Daarenteen 
het swartmense eerder nodig om hul 
eie menswees te bevorder.

Fundamentele beginsels
Nog veel meer stemme kan ’n 
spreekbeurt gegee word. Die hoof-
stroom media laat opregte soekers 
na die waarheid hier in Suid-Afrika 
geïsoleerd voel, terwyl die geestesgety 
drasties verander. Swart teen stemme 
bevorder ander grondbeginsels as 
liberales, waaronder rewolusionêres 
soos BLM, naamlik:

• Strewe na karakter, onderwys-
kundige en professionele uitne-
mendheid as die manier om die 
samelewing op te bou.

• Bevorder beleid wat veiligheid en 
sekuriteit waarborg eerder as om 
van kriminele die “slagoffers” van 

samelewingrassisme te maak.
• Hou op om die lens van ras en ’n 

land se geskiedenis van diskri-
minasie te gebruik as verskoning 
waarom jy nie volgens die beste 
van jou vermoë presteer nie.

• Fokus eerder op plaaslike ekono-
miese ontwikkeling deur vryemark 
aktiwiteite as om telkens nasionale 
owerheids ondersteuning te eis.

• Skep ruimtes waarin die individu 
deur bonatuurlike genade, deug-
same selfverbetering en ’n sensi-
tiewe gewete opgebou kan word. 

Perspektief – Toekomshoop
Uit die waas van verwarring word 
perspektief duidelik vir elkeen wat 
oopkop daarvan kennis neem. Veral 
twee leuens takel al vir meer as ’n 
eeu ons beskawing af. Eers het linkse 
rewolusionêres, in hul ontkenning van 
God wat betroubaar deur die Bybel 
spreek, kragtens die ewolusie-mite 
gekom met die leuen oor genetiese 
minderwaardigheid. Toe regse kon-
serwatiewes daardie leuen oorneem 
en hul eie saak daardeur versleg, skep 
linkse rewolusionêres die leuen van 
slagoffer-wees: Wanneer dit met jou 
sleg gaan, is dit noodwendig ander 
mense se skuld; jy is eenvoudig net 
’n slagoffer. So word ’n demokratiese 
samelewing verblind tot oortreding 
van die tiende gebod wat stel dat jy 
jou naaste se goed nie mag begeer 
nie, terwyl diskriminasie blatant 
teen blankes gepleeg, blanke boere 
militêr-professioneel vermoor en 
swart ekonomiese bemagtiging – met 
staatsdwang – beoefen word. 

’n Minimale verkenning van alterna-
tie we swart stemme vertel dat sulke 
hoofstroomleuens sowel ingesien én 
met deeglike navorsing ontmasker 
word. Ons staan dalk nie in dieselfde 
loopgraaf nie, maar ons veg beslis aan 
dieselfde kant van die oorlog. (Libe-
raal) Suid-Afrika ná 1994 is gewoon 
hartverskeurend. Die hoopgewende 
wat BLM teen hul sin dan wél regkry, 
is dat mense van verskillende rasse 
nugter raak oor die demoniese stryd 
wat daar in die wêreld woed. Juis dit 
stimuleer tot konstruktiewe samewer-
king, aan gesien die rassistiese “swart – 
blank” opstelling effektiwiteit verloor. LIG IN DUISTERNIS
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A P  K E R K D A S S EA P  K E R K D A S S E

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  

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

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

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

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

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

BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

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

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

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

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

Skakel Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

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

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

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

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

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

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

JEFFREYSBAAI
1 Slaapkamer-balkonwoonstel met 

seeuitsig en sekuriteit vir 4 persone. 

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

TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

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

Baie naby aan die amfi-teater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

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
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WITBANK

Hendrik Johannes Stephanus Liebenberg 
23/12/1930 – 26/08/2020
Een van die grootste voorregte wat my en Elmarie te beurt geval 
het, was toe ons pad gekruis het met dié van Hennie en Martie 
Liebenberg. Hulle huis was vir ons soos ’n tweede ouerhuis waar 
ons enige tyd van die dag kon inval en deel in die liefde waaraan 
hulle kinders gewoond was. Ons is saam deur kanne koffie, potte 
tee, blikke beskuit en opbouende gesels. Dikwels nog daar weg met 
’n gebreide trui of geskenk. Die Here het broer Hennie geseën met 
pragtige karaktereienskappe wat ons in sy teenwoordigheid beleef het 
en wat ’n blywende indruk op ons gelaat het. 

Ek dank die Here vir die wyse waarop Hy hom binne die geledere van ons AP kerkverband gebruik 
het. Sy liefde vir God het sy hele lewe deurgesuur sodat hy bykans nooit gekla het nie. Met liefde, 
omgee en besondere insig het hy as ouderling en voorsitter van vergaderings vaderlik leiding gegee. 
Sy sterk en wyse leiding is aanvaar omdat hy dit met die nederigheid en afhanklikheid van ’n kind 
aangebied het. Hy was sterk, beginselvas en standvastig, maar ook lojaal en getrou. Sy soort is dun 
gesaai. Christen in lewenswandel; Afrikaner en Boerseun in uitkyk; ’n man uit een stuk!

Dankie, Here, dat u so ’n mens met soveel gawes geseën en oor so baie jare vir sy gesin, familie, 
kerk en vriende geleen het. Ons eer die nagedagtenis van ’n groot, sterk seun uit eie bodem. Mag 
die Here hulle wat agterbly vertroos en versterk.

Dr. Reyno Louw

’n Christelike kurrikulum is deurdrenk hiervan en moet 
die kind so begelei dat hy gewillig sy geloof in God 
met die mond, die hart en die hand kan bely. Dit is ’n 
langsame proses wat saam met die kerk en die gesin uit
gevoer word. Gelowige kinders moet uiteindelik hulle 
lewensbeskouing met hul dade kan belyn. 

’n Teks soos Psalm 78:18 vat die Christelike kurriku
lum vir ons baie mooi saam. Al die komponente van 
’n kurrikulum word daar gevind, naamlik: doelwitte, 
inhoud, leerstrategieë en assessering. Die komponente is 
geïntegreerd en kan nie van mekaar losgemaak word nie. 

In Psalm 78 word die volk aangespoor om te luister en 
ouers word aangespoor om dit wat hulle weet aan hulle 
kinders te vertel. Daar word selfs gesê wat die inhoud 

van die vertelling moet wees, naamlik die roemryke dade 
van die Here, wat die skepping, sy wonders en magtige 
dade asook sy wet (die Woord), insluit. Die doelwitte, 
naamlik dat hulle vir die toekoms toegerus is, dat hulle 
God kan vertrou, dat hulle nie vergeet nie en nie soos 
die heidene word nie, word duidelik uitgespel. 

Kinders in Christelike skole het die voorreg om onder rig 
te word deur Christenonderwysers wat met die regte 
bril na die kurrikulum kyk. Tog is daar ook heelwat 
Christenkinders wat dag ná dag in openbare skole op 
subtiele wyses aan leerinhoud blootgestel word waar die 
Here nie aanbid word nie. Ouers van hierdie kinders 
word opgeroep om aan te tree op die wagposte, om 
seker te maak dat Bybelse beginsels gestel word en om 
die voorskrif van 2 Timótheüs 3:1617 te volg.  

Vervolg vanaf bl. 23

Kulturele Marxisme in ons onderwyskurrikulum

LIG IN DUISTERNIS
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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

PRETORIA OORNAG KAMERS
Rustig en skoon. Naby N1,  

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

Kontak Rosi by 082 748 5042

Natal Suidkus – Southport
Lekker, gerieflike selfsorg tuinwoonstelle te huur 

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

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

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

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

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

vanaf R300 per nag (buite seisoen)

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

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

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

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

Vir meer inligting/foto’s kontak Ester 073 268 0336

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

POTCH – 2021 STUDENTEKAMERS
Drie kamers beskikbaar vir damesstudente met 

Christelike waardes. Loopafstand vanaf die universiteit. 
Elke kamer beskik oor eie badkamer, yskas, televisie, 

Wi-fi, lessenaar, bed, ensovoorts. Kombuis word gedeel. 
Baie veilig asook veilige parkering.

Navrae: Jan: 082 788 0524 of Ronel: 072 387 8045
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MOSSELBAAI

Deurry-Padkafee
Met die basaar wat van die baan 
af is, moes die susters koppe 
bymekaarsit en ’n ander plan 
maak. Toe kom hulle met ’n 
briljante gedagte – ’n padkafee. 
Vrydag 2 Augustus 2020 kon die 
lidmate tussen 14:00 en 16:00 
hul netjies verpakte kos by die saal 
ontvang (dit het natuurlik baie 
voorbereiding geverg). Tipies, soos 
by ’n padkafee, het lidmate in hul 
motors bly sit om hul kospakkies te 
ontvang.

Die terugvoer deur die lidmate 
spreek boekdele: “Die kos was 
heerlik, dit het sommer lekker en 
mooi gelyk”. Ag, en nog baie 
meer komplimente. Ons is werklik 
trots op al ons lidmate. Dankie 
vir elkeen se ondersteuning, hulp, 
skenkings en gebede. Die susters 
sien daarna uit om weer so ’n ete 
aan te pak. Die opbrengs was 
deur en deur die moeite werd.

Ons dank die Here. Spreuke 
10:22: Die seën van die Here –  
dit maak ryk en moeitevolle arbeid 
voeg daar niks by nie.

Ingestuur

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)
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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. 25). 
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: SEPTEMBER 2020, BL. 7
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BRAKPAN

Die ooievaar maak nes in 
Brakpan
In die moeilike jaar 2020 is die AP Kerk 
Brakpan geseën met nie minder nie as vier 
babas in soveel maande.

Dit klink dalk nie nuuswaardig nie, maar 
as ’n mens in gedagte hou dat die meeste 
van ons lidmate ouer en verby die babakry-
fase van hulle lewens is, is dit iets om voor 
dankbaar te wees.

Die babas is: Corné, gebore op 10 Maart 
vir Marius en Adele van Eeden. Liam, 
gebore op 19 Maart vir Tiaan en Monique 
Nell. Daarna is Jani op 15 Julie vir ds. 
Riaan en Adél gebore. Die 4de baba was 
Caden, gebore op 3 Augustus, Dewald en 
Jamanda du Plooy se eersteling.

Twee van die babas se grootouers is ook lidmate, wat die opgewondenheid verder vergroot. Liam se 
ouma en oupa is George en Magda Nell en Caden is Johan en Amanda Stapelberg se eerste kleinkind.

Ons gebede is dat die vier bondeltjies vreugde, soos al die ander kinders in die gemeente, groot-
gemaak en opgevoed sal word om vreugdevolle kinders van ons almagtige Verbondsgod te wees.

Ingestuur

Adél en ds. Riaan met Jani Jamanda en Dewald by Caden

Marius en Adele met Corné Liam by Tiaan en Monique

OLIFANTSHOEK

Huweliksbevestiging
Baie geluk aan Wouter en Debbie Snyman wat 
op 8 Augustus in die huwelik bevestig is deur 
ds. Johan Verdoes. Net die mooiste wense vir 
julle twee saam. God seën jul huwelik.

Pannekoek
Mossies het n goeie 1 300 pannekoeke kaf 
gedraf Vrydag. Wel gedaan! Dit wil gedoen 
wees. Baie dankie aan ons senior burgers 
wat ook ’n groot bydrae gemaak het tot die 
gemeente se fondse. Die pannekoeke was 
liplekker.

Stephnie Lamprecht
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met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

Dit is vanjaar presies 120 jaar sedert lord Roberts tydens die Anglo-Boereoorlog ’n proklama-
sie uitgereik het dat as die Boerekrygers ’n spoorlyn of telegraafverbinding in ’n gebied 
ver nietig, die Boerehuise in die onmiddellike omgewing afgebrand moet word. Vroue en 
kin ders is daarna teen hulle sin, dikwels in oop treintrokke, na konsentrasiekampe geneem 
sodat hulle nie meer hulle mans kon ondersteun nie.

Henry Campbell-Bannerman, tydens die oorlog op po-
si sieleier in Brittanje, het geskryf dat hy nie dink dat 

in die geskiedenis van die wêreld daar erger barbaarsheid 
en brutaliteit gepleeg is as die Britte teen die twee Boe-
re republieke nie. Meer as 8 000 Boereplase is afgebrand. 
Beeste en skape is voor die voet doodgemaak. Kosvoorrade 
en mielielande is vernietig.

Generaal Kitchener, latere Britse bevelvoerder, het 
op drag gegee dat die vroue en kinders in die konsen-
tra sie kampe in twee kategorieë ingedeel word. Gesinne 
waar van die pa’s en seuns nog veg, is as “ongewenstes” 
ge klas sifiseer. Hulle kry net die helfte van die kos wat die 
ander kategorie, die “vlugtelinge” kry. “Vlugtelinge” is 
Boe re gesinne waarvan die pa’s oorgegee het. Hierdie pa’s 
is deur die vegtendes “hensoppers” of “joiners” genoem. 

Só is honger as ’n martelmetode teen die vroue en 
kin ders gebruik. Die berekende doel was dat die vroue, 
ter wille van oorlewing, druk op hulle mans sou sit om 
die stryd gewonne te gee. Die vroue het dit nooit gedoen 
nie. Gemeet aan die Neurenbergverhore en die interna-
sio nale menseregtehandveste, sou hierdie aksies vandag 
as oorlogsmisdade kan kwalifiseer. 

In 1901 was die sterftesyfer in Transvaalse kampe 
vir kinders onder 16 jaar, 509 uit elke 1 000. Op hierdie 
tyd stip was daar ongeveer 113 000 mense in die kampe. 
Een uit elke vier sou nie die kampe lewend verlaat nie. 
As hierdie sterftesyfers vir nog drie jaar sou aanhou, sou 
geen mens lewend uit die kampe gekom het nie.

Koue syfers en statistiek kan nie die persoonlike ly-
ding en verdriet van die Boere werklik oordra nie. Een 
voor beeld: Magrietha Swart het in 1901 agt kinders in ’n 
konsentrasiekamp verloor. Sy en haar kinders is van hulle 
plaas buite Bethal in Mpumalanga vir sowat 60 km te voet 
na die konsentrasiekamp by Standerton geforseer. Dit was 
’n yskoue winter wat hulle sonder komberse en voldoende 
klere moes deurworstel. Haar kinders, tussen die ouder-
dom van een en 15, het almal gou aan wanvoeding gely. 
Hulle is binne twee weke van mekaar in die kamp dood. 
Net Magrietha het die oorlog oorleef. Sy was 35 jaar oud. 

Ná ernstige beraadslaging by Vereeniging het die Boe-
re leiers besluit om op sekere voorwaardes vrede te soek. 
Een van die argumente was dat jy die oorlog kan wen, maar 
dan is daar soveel vroue en kinders dood dat jy nie meer ’n 
volk het vir oorlewing nie. Ds. JD Kestell beskryf die toneel 
in Melrose-Huis in Pretoria waar die vredesooreenkoms 
op 31 Mei 1902 geteken is, so: Dit was vyf minute oor elf 
toe waarnemende president Burger die pen opneem om 
te teken. Dit is doodstil in die vertrek waar daar soveel 
gepraat en onderhandel is. Daarna staan die lede van die 
regerings van die gewese Republieke verbysterd op om 
die saal te verlaat. 

FW Reitz, “die onversetlike”, het nadat hy geteken het, 
na ’n hoek gestap en in trane uitgebars. “We are all good 
friends now!” het Kitchener gesê om die ongemaklike 
stil te te verbreek. Hy nooi die Boere-leiers om ’n glasie 
saam met hom op die vrede te klink. Die manne het hoflik 
ge weier. Vir hulle was daar niks om te vier nie. 

In skrille kontras hiermee vind nog ’n ondertekening 91 
jaar later by Kemptonpark plaas. Dit was amper dag breek, 
18 November 1993. Die NP- en ANC-onderhan de laars het 
sopas die finale grondwetlike ooreenkoms geteken. Die 
gevolge is dat die Afrikaner alle politieke beheer verloor 
en die ANC aan bewind sou kom. Dit gaan ook oor vryheid 
wat verlore gaan.

Oud-joernalis, Allister Sparks, beskryf dit soos volg: 
“Daar was ’n gees van opwinding. Soos die eerste lig deur 
die vensters begin filter, is die kroeg oopgemaak. Dit was 
toevallig ook Cyril Ramaphosa se verjaarsdag. Roelf Meyer 
het vir hom ’n koek met kersies gereed gehad. ’n Orkes 
het “In the Mood” begin speel en die twee hoofonder han-
de laars het op die dansbaan begin dans. 

Later (1996-1997) sou Ramaphosa in ’n BBC TV- do-
ku mentêr hieroor sê: “I was able to see Roelf Meyer for 
the first time dancing on the floor where we were having 
this party, he was quite happy, he was quite jovial – and I 
kept wondering whether I would have been as happy as 
he was if I was in his position – having finally given in, in 
the way that they had.”

Vryheid, oorlog, konsentrasiekampe, 
onderhandeling en twee datums – Dr. Pieter Mulder

IN DIE SPORE VAN GISTER

LIG IN DUISTERNIS
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O N G E G R E N D E L D

e-konsert
  

O N G E G R E N D E L D

https://www.dappermedia.co.za/
video_post/hoop-ongegrendeld/  

Die projek word  
ondersteun deur:

ONDERSTEUN DIE PROJEK OP EEN VAN DIE VOLGENDE MANIERE:
1. SING in die virtuele koor, registreer by: www.ongegrendeld.co.za.  

 

3. KOOP ‘n kaartjie by 

 

       

      

SANG IS DIE #HARTKLOP VAN DIE LEWE. MUSIEK HET HELENDE KRAG.

Jou opname moet teen 12 Oktober na hoop@apkerk.co.za gestuur word. 
Alle riglyne en inligting is op die webwerf beskikbaar.

2. Gee musikale BYSTAND of kundigheid, stuur ‘n e-pos na hoop@apk.co.za.
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VIR BESTELLINGS: 012 362 1390 of boekwinkel@apk.co.za of www.apk.co.za/boekwinkel

Het jy My waarlik lief? 
’n Bybelstudie uit Maleági 

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

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

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

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

beter gaan leer ken as wat jy dalk sou wou.



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

’n Brandende Hart
In 365 dagstukkies deur Calvyn se Institusie

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

Verkoopprys (posgeld ingesluit) is:

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

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

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

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

Slegs dagstukkies
Prys: R110,00

Dagstukkies + Statistiek 
(Kerkjaarboek volledig)

Prys: R160,00

Dagstukkies +  
Woord in die Hart (Deel 3)

Prys: R240,00



Ons het laas maand so vinnig na die #blacklivesmatter-beweging 
(#BLM) verwys. As julle die media dopgehou het, sal julle weet dat 

die beweging groot golwe veroorsaak. Een van die plekke waar ons dit 
die duidelikste sien, is op die sportveld. Elke nou en dan is daar ’n berig 
of ’n artikel oor sportmanne of -vroue wat nie wou kniel om hulle simpatie 
met #BLM te wys nie. Ons het selfs gehoor dat die minister van sport ’n 
ondersoek wil loods omdat ’n groep Springbokke nie wou buig om #BLM 
te ondersteun nie. ’n Christensportman soos Israel Folau van Australië, 
weier ook.

Vandag moet ons die vraag antwoord: Wat moet ons as Christene van die 
#BLM-beweging maak? Is dit dan nou so verkeerd om te erken dat swart-
mense se lewens ook belangrik is? Veroorsaak ek nie meer verdeeldheid 
en haat as ek weier om saam met #BLM te stem nie? Ek vra die vrae om-
dat ek baie jongmense sulke vrae hoor vra. Kom ons probeer dit antwoord.

Die Bybel waarsku ons in die eerste plek dat ons nie vir elke nuwe ding 
moet val nie, maar dat ons dit eers moet toets: 

Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van 
elke vorm van kwaad (1 Thes. 5:21-22).

Tweedens moet ons dit baie duidelik uitspel: ’n Mens se lewe is vir God 
baie belangrik. Daarom sê die Here reeds vroeg in die Bybel baie duidelik 
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dat as jy moord pleeg, jy die doodstraf verdien (vgl. Gén. 9:6). Iemand het 
gesê: Mense se lewens maak saak. As jy ’n kleur vooraan moet sit, is jy van 
die pad af.

Op dié punt kan jy maklik sê dat #BLM nêrens beweer dat “wit lewens nie 
saak maak nie.” Hulle sê maar net dat “swart lewens ook saak maak”. Dit 
is presies die manier waarop die media die storie vertel. Dit is ook wat jy 
lees as jy #BLM se webblad besoek.

Dit is egter net ’n halwe waarheid. As jy maar net vat dat daar 
swartmense is wat ook sê dat hulle nie #BLM kan ondersteun nie en in 
gedagte hou wat gewelddadige skares in die naam van #BLM doen, sal jy 
baie gou snuf in die neus kry.

Die stigters van #BLM het in 2015 al gesê dat hulle ’n manier van dink 
ondersteun waar enige vorm van godsdiens (dit sluit Christen-wees in) 
as verkeerd bestempel word omdat dit mense onderdruk – ons noem die 
denkwyse “marxisme” of “kommunisme.”

Daar is ook verskillende aborsie-instansies, soos Planned Parenthood, wat 
#BLM openlik ondersteun. Net om duidelik te wees: Met aborsie praat ons 
veral van wanneer ’n gesonde mamma ’n gesonde babatjie in haar laat 
doodmaak omdat sy die babatjie nie wil hê nie. Dit is moord. Dit pla #BLM 
egter glad nie dat moordenaars saam met hulle, vir hulle saak baklei nie.

Laastens is #BLM ook baie trots daarop dat hulle die pad saam met 
die LGBTQ+ gemeenskap stap (Dit is ’n groep mense vir wie verskeie 
soorte onbybelse verhoudings aanvaarbaar is. Hulle sê openlik dat God 
se Woord nie vir hulle aanvaarbaar is nie en daarom moet ons dit of 
verander of ignoreer. As jy regtig hieroor wonder, praat gerus met jou 
ouers of jou predikant – hulle sal jou kan help).

Die belangrike is egter dit: As God vir jou belangrik is, kan jy nie #BLM 
ondersteun nie. Alle lewe is vir God belangrik, maar Hy wil hê dat ons 
heilig voor Hom moet leef (1 Thes. 5:23). Dit is nog belangriker.

Groete,
ds. Henning

2



i n k l e u r p re n t j i ei n k l e u r p re n t j i e

BLOKKIESRAAISEL: 
Tannie Daleen het weer vir julle ’n lekker blokkiesraaisel 
opgestel! Jy kan die blokkiesraaisel invul by die skakel 
bit.ly/2ZpwYPO of deur die blitsreaksiekode te skandeer.
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GÉNESIS 12-21
Abram het in die stad Ur gebly. Dit was die land van die Chaldeërs. Daar het 
die Here hom geroep. Die Here het ’n baie spesiale plan met Abram ge had. 
Hy het hom na die land van die Kanaäniete gelei en daar aan hom belowe 
dat Hy hom sal seën. Abram gaan eendag baie kinders hê en hulle gaan 
in die land van die Kanaäniete woon. Die Here het ook die spesiale belofte 
aan Abram gegee dat Jesus, die Messias, iewers uit sy nageslag gebore sou 
word. So sou God se seën deur Abram na al die nasies uitgaan.

Abram het gedoen wat die Here hom beveel het. Hy, Sarai (sy vrou) en 
sy broer se seun, Lot, het weggetrek na die land van die Kanaäniete 
waarheen die Here hulle geroep het. Hulle het baie besittings gehad: skape 
en beeste, donkies en kamele. Abram en Lot het ook genoeg slawe en 
slavinne gehad om na al die diere te kyk. Hulle was ’n groot groep mense. 

Die Here het hulle die pad gewys wat hulle moes vat en ná ’n lang reis het 
hulle in ’n baie mooi land gekom – die land Kanaän. “Hierdie land,” het God 
gesê, “gaan ek aan jou kinders gee.” Oral waar hulle gestop het, het Abram 
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klippe gevat en vir die Here ’n altaar gebou om daar aan die Here te offer. 
Dit was ’n goeie manier om dankie te sê en vir die volke te wys wie waarlik 
God is.

In Kanaän was die mense baie groot en lank – amper soos reuse. Partykeer 
was Abram bang. Die Here het dit gesien, daarom het Hy een nag na 
Abram gekom en aan hom gesê: “Abram, moenie bang wees nie.”

Abram het dit gehoor en die Here geantwoord: “Here, U het gesê dat my 
nageslag ’n groot nasie sal wees, maar ek het nog geen kinders nie! Ek en 
my vrou is al oud en ons kan nie meer kinders kry nie. Hoe kan U ons dan 
’n groot nasie maak?”

Die Here het Abram buitentoe gevat om aan hom die groot sterrehemel 
te wys. “Abram,” het Hy gevra: “Kan jy al die sterre sien? Kan jy hulle tel?” 
Abram het na al die baie sterre gekyk – as dit so donker is kan ’n mens 
ontelbaar baie sien – en hy kon hulle nie tel nie. “Jou kinders sal net so 
baie wees,” het die Here belowe. Abram het dit wat die Here vir hom gesê 
het geglo, selfs al het hy nie verstaan hoe dit moontlik was nie. Hy het ook 
Abram en Sarai se name verander na Abraham en Sara as bewys dat Hy 
ernstig oor sy beloftes is. 

Die jare het aangestap en Abraham en Sara het ouer en ouer geword. 
Steeds het hulle geen kinders gehad nie. Abraham en Sara het bang ge-
word dat God sy belofte miskien nie meer gaan nakom nie – miskien het 
hulle gedink dat die Here van hulle vergeet het. Sara het ’n slim plan ge-
maak. “Ek kan nie kinders kry nie, want ek is oud,” het sy gedink, “maar my 
slavin, Hagar is nie te oud nie, sy kan nog kinders kry.” Sara het besluit dat 
Abraham, haar man, met Hagar ook moes trou sodat hy by sy tweede vrou 
kon kinders kry. Ná ’n paar maande het Hagar ’n seuntjie gekry. Sy naam 
was Ismael. Abraham was baie bly. “Uiteindelik het ek nou ’n seun! Nou kan 
die Here sy belofte aan my nakom,” het hy gedink. Abraham en Sara het ’n 
groot fout gemaak en die gevolge van hulle ongeloof was baie sleg.

Die Here het aan Abraham verduidelik dat niks vir Hom onmoontlik is nie 
en dat Ismael nie die seun is wat God wou gebruik om Abraham te seën 
nie. Hy het besluit om vir Abraham en Sara hul eie seuntjie gee. Sara het 
gedink dat die Here nie sterk genoeg is om dit te kan doen nie, maar ná 
’n jaar is Isak gebore. Sara kon dit amper nie glo nie. Die Here het vir hulle 
gewys dat Hy enige iets kan doen, selfs al lyk dit vir ons onmoontlik!
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Martin Luther is in 1483 in 
Eisleben, Duitsland, gebore en 
sterf op 18 Februarie 1546. Hy 
was baie goed opgevoed. Soos 
Roland Bainton sê: “Luther het na 
bewering gesê: My ma het my pak 
gegee totdat die bloed geloop het, 
omdat ek ’n neut gesteel het.”

Ná die geweldige storm het 
Martin Luther op 17 Julie 1505 
by die Augustynse klooster 
in Erfurt aangemeld. ’n Jaar 
later word hy deur Johann von 
Staupitz as priester ingewy. Hy 
is daarna na die universiteit van 
Wittenberg oorgeplaas. Hy kry 
’n studeerkamer in die toring. In 
1512 kry hy ’n doktorsgraad in 
Godsgeleerdheid. Hy word toe ook 
professor in Bybelse teologie by 
dié universiteit. 

Hy het baie keer vir homself 
gevra: Hoe vind ek genade by 
God? Luther was baie deur sy 

vertwyfeling gemartel. Hy het 
lang ure aanhoudend Bybelstudie 
gedoen en gebid. Hy het ’n stryd 
gehad om met God vrede te maak. 

Hy het Psalm 71 en Romeine 1:17 
gelees en daaruit besef dat 
niemand deur goeie werke gered 
sal word nie. Sy siel het rus gevind, 
omdat die genade van God, in en 
deur Jesus Christus, die mens red 
en dit is ’n geskenk van God aan 
die mens.

In 1517 het Luther in opstand teen 
die Rooms-Katolieke Kerk gekom. 
Hulle het geglo dat jy vergifnis vir 
jou sonde kan koop. Die aflaatbrief 
was soos banknote. Dit het vir die 
kerk baie geld ingebring. In die 
omgewing van Wittenberg was 
daar ’n Roomse priester wat ook 
daardie stelsel gebruik het. Martin 
Luther het beswaar daarteen 
gemaak en op 31 Oktober 1517 ’n 
vel papier met 95 stellings teen 

Martin Luther
Die druppels dans op die grond. Die wind 
vou sy koue kombers om sy lyf. Soos ’n skok 
wat jou hart middeldeur skeur, tref ’n weer-
ligstraal die boom langs hom. Hy val op die 
grond in die koue en nat. In doodsangs doen 
hy ’n belofte dat, indien hy bly leef, hy ’n 
monnik sal word. Dit is waar alles begin het. Marieta Möller*
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die deur van die kasteelkerk in 
Wittenberg vasgespyker. Dit het 
’n opskudding veroorsaak. Dit het 
so erg geword dat die Pous self 
tussenbeide getree het en Luther 
voor die Ryksdag van Augsburg 
gedaag het.

Hulle het hom gedwing om sy 
95 stellings terug te trek. Hy het 
geweier. Hulle het hom verban, 
maar hy het die pouslike bul in 
die openbaar in die vuur gegooi. 
Tydens die Ryksdag van Worms in 
1521, het keiser Karel V hom nog 
’n keer gevra om sy 95 stellings 

te herroep. Daarop het Luther 
geantwoord: “Herroep kan en wil 
ek nie, want om teen die gewete te 
handel, is nóg reg, nóg raadsaam. 
Hier staan ek, want ek kan nie 
anders nie. God help my.”

Op sy terugreis van Worms in 
1521 het sy vriend hom na die 
Wartburg kasteel geneem om hom 
veilig te hou. Drie jaar lank het hy 
met ink en veer in die hand, die 
Nuwe Testament in gewone Duits 
oorgeskryf. Daarna het sy groot 
werk aangebreek. Dit was die 
begin van die Hervorming.

Die Rooms-Katolieke

“sluipmoordenaar”

Die moeilikste deel van alles is 
om te weet wat reg en verkeerd 
is, maar min mense sal dit waag 
om hulle mening daaroor te 
lug, omdat hulle bang is vir die 
gevolge daarvan. Martin Luther 
het dit ook geweet, maar het 
tog besluit om die moeilike vrae 

te vra en ’n verskil te maak, al 
moes hy sy lewe prysgee. Deur 
sy vrae is die Rooms-Katolieke 
“sluipmoordenaar” wat mense se 
lewens verwoes het, ontmasker.

Een van die dinge waaroor Luther 
vrae gevra het, was die rol van die 

Marla Strauss*

Ek wou nog altyd ’n verskil in hierdie donker wê-
reld maak. Elke dag moet ons leef met die vrees-
aan jaende gedagte dat iets met ons sal gebeur of 
selfs met iemand naby aan ons. Niemand van ons 
weet wat die toekoms sal inhou nie. Die Here werk 
met ’n plan en het met elkeen van ons ’n doel. 
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pous. Volgens die Rooms-Katolieke 
Kerk (RKK) verteenwoordig die 
pous Christus hier op aarde. Die 
Bybel sê egter duidelik dat die 
Heilige Gees Jesus hier op aarde 
verteenwoordig. Verder sê die 
RKK dat die pous onfeilbaar is. 
Die Heidelbergse Kategismus v/a 
8 lui egter soos volg: “Maar is ons 
so verdorwe dat ons heeltemal 
onbekwaam is tot enige goed 
en geneig tot alle kwaad?” Ons 
antwoord op hierdie vraag: “Ja, 
tensy ons deur die Gees van God 
wedergebore word.” Die pous kan 
dus ook nie onfeilbaar wees nie.

Volgens my is die aanbidding van 
Maria die grootste oortreding 
in die RKK. Die moeder van 
Jesus word in die Bybel as ’n 
godvresende en nederige vrou 
beskryf. In die RKK word sy as 
“mede-verlosser” beskryf. Maria 
is egter ’n sondige mens net soos 
ons. Dit is net Jesus wat die ware 
Verlosser is. Die enigste rol wat 
Maria in God se verlossingsplan 
gehad het, was om geboorte 
aan Jesus te gee. Lukas 1:32-33 
verduidelik dat die Here vir ewig 
Koning van hemel en aarde is. 
Maria word deur die RKK “koningin 
van die hemele” genoem. Dit is 
’n titel wat ook gebruik is om na 
vroulike afgode soos Diana, Ishtar, 
Athena, Astarte en Iris te verwys.

Martin Luther was vir lank deur 
twyfel gemartel. Hy het probeer 
om ’n goeie lewe te lei, soos ’n 

monnik moes. In 1517 het hy egter 
in ’n openlike botsing met die kerk 
gekom oor die slinkse aflaatstelsel. 
Dit was ’n stelsel wat die RKK 
ingestel het wat bepaal het dat as 
’n geliefde van jou afsterf, gaan die 
persoon se siel nie onmiddellik na 
die hemel of die hel toe nie, maar 
na die “vagevuur”. Dit is ’n plek 
waar die afgestorwene se siel sal 
wees totdat die afgestorwene se 
familie geld aan die RKK gee om 
te verseker dat die geliefde se siel 
hemel toe gaan. Daar was ook ’n 
“skatkis van genade” waar jy geld 
kon betaal om die straf op sonde 
vry te spring. Die aflate het soos 
banknote gelyk. Johann Tetzel 
het ook die aflate in Wittenberg 
verkoop en hope geld uit armes 
ge maak. Teen dié tyd was Luther 
baie kwaad. Op 31 Oktober 1517 
het hy sy 95 stellings teen die 
kasteelkerk in Wittenberg se deur 
vasgespyker.

Luther het geweet watter swaar 
gevolge sy optrede teen die RKK 
sou hê, maar hy het ook geweet 
dat hulle mense op die verkeerde 
pad lei. Ons elkeen weet watter 
gevolge dit vir ons kan inhou om 
op te staan teen wat verkeerd is. 
Sal ons ook die moed hê om dit te 
doen wat Luther gedoen het? Ja, 
want met God aan ons kant het 
ons al klaar oorwin al het ons nog 
nie eens gaan veg nie.

------------------------------------------
* Beide skrywers is Graad 7 leerlinge by 
CVO Pretoria.
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