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Deur sy Woord en sy Gees 
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REDAKSIONEEL

As ons hierdie beeld op die kerk, spesifiek die AP Kerk, 
van toepassing maak, is dit ’n vraag of ons besig is om 
te wees wat ons reeds is? Of bring die praktiese uitleef 
(of nie uitleef) van ons kerkwees dalk ons geloofwaar-
digheid in gedrang? Ten einde ons denke en optrede 
oor kerkwees só te stimuleer dat dit ’n geloofwaardige 
op trede tot gevolg het, is dit nodig dat ons ons eie wan-
begrip oor kerkwees sal ontbloot, opnuut sal vra na wat 
die Bybel daaroor leer en dat ons dit uiteindelik in die 
praktyk sal uitleef.

Wanbegrip oor kerkbegrip
Die uitdrukking “kerkbegrip” het te doen met hoe ons 
oor die praktyk van kerkwees dink – wat dit prakties 
beteken om kerk van Jesus Christus op aarde te wees. 
Oor die jare heen was daar baie dinge wat ons denke 
hieroor beïnvloed het en dikwels nie ten goede nie. 
Sonder om breedvoerig aan al hierdie invloede aandag 
te gee, gaan ek slegs enkele wanvoorstellings as gevolg 
daarvan, uitlig.

Uit die wyse waarop ons oor kerkwees nadink, is dit 
baie duidelik dat die Gnostisisme nie net in die Nuwe 
Tes ta mentiese kerk ’n probleem was nie. Volgens hier-
die benadering word die fisiese en die geestelike van 
mekaar geskei en val al die klem op die geestelike. Die 
gevolg hiervan is dat ons “kerkwees” tot die geestelike 
be perk – my persoonlike verhouding met God, my 
ge sprek ke met Hom, die invloed van die Gees in my 
hart, my innerlike geestelike ervaring, my (die kerk se) 
beginsels, ensovoorts. As gevolg hiervan is ons dikwels 
tevrede met kerkwees wat bestaan uit ’n erediens, dalk ’n 

Bybelstudie en ’n huisbesoek so af en toe. Ons voel dat 
dit genoeg is om ons innerlike (geestelike) verhouding 
met God te laat groei.

Tweedens het ons ’n baie sterk sentralistiese siening van 
en benadering tot kerkwees. Dit beteken dat die wese 
van ons kerkwees dikwels rondom enkele figure binne 
die kerk sentreer. Die sinode, die dominee, die kerkraad 
of sekere prominente figure binne die gemeente moet 
vir alles sorg. As hulle nie leiding neem nie, gebeur daar 
niks in die gemeente nie. Ons ongelukkigheid oor wat 
by die kerk gebeur (of nie gebeur nie), is gewoonlik ook 
teen hierdie persone gemik, want húlle moet mos sorg 
dat dinge gebeur. As gevolg hiervan sien ons dikwels 
hoe verskeie aksies platval wanneer ’n dominee uit ’n 
gemeente weggaan. Ons reaksie? “Ons sal maar wag 
tot dat daar weer ’n dominee is voordat ons daarmee 
voortgaan.” 

Sonder dat ons dit besef, het baie van ons iewers ’n oor-
dosis kollegialisme ingekry. Dit word duidelik wanneer 
jy die kerk en jou lidmaatskap by die kerk op dieselfde 
vlak as lidmaatskap van ’n klub of ’n vereniging be skou. 
By ’n klub of ’n vereniging betaal ’n mens jou fooi en dan 
kan jy sekere dienste en regte in ruil daarvoor verwag. 
So ’n benadering vra altyd: Wat kan die kerk my bied? 
In plaas daarvan om te vra: Wat kan ek gee in diens 
van die Here?

Bybelse begrip van kerkwees
Die Bybel beskryf die kerk deur middel van verskeie 
me ta fore wat mekaar komplementeer en aanvul. Ter 

Wees dit wat jy reeds is
Ds. Schalk Strauss

Wanneer ’n mens ’n dokter se spreekkamer binnestap, dan is die meeste dokters se grade en kwalifikasies ie
wers teen ’n muur opgesit. Dit is nie noodwendig om te spog nie, maar dien veral om pasiënte gerus te stel dat 
die persoon aan wie hulle hul liggaamlike welstand toevertrou, bekwaam is om daarna om te sien. Op grond 
hiervan verwag ’n mens ook ’n bepaalde optrede van die dokter wat sy muurbehangsels sal bevestig. Ons verwag 
dat hy sekere vrae sal vra, ingeligte opmerkings oor my toestand sal maak en dat hy sekere basiese dinge tydens 
sy ondersoek sal doen – met ander woorde dat hy sal wees wat hy sê hy is. As sy optrede nie sy muurbehangsels 
bevestig nie, kom sy geloofwaardigheid in gedrang. 

MEI 2020  1



wille van die ruimte gee ek kortliks aan twee aandag. 
Die bekendste hiervan is sekerlik Paulus se beeld van die 
kerk as ’n liggaam wat uit verskeie lede saamgevoeg is 
(1 Kor. 12:12-31) met Christus as die Hoof (Efés. 4:15) 
daarvan. Christus gebruik egter ook die beeld van die 
wingerdstok en sy lote (Joh. 15:1-8). Elkeen van hierdie 
lote is in Hom ingeënt en as bewys van hulle verbintenis 
aan Hom, dra hulle veel vrug.

Wanneer ons hierdie twee metafore na behore ontgin, 
dien dit die genoemde wanbegrippe oor kerkwees die 
nekslag toe. Dit stroop ons kerkbegrip van sy Gnostiese 
ondertone. Christus het immers nie net as geestelike 
Wese na die aarde gekom nie, maar het vlees geword 
en onder ons kom woon. Sy liggaam, en by implikasie 
dus ook die kerk, behoort iets tasbaar-werklik te wees. 
Sy uitspraak dat elke loot wat in Hom bly, vrug dra, dui 
daarop dat die kerk nie net ’n innerlik-geestelike karakter 
behoort te hê nie, maar ook uiterlik tekens van hierdie 
innerlike verbintenis moet vertoon.

Hierdie twee beelde ken net een sentrale figuur binne 
die kerk en dit is Jesus Christus. Hy is die wingerdstok 
en Hy is die Hoof. Hy regeer en dien sy kerk as Profeet, 
Priester en Koning deur sy Woord en sy Gees. Kragtens 
ons verbintenis aan Hom deur die geloof en die inwoning 
van die Heilige Gees, staan nie net die sogenaamde lei-
ersfigure in die kerk nie, maar elke gelowige in die amp 
van profeet, priester en koning. Daarom verklaar Paulus: 

Maar julle (dus: elke gelowige) is die liggaam van 
Christus ... (1 Kor. 15:27). 

As profete het elkeen die opdrag om God se Woord te 
verkondig, om as priesters diensbaar in sy koninkryk te 
wees en om as konings oor die sonde te heers. 

Die kerk is geen klub nie, maar ’n lewende organisme 
waar van die lede van mekaar afhanklik is en deur me- 

kaar gedien word tot voordeel van die groter geheel. 
Bin ne hierdie organisme is elkeen van die lede spontaan 
diens baar, betrokke en verantwoordelik in reaksie op 
die liefdesimpulse wat deur die Hoof uitgestuur word. 

Die praktyk van kerkwees
Dit daag ons dus uit om weer nuut (nie nuwerwets nie) 
te dink oor die praktyk van ons kerkwees. Ons behoort 
ons praktyke voortdurend in die lig van die Skrif te 
revalueer sodat ons geloofwaardigheid nie in gedrang 
kom nie. Ons moet wees wat ons is: Liggaam van Jesus 
Christus.

In die praktyk beteken dit eerstens dat daar binne die 
kerk natuurlik baie interne aktiwiteite behoort te wees. 
As ledemaat van hierdie liggaam behoort ek dus met 
die gawes aan my gegee, my plek vol te staan en my 
verantwoordelikheid na te kom. Ons is immers elkeen 
verantwoordelik vir die liggaam se groei en opbouing in 
liefde (vgl. Efés. 4:16). Om kerk te wees, beteken altyd 
om verbind te wees. Individualisme ken geen plek in 
die kerk van Christus nie.

Ons gesindhede en ons optrede hier op aarde, belig gaam 
Christus. Ons is immers sy beelddraers. Dit beteken dat 
die doel van sy sending na die aarde, ook die doelwit van 
sy kerk sal wees. Daarom behels ware kerkwees ook om 
na buite op ’n verloregaande wêreld gerig te wees. Ware 
kerkwees gee ons nie ’n keuse om na binne óf na buite 
gerig te wees nie, maar vereis albei. Daarom gaan ware 
kerkwees altyd hand-aan-hand met die groot opdrag van 
die Koning van die kerk: Gaan dan heen ... (Mt. 28:19).

In hierdie uitgawe kry ons geleentheid om nuut te dink 
oor ons kerkwees – nie net wat die beginsels daarvan 
be tref nie, maar ook die praktyk. Die uitdagings wat deur 
die Covid-19 pandemie aan die kerk gestel word, maak 
hierdie vraag nou meer relevant as ooit. Dit dwing ons 
om onsself af te vra: Is ons besig om te wees wat ons sê 
ons is? Meer nog: Is ons al alles wat ons kan wees? LIG IN DUISTERNIS

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

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

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

DIE BOODSKAPPER
Verskyningsdatums 2020

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Junie 2020 20 April 26 Mei

Julie/Augustus 2020 19 Mei 25 Junie

September 2020 14 Julie 25 Augustus

Oktober 2020 12 Augustus 22 September

November 2020 17 September 27 Oktober

Des. 2020/Jan. 2021 15 Oktober 24 November

Advertensietariewe 2020

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

1/16 blad 40 x 90 mm R170,00 Nie beskikbaar

1/8 blad 65 x 90 mm R440,00 Nie beskikbaar

1/4 blad 124 x 90 mm R920,00
R1 965,00
(slegs binne 
agterblad)

1/2 blad 124 x 180 mm R1 550,00 Nie beskikbaar

Volblad 246 x 180 mm R2 550,00 Nie beskikbaar

Binne-agter – 1/2 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R3 200,00

Binne-agter – vol 
(indien beskikbaar)

297 x 210mm Volkleur R4 730,00

Agterblad – 1/2 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R3 295,00

Agterblad – vol 
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 700,00

50% afslag op R835,00 en meer indien AP kerksake geadverteer word. 

SPESIALE AANBIEDING! Kry 10% afslag vir  
10 agtereenvolgende advertensies vooruitbetaalbaar.

Bank inbetalingsbesonderhede:
Rekeningnaam: APK • ABSA Tjekrekening: 214 014 3068 

Elektroniese takkode: 632 005
Gebruik die DB-nommer wat aan u toegeken word as be talings ver-

wysing. Sodra ons u advertensie ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

Wil u graag in Die Boodskapper adverteer? 
Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za indien u 
enige navrae het.

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2020
1 Januarie* Nuwejaarsdag

21 Maart* Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

10 April* Goeie Vrydag

12 April Paassondag

13 April* Gesinsdag

27 April* Openbare vakansiedag

1 Mei* Openbare vakansiedag

21 Mei Hemelvaart

31 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag

16 Junie* Konsentrasiekampdag

9 Augustus* Openbare vakansiedag

10 Augustus* Openbare vakansiedag

14 Augustus GRA-dag

24 September* Openbare vakansiedag

10 Oktober Krugerdag

25 Oktober Hervormingsfees

16 Desember* Geloftedag

25 Desember* Christusfees

26 Desember* Openbare vakansiedag

BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van u 
fa mi lielede of bekendes wat bediening nodig het, 
deur aan Francois van der Lith. Sy kontaknommer is: 
+44 771 869 8137; e-pos: engeland@apk.co.za

BESTEK VIR BYBELKENNISEKSAMEN 2020

Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek

Graad 4 Génesis 3:1-4:26 (20) Matthéüs 13 (20) Les 1-9 (10)

Graad 5 Exodus 18-20 (20) Lukas 15-16 (20) Les 1-9 (10)

Graad 6 Rigters 6-7 (20) Handelinge 4-5 (20) Les 1-9 (10)

Graad 7 1 Samuel 3-5 (35) 1 Korinthiërs 11-13 (35) Les 1-9 (30)

Graad 8 Nehemía 4-6, 8 (35) Jakobus 1-3 (35) Les 1-9 (30)

Graad 9 Jona 1-4 (35) 1 Timótheüs 2-5 (35) Les 1-9 (30)

Graad 10 Prediker 1-4 (35) Matthéüs 27-28 (35) Les 1-9 (30)

Graad 11 Haggai 1-2, Sagaría 1-2 (35) Johannes 10-11(35) Les 1-9 (30)

Belydend 1 Samuel 6-9 (35) Handelinge 8 & 9 (35) NGb art. 34-37 (30)
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Moet ’n Christen aan ’n plaaslike kerk behoort?

Daar is baie redes waarom sommige “Christene” 
nie meer deel van ’n gemeente wil wees nie. Dink 

by voor beeld aan iemand wat beweer dat hy die Here 
baie beter kan dien waar hy in die veld stap, as tussen 
’n klomp skynheilige mense. 

Daar is wel sondaars in die kerk – niemand stry daaroor 
nie. Baie van daardie sondaars is ook skynheilig – dit is 
ook waar. As daar egter nie sondaars was nie, sou die kerk 
nie nodig gewees het nie. Om oor die sondaars in die kerk 
te kla, is soos om oor die siek mense in die hospitaal te 
kla. Hospitale is tog daar om siek mense te help genees. 

As jy ’n hartoorplanting nodig het, kan jy tog nie weier 
om hospitaal toe te gaan omdat daar siek mense is nie. 
Om dieselfde rede kan jy nie weier om kerk toe te gaan 
wanneer jy ’n hart van vlees nodig het, “omdat daar 
sondaars in die kerk is” nie! 

En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees 
in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip 
uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees 
gee (Eség. 36:26)

Kom ons wees dus eerlik. Ek loop nie uit die kerk uit 
omdat ek my Bybel oopmaak en biddend deur die Gees 

gelei word om kerklos te raak nie. Ek loop omdat my 
fokus verkeerd is: Waar ek veronderstel is om God te 
dien, fokus ek eerder op my eie gevoelens en begeertes. 
As ek wel my Bybel sou oopmaak, sou ek sien dat ek 
aanhoudend vermaan word om deel van ’n gemeente 
te wees en te bly. 

Kom ons kyk kortliks na drie belangrike redes:

1. Dit is hoe God dit wil hê
Die heel belangrikste rede waarom ek deel van ’n ge-
meen te moet wees, is omdat God dit so wil hê 

... en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie 
versuim soos sommige die gewoonte het nie ... 
(Hebr. 10:25). 

Ons moet verstaan dat hierdie opdrag nie uit die lug 
uit val nie. Ons aanbid die drie-enige God: Vader, Seun 
en Heilige Gees. Hy is die volmaakte voorbeeld van ’n 
gemeenskap. Hy het ons na sy beeld geskape, as man en 
vrou (m.a.w. ’n intieme en die mees primêre vorm van 
gemeenskap). Die enigste deel van die skepping wat nie 
goed was nie, was die feit dat Adam alleen was (Gén. 
2:18) – daarom het God vir hom ’n maat gegee wat by 
hom pas (Gén. 2:21-24). Hierdie gemeenskap-gedagte 

ds. Henning Dafel

Baie dankie aan ds. Henning Dafel wat 
vanjaar die Pinksterreeks vir ons behartig.

Hebr. 10:25, Joh. 10:10-16; 2 Petr. 1:3-10 Ges. 4:1-3

PINKSTERREEKS

Ek en my gemeente
1

3

5

2

4

6

Moet ’n Christen aan ’n plaaslike kerk behoort?

Hoe word ’n Christen deel van ’n plaaslike kerk?

Hoe kan ek deel van my plaaslike kerk bly?

Hoe ’n tipe lidmaat moet ek in my plaaslike kerk wees?

Wat moet die grootste prioriteit in ons plaaslike kerk geniet?

Kring jou plaaslike kerk uit?
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gaan nog baie verder. Wanneer God Abram (“verhewe 
vader”) roep, verander hy sy naam na Abraham (“vader 
van ’n menigte van nasies”). Deur sy naam so te verander, 
plaas God dus klem op hoeveel mense deur sy werk met 
Abraham geraak gaan word. Christus bevestig hierdie 
gedagte in Matthéüs 28 as Hy aan sy volgelinge opdrag 
gee om dissipels van al die nasies te maak. In Openbaring 
7:9 lees ons dat daar ’n skare mense, dus ’n gemeenskap 
van gelowiges, rondom God se troon gaan wees en dat 
hulle sy mense genoem gaan word. 

As ons onsself van die res van God se kinders afsonder, 
gaan ons letterlik teen die grein van ons eie geloof in. 
As die gemeenskap van gelowiges vir God belangrik is, 
moet dit vir ons ook ’n prioriteit wees.

2. ’n Skaap op sy eie is leeukos
In Matthéüs 25:33 noem die Here Jesus sy kinders “ska-
pe”. Johannes 10:44 sê:

Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word 
deur my eie geken.

As jy skape ken, weet jy dat skape in sulke troppies agter 
mekaar aan stap. As ’n skaap nie weet waarheen om te 
gaan nie, volg hy die een voor hom. 

Skape het hulle herder nodig. Selfs in die moderne 
kon teks waar boere nie altyd self by hulle skape is nie, 
gee hy nog steeds leiding aan die skape deur middel 
van heinings en kampe. Hy hou hulle nog steeds veilig. 
Behalwe dat ons die goeie Herder nodig het, het ons 
ook ’n kudde nodig wat almal saam op die stem van die 
Herder ingestel is. Prediker 4:10 sê: 

... wee die een wat val sonder dat daar ’n tweede 
is om hom op te tel. 

Almal van ons hoor nie altyd die Herder se stem ewe 
duidelik nie, daarby het ons ook ’n sondige natuur. Uit 
onsself is ons van nature geneig om die verkeerde ding te 

doen. As ons ons eie koppe volg, gaan ons soos ’n skaap 
in die oop veld, noodwendig op ’n slegte plek beland. As 
jy dus nie weet waarheen om te gaan nie, laat jou deur 
die ander lede in die Herder se kudde lei. Kies dus jou 
gemeente versigtig!

Onthou ook dat ’n skaap wat op sy eie rondloop, heel 
waarskynlik deur ’n roofdier verskeur sal word – dit is 
waarskynlik ’n kwessie van tyd. Daarby loop die duiwel 
rond soos ’n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind 
(1 Petr. 5:8)! Daarom sê Hebr. 10:25:

... maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te 
meer namate julle die dag sien nader kom. 

3. Op jou eie kan jy nie in jou geloof groei nie
Gaan lees weer 2 Petrus 1:3-10. In die eerste deel praat 
Petrus onder meer van broederliefde, naasteliefde en 
lankmoedigheid. Dan sê hy in vers 8-9 dat jy eers kan 
sê dat jy ’n lewende geloof het wanneer hierdie dinge by 
jou aanwesig is, want die kennis van Jesus Christus dra 
vrug in jou lewe. Net om seker te maak dat ons sy punt 
deeglik verstaan, sê hy dit in die negatief ook. As ons 
broederliefde, naasteliefde en geduld nie groter word 
nie, het ons God se genade vergeet. Met ander woorde, 
ons kan slegs sê dat ons geloof vrug dra as hierdie dinge 
meer sigbaar word. Gaan lees maar in Johannes 15:6 wat 
met ons gebeur as ons geloof nie vrug dra nie.

Die vraag is nou: wanneer het ek naasteliefde, broe-
der liefde en geduld nodig? As ek op my eie is? As alles 
is soos ek daarvan hou? Die antwoord is: Nee! Ek het 
hierdie dinge nodig as ek omring word deur mense wat 
my geduld beproef. As ek dié moet liefhê wat moeilik 
is om lief te hê. Om in geloof te groei, het ek geduld, 
naasteliefde en broederliefde nodig en juis daarom het 
ek ’n gemeente nodig.

Hier het ons dus drie redes waarom dit belangrik is om 
deel van ’n gemeente te wees. Die vraag is dus nie óf ek 
deel van ’n gemeente moet wees nie, maar eerder hóé!

PINKSTERREEKS
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Hoe word ’n Christen deel van ’n plaaslike kerk?

As ons die boek Filémon reg verstaan, lyk dit asof 
Fi lé mon tot bekering gekom het deur Paulus se 

be die ning. Later, toe daar ’n gemeente in Kolosse gestig 
is, het die kerk in sy huis bymekaar gekom. Dit lyk dus 
asof hy ’n redelik welgestelde leiersfiguur in Kolosse was.

Filémon het, soos die meeste Romeinse burgers, ook 
sla we gehad. Een van hulle se naam was Onésimus. Hy 
het die Here Jesus egter nog nie geken nie. Ons het geen 
idee presies wat gebeur het nie, maar op een of ander 
ma nier het Onésimus Filémon te na gekom. Die punt is 
dat hulle verhouding nie deur die Here beheer was nie 
en dat Onésimus self die oorsaak van die probleem was. 

Vir ’n slaaf was dit normaalweg baie gevaarlik. In daardie 
tyd was daar nog nie iets soos menseregte nie. As ’n slaaf 
erg genoeg oortree het, kon die eienaar hom laat dood-
slaan of selfs laat kruisig. Hy kon doen net wat hy wou. 
Hoewel Onésimus op daardie oomblik nog nie verstaan 
het wat dit beteken om ’n Christen te wees nie nie, moet 
ons onthou dat Filémon reeds tot bekering gekom het.

Ons lees dat Onésimus na Rome gevlug het om van Fi-
lé mon af weg te kom. Daar in Rome ontmoet hy toe vir 
Paulus, wat op daardie stadium in die tronk was. Uit ein-
delik kom Onésimus tot bekering deur Paulus se be die-
ning – Paulus noem hom ’n kind wat in boeie ver wek 
is (vgl. v. 10). Onésimus was vir Paulus van onskatbare 
waar de, aangesien hy Paulus help versorg het terwyl hy 
in die tronk was.

Ons sien egter dat Paulus bewus was van hierdie breuk 
tussen Filémon en Onésimus en dat dit hom gepla het. 
Hierdie slegte verhouding het as gevolg van sonde ont-
staan. Noudat Onésimus egter ook tot bekering gekom 
het, was hierdie ’n slegte verhouding tussen twee gelo-
wi ges en, soos Paulus op ’n ander plek sê, moet ons die 
duiwel geen plek gee nie (Efés. 4:27). Al het Onésimus 
dit veroorsaak, weet Paulus dat dit nie so mag bly nie. 

Hierdie verbrokkelde verhouding was soos ’n kraak in 
God se tempel. 

So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywo
ners nie, maar medeburgers van die heiliges en 
huisgenote van God, gebou op die fondament 
van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus 
self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed 
saam gevoeg, verrys tot ’n heilige tempel in die 
Here ... Efés. 2:19-21

Die gemeente is ’n tempel van God en hierdie tempel 
is gebou deur lewende stene – mense soos Filémon en 
Oné si mus. Daarom stuur Paulus vir Onésimus en Tí-
chi kus na Kolosse met ’n brief vir die gemeente, maar 
ook met ’n brief aan Filémon. In dié brief pleit Paulus 
by Filémon om Onésimus te vergewe en hom terug te 
ont vang: nie meer soos ’n slaaf nie, maar as ’n broer 
in Christus. Paulus lê klem op die feit dat daar nou ’n 
be lang riker band tussen hulle is as die een van meester 
en slaaf. Hulle is nou al twee stene in God Drie-enig 
se tempel!

Filémon is die enigste brief waarin Paulus die Here Jesus 
se dood en opstanding nie bespreek nie. Wanneer jy egter 
die boek fyn bestudeer, sal jy sien dat Jesus Christus se 
dood en opstanding tog ’n baie belangrike rol daarin 
speel. Kyk mooi hoe Paulus die saak uitspel. Hy sê vir 
Filémon: Ek en jy het iets in gemeen – beide van ons 
behoort aan Jesus Christus. Dit is soos ’n band wat ons 
aan mekaar verbind. Ek en Onésimus het daardie selfde 
band, maar jy en Onésimus het tans nie daardie band 
nie. Ek stuur hom terug om die saak reg te maak.

Omdat ek hierdie band met Onésimus het, ontvang hom 
asof jy my ontvang. Daar waar Onésimus verkeerd was, 
straf my soos wat jy Hom sou straf. Paulus gaan staan met 
hierdie brief voor Filémon asof hy Onésimus is, sodat 
Onésimus voor Filémon kan staan asof hy Paulus is. 

Filémon 1:1-25 Ps. 68:2-3
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Hoe kan ek deel van my plaaslike kerk bly?

Om deel van ’n gemeente te wees, is ’n gekompliseerde 
saak. Mense trap gereeld op jou tone en jy trap 

gereeld op ander s’n. Die enigste manier hoe ’n Chris-
ten deel van ’n gemeente kan bly, is as daar ’n opregte 
vergewens gesindheid in die gemeente heers. Om egter te 
sê “ek ver gewe jou”, is van die moeilikste woorde wat ’n 

mens kan sê – soms sê ons dit, maar ons bedoel dit nie. 
Hoekom? Om dat ons ’n ander betekenis aan die woord 
“vergewe” heg as wat die Bybel daaraan gee.

Al sê ons die woord “vergewe”, bedoel ons baie keer 
eint lik: “Ek sal maak asof dit wat jy gedoen het, nooit 

Matthéüs 6:9-15 Ges. 75:1-3

Waaraan herinner dit jou? Dit is presies wat die Here 
Jesus met Paulus en met Filémon en met my en met jou 
gedoen het. Hy het voor God gaan staan asof hy een van 
ons is, sodat ek en jy voor God kan gaan staan asof ons 
Jesus Christus is. 

Paulus verwag van Filémon om sy regte as slawe-eienaar 
eenkant te sit. “Filémon, volgens die heersende wet mag 
jy Onésimus straf, maar dink mooi of jy hierdie kraak 
in jou Meester se tempel wil regmaak of groter maak. 
Filémon, jy het alle rede om vir Onésimus kwaad te wees, 
maar onthou, Christus het alle rede om vir jou kwaad te 
wees. Filémon, hanteer hierdie broer soos wat die Here 
Jesus jou hanteer het”.

Sien raak hoe die ondenkbare van al twee verwag word. 
Onésimus kon gevlug het – dit sou baie makliker wees! 
Filémon het alle reg gehad om Onésimus te straf. Al twee 
opsies sou egter hierdie kraak in God se tempel net groter 
gemaak het. Al twee is heeltemal uit hulle gemaksones 
gehaal om iets te doen wat vir hulle baie moeilik was. 
Tog, as hulle sou doen wat Paulus van hulle gevra het, 
sou dit heerlike vrugte afwerp.

Ons weet nie hoe die verhaal geëindig het nie. Dinge kon 
dalk skeefgeloop het – ons weet nie. Of Paulus se brief die 
gewenste uitwerking op Filémon gehad het, weet ons ook 
nie. Dit sou handig wees om die praktiese ge vol ge van die 
brief te kon sien, maar God het dit nie so beskik nie. God 
het egter hierdie brief vir ons behoue laat bly om ons te 
leer dink wie ek as my broers en susters moet beskou en 
hoe ek my broers en susters in die gemeente moet sien.

As ons na Onésimus en Filémon se geloofspaadjies 
kyk, sien ons dat beide met die Woord gekonfronteer 
is. Beide is deur die Gees van hulle sonde oortuig en tot 
skuldbelydenis voor God gebring. Beide het vergifnis 
van hulle sonde deur Jesus Christus se offer aan die 
kruis ontvang. Eers het die Heilige Gees hulle vertikale 
verhouding met God herstel, maar dan kom werk Hy 
ook verder om die horisontale verhoudinge reg te stel. 
Onésimus het tot bekering gekom en dit het beteken 
dat daar ook ’n verandering in sy dade en verhoudings 
moes kom. Deur die Heilige Gees se werk en Paulus se 
be mid de ling, word Onésimus en Filémon nou broers 
in Christus.

Ons sê baie keer dat ons as Christene hande moet vat. 
In die boek Filémon leer ons hoe. Dit is nie maar bloot 
ek wat my vrou en my kinders en die ander broers en 
susters in die gemeente se hande moet vat en saamstaan 
nie. Ek hou nie noodwendig van almal in my gemeente 
nie, dit is normaal. Tussen my en al die ander mense 
in my gemeente wie se hande ek moet vat, staan Jesus 
Christus egter. En Hy sê: Vat hierdie een se hand asof 
dit my hand is. Hy sê verder: Selfs al het hierdie een 
verkeerd teenoor jou opgetree, onthou ek het reeds die 
straf vir daardie verkeerde daad gedra.

Onésimus en Filémon is miskien ’n ekstreme geval van 
versoening, maar dieselfde proses gebeur met elkeen 
wat deel van God se kerk word. Dit is hoe Jesus Christus 
gelowiges wat tot bekering kom, by sy kerk voeg en hoe 
Hy die lidmate van sy gemeente saambind. Die vraag is: 
hoe kyk jy na jou mede-lidmate? LIG IN DUISTERNIS
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ge beur het nie.” Partykeer is dit maklik. Ander kere is dit 
on moont lik – veral as jy baie seergekry het. In Matthéüs 
6:15 sê die Here Jesus:

Maar as julle die mense hulle oortredinge nie 
vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge 
ook nie vergewe nie.

Die vraag is nou: Verwag die Here Jesus van ons om te 
maak asof daardie verskriklike ding nooit gebeur het 
nie? “Jammer” maak tog nie reg wat verkeerd is nie?

Genadiglik praat die Bybel nie so oor “vergifnis” nie. 
Maar om die woord “vergewe” op ’n Bybelse manier te 
verstaan, moet ons eers die woord “skuld” reg verstaan.

Skuld
As ek R1 000 by iemand vat sonder dat dit myne is, dan 
beteken dit dat ek daardie persoon R1 000 skuld. Selfs 
al sê hy dat ek dit maar kan los, beteken dit nog steeds 
nie dat my skuld weg is nie. Hy kan nog steeds nie sy 
R1 000 gebruik nie. Daardie persoon dra dus self die 
verlies. Die enigste manier waarop my skuld uitgewis 
kan word, is wanneer iemand dit betaal.

Sê nou ek kan dit nie betaal nie, want ek het die R1 000 
reeds iewers anders gebruik. Dan sit ek in die verknor-
sing, want hierdie skuld gaan nie verdwyn voordat ek dit 
betaal het nie. Een oplossing is dat ek die skuld stuk vir 
stuk kan afbetaal. ’n Ander oplossing is dat ek iemand 
anders vra om die R1 000 namens my te betaal. As iemand 
wel bereid is om dit names my te doen, ly hy nou weer 
die verlies. So, óf ek moet dit self regmaak, óf ek moet 
iemand kry wat bereid is om die verlies namens my te dra.

Sonde werk presies dieselfde. As iemand iets verkeerd 
aan my doen, dan het hy sondeskuld – daarom moet hy 
sy skuld betaal. Hier is ons eerste probleem. Hoe kan ek 
hom die regte hoeveelheid laat betaal? Wat is die prys 
van ’n traan? Hoe betaal ’n mens vir bloed wat gevloei 
het? Dit bring ons voor nog ’n probleem te staan: Hoe 
maak ’n mens as daardie persoon nie wil betaal nie? 

God het nie dieselfde probleem as ons nie. Hy weet pre sies 
hoeveel skuld elke sonde veroorsaak. Hy sal ook sorg dat 
daardie sondeskuld betaal word – onthou skuld gaan nie 
net weg nie. Die hel is nie ’n plek waar die duiwel party tjie 

hou nie – die hel is waar God almal wat sondeskuld het 
op ’n regverdige manier daarvoor laat betaal!

Ek vergewe jou
In Lukas 23:34 lees ons:

En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet 
nie wat hulle doen nie ...

Hier is manne wat besig is om die Seun van God op ’n 
wrede manier te vermoor. Die Here Jesus weet dat hier-
die manne se skuld groot is en, al weet hulle dit nog nie, 
weet Hy wat op hulle wag – die ewige hel!

In plaas daarvan om te skree en te dreig, bid die Here 
Jesus: “Vader, vergewe hulle ...” Hy vra sy Vader om 
hul le nie te deurboor omdat hulle besig is om Hom te 
deur boor nie. Terwyl hulle besig is om Hom te verguis, 
sê Hy in wese dat Hy vir hulle skuld sal betaal. Prakties 
ge sproke beteken dit dat terwyl die Here Jesus aan die 
een kant húlle hamerhoue gevoel het, die Here Jesus ook 
die Vader se houe moes verduur wat vir hulle bedoel was. 

Wat gebeur nou wanneer ek op ’n Bybelse ma-
nier sê: “Ek vergewe jou?” Jy sê eintlik vir daar-
die persoon ek gaan die skuld wat jy nou teen oor 
my gemaak het, na God toe vat. Ek gaan Hom 
laat besluit hoe om dit regverdig te hanteer.

As hy ’n kind van God is, dan is al sy sondeskuld klaar 
ver ge we – Jesus Christus het met sy bloed daarvoor be-
taal en Hy doen nie halwe werk nie. Daarby is dit on reg-
verdig om twee betalings vir dieselfde skuld te verwag. 
As ek dus sê “ek vergewe jou”, sê ek dus dat jou skuld 
deur Christus betaal is en daarom is die saak afgehandel.

Maar, as hy nie ’n kind van God is nie en tot die einde 
van sy lewe in sy ongeloof volhard, dan moet hy self sy 
son de skuld betaal (in die hel). As ek dan vir hom sê dat ek 
hom vergewe, sê ek ook dat ek die skuld wat hy gemaak 
het na God toe vat. God sal sorg dat dit regverdig betaal 
word. Daarom is die saak ook afgehandel.

Ek kan nie vergewe nie
As ek ’n wrok teen iemand hou (of weier om iemand 
te vergewe), maak ek een van twee ernstige foute. As 
ek iemand nie op die Bybelse manier wil vergewe nie, 
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be te ken dit dat ek óf sê dat Jesus Christus se betaling 
aan die kruis nie genoeg vir daardie een se skuld was 
nie en dat hy daarom self ook ’n deeltjie moet betaal, óf 
dat God nie betroubaar is om daardie een se sonde op 
’n regverdige wyse te hanteer nie.

As ek reken dat Christus se betaling nie genoeg was 
om daardie persoon se sonde te vergewe nie, het ek 
ook geen rede om te aanvaar dat dit genoegsaam was 
om my sonde te vergewe nie! Aan die ander kant, as ek 

sou reken dat God nie betroubaar is om regverdig met 
iemand anders se sonde te handel nie, hoe reken ek sou 
God dan weet om met my sonde te werk? 

Hierdie tipe vergifnis is die sement waarmee die ver-
skillende stene van God se tempel stewig aan mekaar 
verbind en bymekaar gehou word. Dit is slegs as ek só 
vergewe is en daarom self ook só kan vergewe, dat ons 
nou in die gemeente met mekaar kan saamwerk. Het jy 
jou broers en susters al so vergewe? 

In ons Skrifgedeelte wys die Here dat Hy met ’n pro-
ses besig is in sy bruids kerk om haar mooi te maak 

of te heilig. Dit beteken dat Hy stelselmatig besig is 
om die vlekke en rimpels deur sy Gees weg te werk. 
Die Bybel wys ons op verskeie van hierdie vlekke en  
rimpels. 

In 2013 het ’n boekie met 62 bladsye die kerkwêreld 
omtrent aan die gons gehad. Thom Rainer het in ge-
wo ne taal die vraag gevra: “Wat beteken dit om op ’n 
By bel se manier ’n lidmaat van jou gemeente te wees.” 
Die boekie is tans in Afrikaans beskikbaar as: “Ek be-
hoort aan die kerk.” Hy raak die volgende ses Bybelse 
lid maatskap-beginsels baie mooi aan. Deur biddend aan 
hierdie beginsels te werk, word die vlekke en rimpels 
wat ek en jy veroorsaak, weggewerk – gaan lees gerus 
die kragtige kort boekie.

Ek moet ’n werkende lidmaat wees
Daar is ’n hele klomp “prentjies” (beelde) in die Bybel 
waarmee lidmaatskap aan ons verduidelik word. 1 Ko-
rinthiërs 12:12-31 gebruik die prentjie van ’n liggaam. 
Elke lid in die liggaam lyk anders en werk anders – elk-
een het ’n ander doel. Tog is dit een liggaam en een Gees 
(vgl. Efés. 4:4). Die oog kan nie op die hand neersien 
nie, want die oog het die hand nodig en omgekeerd.

Dink vir ’n oomblik hieroor na. Is die liggaam gesond 
as die hande lam is en niks doen nie? Of as die oë blind 
is en nie kan sien nie? Of as die tong stom is en nie kan 
praat nie? Elke lid in die gemeente word geroep om ’n 
spesifieke taak te verrig. Dalk is jy die een wat preek, 
dalk moet jy koppies regskuif. Elkeen het ’n taak en as 
jy nie jou taak in die gemeente verrig nie, is jy ’n lam 
ledemaat en is jy die oorsaak dat die liggaam ongesond 
is en nie behoorlik funksioneer nie.

Ek moet ’n saambindende lidmaat wees
2 Korinthiërs 13:11 sê: 

Verder, broeders ... wees eensgesind; hou vrede, 
en die God van liefde en vrede sal met julle wees.

As jy lank getroud is, sal jy goed weet dat ’n huwelik nie 
net “gebeur” nie. Om ’n gesonde huwelik te hê, moet jy 
nie net jou huwelik oppas nie, jy moet ook voortdurend 
aan jou verhouding met jou huweliksmaat werk. Dit verg 
harde werk en opoffering. As jy dit nie gaan doen nie, 
gaan niemand anders dit namens jou doen nie. 

Dieselfde geld vir jou verhouding met elke lidmaat in die 
gemeente. ’n Gemeente is nie bloot net ’n registerlys met 
jou naam op nie. Dit is ’n groep mense waarby jy moet 

Hoe ’n tipe lidmaat moet ek 
in my plaaslike kerk wees?

Efés. 5:22-33 (die klem op vers 27 en 32) Ges. 128:1-5

Skakel na die boekie: 
Ek behoort aan die 
kerk. Dit is die basis 
van hierdie oordenking.

LIG IN DUISTERNIS
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inskakel omdat julle deur die Gees aan mekaar verbind 
word. ’n Mens moet aanhoudend maniere soek hoe jy 
die verskillende lede van jou gemeente kan saambind. 
Jy moet jou dade en woorde so kies dat dit jou gemeente 
nie sal verdeel nie, maar verenig. 

Thom Rainer is, met Bybelse rede, oortuig dat een van 
die dinge wat gemeentes se eenheid vernietig, skinder-
stories is. Daarom dat Jakobus 3 sê dat die tong ’n vuur 
versprei wat in die hel aangesteek is.

Ek sal die minste wees
Ons lewe in ’n wêreld waar jy vir jouself moet opstaan; 
as jy dit nie gaan doen nie, gaan almal oor jou loop. 
Ons stap te dikwels met daardie selfde gesindheid in die 
kerk in. Dit is nie lekker as jou idees afgeskiet word nie. 
As dinge nie is soos ons daarvan hou nie, onttrek ons 
dikwels. As ek nie welkom is nie, dan loop ek.

Filippense 2:3 keer hierdie argument op sy kop: 
... in nederigheid moet die een die ander hoër 
ag as homself. 

Ek hou miskien van baie kaneel op my melktert, maar 
tannie An glo kaneel moet spaarsaam gebruik word. 
In plaas daarvan dat ek dus aandring om my kompeti-
sie-melktertresep te gebruik, leer Filippense 2:3 dat ek 
eerder die melktert só moet maak dat tannie An daarvan 
hou. As dit die wyse is hoe almal in die gemeente werk, 
sal jy agterkom dat iemand anders miskien die souttert 
maak waaroor jy gek is. 

Wie laaste is, sal eerste wees ... (Mt. 19:30).

Wees die minste.

Ek sal vir my voorgangers bid
Om vir die predikant, die ouderlinge, die diakens, die 
voorsitter van die sustersaksie, die verbondsonderrig-
voorgangers, ensovoorts, te bid, is iets wat ons miskien 
te dikwels nalaat. Die maklikste manier om ’n gemeente 
seer te maak, is om die voorgangers by te kom. Die duiwel 
weet dit en hy loop rond soos ’n brullende leeu om te kyk 
wie hy kan verslind (vgl. 1 Petr. 5:8). Jy sal verbaas wees 

om te hoor waarmee die voorgangers in jou gemeente 
soms moet worstel en wat soms van hulle verwag word. 

Onthou hulle is ook mense en hulle is net so kwesbaar 
soos die volgende lidmaat. Daar rus egter ’n groot ver-
antwoordelikheid op hulle skouers. Vra dat die Here 
hulle sal beskerm! Paulus was diep bewus van sy eie 
kwesbaarheid, daarom dat hy gevra het dat hulle vir hom 
moet bid (vgl. Efés. 6:17-21). Kom ons doen dieselfde.

Ek sal my kinders leer om vir die kerk lief te wees
Soms is ons baie betrokke by die kerk – en dit is goed so. 
Ons maak selfs groot opofferings, soos wat Christus ons 
leer om te doen. Juis omdat die kerk vir ons so belangrik 
is, is ons geneig om oor klein goedjies gefrustreerd te 
raak. Ons raak opgetrek en negatief. Ons is lief vir die 
kerk, maar die kerk frustreer ons ook soms. 

Die probleem is dat dié rondom ons, veral ons kinders en 
ons naby-vriende, dikwels net ons frustrasie sien, sonder 
om ook te verstaan dat ons gefrustreerd raak omdat die 
kerk vir ons kosbaar is. Daarom is dit baie belangrik dat 
ons, veral in ons binnekringe, ons woorde mooi moet 
weeg. Ons kan nie die kerk se foute wegsteek nie, dit is 
te opsigtelik. Deur ons voorbeelde moet ons egter vir 
ons kinders leer hoe om vir die kerk lief te wees. Die 
maklikste manier om dit te doen, is om hulle te leer om 
vir die kerk te bid soos wat Paulus vir die kerk gebid het 
(vgl. Filip. 1:3-11).

Ek sal onthou dat lidmaatskap ’n geskenk is
God red sondaars. Om dit te kan doen, het Hy ’n omvat-
tende verlossingsplan opgestel (Hebr. 1:1-4). Dit behels 
onder meer dat Hy sy geliefde Seun aan die kruis laat 
sterf het en dat Hy sy Gees in ons gee om ons heilig te 
maak. Een deel van hierdie verlossingsplan is die (soms 
bedekte) seën om deel van ’n gemeente te wees. Met an-
der woorde, om deel van ’n gemeenskap van gelowiges 
te wees is deel van ’n ewige geskenk wat God aan jou 
gegee het. Wees dus versigtig om neerhalend van jou 
lidmaatskap te praat – God het dit met ’n baie goeie 
rede aan jou gegee en Hy het baie opgeoffer om dit te 
doen. Het jy al die waarde van hierdie geskenk ontdek? 
Waardeer jy dit genoeg?

Wie laaste is, sal eerste wees ... (Mt. 19:30). Wees die minste.

LIG IN DUISTERNIS
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Wat moet die grootste prioriteit  
in ons plaaslike kerk geniet?

In 1 Thessalonicense 1:3 dank Paulus God vir die ge-
meen te in Thessalonika se geloof, hoop en liefde. 

Ons weet dat Paulus gereeld by hierdie kombinasie van 
ge dag tes stilstaan. Dink byvoorbeeld aan 1 Korinthiërs 
13:13 waar hy sê: 

... nou bly geloof, hoop en liefde, maar die groot
ste hiervan is die liefde.

Ons weet dus dat hierdie drie belangrike woorde is wat 
belangrike gedagtes oordra. As ons mooi gaan kyk, sien 
ons dat Paulus hierdie drie woorde gebruik wanneer hy 
oor ware Christene praat. Die vraag is: Hoekom hierdie 
drie woorde en wat bedoel hy daarmee? 

Geloof 
Geloof is nie ’n gevoel nie. In elk geval nie soos Paulus 
in hierdie gedeelte daaroor praat nie. Geloof bestaan uit 
kennis en vertroue. Ek weet dat iets waar is en omdat 
ek dit weet, kan ek daarop staatmaak – soveel so dat dit 
bepaal wat en hoe ek dinge doen. 

Kom ek verduidelik. ’n Mens kry stories wat jy onmid-
dellik weet nie waar is nie, so jy ignoreer dit. Dink maar 
aan feëverhale. Dan is daar goed wat waar is, maar wat 
eenvoudig net nie saak maak nie – byvoorbeeld dat daar 
bereken word dat daar omtrent ’n miljoen miljard miere 
op aarde is. Dit kan dalk so wees, maar wat daarvan? 

Gestel egter jy ruik skielik rook en hoor iemand gil dat 
jou huis aan die brand is. As jy dit hoor, sal jy mos iets 
doen! Sulke kennis is uiters relevant! Die derde kategorie 
is dus waarhede wat saak maak en omdat dit saak maak, 
maak dit ’n verskil.

’n Mens kan van geloof praat wanneer ’n Christen weet 
wie God is en wat Hy gedoen het, wanneer hy weet dat 

hierdie kennis betroubaar is en daarop staatmaak en sy 
vertroue daarin stel. Daarom praat Paulus van die werk 
van hulle geloof – hierdie gelowiges in Thessalonika glo 
die waarheid oor God en dit beïnvloed alles wat hulle 
doen en sê.

Liefde 
Het jy al ooit mooi gedink presies wat liefde is? Die 
mees te mense sukkel om ’n goeie betekenis vir die woord 
te gee en ons verwar dit al te dikwels met verliefdheid 
of een of ander emosie. As ons na die Bybel kyk, dan 
is liefde nie ’n gevoel nie, hoewel gevoelens dikwels die 
gevolg van ware liefde is. Liefde is ’n bewustelike keuse 
wat jy maak. ’n Keuse om om te gee – selfs al is dit ten 
koste van jouself en al maak dit seer. Die Here Jesus sê 
aan Christen-manne dat hulle hul vroue moet liefhê soos 
wat Hy die kerk liefhet. Dan kan ons maar net daaraan 
dink dat Hy homself vir die kerk laat kruisig het, terwyl 
die kerk uitgeroep het: “Kruisig Hom! Kruisig Hom!”

In Afrikaans praat 1 Thessalonicense 1:3 van “die arbeid 
van julle liefde”, maar in die Grieks praat Paulus meer 
van die “opoffering” van hulle liefde. Dit is presies wat 
Jesus Christus gedoen het – Hy het Homself vir sy kerk 
opgeoffer. Dit is hoe liefde in aksie lyk. Hierdie soort 
liefde maak dat ek nie net ander se behoeftes raaksien 
en daardeur aangeraak word nie, dit maak dat ek iets 
daaraan probeer doen.

Hoop 
Hierdie is nie hoop soos wanneer ek sê dat ek hoop dat 
2020 ’n goeie jaar gaan wees nie. As ons so oor hoop 
praat, is dit bloot iets waarvoor ek wens, maar daar is 
geen grond om te sê dat dit regtig so gaan wees nie. Die 
Bybel praat nie só oor hoop nie. Die hoop van die Bybel 
is nie iets wat dálk kan gebeur nie, dit is iets wat gáán 
gebeur, die vraag is bloot wanneer. 

1 Thessalonicense 1:3 en 3:5 Ges. 126:1,2 en 4
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Kring jou plaaslike kerk uit?

In Matthéüs 28:18-20 lees ons: 

En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek 
en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel 
en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van 
al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel 
het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die 
voleinding van die wêreld. Amen.

Die opdrag is duidelik: Gaan werk sodat mense tot 
bekering kan kom. In Handelinge sien ons dat God sy 
Gees uitgestort het. Toe sy Gees in die apostels vaardig 

geraak het, sien ons waarmee die apostels besig was en 
wat die gevolg van hulle werk was – mense het tot be-
ke ring gekom en Christene geword. 

Veral in Westerse lande en selfs Suid-Afrika is dit soms 
’n snaaksigheid om te hoor dat ’n verlore sondaar tot 
bekering gekom het. Dink maar net vir ’n oomblik na: 

Wanneer laas het ’n sondaar tot bekering gekom as ge volg 
van die werk van jou gemeente? Hoe gereeld sluit men se 
wat onlangs tot bekering gekom het, by jou gemeente 
aan? Ken jy iemand wat totaal die pad byster was en 
toe waarlik tot bekering (ons praat nie van daaglikse 
be ke ring nie) gekom het? 

As jy weet dat iets gaan gebeur, is dit moontlik om ge-
duldig te wag totdat dit gebeur. Dit is selfs moontlik om 
met opgewondenheid die huidige swaarkry te ignoreer, 
omdat jy weet dat iets beters wag. Dit is die tipe hoop wat 
in die gemeente van Thessalonika se harte gelewe het. 

Paulus dank die Here nie net vir hulle geloof, hoop en 
liefde nie. Hy dank die Here vir die praktiese uitvloeisels 
van hulle geloof, hoop en liefde. Hy dank God vir die 
werk van hulle geloof, die opoffering van hulle liefde en 
die geduldigheid van hulle hoop. 

Die duiwel slaan dikwels waar dit die meeste 
skade maak
Wanneer ’n roofdier sy prooi vang, mik hy outomaties 
vir die liggaamsdele waar hy die meeste skade kan ver-
oor saak. Die duiwel, soos ons reeds gehoor het, is soos ’n 
brullende leeu (vgl. 1 Petr. 5:8). Ons kan verwag dat hy 
sal toeslaan waar dit die gemeente die seerste sal maak. 

Dit is dus veelseggend dat wanneer die duiwel die gelo-
wi ge aanval, dit dikwels op een van hierdie drie terrei ne 
is – die duiwel maak dit moeilik en soms onwettig om 
dit wat ons glo, uit te leef. Hy laat ons twyfel of ons op 

die regte pad is. In moeilike tye laat hy ons selfs twyfel 
in God se bestaan. Die duiwel maak dit duur om opof-
ferend lief te hê en die gevolg is dat die gelowige ophou 
om lief te hê – hy voel dat hy dit nie meer kan bekostig 
nie. Of die duiwel maak dit moeilik om te hoop op wat 
God vir ons belowe en daarom gaan soek ek eerder hoop 
op ander plekke.

Paulus besef dit. Daarom dat hy in hoofstuk 3:5 wil weet 
hoe dit met die Thessalonicense gaan en of die versoeker 
hulle nie versoek het en Paulus-hulle se arbeid verniet 
was nie. Let op dat hy glad nie bekommerd was oor fi-
nan sies, lidmaatgetalle, jeugaksies en instandhou dings-
werk nie. Nee, sy groot bekommernis was hulle geloof, 
hul le hoop en hulle liefde.

Wanneer ons dus die geloofstryd stry, is dit nie ’n bloed- 
oorlog nie. Die oorlog lê op die terrein van ons geloof, 
hoop en liefde. Gaan ons werk, opoffer en geduldig 
wees soos wat Christus ons geleer het, of gaan die dui-
wel ons oortuig om anders te werk, anders lief te hê en 
an ders (of selfs glad nie) te hoop? Waarop val die klem 
in jou gemeente? Is hierdie drie aspekte belangrike 
be die ningsprioriteite? 

Handelinge 2:1-13 en 37-47 Ges. 314:1-4

Skakel na Andrew Murray 
se boekie: Waarom so min 
bekerings?

LIG IN DUISTERNIS
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Daar is ’n gebrek aan bekerings in ons plaaslike gemeen-
skappe, maar dit is nie omdat daar nie sondaars is nie. 
In 1889 al skryf dr. Andrew Murray ’n boekie met die 
titel: Waarom geen bekerings? Hy noem die gebrek aan 
hierdie soort bekerings in die kerk “’n siekte”. Hy maak 
ook die treffende opmerking: “Die maat van bekerings 
wat God aan sy kerk skenk, is die juiste aanduiding van 
haar geestelike gesondheidstoestand.” 

Hier volg ’n paar belangrike gedagtes uit sy slothoofstuk 
(vry weergegee):

Wanneer iemand swak is, is ’n bietjie vars lug, ’n goeie 
nagrus en so ’n bietjie litte losmaak al wat nodig is om so 
persoon beter te laat voel. Wanneer iemand egter siek is, 
moet daar eers ’n groot verandering kom voordat hulle 
weer sterk kan word. Die gebrek aan bekerings in die 
kerk is nie net ’n swakheid nie – dit is ’n dodelik siekte. 
Ons kerke kort ’n hartoorplanting!

Elke ware patriot, selfs al veg hy nooit nie, sal diep ge-
raak word deur ’n onverwagte nasionale neerlaag. Net 
so behoort elke Christen diep geraak te word deur die 
onverstaanbare gebrek aan bekerings. Dit is ’n terugslag 
vir die koninkryk van God. As ons Christus en sy eer 
liefhet, as ons die kerk van God en ’n verloregaande 
wêreld bemin, kan ons hierdie verskriklike skande nie 
ignoreer nie. Ons is ’n kerk wat magteloos is om te seën! 
Ons is ’n kerk wat meer deur die wêreldgees as deur 
Christus se Gees gelei word!

Ek is bang dat almal nie sal saamstem wanneer ons 
hier die sonde en hierdie skuld gaan ondersoek nie. Daar 
sal redes gegee word waarom ons dit nie kon verhelp 
nie. Daar sal argumente wees waarom dit nie eintlik 
ons probleem is nie. Daar sal selfs dié wees wat ons sal 
probeer oortuig dat die probleem nie so erg is nie en 
ons sal herinner hoeveel goeie goed daar is; hoeveel rede 
ons het om dankbaar te wees. Die probleem bly egter 
dat ons hoogste prioriteit nie meer is dat sondaars tot 
bekering kom nie. 

Tog is bekerings die een groot begeerte van die Seun 
van God: 

... Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, 
maar sondaars tot bekering.

Só sê Hy in Markus 2:17. Om hierdie rede het Hy ook sy 
Gees gestuur (Hand. 1:8) – om mense van hulle sonde te 
oortuig (Joh. 16:8). Behoort die skaarste aan bekerings 
in die Christelike kerke nie die een saak te wees waaroor 
lidmate diep bedroef is nie?

Ons moet hieroor gaan dink, gaan bid, gaan lees, gaan 
pleit. Hoe meer die Gees hierdie dinge in ons harte en 
in ons gedagtes inbrand, hoe meer sal ander aangespoor 
word om ook daaroor te dink. As hierdie vrae eers in 
ons harte brand, sal dit kerkleiers later dwing om ernstig 
na te dink oor die vraag: Is daar regtig ’n skaarste aan 
bekerings? Is dit waar dat die wêreldgees die oorhand 
in ons kerke het? Kom dat ons na die Here teruggaan: 
Hy sal ons genadig wees!

Alle besprekings oor waarom daar nie meer bekerings 
van die ou soort in ons kerke sigbaar is nie, sal waarde-
loos wees as dit ons nie tot dade aanspoor nie. Wanneer 
ons ons skuld in dié verband voor God bely, dan kom 
daar ook ’n oomblik wanneer ons van ons knieë af moet 
opstaan om daardie sonde te gaan uitdelg. Op daardie 
oomblik gaan verandering onmoontlik lyk, maar as 
God optree, sal Hy die kerk laat herleef. As ons op sy 
krag vertrou, sal die Here sy wil laat geskied! Daarom 
moet ons onsself oorgee om geleer te word. Ons moet 
onsself oorgee om deur God se Gees aan die bors gegryp 
te word (Hand. 2:37); om deur sy genade aangegryp 
te word. Ons moet onsself in gehoorsaamheid aan die 
Gees oorgee om deur God gebruik te word om sy kerk 
wakker te skud.

Moenie dat jou swakheid en beperkte invloed vir jou 
’n bekommernis wees nie – ’n klein vuurhoutjie kan 
’n veld brand begin. God gebruik jou dalk om iemand 
an ders met groter invloed as jyself, deur die boodskap 
aan te raak. Laat ons onsself eerlik oorgee om die juk op 
te neem en die boodskap helder te verkondig. Kom ons 
vra dat die Here ons genadig sal wees en deur sy Gees 
die skaarste aan bekerings sal verander. 

Ons mag nie kompromieë aangaan nie. God sal slegs 
gevind word waar ons Hom met ons hele hart soek. 
As ons wil hê dat God die kerk weer met bekerings-
krag moet seën, sal die kerk weer bekeringswerk moet 
prio ritiseer. Die kerk sal moet sê: “Hierdie een ding  
doen ek.” 
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Indien die bekering van mense God se doelwit is; in-
dien dit die rede is hoekom die Seun van die mens 
ge leef en gesterf het; indien dit die rede is hoekom die 
Hei li ge Gees gestuur is, dan kan die kerk nie anders 
as om dit ook haar doelwit te maak nie. Ons moet 
bruik bare instrumente in God se hand wees sodat Hy 
son daars tot bekering kan bring. Die kerk wat dit haar 
prio riteit maak; die kerk wat op krag en goedheid en 
ge na de en wysheid uit die hoogte wag – daardie kerk 
sal beke rings sien. 

Hierdie week het ons ’n ver pad gestap. Ons het begin 
by die vraag of God wil hê dat ek deel van ’n gemeente 
moet wees, ons het gekyk hoe Hy ons deel van ’n plaaslike 
kerk maak en hou. Ons het gekyk wat Hy wil hê ons in 
’n gemeente moet doen en ons het nou afgesluit deur te 
kyk wat die effek van die gemeente op die gemeenskap 
rondom haar moet wees. Die vraag is: Is ek so ’n tipe 
lidmaat en werk ek onder leiding van die Heilige Gees 
om van my plaaslike kerk so ’n tipe gemeente te maak? 
Mag die Here ons genadig wees. LIG IN DUISTERNIS

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
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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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BYBELWOORDBLOK: UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES (Hand. 2:1-36)

DWARS
1. Inwoners van Medië (Hand. 2:9)
4. Verlos (Hand. 2:21)
5. ’n Dissipel (Hand. 2:14)
8. Verander in bloed (Hand. 2:20)
10. Onverwags (Hand. 2:2)
12. Innerlike mens (Hand. 2:26)
14. Gedruis (Hand. 2:2)
16. Bonatuurlike teken (Hand. 2:19)
17. Bonatuurlike dade (Hand. 2:19)
19. Naggesigte (Hand. 2:17)
21. Aanskouers (Hand. 2:32)
22. Smeekbede (Hand. 2:21)
24. Beklee (Hand. 2:28)
26. Onverdeeld (Hand. 2:1)

29. Beproewing (Hand. 2:24)
30. Skare (Hand. 2:6)
32. Afgeskaf (Hand. 2:24)
33. Voorbode (Hand. 2:19) 
34. Landgenote (Hand. 2:5)

AF
2. Hul profeteer (Hand. 2:17)
3. Vasgestelde (Hand. 2:23)
6. Sterk windvlaag (Hand. 2:2)
7. Verander in duisternis (Hand. 2:20)
9. Verleentheid (Hand. 2:7)
11. Psige (Hand. 2:27)
13. Kragtige natuur-element (Hand. 2:3)
15. Heilige stad (Hand. 2:5)

Opsteller: Daleen Pienaar

LEIDRADE:
16. Versekering (Hand. 2:33)
18. Alkoholiese drank (Hand. 2:13)
20. Sprakeloos (Hand. 2:7)
23. Dienaar van God (Hand. 2:16)
24. Vantevore (Hand. 2:31)
25. Welbehae (Hand. 2:28)
27. Aartsvader (Hand. 2:29)
28. Gekoggel (Hand. 2:13) 
31. Woorduitinge (Hand. 2:4)

Tot nadenke
Pinksterdag se wind en vuur was sigbare 
en voelbare tekens dat God van daardie 
oomblik af op ’n ander manier in sy kerk 
aanwesig sou wees.
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Volgens Openbaring 12 simboliseer die draak Satan, 
wat die kerk met alle mag en mening wil vernietig. Se-
dert 2005, toe die boekie: Jou roeping in die koninkryk 
(Band 1) verskyn het, spook hierdie “draak”-toestande 
by elkeen wat daarvan kennis geneem het. 

Voor-die-hand-liggend is daar 14 993 (38.5%) belydende 
lidmate, 8749 (39.6%) dooplidmate en 43 gemeentes 
minder. Voeg daarby: Slegs 120 uit 209 gemeentes het 
vir Sinode-2017 aangemeld. Die Sinode-kworum is toe 
net-net bereik.

Nugterheid
Wie nugter is, is nie bang om te erken as daar fout is 
nie. In talle gemeentes bestaan daar ’n gaping tussen 
die ouderdomme 35/40-jaar en 60/65-jaar – vergrysing 
kleur op plekke die toneel met ’n spoed. ’n Hele aantal 
ouers se kinders het ander weivelde opgesoek (tot selfs 
in die buiteland) of leef deesdae geheel en al kerklos en 
kerkloos in weerwil van wat ouers sê, treur, bid of hoop. 
Vele gemeentes se erediensbywoning weerspieël ook nie 
eers naastenby die getal op die lidmaatregister nie. Die 

getalle soos hier aangegee, is dus optimisties. Oënskynlik 
sterf die AP Kerk, gegewe verstaanbare agtergronde. 

Agtergronde
1. Volkseie
Skynbaar het die Afrikaner as “volk” teen 1999 as ’t wa re 
ontbind. ’n Bepaalde tyd was toe vir goed verby. “Volks eie” 
het sedertdien irrelevant geraak. Sommige meen ’n proses 
van herkonstituering is aan die gang. Diep en grondige 
besinning vind tans plaas. Niks word oorgesien en niks 
gespaar nie, ongeag wie wat sê en hoe danig jy miskien 
daaroor wil rangtrek nie. Geen ouderdom, posisie, titel, 
kwalifikasie, klas, rang of stand tel in die huidige proses 
van herkonstituering nie, in elk geval nie soveel soos wat 
strydlustige mense dit wil hê of wil voorgee nie. 

2. Afrika
Ons is blykbaar op pad na ’n ander, die sogenaamde der de 
Afrikaner. Indien die eerste Afrikaner teen die Groot Trek 
van 1835/6 duidelik geword het en die tweede Afri kaner 
uit die as van die Britse oorlog (1899-1902) sou verrys, 
vertel 1999 opnuut van ’n draaipunt. Derde Afrikaners 

Oorwinning oor die draak
Prof. Johan Bosman

In 1998 bereik die AP kerke in kerkverband (plaaslike gemeentes) 
ons hoogste aantal lidmate, sowat 53 368 (be ly dend: 38 875; doop: 
14 493). Kort daarna neem die getalle af en ontstaan die vraag na 
aanleiding van Openbaring 12: Op vlug voor die draak?

Provinsies
Gemeentes Belydend Gedoop

1998 2019 1998 2019 1998 2019
Transvaal 108 95 23 577 14 471 8 843 3 592
OVS 57 37 7 302 3 761 2 826 870
Kaap 63 56 6 462 4 722 2 283 1 065
Natalia 11 9 978 514 344 109
Namibië 7 6 556 414 224 108
Totaal 246 203 38 875 23 882 14 520 5 744

HOOFARTIKEL
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leef letterlik en figuurlik in Afrika. Dit is méér as net ’n 
verre kontinent, waar eerste Afrikaners ontstaan het. Dit 
is ook veel méér as Europeërs op ’n ander kontinent, soos 
wat tweede Afrikaners geleef het. Afrika verteenwoordig 
’n dominante lewensuitkyk, ’n eie be nadering tot God, 
samelewing, ekonomie, politiek en kultuur. 

3. Groot gedagteskuiwe
Groot gedagteskuiwe is tans ook aan die gang. “Blank” 
is by voorbeeld by derde Afrikaners uit. “Afrikaans” is 
wel in. “Baasskap” is uit. “Selfdoen” is in. “Volk” is uit. 
“Gemeenskap” is in. “Afsonderlik” is uit. “Naasbestaan” 
is die werk likheid. In elk geval is “slegs blankes” oftewel 
“reg van toegang voorbehou” uit. “Oop” is in. “Internet” 
is meer as bloot net ’n kwessie van “in” of “uit”; dit is 
’n nuwe manier van bestaan. Daarom leef hierdie soort 
mense “glokaal”, be doelende globaal én lokaal gelyktydig. 
“Netwerk” is in. Jy leef as ’t ware met die hele wêreld, 
die hele tyd, letterlik van sekonde tot sekonde, in jou 
handpalm.

Harde werklikhede
1. Oorlewing
Die behoefte aan oorlewing beïnvloed alles. Ongekende 
diskriminasie, saam met beskawingsverval, is meer as 
punte op ’n politieke agenda. Verskynsels soos korrup-
sie, misdaad en werkloosheid is deesdae ’n manier van 
bestaan. Selfs privaatbesit is op die spel. 

2. Gebrek aan verbintenis
“Om te verskil” is ’n lopende saak. Uitgestrek oor die 
lengte en breedte van die lewe verskil derde Afrikaners 
van mekaar; jy verskil ook voortdurend met jouself. 
Al hoe wel jy pas saam oor ’n saak besluit het, toe die 
be sluit geneem is, voel jy nóú – terwyl jy hier wegry van 
die vergadering – klaar anders daaroor. Besluite bind 
“ons” dikwels nie meer saam nie. Dit staan net op papier, 
sonder om aan ons gesamentlik koers en rigting te gee. 

3. Gebroke en kinderlose huwelike
Vaste verbintenisse is werklik ’n probleem, selfs by 
die mees intieme tussen-menslike verhouding: die le-
wens lange huwelik tussen één man en één vrou. Indien 
hulle wel gebore mag word, kan blykbaar nog net 16.1% 
(“blanke”) kinders van 17-jaar en jonger sedert 2010 
daarop reken dat beide biologiese ouers hulle in dieselfde 
huishouding sal opvoed en tot volwassenheid begelei. 

Ons bevolkingsdeel trou deesdae ook veel later – mans 
blykbaar eers hier rondom die 30/31-jarige ouderdom 

en vroue rondom 27/8-jarige ouderdom. Hulle wil liefs 
nie kinders hê nie, maar as dit dan moet, ’n maksimum 
van twee. Volgens die wet van gemiddeldes word 1.9 
kin ders per vrugbare vrou al lank nie meer bereik nie. 
Nie net die AP Kerk as verskynsel kwyn en sterf dus uit 
nie. Die “blanke” bevolkingsdeel, as ’n samelewingsver-
skynsel, kwyn en verdwyn met toenemende snelheid in 
Suid-Afrika. Paniek oorrompel deesdae met die gevoel 
van ’n onbenullige klein minderheid. Optimisties gesien 
tel Afrikaners tans 2,7 miljoen – dus minder as 5% van 
die nasionale bevolking. Daarvan het die AP Kerk gesak 
tot minder as 1% van die aantal Afrikaners. Min dink 
egter daaraan dat die totale aantal “blankes” in Suid-
Afri ka rondom 1904 maar 1 116 805 (toe 21.6% van die 
totale bevolking) getel het. Toe was daar wel anders oor 
verbintenis en kinders gedink.

Die draak verslind!
En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, 
het hy die vrou vervolg ... En die slang het uit sy bek water 
soos ’n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat 
wegvoer deur die rivier ... En die draak was vertoornd op 
die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar 
ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die 
getuienis van Jesus Christus hou (Openb. 12:13, 15, 17).

Op die oomblik voel dit nie meer in terme van Openba-
ring 12 asof daar in die AP Kerk voor die draak “gevlug” 
word nie. Op hierdie stadium van die kerkgeskiedenis 
lyk dit asof die draak (Satan wat die AP Kerk vernietig 
en verminder) ons meedoënloos verslind. 

Twee ligpunte 
Daar is darem ook ligpunte. Wie se aandag en fokus, 
het sy arrogant of moedeloos, slegs op die draak vasge-
nael bly, het nodig om méér te sien en veel méér te be sef. 
Geloof laat jou hoor én sien: Toe hoor ek ’n groot stem in 
die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die ko ning
skap die eiendom van onse God geword, en die mag van 
sy Christus ... En hulle het hom oorwin deur die bloed 
van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en 
hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie 
(Openb. 12:10-11).

1. God bestaan
God bly al vir eeue der eeue trou aan sy genadeverbond 
in Christus Jesus, en wel deur die Heilige Gees. Hierdie 
nuwe tyd en Afrika-konteks kan kragtens die oorwinning 
wat daar alreeds in Christus Jesus is, beslis vol moed 
aangedurf word onder leiding van die Heilige Gees.
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2. Christelik wel “in”
Ook lyk dit asof derde Afrikaners tog nog Christelik 
wil wees. Talle kultuurorganisasies spreek hulle sonder 
skroom so uit. Midde ’n radikaal-anderse konteks 
word daar gesmag na konstantheid. Onderskeiding 
groei ook stadig maar seker met betrekking tot (onder-
handel bare) “oop hand” en (ononderhandelbare) “toe 
hand”-sake. Uit die wortel van die geskiedenis stu by 
derde Afrikaners steeds ’n onwrikbare Godsbesef, al is 
dit met allerlei sielswroeging. Vrae wemel steeds, soos 
byvoorbeeld: Wat gemaak met al die kerkverraad? Hoe 
werk die Bybel se relevansie in hierdie nuwe konteks 
en periode van die geskiedenis? Wat gemaak met die 
verhouding: Bybel en wetenskap in Afrika? Hoe kan 
Afrikaners wél in Afrika positief en opbouend Christen 
wees, al is ons anders as ons oupa- en oumagrootjies, 
sonder orrelmusiek, togas, pakke, dasse, hoedens en 
lang rokke? 

Vergeefse woede! 
Die Bybel en die geskiedenis bied nog ligpunte. “Hou 
Christus self sy kerk in stand – vergeefs die hel se woede.” 
So, klink die klassiek-Christelike boodskap (vgl. Luther, 
Ges. 269) nog oor al die eeue heen, deur die tyd van 
apostoliese en ná-apostoliese martelare, die middeleeue 
en reformasietyd, tot op die huidige dag. Dit laat ’n mens 
eweneens diep nadink oor Christenskap in die huidige 
tyd. Waar die Here Jesus Christus mos ís, daar leef “die 
kerk”. Die kerk is immers die liggaam van Christus. So 
’n gedagte het gewoon wortelimplikasies. In dié mate 
wat elke plaaslike gemeente voldoen aan “kerk” (om 
dus aan die Here te behoort), vloei daar hoop terug in 
die gemoedere, ontstaan gereedheid en bereidheid om 
die draak in die krag van Christus te oorwin, al kos dit 
ook jou eie lewe.

Konkreetprakties
Intussen sê mense: “Dra hierdie klere, kry daardie mu-
siek, vergader in só ’n gebou, volg dié resep.” Mark ad vie se 
wemel vandag met kitsch-oplossings. Wat is die groot 
fout daarmee? Daar is ’n drastiese verskil tussen “suk-
ses” en “godsvrug”. “Bedryfsukses” (kultuurgewildheid) 
word verwar met die werking van die Heilige Gees. 
Dit gebeur wel soos klokslag. Wanneer ’n rugbyspan 
byvoorbeeld sleg vaar, gaan herbesin, en terugkeer met 
’n benadering waarin die basiese spel weer reg gespeel 
word, brand die vlamme van vreugde en oorwinning 
sommer hoog. Die geheim van die kerk bly God, wat in 
Christus Jesus, deur die Heilige Gees, sy kerk bewaar 
én vermeerder (HK v/a 54, 123 en 127). 

Die Gees wat waai
By ’n gemeente wat met God uit die wortel leef, gee dit 
wat God van Homself in die Bybel openbaar die deur-
slag. Kulture kan dan maar verskil, van plek tot plek en 
van tyd tot tyd. Dit kleur en geur slegs maar ’n bepaalde 
gemeente, maar laat die gemeente nie uitsterf nie. In die 
verloop van die ganse kerkgeskiedenis, begin nen de by 
die tuin van Eden, is die verskeidenheid sommer uiter-
mate groot. Sowel “verskeidenheid” as “eenheid” is by 
God wel “in”. In die tyd van die apostels was rokke-drag 
vir mans sowel as vir vroue byvoorbeeld “in”. Kort hare 
en korter rokke was slegs by die Romeine “in”. Ont-
moeting met die Germane het die gedagte aan broeke 
met verdrag van tyd “in” laat word. Daar was toe geen 
orrelmusiek nie. Allerlei sulke goed is “oop hand”-sake, 
kultuurkodes, wat in ’n bepaalde omgewing ontsluit kan 
word. Midde in elke omgewing en tyd waai die Gees 
deur dit alles heen.

Aandagspunte
Kom dit by die werking van die Heilige Gees in gelowiges, 
gaan dit, onder meer, ook oor deurslaggewende basiese 
sake, soos wedergeboorte (hartsverandering; om vanuit 
die wortel van jou mens-wees deur en tot God te lewe), 
gemeenskap (inisiatiefnemende deel-wees en deelname, 
in verbondenheid van ’n genadelewe), dissipelskap (om 
in die verbond van God se genade volwasse te word ten 
einde God se genademiddele tot sy eer te gebruik), en 
diens (’n onderdeel van gemeenskap, waar jy al jou gawes 
gewillig en met vreugde in diens van God se koninkryk 
stel). Waar dit ondermyn word, sterf dit wat die skyn 
van “kerk” dra, wel uit.

Gevolgtrekkings
22 jaar gelede het die AP Kerk se lidmaattal ’n hoog wa-
ter merk bereik, waarskynlik weens ’n “vlug”-aksie oor 
’n bepaalde periode van die Afrikanergeskiedenis wat 
vir goed verby is. Waar die Gees egter waai, is die helse 
woede vergeefs. Selfs die bloed van martelare getuig, 
ondanks al die teenslae, van ’n lewende kerk. Wie ’n oor 
het, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeentes sê. In 
tye van verwarring en ongehoorsaamheid verslind die 
draak wel dit wat die skyn van “kerk” dra.
 
Toekomsperspektief
In die jaar van ons Here 2020, het die AP Kerk nodig om 
in te sien en te besef – Christus lewe! Hy het die draak 
alreeds oorwin. Die kerk word bewaar en vermeerder in 
die krag van sy oorwinning. Rig dus omhoog jou hart 
op Christus wat ons Heer en Heiland is! LIG IN DUISTERNIS
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Die uitbreek van die gevreesde Korona-virus het die verkope van Bybels wêreldwyd die hoogte laat in skiet. Volgens Fox 
News en Christian Post het Christelike uit ge wers rondom die tyd waartydens verskeie lande imper kings maatreëls ingestel 
het om die effek en ver sprei ding van die virus te verlangsaam, ’n geweldige toe name in Bybel-aankope waargeneem. 
Volgens Tyndale House Publishers het hulle verkope van byvoorbeeld die Life Application Study Bible met 44% toegeneem, 
terwyl verkope van die Immerse Bible met sowat 60% toegeneem het.

Volgens Jim Jewell van Tyndale, is dit nie vreemd dat mense in ’n onseker tyd soos hierdie na vertroosting en antwoorde 
in die Bybel gaan soek nie. Volgens hom het selfs die sosiale media-aktiwiteit op hulle Facebook-blad vir Maart, waar 
hulle elke dag Bybelverse uit die New Living Translation plaas, met 72% toegeneem in vergelyking met Maart 2019.

Albaster Co, ’n klein besigheid in Kalifornië wat die verskillende boeke van die Bybel apart aan die Instagram-generasie 
beskikbaar stel, se verkope het met 143% toegeneem in vergeleke met verlede jaar. As blyk van dankbaarheid het 
Albaster Co besluit om die volle opbrengs van een van hulle boeke te skenk aan hulle wat die virus op die voorfront beveg. 
Ook LifeWay Christian Resources noem dat hulle ’n toename van 62% in vergelyking met verlede jaar waarneem. 

Op navraag, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gesê dat hulle tans geen noemenswaardige verandering in die 
gebruik en aflaai van digitale Bybels kon waarneem nie. Aangesien die grendeltyd-regulasies dit verhoed het, kon harde 
kopieë van die Bybel nie versprei word nie en is daar dus nie verkoopsyfers beskikbaar nie.

Dit is ’n vraag wat al sterker uit konserwatiewe kringe in Amerika opklink. In ’n artikel op The American Conservative 
se webtuiste, gaan Barbara Boland hierop in.1 Verskeie onbeantwoorde vrae het mense warm onder die kraag: Waarom 
het China sy wetenskaplikes opdrag gegee om bewyse oor die virus te vernietig? Waarom is waarskuwings deur Chinese 
medici deur die kommunistiese regime geïgnoreer? Waarom is alle waarskuwings oor die virus wat deur middel van die 
internet versprei is, gesensor en selfs verwyder? Waarom het China die wêreld van kritiese mediese voorrade weerhou 
en selfs foutiewe toets-pakkette aan lande soos Italië verkoop?

Daar is ’n toenemende gevoel dat China verantwoord baar gehou moet word vir hulle onverantwoordelike optrede, nadat 
die stof rondom die virus ’n bietjie gaan lê het. Harry Kazianis, senior direkteur van Koreaanse Studies by die National 
Interest, meen dat hierdie optrede van China hulle nog duur te staan gaan kom. Hy is van mening dat die mensdom ná 
hierdie pandemie, heeltemal anders oor globalisme gaan dink.

China se hantering van die virus, asook die onbetroubaarheid van die inligting wat hulle die wêreld ingestuur het, het 
tot ’n groot mate bygedra tot die gesukkel om die pandemie na behore te hanteer. Dit het egter ook China se geloof-
waardigheid in gedrang gebring. Selfs die getalle van geïnfekteerdes en die aantal sterftes wat deur China aangemeld 
is, staan onder verdenking. In ’n poging om die blaam te verskuif, het China selfs al so ver gegaan as om Amerika vir die 
uitbreek van die virus te beskuldig omdat hulle meen ’n Amerikaanse soldaat het die virus na China gebring. 

Wat sake verder vir Amerika vererger, is dat ’n baie groot persentasie van hul farmaseutiese middels uit China ingevoer 
word. So word byvoorbeeld 80% van alle antibiotika wat in Amerika gebruik word, in China vervaardig. Hoewel hulle al 
vroeër oor die risiko hiervan deur iemand soos Rosemary Gibson gewaarsku is, pluk hulle nou die wrange vrugte daarvan.

Staan ons dalk op die punt van nog ’n Koue Oorlog?

S M E LT O O N D
•  Mei 2020  •

Korona-virus laat Bybelverkope die hoogte in skiet

Gaan China verantwoordbaar gehou word vir COVID-19?

______________________________________________________________________________________
1 https://bit.ly/2VeqDDV
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Twee verskillende predikante het by afsonderlike 
geleenthede vir my iets gesê wat my nogal baie oor 

“kerk-wees” laat dink het. Die een het gesê dat wanneer 
’n gemeente klaar hulle kerk gebou het, hulle nie meer 
’n sigbare doelwit het nie. Hulle begin dikwels ophou 
werk aan projekte en begin onderling stry. Die tweede 
dominee het gesê dat wanneer die predikant deel was 
van ’n bouprojek in ’n gemeente, en daardie bouprojek 
afgehandel is, hy sommer dadelik ’n beroep moet aan-
neem! Hy het nie veel meer gesê nie, maar ek het die 
afleiding gemaak dat hulle twee min of meer dieselfde 
ding probeer sê het.

Dit bring my by die vraag: Is gemeentebou en kerk bou 
dieselfde saak? Dit hang sekerlik af wat jou bedoe ling 
met die term is en wat jou motief met die vraag is. Dit 
kan beslis na dieselfde saak verwys: Die gemeente is deel 
van die kerk van die Here Jesus. Daarom is gemeente-
bou deel van die praktyk van “kerk-wees” of kerkbou. 

Die hartseer is egter dat hierdie twee dinge in baie ge-
meentes totaal verskillende sake is. Kerkbou is vir baie 
die fisiese bou van die kerkgebou, met ’n boukommissie, 
fondsinsamelings, bouplanne en selfs argumente oor 
wie se plan die beste is. Gemeentebou is dan die taak en 
verantwoordelikheid van die dominee en in ’n mindere 
mate die kerkraad. Gemeentebou word dan verskraal tot 
die erediens en die huisbesoek wat die predikant moet 
doen. Wanneer dinge nie so goed gaan in ’n gemeente 
nie, word verwyte na alle kante uitgedeel. Lidmate 
beweer die predikant moet meer doen; die predikant 
beweer die kerkraad is lui en doen nie hulle werk in die 
wyke nie en die kerkraad beweer die lidmate is onbe-
trokke. Dikwels word geld die spil waar rondom alles 
draai: kerkraadsvergaderings, kommissievergaderings, 
vrouediens. Algemene klagtes wat voorkom is: lidmate 
is onbetrokke, ons kry nie manne wat bereid is om op 
die kerkraad te dien nie, dit is altyd dieselfde mense wat 
by die basaar werk, tee skink, vleis werk en opdaag by 
die Bybelstudie.

Die doel van hierdie artikel is om lidmate en kerkrade 
te help om prakties te dink oor gemeentebou! Let asse-
blief op dat hierdie artikel nie gaan oor die suiwerheid 
van die prediking of die korrektheid van die kerkorde 
nie, maar oor die praktiese toepassing van dit wat ons 
in die prediking leer. 

1. Hoe lyk ons beeld na binne en na buite?
Die eerste stap is om te besin oor die gemeente se beeld 
na binne en ook die gemeente se beeld na buite. Hier is 
dit baie belangrik om eerlik te wees. Eerlik sonder om 
beledigend en verwytend te wees. Dit is amper soos ’n 
goeie ondersoek by die dokter – dit is nie bedoel om 
jou te benadeel nie, maar om uit te vind of daar foute 
is en waar die foute is.

Beeld na binne
Die volgende vrae kan gevra word: Is die gemeente ’n 
plek van veiligheid vir my? Is dit ’n plek waar ek rus en 
vrede vind? Is daar geleenthede waar ek my vrese kan 
uitspreek sonder om veroordeel te word? Beleef ek die 
eenheid van ’n liggaam? Ervaar ek liefde en aanvaarding? 
Is daar geleenthede waar my gawes en talente uitgebou 
en ontwikkel kan word?

Beeld na buite
Is ons soos ’n stad op ’n berg wie se lig duidelik waar-
neem baar is? Is ons soos sout wat smaak gee aan ’n 
smaak lose en bitter wêreld rondom ons? Wat is mense 
buite ons gemeente se belewenis van ons? Beskou hulle 
ons as ’n geslote groep mense van wie dit amper on-
moont lik is om deel te word? 

2. Selfondersoek
Ek is van mening dat baie gemeentes die suiwerste pre-
diking en die mooiste teorie het, maar dat daar in baie 
gevalle nie meer lidmate is om daarna te luister nie. 
Al die strukture is in plek: Ouderlingrade regeer met 
outoriteit. Diakonieë kom hulle pligte en verantwoor-
delikhede na. In baie gevalle sterf die gemeente egter 

Kerkbou of gemeentebou?
Ds. Danilo Stoltz

20  DIE BOODSKAPPER



saam met die lidmate. Ander verloor lidmate na ander 
kerke. Die vraag bly: Waarom groei ons nie? Waarom 
krimp ons? Dit is maklik om vir ’n ander kerkverband 
te sê dat hulle lidmate verloor omdat hulle prediking 
en belydenis nie suiwer is nie. Wat sou die aanklag teen 
ons wees? Het ons kerke gebou wat in sommige gevalle 
al monumente geword het? Het ons geestelike huise 
gebou waar lidmate gevoed is en honger siele welkom 
gevoel het?

3. Ken jou mense
Die derde stap is om weer ’n bietjie jou “omgewing” te 
ondersoek om seker te maak dat jy die behoefte van die 
lidmate in die gemeente aanspreek en of die gemeente ’n 
veilige hawe sal wees vir mense wat in hierdie deurme-
kaar tye kerkloos of kerklos geraak het. Die kort vraag 
is: Is jy “in pas” met die omgewing rondom jou? Is julle 
gemeente relevant in Mei 2020? 

Daarmee bedoel ek beslis nie dat die Evangeliewaarheid 
of die inhoud van die prediking aangepas moet word 
om by mense te pas nie. Tog moet die aanbieding van 
hierdie Bybelse waarheid altyd op so ’n manier geskied 
dat mense kan “hoor” en “verstaan”. ’n Gemeente moet 
relevant wees!

Gevaarligte moet flits as daar net ouer of net jonger men-
se in ’n gemeente is. Die gemeente is ’n liggaam waar al 
die lede ’n besondere plek en funksie het om balans te 
ver seker. As daar geen ouer mense in die gemeente is 
nie, moet daardie gemeente en kerkraad ernstige vrae 
oor hulle relevansie vra. Dieselfde geld as daar nie jong 
mense of kinders in ’n gemeente is nie. 

Jy kan nie oor gemeentebou gesels as hierdie praktiese 
vrae nie gevra is en planne gemaak word om hulle te 
beantwoord nie. Ons sal nuut moet begin dink oor die 
bediening en die bereiking van die mens van 2020. 
Daarmee word bedoel: mense van alle ouderdomme!

4. Programme
Predikante en kerkrade is dikwels op soek na “pro gram-
me” wat gevolg kan word om kerkgroei te verseker of 
om lidmate betrokke te kry. Ek dink nie dat daar so ’n 
program bestaan nie. Ek dink ook dat dit gevaarlik is 
om iets uit ’n ander gemeente te kopieer net omdat dit 
daar werk. Dit gaan nie werk voordat ’n gemeente en 
kerkraad nie bogenoemde vrae eerlik geantwoord het 
nie. Eers dan kan ons by mekaar leer, eerlik raad vra en 
nederig na antwoorde soek.

5. Praktyk
Predikante moet volhou of opnuut leer om te dien. Ons 
moet eerste by die basaar wees en help oopsluit en ta-
fels dra, dan moet ons die laaste papiere optel, asblikke 
leegmaak en help toesluit – nie omdat ons help werk 
vir ons traktement nie, maar omdat ons bereid is om te 
dien. Jy sal nooit voor kan loop, as jy nie eers bereid is 
om die dienskneg te wees nie.

Kerkrade moet daarop ingestel wees om minder aan 
die gebou te bou en meer in die gemeente te bou! Men-
se stroom dikwels na ander kerke waar die teologie 
baie “vlak” is, maar waar hulle behoeftes aangespreek 
en vervul word. Behoeftes aan liefde, aanvaarding en 
“warm te”. Mense het ’n behoefte aan ’n gemeente wat 
hulle verstaan en hulle harte aanraak. Voordat jy nie 
iemand se hart aangeraak het nie, gaan sy verstand vir 
jou geslote bly. 

6. Tegnologie
Kerkrade het met ’n skok besef dat hulle gedurende 
Maart en April nie hulle lidmate kan bereik of bedien 
nie. Sommige het tot enkele maande gelede geskop teen 
dataprojektors en kameras in kerke. Skielik is die hele 
wêreld deur ’n virus op sy kop gekeer. Slegs gemeentes 
wat gerat en gereed was kon met aanlyn-eredienste en 
Bybelstudies voortgaan. Talle gemeentes was aangewese 
op die Kerkkantoor en Die Boodskapper se ondersteu-
ning. Tegnologie is daar om gebruik te word indien dit 
ons kan help om die mens van 2020 te bereik.

Slot
Ek weet dat daar nou ’n klomp kritiek op hierdie vraag 
van my gaan wees, maar my antwoord is eenvoudig: 
Toets dit in die praktyk! Ek is met my hart en verstand 
oortuig dat ons kerk die suiwerste teologie en die beste 
opleiding van predikante het. Ek is oortuig dat ons 
kerk begrip en kerklike ampte en strukture so na as 
moont lik aan die Bybelse model daarvoor is. As sui-
wer heid en goeie pre diking dan die enigste voorwaarde 
vir gemeentebou en kerkgroei is, bly die vraag: Waarom 
krimp ons getalle dan? 

Wanneer ’n gemeente eerlike vrae vra en antwoorde 
kry oor hoe relevant hulle nog in 2020 is, kan oplos-
sings gesoek word. Alles gaan nie verander deur net ’n 
data projektor te installeer of aan die musiek te verander 
nie. Verandering is ’n proses wat plaasvind wanneer jy 
nederig en opreg bereid is om te luister, te leer en te 
verander. Eers dan kan ons bou! LIG IN DUISTERNIS
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Wanneer deur die meeste vreemde lande gereis 
word, is een van die dinge wat op almal se reis-

plan is, ’n besoek aan plekke van historiese waarde. Baie 
lan de in Europa en die Ooste roem op die verlede wat 
deur standbeelde, foto’s en vertellinge toegelig word.

Wat belangriker is, is om te vra of hierdie dinge enige 
betekenis het om die samelewing waarbinne hulle ge-
duld word, te dien? Het die feit dat Tsaar Nicolaas in 
Rus land was, betekenis en waarde vir die mense wat 
daarna kyk of het Churchill nog invloed in Brittanje 
al was hy ’n befaamde politikus? Is die persone nie net 
sim bo le van iets wat was nie?

In hierdie besinning gaan dit egter nie oor historiese 
per sone of hul posisies in die samelewing nie, maar oor 
die kerk. Ons moet rekenskap gee oor die ampte in die 
kerk en oor die vraag of hulle betekenis het of tot blote 
outydse simbole verstar het? In hierdie artikel gaan dit 
oor die amp van ouderling alhoewel baie hiervan ook 
op die diakenamp van toepassing is. Het die amp nog 
betekenis in die kerk? Het dit nie reeds ver vlak tot ’n 
onaktiewe simbool van iets wat tot die ver lede behoort en 
nou net in naam voortgaan nie? ’n Een vormige antwoord 
sal nie moontlik wees nie, want dit sal van gemeente tot 
gemeente en van persoon tot persoon verskil. 

Bybelse begronding
Sonder om’n uitvoerige begronding van die amp van 
ou der ling te gee, kan ons met alle sekerheid stel dat 
hier die amp sy begronding wel in die Bybel het en dat 
dit ’n baie aktiewe amp is. Ons lees dat die apostels in 
elke gemeente wat hulle besoek het, ouderlinge verkies 
het om die werk wat hulle begin het, voort te sit (Hand. 
14:23). In 1 Timótheüs 3:2, Titus 1:7 en Handelinge 20:17 
word verwys na die werk wat ouderlinge in die ge meen tes 
gedoen het. Hulle het die gemeente in die af we sig heid 
van die apostels ten volle regeer en met die Woord be-
dien. Onder leiding van die Gees het hierdie manne ’n 
groot rol in die instandhouding en uitbreiding van die 

kerk van die Here Jesus gespeel. In die geskiedenis van 
die kerk in ons eie land was dit ook ouderlinge wat in 
die afwesigheid van leraars in die noorde van ons land 
kostelike werk gedoen het. Die rol van die ouderling mag 
nooit onderskat word nie en dit is steeds noodsaaklik 
vir die opbou en uitbou van die gemeente.

Opmerklike veranderinge
Dit is bekend dat in sekere denominasies die ampte se 
rol erg beperk word tot selfs net ’n bestuursfunksie. Van 
die geestelike heil en opbou van die gemeente is daar 
nie werklik meer sprake nie. Onge luk kig is dit ook in 
baie AP Kerke die geval dat die ou der linge min raak, nie 
omdat ons ’n ander funksie vir hulle uitgedink het nie, 
maar omdat die doel van die amp verlore gaan. Vergete 
is die besef dat die amp ’n gawe uit God se hand is met 
die doel om die gemeente op te bou (vgl. Efés. 4). Elke 
ouderling moet besin oor sy taak en doel gerig en met 
bid dende erns sy taak opneem om die gemeente geestelik 
te versorg en in geloof op te bou. Dit is eintlik so maklik 
gemaak omdat ons ’n wykstelsel het wat die taak baie 
haalbaar maak. Die aktivering van die wyk is in die hand 
van die ouderling. Dit kan daarom gevra word waarom 
so baie ouderlinge nooit by hulle wykslede uitkom nie?

Dit is ’n vraag waarom manne nie na vore kom om in 
die amp van ouderling te dien nie? Is dit dalk omdat so 
baie van hulle ’n ongeduld ervaar met die wyse waarop 
sake hanteer word? Vergaderings word gehou om ure 
lank te stry oor sake wat niks te doen het met die eintlike 
taak van die ouderling nie. Hoeveel vergadertyd word 
in u gemeente aan die verkondiging van die evangelie 
gewy? Twiste oor ’n verskeidenheid van sake het manne 
lam gemaak en daarom sit hulle liewer in die kerk om na 
die preek te luister en daarna in vrede huis toe te gaan. 
Waar daar nie meer gehou word by die redes vir ’n saak 
nie, sal belangstelling baie gou taan tot negatiwiteit. 

Dit is nie nodig om in elke gemeente ’n diepgaande on-
der soek te doen oor die amp om hierdie hartseer waar- 

’n Blink môre – 
die ouderling in die AP Kerk
Prof. Izak Brink

22  DIE BOODSKAPPER



heid raak te sien nie. Te veel ouderlinge sien dit as hul 
taak om die leraar teen kritiek te beskerm en om broe-
ders wat toesig wil hou, op alle maniere uit die amp 
te hou. Is dit nie dalk ’n verkeerde lojaliteit nie? Wat 
het geword van ware toesig oor die bediening van die 
Woord, oor die heil van lidmate en bystand waar geeste-
like nood bestaan? Dit sal ’n onaangename openba ring 
wees om te weet hoeveel ouderlinge nog betrokke is by 
ver bonds onderrig? Word tug nog toegepas, al is dit net 
woord-tug? Waar die werklike roeping van die ou der ling 
vir iets anders plek moet maak, is die dood in die pot.

Broeder ouderling, u moet u wykslede besoek, weet hoe 
dit met die kinders gaan, omgee oor die bediening van u 
leraar en daaroor met liefde en opregtheid waak. Dit is u 
taak en daarvoor het u aan God “ja” gesê. Hiermee saam 
moet u lewe in ooreenstemming wees met al die vereistes 
wat die Woord aan u stel ( lees weer 1 Timótheüs 3:1-5).

’n Heerlike lafenis
In ons kerkverband is daar gemeentes sonder die voltyd se 
bediening van ’n leraar, waar dit werklik goed gaan. Die 
gemeente word opgebou in geloof en daar is groei en alle 

tekens dat die gemeenskap van die heiliges beleef word. 
Daar is manne wat steeds hul roeping voor oë hou en 
vir wie dit gaan oor hulle taak om die liefde van God uit 
te dra aan ’n verloregaande omgewing. Niemand word 
verwaarloos nie en geen persoon in nood word ver geet 
nie. In baie gemeentes is manne wat in die amp staan 
omdat hulle God dien en dit hulle tot getrouheid aan-
spoor. Ons kerkverband krimp soos al die ander kerke 
in ons land, maar die oplossing lê by die Here wat van 
getroue ouderlinge gebruik maak om sy kerk op te bou. 

Broeders, elkeen wat die artikel lees sal self weet waar hy 
staan. U eie optrede moet aan die eerlikheid van u ant-
woord voor die kansel met u bevestiging, gemeet word. 
As u al tot die amp geroep is en dit nie aanvaar het nie, 
moet u weer nadink oor die redes daarvoor en besin of 
daardie redes werklik gewig dra. Die opbou van die kerk 
is grootliks in die hande van die ouderling wat bereid is 
om instrument in God se hand te wees. Te maklik word 
ons op syspore gelei en is die amp ’n frustrasie en van 
vreugde gestroop. Ons staar uitdagings in die gesig, maar 
waar die ouderling besef hy is dienskneg van God, wag 
daar ’n verrassende toekoms op die kerk. 

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

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

082 821 2601 / 012 943 4102 
www.shangrilaholidayflats.co.za

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

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

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

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

LIG IN DUISTERNIS
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1. SKRIFVERKLARENDE PREDIKING 

Wat beteken dit?
Skrifverklarende prediking gebruik die kernboodskap 
van ’n Skrifgedeelte as die kernboodskap van die preek 
en maak dit van toepassing op die daaglikse lewe.

Waar staan dit in die Bybel?
» Die Skrif leer dat God sy wil bekendmaak deur die 

gesproke woord (vgl. Gén. 1:3; Jes. 55:10-11; Hand. 
12:24). Vir predikers om kragdadige boodskappe te 
kan bring, moet hulle prediking eggo: “so spreek die 
Here, Here”. 

» In die Skrif is daar baie voorbeelde van Skrifverkla-
ren de prediking en onderrig: Levitiese priesters het 
on der rig in die Wet gegee (vgl. Deut. 33:10); Esra en 
die Leviete het uit die Wetboek gelees en dit aan die 
men se verklaar (vgl. Neh. 8:8) en Petrus en die apos tels 
het die Skrif verklaar en hulle toehoorders aan ge spoor 
om met bekering en in geloof daarop te reageer.

» God veroordeel dié wat preek “uit ydele verwagtinge; 
wat gesigte uit hul eie hart verkondig, nie uit die 
mond van die Here nie” (vgl. Jer. 23:16; 18: 21-22).

Waarom is dit belangrik?
Skrifverklarende prediking is belangrik, want alleen die 
Woord van God oortuig, bekeer, stig en heilig gelowiges 
(vgl. Hebr. 4:12; 1 Petr. 1:23; 1 Thes. 2:13; Joh. 17:17). Pre-
di king wat die kernboodskap van ’n Skrifgedeelte ook 
die kernboodskap van die prediking maak, eer Gód se 
wil vir die kerk, nie dié van die prediker nie. 

2. BYBELSE TEOLOGIE

Wat beteken dit?
Bybelse teologie beteken suiwerheid in leer. Dit is om By-
bels oor God te dink en ’n Skrifgefundeerde geloof te hê.

Waar staan dit in die Bybel?
» Die ganse Skrif verkondig suiwer leer.
» Baie Nuwe Testamentiese boeke, soos die Pauliniese 

brie we aan die Christene in Rome en Efése, is tot 
oor lo pens toe vol van kragtige leerstellige onderrig 
(vgl. Rom. 1-11; Efés. 1-3).

» Die skrywers van die Nuwe Testament vermaan 
voort durend dat suiwer leer onontbeerlik vir ware 
ge lowi ges en gesonde kerke is (vgl. 1 Tim. 1:5; 2 Joh. 
1-6; Tit. 2:1-10).

Waarom is dit belangrik?
» Evangelisasie. Suiwer leer is noodsaaklik hiervoor. 

Die goeie nuus (evangelie) aangaande die verlossing 
van sondaars deur die soendood van Jesus Christus, 
ís leerstellig. 

» Dissipelskap. In sy gebed vir sy dissipels, bid Jesus: 
Heilig hulle in u waarheid; u Woord is die waarheid 
(Joh. 17:17). Christene groei wanneer hulle só lewe 
en onderrig word in die lig van die waarheid – dit 
is, deur suiwer leer.

» Eenheid. Volgens die Nuwe Testament is die enigste 
ware eenheid, ’n eenheid geanker in suiwer leer (vgl. 
1 Joh. 1:1-4; 2 Joh. 10-11).

» Aanbidding. Om God te aanbid, beteken om sy 
voor trefl ikhede te besing (vgl. 1 Petr. 2:9-10) en om 
Hom te verheerlik vir wie Hy is (vgl. Ps. 29:2). Ware 
aan bid ding is die uitvloeisel van suiwer leer.

3. DIE EVANGELIE

Wat beteken dit?
Die evangelie (goeie nuus) beteken:

» Die drie-enige, heilige God het ons na sy beeltenis 
ge ska pe om Hom te mag ken (vgl. Gén. 1:26-28).

» Ons verval in sonde en word daardeur van God ver-
vreem (vgl. Gén. 3; Rom. 3:23).

» In onuitspreeklike liefde word God ’n mens. Hierdie 
mens, Jesus, volmaak en sonder sonde, sterf vir ons 
sonde aan die kruis en vervul die wet deur ons straf 
op Hom te neem. Sy soendood reinig elkeen wat 
hullle van hul sonde bekeer en op Hom vertrou (vgl. 
Joh. 1:14; Hebr. 7:26; Rom. 3:21-26, 5:12-21).

» Jesus Christus oorwin die dood (sonde) deur sy op-
stan ding en bevestig daarmee dat God sy soenver-
diens te aan die kruis, óns toereken. God se toorn jeens 
ons sonde word deur Christus se dood en opstanding 
op gehef (vgl. Hand. 2:24, Rom. 4:25).

» Ons word nou opgeroep om ons van ons daaglikse 

Nege kenmerke van ’n gesonde kerk1
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sonde te bekeer en op Christus alleen te vertrou vir 
die vergifnis daarvan (vgl. Hand. 17:30; Joh. 1:12). 
As ons dit doen, skenk God ons die ewige lewe (vgl. 
Joh. 3:16).

» God versamel vir Hom ’n volk uit almal wat voor 
Je sus Christus as hul Heer en Koning buig (vgl. Mt. 
16:15-19; Efés. 2:11-19).

Waar staan dit in die Bybel? 
» Paulus se brief aan die Christene in Rome (vgl. Rom. 

1-4) bevat die mees omvattende verklaring van die 
evan gelie in die ganse Skrif. 

» Die eerste Pauliniese brief aan die Christene in Ko rin-
the (vgl. 1 Kor. 15:1-4) bevat ’n bondige uiteenset ting 
van die evangelie.

Waarom is dit belangrik? 
» ’n Skriftuurlike verstaan van die evangelie is belang-

rik, aangesien dit die krag van God is vir die saligheid 
van almal wat in Christus glo. Dit is die enigste ma-
nier waarop sondaars met die heilige God versoen 
kan word.

» ’n Skriftuurlike verstaan van die evangelie is belang rik, 
aangesien die wese en die welwese van ’n kerk daar uit 
voortvloei, naamlik: prediking, berading, dissipel-
skap, musiek, evangelisasie, sending, ensovoorts.

4. BEKERING

Wat beteken dit?
’n Skriftuurlike verstaan van bekering erken beide God 
en die sondaar se handelinge daarin. Gedurende beke-
ring doen God die volgende:

» Hy gee lewe aan mense wat dood is weens hul sonde 
(vgl. Efés. 2:5).

» Hy laat mense wat verblind is deur sonde, weer sien 
(vgl. 2 Kor. 4:3-6).

» Hy gee die gawe van geloof en bekering (vgl. Filip. 
1:29; Hand. 11:18).

Gedurende bekering doen mense die volgende:

» Hulle bekeer hulle van hul sonde (vgl. Mk. 1:15; 
Hand. 3:19).

» Hulle glo in Jesus Christus (vgl. Joh. 3:16; Rom. 
3:21-26).

’n Skriftuurlike verstaan van bekering erken dat nét God 
kan red. Hy alleen maak dit vir sondaarmense moont- 

lik om op die verkondigde evangeliewoord te reageer, 
deur hulle weg te draai van die sonde en hulle vertroue 
in Jesus Christus alleen te plaas.

Waar staan dit in die Bybel?
» Christus het mense tot bekering en geloof in Hom 

op ge roep (vgl. Mk. 1:15). Hy leer dat mense weer 
ge bo re moet word, alvorens hulle die ewige lewe kan 
be ërwe (vgl. Joh. 3:1-8).

» In Handelinge roep die apostels mense op om hulle 
van die sonde weg te draai en op Christus te vertrou 
(vgl. Hand. 2:38, 3:19-20, 10:43, 13:38-39, 16:31, 
17:30).

» Talle van die Nuwe Testamentiese briewe beskryf 
die sondaarsnood om bekering en geloof in Christus 
en God se bonatuurlike handeling om dit te volvoer 
(vgl. Rom. 6:1-23; 1 Kor. 2:14-15; 2 Kor. 4:3-6; Efés. 
2:1-10; 1 Thes. 1:9-10; 2 Tim. 2:25-26).

Waarom is dit belangrik?
’n Skriftuurlike verstaan van bekering is om die volgen de 
redes vir kerke belangrik:

» Dit stel die riglyn waarvolgens kerke nie-Christene 
moet vermaan: hulle moet tot bekering van sonde 
en vertroue in Christus opgeroep word.

» Dit herinner kerke daaraan dat hulle net op God mag 
vertrou wanneer hulle nie-Christene evangeliseer. 
God alleen skenk geestelike vernuwing.

» Dit herinner kerke daaraan om nie aan die wêreld 
gelykvormig te word nie. 
 Kerklidmate se lewens moet getuig van die vrug 

van die bekering.
 Kerke moet toesien dat die sakramente van die 

Doop en die heilige Nagmaal net aan Godvresen de 
lid mate bedien word.

Kerke moet op so ’n wyse evangeliseer en onderrig 
aan gaande die Christelike lewe dat die ingrypende ver-
an dering wat deur die bekeringsdaad teweeg gebring 
word, voortdurend beklemtoon word.

5. EVANGELISASIE2

Wat beteken dit?
Evangelisasie beteken om die goeie nuus aangaande 
Je sus Christus se soenverdienste vir sondaars aan nie- 
Christene te vertel en hulle tot bekering en geloof op 
te roep. Kenmerke van Bybelse evangelisasie is die 
volgende:
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» Prediking van die hele evangelie; ook God se afkeur 
van en toorn jeens ons sonde.

» Oproep tot bekering van sonde en vertroue in 
Chris tus.

» Bewusmaking daarvan dat geloof in Christus ook 
be te ken om die kruis onderweg na die ewige lewe 
op te neem.

Waar staan dit in die Bybel?
» Die Bybel onderrig aangaande evangelisasie (vgl. Mt. 

28:19-20; Rom. 10:14-17; 1 Petr. 3:15-16) en ver skaf 
voorbeelde aangaande evangelistiese prediking (vgl. 
Hand. 2:14-41; 3:12-26; 13:16-49; 17:22-31). 

» Bybelse uitsprake aangaande evangelisasie dien as 
voor beeld waarvolgens ons moet evangeliseer (vgl. 
Rom. 1-4; 1 Kor. 15:1-4).

Waarom is dit belangrik?
» ’n Onskriftuurlike verstaan van evangelisasie ver oor-

saak dat kerke ’n verdraaide evangelie aan nie- Chris-
te ne verkondig.

» ’n Skriftuurlike verstaan van evangelisasie belig ons 
rol in God se doel vir die kerk: Ons moet die evangelie 
verkondig en bid dat nie-Christene tot geloof kom.

6. KERKLIDMAATSKAP

Wat beteken dit?
Die Bybel leer dat kerklidmaatskap ’n verbintenis is wat 
elke Christen behoort te maak, ten einde sy of haar lief-
de, diensbaarheid en onderdanigheid aan ’n plaaslike 
kerk te vergestalt.

Waar staan dit in die Bybel?
» In die Ou Testamentiese geskiedenis, maak God 

deur lopend duidelik onderskeid tussen sy volk en 
die wêreld (vgl. Lev. 13:46, Núm. 5:3, Deut. 7:3).

» Christus leer dat toegang tot die koninkryk van God 
be teken om op aarde aan die plaaslike kerk te be hoort 
(vgl. Mt. 16:16-19; 18:17-19).

» In die Nuwe Testament word daar nadruklik verwys 
na sommige wat binne die kerk is en ander wat buite 
die kerk is (vgl. 1 Kor. 5:12-13). Hierdie is baie meer 
as net ’n terloopse verbintenis.

» Die kerk (gemeente) in Korinthe het uit ’n beduiden-
de aantal lidmate bestaan, soveel so dat die apostel 
Pau lus kon skryf aangaande bestraffing wat deur die 
meerderheid lidmate uitgeoefen is (vgl. 2 Kor. 2:6).

» Kerklidmaatskap as praktyk is nie al wat in die Nuwe 
Testament gepredik word nie. Die talle verwysings 

na “aan mekaar”, leer ook oor die aard van sodanige 
lidmaatskap.

Waarom is dit belangrik?
’n Bybelse beoefening van kerklidmaatskap is belang-
rik, aangesien die kerk inderwaarheid aan die wêreld 
moet getuig van wie God is. Die kerk is die spieël van 
God se heerlikheid. In die nuutgemaakte lewens van 
kerklidmate moet nie-Christene nie net die vergestal-
ting van ’n heilige en genadige God sien nie, maar ook 
die krag van die evangelie om sondaars te red en nuut  
te maak.

7. KERKLIKE TUG

Wat beteken dit?
Breedweg beteken kerklike tug alles wat die kerk doen 
om haar lidmate te ondersteun op die pad van heiligma-
king en die bevegting van sonde. Prediking, onderrig, 
per soon like en gemeenskaplike gebed, medever ant-
woor delike lidmaatverhoudings en vroom toesig deur 
predikers en ouderlinge, is almal vorme van kerklike tug.

In die enger sin is kerklike tug die handeling om sonde 
in die kerk te korrigeer, wat insluit die moontlike finale 
stappe van weerhouding van die nagmaal en die op skor-
ting van kerklidmaatskap weens ernstige en onboet-
vaar dige sondigheid (vgl. Mt. 18:15-20; 1 Kor. 5:1-13).

Waar staan dit in die Bybel?
» Die Nuwe Testament gebied verbeterende tug (weer-

hou ding van onboetvaardige sondaars van die ge-
meen skap van die kerk) (vgl. Mt. 18:15-17; 1 Kor. 
5:1-13; 2 Kor. 2:6 en 2 Thes. 3:6-15).

» Die Nuwe Testament verwys in talle Skrifgedeeltes 
na vormende tug (lidmate se pogings om saam in 
hei lig heid te groei) waar die Skrif leer aangaande die 
nastreef van heiligheid en die opbou van mekaar se 
geloof (vgl. Efés. 4:11-32 en Filip. 2:1-18).

Waarom is dit belangrik?
Kerklike tug is soos die stut wat die groeiende boom stam 
reguit hou; die bykomende paar stutwiele aan ’n fiets; 
die musikus se oneindige aantal oefenure ... 

» Sonder kerklike tug gaan ons pad van heiligmaking 
mank. 

» Met kerklike tug kan ons, deur die genade van God, 
die vredevolle vrug van geregtigheid dra (vgl. Hebr. 
12:5-11).
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8. DISSIPELSKAP

Wat beteken dit?
In 2 Petrus 1:8-10 leer die Skrif ons dat ware Christene 
van dag tot dag steeds groei. Ons groeiproses word nie 
net onderskraag deur onderrig nie, maar ook deur na-
volging (vgl. 1 Kor. 4:16, 11:1). Kerke moet hul lidmate 
dus oproep om self in heiligheid te groei, maar ook hul 
broers en susters daarin voorgaan as voorbeeld.

Waar staan dit in die Bybel?
» In 2 Petrus 3:18 roep die apostel Petrus sy lesers op 

om toe te neem in die genade en kennis van hulle 
Here en Saligmaker, Jesus Christus.

» In Efésiërs 4:15 roep die apostel Paulus die Christene 
op om in heiligheid te groei deur in liefde die waar-
heid met mekaar te praat.

» Talle Nuwe Testamentiese tekste beveel Christene 
om vroom geestelike leiers na te volg (vgl. Filip. 4:9; 
Hebr. 13:7).

Op die keper beskou, soos die Skrif leer, moet alle Chris-
tene in die kennis en waarheid van Christus groei; moet 
hulle ander Godvresende Christene navolg en moet hulle 
ander Christene onderskraag om na die voorbeeld van 
Christus te groei.

Waarom is dit belangrik?
» Die oproep tot Bybelse dissipelskap en geestelike groei 

is belangrik, aangesien Christene nog nie volmaak 
is op aarde nie. Tot met ons dood is dit ’n stryd ten 
bloede teen die sonde en daarvoor het ons alle hulp 
nodig. 

» ’n Kerk wat versuim om lidmate in Bybelse dissipel-
skap en geestelike groei toe te rus, ontmoedig daarmee 
aan die een kant ware Christene. Aan die ander kant 
word valse Christene verkeerdelik gerusgestel.

» ’n Kerk wat stagneer in haar geloof, kan nie geloof-
waardig in die wêreld getuig nie.

9. KERKREGERING

Wat beteken dit?
Die Skrif leer dat elke plaaslike kerk deur ’n aantal 
God vresende en bekwame ouderlinge namens Christus 
re geer moet word. 

Waar staan dit in die Bybel?
» Die apostel Paulus skryf aangaande die vereistes vir 

ouderlingskap (vgl. 1 Tim. 3:1-7 en Tit. 1:5-9).
» Skrifgedeeltes wat leer aangaande die meervoudigheid 

van die ouderlingamp, is onder meer die volgende: 
Handelinge 14:23, 20:17; 1 Timóthéüs 4:14, 5:17 en 
Jakobus 5:14.

Waarom is dit belangrik?
God skenk die gawe van die ouderlingamp om:

» sy skape in sy Woord te onderrig (vgl. Joh. 21:15-17);
» sy skape te lei (vgl. 1 Tim. 4:16; 1 Petr. 5:3; Hebr. 

13:7);
» sy skape teen aanvalle te beskerm (vgl. Hand. 20:27-

29; 2 Tim. 4:3-4; Tit. 1:9);
» hulself en die kerk te beskerm deur die wysheid wat 

voortspruit uit hul meervoudigheid (vgl. Spr. 11:14; 
24:6).

Bybelse kerkregering is belangrik, aangesien lidmate van 
kerke waar dit ontbreek, soos skape sonder herders is.
_______________________________________________________________

1 Vertaal met vergunning van 9marks: https://www.9marks.org/about/the- 
nine-marks/

2 Binne die gereformeerde leer word daar ’n onderskeid tussen evangeli sa sie 
en sending gemaak. Evangelisasie het te doen met Woordverkondiging aan 
mense wat kerkloos of kerklos (afvallig) geraak het, terwyl sending daar op 
fokus om hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, te bereik.

Belangrike hulpbronne vir gemeentebou

Die beginsels in hierdie artikel uiteengesit, 
word in hierdie twee publikasies in fyner 
besonderhede bespreek. Dit kan gratis as 

PDF-dokumente by die volgende skakels afgelaai word:

Nine Marks: https://bit.ly/2VpOalJ
The Deliberate Church: https://bit.ly/2yKw0Dp
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Die getal gemeentes van die Afrikaanse Protestantse 
Kerke in Suid-Afrika het van 237 in 2007 tot 209 

in 2017 gedaal. 28 gemeentes moes dus hul deure in 
die tyd sluit. Die kerkverband het in die tien jaar 9 227 
be lydende lidmate verloor. Die aantal dooplidmate daal 
in dieselfde periode vanaf 9 138 in 2007 tot 6 092 in 
2017 – ’n verlies van 3 046.

In stryd met hierdie tendens, bly 15 AP kerke se lid-
maat getalle redelik konstant, of styg voortdurend. Die 
vraag bly onomwonde: Is daar slegs logies-verklaarbare 
redes of is daar ander redes waarom hierdie gemeentes 
bly groei het?

1. Historiese groei van die kerk
Sedert die ontstaan van die eerste gemeente van ons 
He re Jesus in Jerusalem, word in die Bybel gewys op 
die groei wat in die kerk plaasvind. In Handelinge 1:15 
word die eerste gelowiges wat bymekaar was, soos volg 
be skryf: ... die skare van persone daar bymekaar, was 
om trent honderd en twintig ...

Ná die uitstorting van die Heilige Gees en Petrus se aan-
grypende preek in Handelinge 2, word in vers 41 soos 
volg gerapporteer: Die wat toe sy woord met blydskap 
aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent 
drie duisend siele toegebring ...

Deur die eeue het die getal Christene stelselmatig toe-
ge neem. In die jongste navorsing, deur Conrad Hackett 
en David McClendon1, wat 2015 se getalle aandui, het 
hier die getalle wêreldwyd tot meer as 2,3 miljard aan-
ge te kende Christene toegeneem. Dit is uit die 7 mil jard 
mense op aarde. Die getal Christene groei teen ’n tempo 
van gemiddeld 78 000 per dag oor die aarde.

Gegewe hierdie feite, lyk dit of die kerk van ons Here 
Jesus dus sedert Handelinge 2 voortdurend groei. Die 
bekragtiging vir die groei word in Handelinge 1:8-9 
deur ons Here Jesus self belowe: ... julle sal krag ontvang 

wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My 
getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judéa en 
Samaría en tot aan die uiterste van die aarde ... 

2. Kenmerke van AP kerke wat groei
Onlangse navorsing wat gefokus het op veral die AP ker-
ke wat konstant groei, toon dat die ge meen tes werklik 
voldoen aan die “drie kenmerke” van die ware kerk van 
Jesus Christus.

In Artikel 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis 
word die merktekens (kenmerke) van die ware kerk soos 
volg beskryf: “Die merktekens waaraan die ware kerk 
geken word, is die volgende: As die kerk die suiwere 
prediking van die evangelie beoefen, as dit die suiwere 
bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit 
ingestel het, as die kerklike tug gehandhaaf word om 
van sondes te suiwer – kortom, as alle dinge geëis word 
volgens die norm van God se Woord; alles verwerp word 
wat daarteen stry, en ten slotte, Jesus Christus erken word 
as die enigste Hoof ...” 

Artikel 29 vervolg: “En aangaande diegene wat tot die 
kerk behoort, hulle kan geken word uit die merktekens 
van die Christene, naamlik uit die geloof en as hulle 
– nadat hulle die enigste Saligmaker, Jesus Christus, 
aan geneem het – die sonde ontvlug en die geregtigheid 
najaag, die ware God en hul naaste liefhet, ook nie regs 
of links afwyk nie en hul vlees kruisig met sy werke ...”

In AP kerke wat oor die afgelope 10 jaar gegroei het, word 
naas dié drie kenmerke, die volgende twee kenmerke 
ook werklik passievol toegepas:

Eerstens: dat die Here Jesus se laaste opdrag, wat in 
Matthéüs 28:19 beskryf word, daadwerklik elke dag in 
die krag van die Heilige Gees uitgeleef word: Gaan dan 
heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die 
Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 
leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het ...

“Vyf kenmerke” van AP kerke wat groei
’n Kritiese selfondersoek
Ds. Leon du Plessis
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Geen gemeente kan groei, wat nie dissipels maak nie. Die 
opdrag om dissipels te maak, moet binne sowel as buite 
die gemeente uitgeleef word. Die betrokke AP kerke se 
leraars preek daad werklik “dissipel-maak”. Hierdie ge-
meentes se lid ma te groei ook geestelik as dissipels van 
ons Here Jesus, onder leiding en in die krag van die Gees. 

Verder is die gemeentes ernstig betrokke by die maak van 
dissipels op elke moontlike plek: in die kerk, hul dorpe, 
hul gemeenskappe en selfs doelgerig in die buiteland. 
Hier die optrede na buite, om ons Here Jesus se “groot 
opdrag” uit te voer, is aansteeklik vir die hele gemeente.

Die vraag aan elke AP Kerk is: Hoeveel dissipels het die 
gemeente waarvan jy ’n lidmaat is, oor die afgelope 10 
jaar deur die krag van die Heilige Gees gemaak? Hoeveel 
kerklose mense het daar by julle tot bekering gekom, is 
gedoop en is nou by julle deel van die gemeenskap van 
heiliges? By hoeveel inisiatiewe is jul gemeente betrokke 
waar dissipels gemaak word, ook deur sending-uitreike 
elders? Is die “groot opdrag” van ons Here Jesus dus vir 
jul gemeente belangrik?

Tweedens: dat die belangrikste kenmerk van ’n gelowige 
– dit wat elke gelowige in ons Here Jesus met ywer aan 
voldoen – deur hierdie gemeentes se lidmate spontaan 
uitgeleef word. 

Ons kan dit soos volg verduidelik: Daar is slegs twee 
soorte mense op aarde: die skape en die bokke. In Mat-
théüs 25:31-40 tref ons Here self die onderskeid: 

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom 
en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 
heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel 
word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder 
die skape van die bokke afskei; en Hy sal die skape aan sy 
regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. 

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: 
Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk 
wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. 

Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek 
het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ’n 
vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, 
en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; 
in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. 

Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer 
het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke 

ge gee? En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien, en her
berg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons U siek 
ge sien of in die gevangenis, en na U gekom? En die Koning 
sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir 
sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van 
hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.

Hierdie is lewensbelangrik: elke lidmaat – en elke ge-
meen te – wat nooit in liefde omsien na die geringstes wat 
ons Here Jesus hier noem nie, is nie deel van die ge lo wiges 
nie. Dit gaan die vraag aan elkeen by die eindoordeel 
wees: Het jy na die geringstes in liefde omgesien? Geen 
ver skoning wat jy kan uitdink sal dan saak maak nie. 

Hier gaan dit om die liefde van Matthéüs 22:37-39, maar 
veral ook soos in 1 Johannes 4:7-8 verduidelik. As jy die 
liefde van God in jou hart het vir almal om jou, sal jy 
help, soos die Samaritaan in Lukas 10:30-37.

Elke een wat nie vir die geringstes in liefde sorg, vir 
hulle omgee en aan hul behoeftes aandag gee nie, gaan 
op daar die verskriklike dag hoor: Dan sal Hy ook vir dié 
aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, 
in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele ... 
(Mt. 25:41, lees ook verse 42-46).

3. Samevattende opmerkings
Die gemeentes in die ondersoek, wat geestelike- en 
getallegroei beleef, leef hierdie “vyf kenmerke” van die 
kerk van Jesus Christus in liefde uit:

» Die Woord van God word suiwer bedien, 
» die sakramente word bedien soos wat Jesus Christus 

dit ingestel het, 
» die kerklos en roekelose mense word in liefde nader 

getrek en by die kerk betrek, 
» die gemeente is daadwerklik besig om dissipels te 

maak en 
» die gemeente reik in liefde uit na die geringstes binne 

en buite die gemeente. 

Hierdie kenmerke word veral deur verskillende be die-
nings groepe binne die gemeentes uitgeleef. Die gawes 
en talente van elke lidmaat bepaal by watter bedienings-
groep hy of sy inskakel.

Mag ons Here elke gemeente van Hom lei om hierdie 
ken merke deur die krag van die Heilige Gees elke dag 
uit te leef totdat ons Here Jesus kom.
_______________________________________________________________

1 https://pewrsr.ch/3awGT9R
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Colin Marshall en Tony Payne 
publiseer hulle boek The 

Trellis and the Vine: The Ministry 
MindShift that Changes Everything 
teen die einde van 2009. Dié 
boek se aanslag ten opsigte van 
dissipel skap is oraloor opgewonde 
verwelkom. Met die subtitel The 
Ministry MindShift that Changes 
Everything wat noemenswaardige 
verandering onder die oog bring 
en inhoud wat ’n kragtig-Bybelse 
siening ten opsigte van dissipelskap 
het, was dit ’n blitstreffer. Gewilde 
Christen-aanlyndagboeke en 
invloedryke Christen-konferen-
sies het dié boek uitgewys as 
naslaanwerk par excellence. 
Treffer boeke beantwoord egter 
nie altyd alle vrae nie. Hulle 
opvolgboek, The Vine Project, poog 
om hierdie onbeantwoorde vrae 
te beantwoord.

In The Trellis and the Vine moedig 
Marshall en Payne bedienaars aan 
om hul bedieningsmetode te skoei 
op dissipelskap (die wingerdstok), 
terwyl hulle die programmatiese 
sy van hul bediening (die tralie-
werk) steeds as organisatoriese 
basis behou, sonder om dit as die 
alfa en omega van hul bediening in 
stand te hou. Anders gesê: bedie-
ningstrukture- en administrasie 
moet dien as ondersteuning vir 
die opdrag tot dissipelskap. Soos 
wat bedienaars Marshall en Payne 
se oortuiging hul eie begin maak 
het, het hulle die vraag rondom 

die implementering daarvan 
begin vra: “Hoe kan die kultuur 
van die kerk verander word tot ’n 
kultuur wat dissipels (volgelinge) 
wil maak?” The Vine Project is die 
handleiding waarvolgens bedie-
naars hul bediening vorm en 
lidmate hiervoor toerus. 

Marshall en Payne se inleidings-
woorde spoor lesers aan om 
hulle boek as ’n projek te beskou 
en om ’n kerngroep spanlede 
daartoe te identifiseer uit mense 
rondom hulle, sonder enige 
voorkeurvereistes. 

Gelowige bedienaars met ’n 
begeerte om die wingerdstok 
tot volle wasdom te begelei, kies 
gewoonlik een of meer algemene 
metodes daartoe: ’n preekreeks 
oor dissipelskap; die gebruik van 
een-tot-een Bybelleesprogramme; 
die daarstelling van ’n beter manier 
om nuwe lidmate te verwelkom; 
die opleiding van Christene oor 
die openlike belydenis van hul 
geloof. Alhoewel hierdie pogings 
voordelig is vir die welwese van 
die kerk, stem dit bedienaars egter 
gereeld tot ongeduld, aangesien dit 
alléén nie vrugbare dissipelskap tot 
gevolg het nie. 

Marshall en Payne meen hierdie 
tipe strategie is soos om “’n passa-
sierskip van rigting te laat verander 
deur die gebruik van ’n roeispaan”. 
Volgens hulle moet die kerk nie 

haar situasionele gebrek aan dis-
sipelskap net probeer regdokter 
nie, maar moet sy ’n omgekeerde 
visie tot daadwerklike dissipelskap 
hê. Marshall en Payne stel voor 
dat die kultuurverandering tot 
dissipelskap volgens die volgende 
vyffase-plan onderneem word:

1. Bedienaars moet die teologiese 
(Bybelse) grondslag van 
dissipelskap ondersoek en 
erken. Hierdie eerste fase 
is van kardinale belang ter 
ondersteuning van die metode 
wat gevolg word, aangesien 
teologie die bediening rig.

2. Bedienaars moet hulle 
eie lewens rig volgens hul 
teologiese oortuigings, sodat dit 
ooreenstem met hul bediening 
aan die kerk.

3. Bedienaars moet liefdevol 
en eerlik evalueer waar die 
kerk staan ten opsigte van die 
Bybelse opdrag tot dissipelskap. 
Hierdie stap maak dit moontlik 
om die situasionele sterk- en 
swakpunte te identifiseer.

4. Bedienaars moet stappe 
neem om die geïdentifiseerde 
swakpunte reg te stel. 

The Vine Project: 
Shaping your ministry culture 
around disciplemaking 1

BOEKRESENSIE
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5. Bedienaars moet die vordering 
binne die vyffase-plan fyn 
dophou om met die nodige 
veranderings, die voortgaande 
momentum daarvan te verseker.

The Vine Project is op talle vlakke 
aanbevelingswaardig, maar hierdie 
bespreking fokus op drie daarvan. 
Eerstens, alhoewel die skrywers 
in hierdie boek voortbou op die 
oortuigings in hul eerste boek, 
The Trellis and the Vine, is die 
samestelling van The Vine Project 
sodanig dat dit lesers steeds 
toerus deur net die opvolgboek 
te bestudeer.

In die tweede plek gee die skrywers 
’n werkbare handleiding met 
besprekingsvrae aan die einde 

van elke hoofstuk. Dit maak dit 
vir bedienaars moontlik om die 
voorstelle in die boek prakties tot 
uitvoer te bring. 

Derdens adem die ganse boek ’n 
uitdaging van die kant van die 
skrywers, dat bedienaars se toe-
rus van die kerk in antwoord op 
die opdrag tot dissipelskap, nie 
stag neer nie. Marshall en Payne se 
strategie wil bedienaars se hou ding 
verander ten opsigte van die drin-
gend heid en die seën wat die toerus 
en hervorming van die kerk inhou.

Ten slotte stel ’n bykomende 
pluspunt van hierdie boek dit 
ook bloot aan kritiek. The Vine 
Project is doelbewus aangepas 
om dissipelskapstrategieë van 

plaaslike kerke en buite-kerklike 
groeperinge tot hulp te wees. 
Die gevolg hiervan is die gebrek 
aan ’n uitgesproke kerkleer 
(ekklesiologie). Baie ekkle sio lo-
giese aangeleenthede word nie 
in die boek aangespreek nie, juis 
omdat dit nie die doel van die 
skrywers is nie. Dissipelskap moet 
juis die talle kleinlike verskille 
wat deur afwykende kerkleer 
veroorsaak word, uit die weg ruim.

Hierdie boek van Marshall en 
Payne is prysenswaardig. ’n 
Ernstige voorneme om die vyffase-
plan deur te voer, mag gesonde 
dissipelskap binne en buite die 
kerk tot gevolg hê. 
__________________________________________

1 Vertaal met vergunning van Gospel Coalition: 
https://bit.ly/3dJ1BFF 

Die skoolverlaterskamp was vir 
talle jongmens wat dit tot dusver 
meegemaak het die absolute 
hoogtepunt van hulle skoolloopbaan. 
Daarom beveel ons dit ook baie 
sterk aan vir elke skoolverlater 
(matrikulant) van 2020, of jong 
belydende lidmate (sou jy verlede jaar 
belydenis van geloof afgelê het). 

Dit is ’n geleentheid wat jy nooit weer 
in jou lewe kan meemaak nie en dit is 
ons ervaring dat die Here met hierdie 
kamp ’n unieke geleentheid vir elke 
skoolverlater gee om geestelik te 
groei en die volwasse lewe voorbereid 
tegemoet te gaan. Terselfdertyd 
getuig almal wat dit voorheen 
bygewoon het van die besonderse 
pret wat hulle gehad het saam met 
mense wat uit dieselfde agtergrond 
kom. Kom kyk of ons jou kan verras 
met hoe lekker ’n mens kan leer en 
kamp en wat nog alles. Wees verseker 
dat ons jou verwagtinge gaan oortref!

AP KERK PRETORIA-OOS BIED AAN:

SKOOLVERLATERSKAMP  
(DV Sondag 14 Junie – Saterdag 20 Junie 2020*)

KAMPBESONDERHEDE:
Kampterrein: ESPERANZA (Dit is sentraal geleë, ongeveer 20 km 
buite Viljoenskroon en minder as 70 km vanaf Potchefstroom.  

Bymekaarkom by Esperanza Kampterrein:  
14:00 op Sondag 14 Junie 2020.  
Ons wil graag 15:00 met die kenmekaarprogram begin!

Koste: R1 000 per skoolverlater.  
Kerkrade moet asseblief skoolverlaters probeer subsidieer indien 
hulle dit moeilik vind om die volle kampgeld te betaal. Die vrug 
hiervan kom weer terug in die gemeente. Indien ’n gemeente nie 
’n skoolverlater kan subsidieer nie, kan die kamporganiseerders 
finansiële hulp help soek, maar finansies moet nie ’n rede wees om 
nie die kamp by te woon nie!

Kontakbesonderhede: 
Ds. Attie Boshoff by attie.boshoff@apk.co.za of 071 229 3035 of 
Marina Kapp by pretoria-oos@apk.co.za of admin@apkpo.co.za

*Onderhewig daaraan dat grendelmaatreëls opgehef is.

WAT DOEN MY KERK?
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Watter verwagtinge koester ons van die diaken, leraar 
en ouderling? Soos wat ek by al hoe meer gemeentes se 
werk en worstelinge betrokke raak, het dit iets geword 
waaroor ek ook al hoe meer begin wonder het.

Meer as een keer het dit nou al geblyk dat ons van hulle 
verwag om hulle werk getrou en met oorgawe te doen, 
ongeag enige iets. Hulle moet altyd daar wees; altyd 
gereed om diens te lewer. Soms blote emosielose wesens 
op wie se knoppies gedruk kan word. Dit is egter glad 
nie wie hulle is nie. Werk net ’n bietjie met kerkrade 
en jy besef baie gou dat die ampsdraers ook maar net 
mense is – brose mense daarby. Hulle het ook emosies 
en gevoelens. Hulle raak ook moedeloos. Dit is een van 
die redes waarom jy op baie plekke hoor dat hulle nie 
genoeg kerkraadslede verkies kry nie. Soms is dit ook 
waarom leraars die bediening verlaat. Op ’n stadium 
raak hulle moeg vir die stryd en besluit om die wapens 
neer te lê en iewers te gaan wegkruip.

Daarom wil ek graag met hierdie artikel poog om jou te 
oortuig en toe te rus om jou ampsdraers te bemoedig, 
want daarsonder kan die gemeente nie gebou word nie. 
Party dinge in hierdie artikel mag jou skuldig of hartseer 
laat voel, maar soms is ook dit goed vir ons geestelike 
groei. Ons lees mos in 2 Korinthiërs 7:10: 

Want die droefheid volgens die wil van God werk 
’n onberoulike bekering tot redding. 

Hoekom moet ons ampsdraers bemoedig word?
Ek sien al in my geestesoog hoe mense hierdie vraag 
vra: Hoekom moet ampsdraers bemoedig word? Moet 
hulle dan nie met vreugde vir die Here werk nie? Is my 

be moe diging regtig so belangrik? Ek wil graag drie redes 
gee. Eerstens is dit ’n eenvoudige gehoorsaamheids daad. 
Die Here beveel ons in sy Woord om mekaar te bemoedig 
(1 Thes. 5:11). Dit sluit die ampsdraers in. Die ideaal is 
dat hulle hul dienswerk met blydskap sal doen en nie 
al sugtende nie (Hebr. 13:17).

Tweedens is dit ’n manier om liefde te betoon. Ons he-
mel se Vader het ons lief en het sy Seun oorgegee om in 
ons plek te sterf. Jesus Christus het ons lief en gee aan 
ons ampsdraers as geskenke. As gelowige is ek nie net 
lief vir my familie en die mense in my vriendekring nie, 
maar ook vir daardie manne wat God oor my aangestel 
het. My liefde vir hulle is geduldig, dit gee werklik om, 
dit is nie jaloers nie, dit is nie verwaand of liggeraak 
nie (1 Kor. 13:4-5). Om ampsdraers te bemoedig, is om 
liefde aan hulle te betoon.

Derdens, waardeer hulle, want jy skop nie geestelike lei ers 
sommer onder elke bos uit nie. Daar is nie so baie dat 
ons elke jaar ’n nuwe span kan uitbrand nie. Daar staan 
meestal nie ’n ry plaasvervangers gereed nie. Ons moet 
diegene wat die Here aan ons geskenk het, uit liefde en 
gehoorsaamheid bemoedig. 

Hoe bemoedig ek my ampsdraers?
Dit is werklik nie moeilik nie. Dit is so eenvoudig soos 
wees betrokke, volg hulle leiding en groei geestelik. Kom 
ons let kortliks op elkeen.

Eerstens, bemoedig jou ampsdraers deur betrokke te 
wees. Daag net op. Hoekom wil iemand deel wees van 
’n ge loofsgemeenskap as jy nie teenwoordig is wanneer 
die geloofsgemeenskap bymekaarkom nie? Die opdrag 
in Hebreërs 10:24-25 is tog: 

Gemeentebou? 
Bemoedig jou ampsdraers!
Ds. Johan Schütte

Efésiërs 4:1112: En Hy het gegee sommige ... as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle diens werk, 
tot opbouing van die liggaam van Christus. God se doel met ampsdraers is dus onder meer gemeentebou! Maar 
is dit hoe jy oor die ampsdraers in jou gemeente dink? 
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... laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie 
werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge by
eenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte 
het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit 
des te meer namate julle die dag sien nader kom. 

Die boodskap is duidelik: Wees by mekaar betrokke. 
Kom bymekaar. Wanneer die leraar of ouderling vir ’n 
by eenkoms voorberei het en die lidmate daag nie op nie, 
dan verbaas dit ons nie dat hulle moedeloos word nie.

Die teendeel is egter ook waar. Soms daag ’n mens vir 
’n byeenkoms op, al is jy moeg en al voel jy nie regtig 
daar na nie, en jy wonder watter goed ooit daaruit kan 
kom. Een van die goeie dinge is die feit dat die amps-
dra ers daardeur bemoedig word. Dit bring aan hulle die 
bood skap dat jy hul voorbereiding waardeer, jy gee om 
vir jou mede-lidmate, jy het waardering vir dit wat die 
ampsdraer probeer doen in sy versorging van die Here se 
kud de. Jy erken sy pogings om die liggaam van Chris tus, 
waarvan jy ’n deeltjie is, op te bou. Jou teenwoor dig heid 
is ’n geestelike hupstoot vir hulle. 

Tweedens, bemoedig jou ampsdraers deur hulle leiding 
te volg. Dit skrei teen alles wat ons individualistiese 
kultuur wil wees, maar die Bybel is baie duidelik oor die 
soort verhouding wat ons met ons ampsdraers moet hê. 
Ons lees in Hebreërs 13:17: 

Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en on der
danig, want hulle waak vir julle siele as diegene 
wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blyd
skap kan doen en nie al sugtende nie. Vir die Thes- 
sa lo nisense word gesê: ...  erken die wat onder 
julle ar bei en julle voorgangers in die Here is en 
julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste 
ag ting ter wille van hulle werk (1 Thes. 5:12-13). 

Respek, erkenning en agting, dit is waartoe die Here 
ons oproep.

Prakties beteken dit jy antwoord jou telefoon as jy sien 
dit is hy wat bel. Jy beantwoord sy WhatsApp-boodskap. 
Dit beteken jy volg hulle leiding tydens byeenkomste: 
As daar ’n vraag gestel word, dan neem jy deel aan die 
bespreking. As daar geleentheid vir gebed gegee word, 

dan bid jy. Ondersteun inisiatiewe. Moenie die spreek-
woordelike handrem van jou wyk of gemeente wees nie. 
Dit vra nie van jou om die ampsdraers te hanteer asof 
hulle onfeilbare mense is nie, hulle is baie goed van hul 
eie tekortkominge bewus. Dit gaan in die Here se oproep 
nie oor die persoon nie, maar om agting en respek te hê 
vir die werk waartoe die Here hulle geroep het.

Derdens, bemoedig jou ampsdraers deur jou eie gees-
telike groei binne die wyk en gemeente. Sodoende kan 
die ampsdraers aan die einde van die jaar terugkyk en 
sien hoe die skape wat die Here aan hulle toevertrou het, 
geestelik gegroei het; hoe hulle karakter, vaardighede 
en betrokkenheid ontwikkel het. Wanneer ampsdraers 
die vrug op hulle arbeid kan sien, kry hulle moed vir 
die grootse taak van gemeentebou wat aan hulle opge-
dra is. Dink maar net aan die bemoediging wat Paulus 
gekry het toe Timótheüs vir hom berig gebring het 
van die gemeente in Thessalonika se geloof en liefde (1 
Thes. 3:6-9).

Dit wat jy by die Bybelstudie leer, moet in jou lewe 
toegepas word. Werk deur die krag en leiding van die 
Heilige Gees hard daaraan om ’n toegewyde gebedslewe 
te hê, om getrou te wees in jou stiltetyd, om berou te hê 
oor jou sonde en al hoe meer die vrug van die Gees te 
vertoon. Jou ampsdraers sal God vir jou dank en met 
moed aanhou om in jou geestelike groei te belê.

As jy reeds al hierdie dinge doen, baie dankie dat jy 
iemand is wat dit vir jou ampsdraers moontlik maak 
om met vreugde vir die Here te werk. Dalk doen jy dit 
nie en jy voel skuldig oor al die byeenkomste waar jy 
af we sig was, die oproepe wat jy nie beantwoord het nie, 
die boodskappe waarop jy nie reageer het nie of die 
stagnering wat in jou lewe gekom het. Waak dan dat 
jou skuldgevoel oor die verlede jou nie beroof van seën 
in die hede nie. Dit is nooit te laat om hierdie dinge te 
begin doen nie. 

Laastens moet jy natuurlik vir jou ampsdraers bid. Gaan 
kyk net hoe gereeld vra Paulus dat daar vir hom gebid 
moet word (bv. Rom. 15:30-32; 2 Kor. 1:11; Filip. 1:19; 
Kol. 4:2-4; Hebr. 13:18). Jy behoort elke week vir hulle 
te bid. Dank die Here vir die mense wat Hy in jou lewe 
gebruik. Bid dat hulle eerbaar sal wees in hulle werk en 
dat hulle dit met ’n rein gewete sal doen. Bid dat hulle 
die Woord van God suiwer en helder sal uitdra. Bid 
dat hulle getrou, ywerig en vol vreugde sal wees in die 
uitvoering van hulle roeping. 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

KIMBERLEY

Van student tot leraar
Op Saterdag 15 Junie 2019 
arriveer teologiese student 
Nicolas Jakobus Hefer in die 
AP Kerk Kimberley om vir 
die volgende ses maande sy 
proeftydperk te doen. Die eerste 
Sondag preek hy uit Psalm 1 
en lewer so ’n goeie preek, 
dat hy dadelik byval by die 
gemeente vind.

Hy word in die diepkant 
ingegooi, want dadelik is daar 
huisbesoeke en ook ’n begrafnis 
of twee. Hy gooi sy volle gewig by die gemeente in en begin ywerig met die jeugwerk en elke week is 
daar Bybelstudie. Met sy vriendelike geaardheid en bereidwilligheid om altyd ’n hand by te sit, kruip 
hy elke dag net dieper in die gemeente se harte. 

Hy gaan preek ook per geleentheid op Douglas en Griekwastad. Die tyd vlieg en kort voor lank moet 
hy gelegitimeer word. Op Sondag 1 Desember 2019 word Nico Hefer in ’n erediens deur ds. Danilo 
Stolz gelegitimeer.

Die AP Kerk Kimberley besluit die tyd is reg om te beroep. Daar was egter ’n probleem, want ons 
lidmaatgetal was te klein om te beroep. Ons het met die AP Kerk Douglas gaan praat, aangesien 
hulle ook in dieselfde bootjie as ons was. Ná onderhandeling het ons ’n samewerkingsooreenkoms 
met die AP Kerk Douglas bereik en saam besluit dat ons graag vir proponent Nico Hefer wil beroep. 
Ons beroep hom dan ook en op 9 Februarie 2020 aanvaar hy die beroep om Kimberley en Douglas 
met die Woord te bedien. Ons gebede word verhoor.

Op 29 Februarie 2020 word proponent Nico Hefer deur ds. Henri Scherman bevestig en op Sondag 
1 Maart 2020 lewer ds. Hefer sy intreepreek te AP Kerk Douglas en AP Kerk Kimberley.

Soli Deo Gloria

Philip Greeff

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

Nico en sy ouers nadat hy bevestig is
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BRAKRIVIER

BRAKRIVIER HOU DANKFEES
Op Saterdag 14 Maart 2020 het die AP Kerk Brakrivier hul 
jaarlikse Dankfees gehou. In ’n sin was dit ’n sprong in die 
duister, want dit was nie skoolvakansie nie en die gewone 
stroom vakansiegangers was nog nie hier nie. Bowendien het 
dit die hele week gereën en was ons toe onder die mis. Wat 
sou Saterdag se weer oplewer? Maar wonderbaarlik het ’n 
silwerveerdag aangebreek: ’n regte Dankfeesdag!

Om 9:00 het prof. Roelof Marè die verrigtinge geopen en kon 
die Dankfees amptelik begin. Van vroeg af was daar reeds ’n 
besondere stemming in die klein gemeenskapsaal van Reebok 
te bespeur. Al die gewone basaaritems was in plek en die susters 
was reeds vroeg besig om hul tafels fyngeplooi en gepierewaai 
te kry en die eerste klante te bedien. ’n Vrolike tweemans-
orkessie, Allen Green, het die oggend laat sing soos duineriet. 

Feitlik die hele gemeente het ’n draai kom maak en toe 
sommer ook gebly – juis vanweë die geselligheid. Daar was 
genoeg tafeltjies om lekker te kuier en genoeg koffie en koek 
uit die teetuin. Ongelukkig het die Korona-spook baie van ons 
gereelde besoekers tuis gehou. Teen 12:00 het ons opgepak 
en die laaste eetgoed teen afslagpryse van die hand gesit.

Ons dank vir ons sukses gaan aan al ons ywerige broers en 
susters van die gemeente en aan die genade en oorvloed van 
God Amagtig uit wie se hand ons alles ontvang. Ons trap DV 
volgende jaar weer soet stroopspore na die Dankfees toe!

Albert du Plessis

A P  K E R K D A S S EA P  K E R K D A S S E

BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

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

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

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

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

Skakel Gertrud by 083 708 4044  
www.farmwindhoek.co.za
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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 Piet of Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

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

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omvattende webtuiste  

www.potchefstroomintertv.co.za.  
Kyk dan die skakel “Kerke” – AP Kerk se nuus.  

Gemeentes is welkom om nuus te stuur na  
chrisclgreyling@gmail.com. Rekenaar en webtuiste is  

pas opgegradeer. Sien ook elke dag se weervoorspelling.

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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2020

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

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. Hulpbehoewende 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
Tjekrekeningnommer: Absa 10176514, takkode: 632 005

JEUG 

PRYS: R75,00

PRYS: R75,00

PRYS: R165,00

PRYS: R160,00

PRYS: R65,00

Vir enige bestellings of 
navrae, skakel ons by:
boekwinkel@apk.co.za
012 362 1390
www.apk.co.za/boekwinkel
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ALBERTINA

Hartlik geluk!

Baie geluk oom Ono en tannie Lucy 
Otto met ’n wonderlike 65 jaar van 
getroude lewe:

GETROU: Dit is wat ’n mens kan 
sê van oom Ono en tannie Lucy: 
twee pragtige mense wat jy altyd kan 
vertrou.

LIEFDE: Liefde straal uit die twee 
mense: liefde vir hulle kinders en nog 
meer vir hulle kleinkinders en nog 
meer vir hulle agterkleinkinders. 

GELOOF: Ons as gemeente en vriende kan baie by hulle leer oor hulle onwankelbare geloof. Ons 
dank die Heer vir die voorbeeld wat hulle as geloofskinders vir ons is.

HOOP: Hulle gee almal hoop. Deur die Here se genade, hoop ons dat ons ook miskien eendag 
daar sal kom waar hulle nou is.

WERK: Baie dankie dat ons as gemeente altyd op hulle kan staatmaak vir die werk van die Here.

Adri Theron

POSTMASBURG

Doopgeleentheid
8 Maart 2020 was ’n spesiale dag vir die 
Vermeulen-gesin, familie en vriende. Klein Gideon 
Vermeulen is deur ds. Johan Verdoes gedoop. ’n 
Trotse oupa Deon van Zyl het hom ingedra.

Op die foto verskyn v.l.n.r.: ds. Johan Verdoes, 
Mariëtte en Riaan Vermeulen saam met klein Gideon.

Die gemeente verwelkom hom as dooplidmaat.

Saakgelastigde

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

In memoriam

Johannes Albertus van Tonder  
(18 Maart 1937 – 30 September 2019)
Met die afsterwe van Johan word sy wens vervul om aan te 
sluit by sy vrou Rina, en hul dogter Mariëtte, wat hom alreeds 
vooruitgegaan het en na wie hy baie verlang het.

Johan was redelik gesond, maar na ’n voet-operasie het sy 
toestand verswak wat tot sy dood gelei het.

Hy het in die laat tagtigerjare as lidmaat aangesluit en het die 
meeste van die tyd as ouderling gedien. As aktiewe lidmaat het 
hy soms gholfdae ten bate van die gemeente gereël. Hy het ook 
leesdienste in die afwesigheid van ’n predikant waargeneem.

Die gemeente sal Johan onthou as ’n saggeaarde mens met ’n innemende persoonlikheid en ’n 
groot liefde vir sy God en kerk. Sy lojaliteit aan die AP Kerk het hy dikwels soos volg beklemtoon: “As 
die AP Kerk ophou om te bestaan, sal ek kerkloos wees.”

Ons sal jou mis in die voorste ry van die kerk, maar ons is tevrede dat jy jou eindbestemming by jou 
God, vrou en dogter bereik het.

Die gemeente groet jou tot ons weer ontmoet.

Francina Johanna Labuschagne  
(5 April 1939 – 18 Augustus 2019)
Kyk, daar gaan ’n vrou verby! Dit het ons hemelse Vader behaag 
om Cinnie op tagtigjarige leeftyd te kom haal ná ’n hartaanval. 
Die teraardebestelling, gelei deur ds. Pierre Stoltz, het op 
23 Augustus 2019 plaasgevind.

Cinnie was met Hannes Labuschagne getroud en ses kinders 
is uit die huwelik gebore. Die egpaar het altyd vertel van hul 
geseënde huwelik wat oor 58 jaar en 8 maande gestrek het.

Cinnie was as lidmaat aktief by die kerk betrokke. Sy het 
eredienste en bidure baie gereeld bygewoon. Haar kussing en 
Bybel het sy permanent in die kerk, in die voorste ry, gelaat.

Sy was ’n stil mens, maar met ’n goeie humorsin. Wat veral opgeval het, was haar onwrikbare geloof 
en ’n vaste vertroue in haar Heer en Skepper – ’n oortuigde Christen. Die spreekwoord lui, “Woorde 
wek, maar voorbeelde trek”, en so sal ons gemeente haar onthou vir dié voorbeeld wat sy gestel het.

Jou leë plekkie in die kerk sal die gemeente altyd met hartseer raaksien, maar ons gun jou die 
heerlike ewige lewe saam met jou Here. Ons sal weer ontmoet rondom die hemelse troon.

Hannes van de Vyver
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VERWOERDBURG

Alet Friis (Gebore 31 Julie 1927)
Met hartseer word kennis gegee van die afsterwe van belydende 
lidmaat mev. Alletha Magdelena (Alet) Friis op Sondag 26 
Januarie 2020. Haar begrafnis en teraardebestelling was op 
Donderdag 30 Januarie te Olievenhoutbosch begraafplaas en 
die begrafnisdiens by Shelanti kapel, Jeanlaan, Verwoerdburg. 

Alletha Magdalena Friis néé Combrink
Alet het as ’n plaaskind grootgeword in Carolina-omgewing. 
Sy was die oudste van vier dogters en een seun. As ’n baie jong 
meisie het sy haar hart aan die Here gegee. Haar lewensideaal 
was om as pelgrim vir die Afrika Evangeliese Bond te werk. 
Laasgenoemde was baie aktief in daardie jare. Op hierdie 
manier het sy dan ook haar lewensmaat ontmoet.

Op 19 jarige ouderdom is sy getroud met Eben Friis. Sy het as predikantsvrou haar man vanaf ’n 
baie jong ouderdom bygestaan in elke gemeente waarheen hulle beroep was. Saam het hulle die 
werk van die Here met groot ywer aangepak en uitgebrei. Deur hulle spanwerk het hulle meer as 
een gemeente so bestuur dat die pastorie en kerk vining afbetaal kon word en die gemeentes sonder 
skuld agtergelaat. Sy het haar passie voltyds as pastoriemoeder uitgeleef.

Sy was die spreekwoordelike dienende Marta – sy het die leiding geneem in bidure, kinderkrans, 
basaar hou, koeksisters bak, kerk skoonmaak en vloere was. Dit het sy gesien as haar Bybelse 
opdrag. Sy het nooit passief op die kantlyn gestaan en hoop dat iemand anders inspring om 
gemeentewerk te doen nie.

Sy was ’n kreatiewe tuisteskepper: blommerangskikking, koekversier, tuinwerk en naaldwerk ... Haar 
kinders het sy groot gemaak met die wete dat God in beheer is en haar optrede was ’n voorbeeld 
daarvan. Selfs ná haar man geëmiriteer het, het sy hom nog steeds bygestaan met die stigting van 
vele AP kerke.

Sy het haar huis oopgestel vir kerkdienste en kerkfunksies, waar sy die musiekbegeleiding gedoen 
het. Ná sy afsterwe het sy haar plek as gemeentelid in die AP Kerk Verwoerdburg bly volstaan, solank 
as wat sy kon. Sy laat haar 4 kinders, 11 kleinkinders en 24 agterkleinders agter (2 is op pad dan is 
dit 26).

Andries Brink

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

Begrafnis (addisionele vergoeding). 
• Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde 

besoeke.

Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181
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IN DIE SPORE VAN GISTER met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

Die Kerkstraatbom van 1983
Dr. Pieter Möller

Dit is vanjaar 37 jaar gelede dat die terroristebom in Kerkstraat ontplof het. Die terroristiese 
aanslae teen Suid-Afrika (lees: die Blanke bewind) deur die ANC en sommige van sy sim pa-
tiseerders en meelopers, het nie met die vonnisoplegging van die Rivonia-aangeklaagdes 
op 11 Junie 1964 opgehou nie. 

Pas ses weke later plaas John Harris ’n bom in ’n tas 
by die Johannesburgstasie. Dit het ’n ou dame ge-

dood, haar 17-jarige kleindogter vir die res van haar 
le we vermink en 22 ander mense ernstig beseer. Harris 
is in 1965 gehang. Alhoewel hy hom met die ANC se so-
ge naamde Struggle vereenselwig het, kan sy daad egter 
nie direk voor die deur van die ANC gelê word nie. Dit 
is egter moontlik dat die Rivoniagebeure wel ’n invloed 
kon uitoefen. 

Tydens die Gochstraat-terroriste-aanval van 1977 in 
Johannesburg, is vanuit ’n gebou op mense geskiet. Die 
terroriste is ná ’n skietgeveg met die polisie gearresteer 
en in 1979 gehang. In Januarie 1980 het drie uMkhonto 
we Sizwe (MK)-terroriste die Volkskas Bank in Silverton 
bin ne geval en 25 gyselaars vir ses ure lank aangehou. Die 
Suid-Afrikaanse Polisie het egter die Bank binnegedring 
en in die skietgeveg wat gevolg het, is al drie terroriste 
en twee burgerlikes gedood. Verskeie gyselaars is beseer 
en twee sou later aan hul beserings beswyk. 

Later dieselfde jaar het die MK-aanval op die Koe-
berg- kernkragsentrale plaasgevind. Dit het R500 miljoen 
se skade aangerig en die voltooiing met 18 maande 
ver traag. In dieselfde jaar is agt reuse Sasol-brand stof-
opgaartenks deur ANC-kleefmyne opgeblaas en is nog-
eens miljoene rande se skade berokken. In 1981 volg 
die mislukte RPG-missiel-aanval op die militêre basis te 
Voor trekkerhoogte. As gevolg van die onbevoegdheid van 
hierdie terroriste, was geen skade aangerig of iemand 
ernstig beseer nie. 

Wat lewensverlies betref, was die Kerkstraatbom 
van Vrydag 20 Mei 1983, die verwoestendste. Twee 
ANC- terroriste het ’n 40 kg bom in ’n blou Alfa Romeo 
na die Nedbankgebou in Kerkstraat vervoer. Die Suid-
Afri kaanse Lugmagkantore, wat in dié groot kantoor blok 
gehuisves was, was die teiken. In hierdie gebou was 
hon der de mense werksaam, uiteraard ook Lugmagper-
soneel. Die bom sou om 16:30 (spitstyd) ontplof om 
so veel moontlik dood en verwoesting te saai. Dit het 
eg ter, na berig word, tien minute te vroeg ontplof en die 
twee bomplanters, Freddie Shongwe en Ezekial Maseko, 
on kant betrap en ook gedood. 

’n Reuse rookwolk het meters die lug in opgestyg en 
liggame en puin het oral op die toneel rondgestrooi gelê. 

Die skokgolwe van die ontploffing het die glasvensters 
van nabygeleë winkels heeltemal uitgeruk. Hierdie gru-
we lik-onmenslike daad het 217 mense ernstig beseer. 
Negentien persone is gedood van wie sommige ook 
on her kenbaar geskend is. Meer as 20 ambulanse is 
ge bruik om die dooies en beseerdes na drie hospitale 
in Pretoria af te voer. Die ANC het aanspreeklikheid vir 
die gebeure aanvaar, maar hom verontskuldig deur te 
ver klaar dat dit ’n vergeldingsaanval was vir die oor-
grens aanval wat Suid-Afrikaanse soldate kort tevore 
in Ma puto (Mosambiek) geloods het waarin ses lede 
van die ANC gedood is. 

Oliver Tambo, president van die ANC, en opdrag ge-
wer vir hierdie afskuwelike daad, het dus hiermee ener-
syds ’n klug gemaak van die ANC se vroeëre uitsprake 
dat sover moontlik probeer is om burgerlike ongevalle 
te voorkom en andersyds maar net bewys hoe onwaar 
dié stelling in elk geval was. 

Aboobaker Ismael, wat in pas met die eensydige 
op trede van die Tutu-kommissie in 2000 vrywaring 
ont vang het, was die bevelvoerder wat moes toesien dat 
die bom geplant word. Hy moes aan Joe Slovo, die op-
per be velvoerder, MK-stafhoof en deurtrapte kommunis, 
rap porteer. Slovo het in ’n onderhoud sy aandeel erken 
en verklaar dat hierdie optrede onvermydelik was en 
homself probeer regverdig deur by te voeg dat sy gewete 
skoon is. Geen wonder nie dat Percy Yutar, staatsaanklaer 
tydens die Rivonia-hofsaak, Slovo beskou het as een van 
die slegste verraaiers wat die Suid-Afrikaanse grondge-
bied ooit besoedel het. Die ANC het hierdie gebeure as 
’n militêre oorwinning beskou.

Aida Parker het hierdie gebeure egter tereg as niks 
anders nie as massamoord beskou. Op haar kenmer ken-
de skerp ontleding van ’n saak, het sy daaraan toege voeg: 
It is difficult to see how anyone other than a complete cynic 
could label this a contribution to the so-called liberation 
struggle. Soos te verwagte het lede van die NP-kabinet 
en van die SA Polisie tereg in persverklarings hierdie 
lafhartige daad skerp veroordeel. Op hierdie tydstip 
het niemand kon dink dat, deur verraad vanuit eie 
geledere, terroriste in sowat tien jaar hierdie land sou 
regeer en boonop vir hulle afskuwelike dade as helde 
vereer word nie. LIG IN DUISTERNIS
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Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Die berg wat 
wegkruip in mense se groet en vat en menswees. Die berg wat vingermerke 
maak op winkeltrollies en die rakke daar binne leeg koop. Die berg wat angs en 
paniek en onsekerheid in mense se harte gaan bêre. Die berg wat wagstaan voor 
die hospitaal en keer dat geliefdes by ’n hart-se-mens kan uitkom. Die berg wat 
’n wêreld se ekonomie met een hand stop. Die berg wat skole se deure toemaak 
en lag-lag voor my kerk se hek gaan sit. Die berg wat bejaardes weerloos laat en 
hulle bang in hulle huise laat wegkruip. Die berg wat besighede sluit en gesinne 
sonder kos laat. Die berg wat paaie toemaak en ’n hele land se mense in hulle 
huise injaag. Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. 
Waar sal my hulp vandaan kom? Wie gaan my help om verby hierdie berg te kom?

My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp is van Hom wat 
die son elke oggend wakker maak en vir die maan sê hoe laat hy moet gaan slaap. 
My hulp is van Hom wat vir die see ’n lyn in die sand trek, en vir die branders sê 
waar hulle mag breek. My hulp is van Hom wat die berge in die palm van sy hand 
balanseer, van Hom wat vir die swaeltjie genoeg krag gee om te trek wanneer 
dit nodig is. My hulp is van Hom wat die Klipspringetjie help om op die rotse te 
balanseer. My hulp is van Hom wat weet wat my naam is, wat my hart se bang en 
onsekerheid ken, wat weet waar ek bly en waar ek wegkruip. My hulp is van Hom 
wat die hemel en die aarde en vir my met soveel liefde en sorg gemaak het.

Dit is Hy wat die vliegtuie en die skepe stop, sodat die aarde weer kan asemskep. 
Dit is Hy wat horlosies se tyd laat stilstaan, sodat mense weer kan leer om te 
wees, en nie net om te doen nie. Dit is Hy wat mense een vir een onder een dak 
bymekaar maak, en hulle daaraan herinner dat hulle ’n gesin is. Dit is Hy wat die 
roetine en gejaag wegvat, en kinderlaggies om’n bordspeletjie laat baljaar. Dit is 
Hy wat mense leer om mekaar weer in die oë te kyk en te gesels. Uit die hart uit 
te gesels. Dit is Hy wat sy kerk na mense se huise toe vat, sodat almal sy Woord 
kan hoor – nie net op ’n Sondag nie, maar elke dag. Dit is Hy wat die boodskap 
van hoop sag en stil van een huis na ’n ander oordra. Dit is Hy wat seker maak 
dat gesinne weer saam bid en Bybel lees. Dit is Hy wat die duisende slagoffers 
wat oorweldig word deur die berg, stil in sy arms toevou en hulle verseker dat Hy 
hulle nooit sal los nie. Dit is Hy wat vir ons gesê het dat ons dit in hierdie wêreld 
nie altyd maklik sal hê nie. Dit is Hy wat belowe het dat Hy by ons sal wees – 
vandag, more, totdat ons vir altyd by Hom gaan bly.

Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Wie gaan my 
help om verby hierdie berg te kom? My hulp is van die Here. Nou en vir altyd.

Amen.

(Katrienkie@2020)

Psalm 121 ... vir vandag
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Met die verskyning van hierdie 
band word ’n lank verwagte ideaal 

van wyle ds. Bertie van Niekerk 
verwesenlik. Die hoogtepunte uit 
die geskiedenis wat God op aarde 
met die mensdom kom stap het 
(die heilsgeskiedenis), is nou met 
die verskyning van hierdie band in 
die hele Bybel nagespeur. In hierdie 
publikasie, wat nou die derde deel 

van die Die-Woord-in-die-hart-
reeks uitmaak, word die hooftrekke 

van die heilsgeskiedenis in die 
Nuwe Testament bewandel. 
Dit word so aangebied dat 

voorskool, laerskool, en hoërskool 
saam met volwassenes om die 
Woord van God kan vergader. 

Hierdie band kan ook as ’n 
selfstandige eenheid eerste gelees 
word, wat hopelik die verlange na 

die hele reeks sal aanvuur.

Hierdie publikasie sal eers  
na die grendelstaat beskikbaar wees.
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